
Alla ljuskällor i föreningens 

ytterbelysning kommer att 

bytas. Nya lampor ger mer 

ljus och därmed ökad säkerhet 

och trivsel. 

Garagestädning planeras 

under november månad. 

Mer information kommer att 

delas ut till garageplatsinneha-

vare i god tid. 

Tänk på att Du är ansvarig för 

hantverkare och transportörer 

som Du anlitar! Kostnader för 

skador som de orsakar eller 

för extra städning efter dem i 

gemensamma utrymmen får 

Du själv stå för. 

Glöm inte att påtala för vice-

värden om Du upptäcker nå-

got i föreningen som behöver 

åtgärdas! 

Vi ber till sist att få önska en 

riktigt angenäm höst! 

Hej alla boende i Pukan! Nu 

när hösten snart knackar på 

dörren hoppas vi alla i sty-

relsen att ni haft en riktigt 

härlig  sommar! 

Vi börjar detta Pukanblad lite 

annorlunda, med de korta 

”smånyheter” som tidigare 

återfunnits på sista sidan. 

Kärlen för elektronikavfall 

flyttas från gårdarna till 

källarna. Detta då flera utom-

stående kommer på besök till 

föreningen och rotar igenom 

våra återvinningskärl. 

På avdelningen avfall är vi 

väldigt trötta på att komma 

med pekpinnar, och nöjer oss 

därför med att konstatera att 

källsorteringen fortfarande 

inte fungerar fullt ut. Vi får 

fundera på andra lösningar för 

att komma tillrätta med att 

vissa boende förstör för dem 

som vill bidra till att minska 

föreningens miljöpåverkan. 

Vi gläder oss åt att det blivit 

bättre ordning på vindarna och 

gör tummen upp för de boen-

de i hus 44 som sköter bastun 

exemplariskt!  

Containern kommer tillbaka 

vecka 45. Håll utkik efter 

anslag i trapphuset. 

Källarmålningen går nu in i 

sitt slutskede då golven i 

källargångarna ska målas.   

Det kommer att bli olägenhe-

ter när källargången inte kan 

användas på en vecka, men 

det får vi ha överseende med. 

Mer information är anslagen   

i trapphusen. 

När källarmålningen är fär-

dig kommer även källarna 

att städas regelbundet. En 

förutsättning för att kunna bi-

behålla det fina skick vi nu får 

är också att alla är aktsamma 

om de nymålade ytorna. 

Upphandlingen av matkällar-

dörrar är klar. I samband med 

denna beställdes även nya 

dörrar till ett stort antal utrym-

men i föreningen i enlighet 

med stämmobeslut. Vi väntar 

nu på leverans och montering, 

som blir det första steget mot 

ett färdigt passagesystem. 

Vi kommer även att installe-

ra ny rörelsestyrd belysning 

i alla matkällare för ökad 

trivsel. Inga fler mörka vrår 

eller glömda lampor tända. 

Du som är hundägare, tänk på 

att inte rasta Din hund på eller 

intill lek- eller grillplatserna 

och absolut inte i sandlådorna. 

Lite allmänt 
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Notera särskilt: 

• Container 

• Utökad städning 

• Ny belysning 

• Garagestädning 

• Råttbekämpning 

• Sista dag för 
motioner 

• Cykelställ 

I det här numret: 

Råttor 2 

Översvämningar 2 

Gemenskap 2 

Motioner 3 

Trädgårdarna 3 

Fontänen 3 

Avslutningsvis 4 

Källsorteringen kan bli   

bättre, men vindsgångarna 

är tomma och en bastu  

hålls strålande ren. 



Malmö Stad är en stad med 

många invånare, inte bara 

människor. Staden har alltid 

haft många råttor i kloaksy-

stemet och dessa syns ibland 

även på gator och torg. 

Pukan har vid enstaka fall 

tidigare drabbats av råttor i 

våra källarutrymmen, och 

detta har hanterats genom 

fällor från Anticimex. Under 

sensommaren och framför 

 

 allt efter skyfall har dock 

medlemmar meddelat att de 

har sett råttor i föreningen 

vid ett flertal tillfällen. 

