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kollektiv bostadsrättsförsäk-

ring, se sidan 7. 

Avslutningsvis hölls en all-

män frågestund. De frågor 

som togs upp och styrelsens 

svar hittar Du på sidan 4. 

 

och det innebär att Pukan haft 

ordinarie föreningsstämma! 

Den gick av stapeln den 27 

februari med drygt hundra 

besökare. 

Förutom de punkter som alltid 

förekommer på stämman så 

togs också beslut i ett antal 

motioner. Stämman biföll en 

motion om att bilda en ar-

betsgrupp för att se efter 

hur föreningen bl a kan ut-

nyttja solens energi. 

Under ledning av Lars Hinsell 

bildas en arbetsgrupp som 

skall driva ett miljöprojekt 

som startar efter semesterperi-

oden. Detta projekt kommer 

att bli ett underlag för hur 

föreningen skall kunna bli 

miljöanpassad och klimat-

smart. Då flera av våra med-

lemmar bl a på stämman har 

anmält sitt intresse för olika 

miljöfrågor som berör både 

skötseln av vår yttermiljö och 

energibesparingsprojekt vill 

styrelsen gärna utveckla en 

dialog med intresserade 

medlemmar, och uppmanar 

alla som vill ingå i projektet 

att skicka en anmälan till 

vicevärden så tar vi kontakt 

efter semestrarna. 

Det fattades också beslut om 

Demokrati i 

verkligheten! 

Sommaren är här 

Den nya styrelsen 

Efter stämman hölls ett kon-

stituerande möte, och styrel-

sens funktionärer besatte rol-

ler enligt följande: 

Andreas Ollén (42 C) fortsät-

ter som ordförande. 

Lars Hinsell (48 C) är ny i 

rollen som vice ordförande. 

Lotta Thulin (40 A) är ny i 

rollen som sekreterare. 

Pontus Åkesson (46 C) är ny 

i rollen som studieorganisatör. 

Suzanne Haeger (40 B) är ny 

i rollen som suppleant. 

Per-Gunnar Andersson 

(48 B) är ny i rollen som sup-

pleant. 

Tobias Persson (40 A) är ny i 

rollen som suppleant. Tobias 

har dock av familjeskäl tyvärr 

redan tvingats lämna sit upp-

drag. 

I styrelsen ingår också Bengt 

Skånhamre som är utsedd av 

HSB Malmö. 

De styrelsemedlemmar som 

sitter kvar från föregående år  

hälsar de nya medlemmarna 

välkomna i gemenskapen. 

Styrelsen vill tacka Elisa-

beth Haag för all tid och 

oändlig energi Du har givit 

styrelsen och föreningen 

genom åren som styrelsele-

damot! 

Notera särskilt: 

• Fontänfest 

• Ny svarsapparat 

• Trädgårdsgrupp 

• Kollektiv brf-

försäkring 
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Trädgårdsgrupp 7 

Lägenhetsnummer 7 
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Kontaktinformation 8 
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N 
i har säkert alla 

märkt av de 

hantverkare som 

sprungit i före-

ningen de senaste månaderna. 

Vi går nu in i nästa steg av 

vårt renoverings- och förbätt-

ringsarbete. 

De dörrar som skall bytas är 

nu bytta. Redan märker vi 

exempelvis en förbättrad ljud-

isolering från hissmaskinrum. 

Våra nya dörrstängare är 

nu monterade och klara. 

Även dörrautomatikerna är 

moterade, men ännu inte 

driftsatta. Det är därför 

mycket viktigt, både av 

trygghets- och brandsäker-

hetsskäl att Du stänger dör-

ren efter Dig när Du går in 

eller ut ur källargången! 

Installationen av passagesy-

stemet fortsätter. Delar av 

det testas nu av och driftsätts 

på prov, men en hel del åter-

står. Vi hade en förhoppning 

om att det skulle vara klart 

före sommaren, men som i 

alla byggprojekt inträffar oför-

utsedda händelser och färdigt 

kommer det  nu inte att bli 

förrän under hösten. 

Projekt: Uppgradering fortsätter! 

Mera, mera mera! 

Porttelefonin kräver en svars-

lur i varje lägenhet och val-

blankett om detta har tidigare 

distribuerats till samtliga lä-

genheter. Nya möjligheter 

har dock uppenbarat sig och 

vi ber Dig därför titta på nästa 

sida! 

Rökdetektorer och utrym-

ningslarm är monterade men 

ännu ej driftsatta. 

Som omtalats i tidigare Pu-

kanblad har styrelsen tittat på 

möjligheter att förbättra trapp-

husentrédörrarna. Vi tar ett 

helhetsgrepp på entréerna och 

byter samtliga entrédörrar 

till nya. De nya dörrarna 

kommer att ha samma utseen-

de som de gamla men vara 

stadigare och rejälare. Vi änd-

rar också så att dörrarna 

öppnas utåt istället för inåt 

vilket är standard idag. Detta 

gör att dörrarna stänger bättre 

när det blåser, och underlättar 

eventuell snabb utrymning. Vi 

kommer att renovera upp de 

inre entrédörrarna samti-

digt. Nya anslagstavlor kom-

mer att monteras. I samband 

med allt detta målar vi även 

om hela vindfånget 

(utrymmet mellan den yttre 

och inre entrédörren) i kulörer 

som harmonierar med befint-

lig travertinmålning i trapphu-

sen. Sammantaget kommer 

boende och besökare i före-

ningen att mötas av mycket 

fräscha och representativa 

entréer. 

Detta intryck kommer att fort-

sätta när vi längre fram målar 

om hissdörrarna i trapphu-

sen och åtgärdar diverse 

skavanker. 

Vi fortsätter även vår löpande 

renovering av hissarna för 

att uppfylla Boverkets krav, 

och byter samtidigt ut hela 

hisskorgen till en ny och 

fräsch modell. Detta har re-

dan skett i 46 C för den som 

vill titta hur det kommer att se 

ut. 

Nytt innertak kommer att 

monteras i källargångarna. 

Det gamla innertaket var slitet 

och tråkigt. Det nya innertaket 

kommer att ge ett fräschare 

intryck och även vara något 

ljuddämpande. I samband med 

detta kommer även belysning-

en i källargångarna att by-

tas ut. 

Våra råttfällor är färdigin-

stallerade och har visat sig 

vara effektiva. 

Piskbalkongerna kommer 

att få ny markbeläggning 

och de gamla rostiga piskställ-

ningarna tas bort. Då inte 

piskställningarna används av 