Då råttor är en sanitär olä-

genhet och kraftigt påverkar 

boendetrivseln negativt tar 

vi därför ett större grepp om 

problemet. Ett antal avlopps-

brunnar kommer att byggas 

om för att montera fasta 

aktiva fällor i föreningens 

 

avloppsstammar. Dessa fäl-

lor är av en ny typ och har 

uppvisat mycket gott resultat 

i de referensinstallationer 

som gjorts i Malmö. Fällan 

är helt giftfri, råttorna dör 

omedelbart och systemet är 

godkänt av Jordbruksverket. 

Ombyggnad och installation 

kommer att påbörjas direkt 

när tillstånd erhållits från 

Malmö Stad. 

Föreningens bibliotek kom-

mer under hösten som tidi-

gare att vara öppet den för-

sta söndagen i varje månad, 

vilket innebär den 

3 oktober 

7 november 

5 december 

Det gäller att vara ute i god 

tid. I år infaller Luciadagen 

en måndag, och vi firar den 

därför i föreningen sönda-

gen den 12 december. Boka 

in glöggträffen i kalendern 

redan nu! Anslag kommer 

givetvis upp i trapphusen när 

det börjar närma sig. 

Tiden blir som vanligt mel-

lan kl 17.00 och 18.00. 

Finns intresse för gemensam 

eftermiddagsfika i fritidslo-

kalen en dag i veckan? 

Har Du förslag på andra 

aktiviteter i föreningen? 

Kontakta någon i styrelsen! 

Om råttor 

Gemenskap i föreningen 

Översvämningar 

Sensommarens kraftiga regn-

väder visade dock att detta 

inte stämde. Trots vidtagna 

åtgärder steg vatten upp ur 

flera av föreningens brunnar 

både utomhus och inomhus. 

 

 

 

Föreningen kommer därför 

under hösten att på eget ini-

tiativ installera backventiler 

i ett antal brunnar under 

marknivå. Vi ber om förstå-

else för eventuella olägenhe-

ter vid installationsarbetet. 

Föreningen har tidigare haft 

problem med översvämning-

ar vid kraftiga skyfall. VA 

SYD konstaterade konstruk-

tionsfel i sitt nät och då före-

ningen åtgärdat dessa skulle 

enligt VA SYD problemen 

inte komma tillbaka. 
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Dessa boende vill  

vi gärna slippa. 

Jodå, i år igen! 

Tro inte på 

allt som sägs. 



Föreningens verksamhetsår 

slutade den 31 augusti, och 

ordinarie föreningsstämma 

kommer som vanligt att hål-

las i januari/februari. 

På stämman har Du möjlig-

het att få Dina motioner be-

handlade. Ta denna chans att 

ta upp förslag som Du tyck-

er är viktiga! 

För att styrelsen skall ges 

möjlighet att bereda svar till 

motionerna måste de lämnas 

till styrelsen senast under 

oktober månad. Motioner 

inlämnade därefter kommer 

inte att behandlas på kom-

mande stämma. 

Motioner får handla om vad 

som helst. Tänk dock på att 

det bör vara något som berör 

alla medlemmar. Rör det 

Dig personligen och/eller 

Ditt boende så ta upp det 

med styrelsen, vicevärden 

eller vaktmästaren i stället. 

Tänk också på att formulera 

Dina motioner så att det 

framgår konkreta förslag 

som stämman kan säga ja 

eller nej till. Tankar och 

funderingar passar bättre på 

den diskussionsstund som vi 

har efter varje stämma. 

Vi ser fram mot många krea-

tiva motioner! 

Dock fortsätter driften att 

vara osäker. Inför nästa sä-

song kommer vi därför att 

göra en genomgripande re-

novering av fontänen med 

ny pump, nya ledningar, nytt 

filter samt reparation och 

målning av bassängen. 

I slutet av augusti upphörde 

fontänen ännu en gång att 

fungera. 

Vi har de senaste åren utfört 

löpande underhållsarbeten 

på utrustningen. I början av 

juni byttes t ex hela kransen 

med sprutmunstycken.  

Vår förhoppning är att detta 

skall göra fontänen till en 

stolthet som fungerar hela 

säsongen! 

Gör Din röst hörd 

Fontänen vårt sorgebarn 

Trädgårdsskötseln 

redskap vi behövt skaffa för 

att sköta grönytorna i egen 

regi. Ibland har det uppstått 

luckor då ogräset frodats och 

en del buskar blivit för stora. 

Vi tror oss nu ha fått grepp 

om trädgårdsverksamheten 

 

 

och bättre kännedom om när 

vi kommer att behöva hjälp 

utifrån för att upprätthålla en 

attraktiv yttre miljö. 

Växtsäsongen närmar sig nu 

sitt slut men vi har många 

lärdomar med oss till nästa!  

 

Under sommaren har det 

stundtals brustit i kvalitén på 

vår skötsel av grönytorna. 

Vi har haft en prövotid där 

vi utvärderat vad Pukans 

egen personal hunnit med, 

vilka tjänster vi behövt köpa 

in och vilka kompletterande 
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Har Du något 

att säga? 

Nu får det 

vara nog! 

Vi vet att 

det slirade. 



Köpenhamnsvägen 42 

 

217 71 Malmö 

Telefon: 040-91 33 09 

Fax: 040-91 33 09 

 

styrelse@pukan.se 

vaktmastare@pukan.se 

vicevard@pukan.se 

felanmalan@pukan.se 

revisor@pukan.se 

valberedning@pukan.se 
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även märken på våra nymålade väggar. 

Medlemmar har också hört av sig med 

önskemål om cykelställ, och påtalat att 

situationen blivit betydligt sämre sedan 

ställen försvann. 

Styrelsen har därför tänkt om och håller 

nu på att undersöka olika modeller på 

cykelställ. Cykelställ kommer att inför-

skaffas och placeras i alla cykelkällare. 

Tänk på att inte låsa fast cyklar vid våra 

nymålade rör då färgen lätt skadas! 

Det kommer också att monteras inner-

dörrar till alla cykelkällare, inte som 

idag bara till den ena i varje hus. När 

passagesystemet är installerat kommer 

alla boende att utan extra kostnad ha 

Prestige är en företeelse som hindrat 

många framsteg och skapat många pro-

blem. I Pukans styrelse försöker vi vara 

så prestigelösa som möjligt. Det innebär 

bl a att vi kan tänka om när det visar sig 

att tidigare beslut inte blev så bra som  

vi trodde. 

Ibland uppmärksammas detta på en 

stämma som i fallet matkällardörrar, 

och ibland genom utvärdering av följ-

derna av ett beslut. 

I samband med målningen av cykelkäl-

larna beslutades att cykelställen skulle 

tas bort och inga nya monteras, för att 

spara föreningens pengar och skapa mer 

plats. Det visar sig att resultatet blev det 

motsatta. Vi har fått mindre plats och 

tillgång till en låst cykelkällare. 

Vi hoppas att dessa åtgärder skall un-

derlätta hanteringen av Din cykel och 

att Du skall känna att Du förvarar den 

på ett säkert sätt. 

Avslutningsvis 

BRF PUKANBRF PUKANBRF PUKANBRF PUKAN     

Vi finns på nätet! 
www.pukan.se 

KONTAKTINFORMATION: 
 

Styrelse, vicevärd och vaktmästare kontaktas via 
fastighetskontoret på 040-91 33 09. Här anmäler Du fel, 

problem och om Du vill komma i kontakt med någon. 

Bemannad vardagar 09.30-10.00, övriga tider telefon-

svarare. Kvällar och helger kan Du ringa 040-661 01 65 

vid akuta fel eller störningar. Du kan också e-posta. 

Adresser hittar Du till vänster. Snabbaste sättet att få 

kontakt är dock att ringa. 
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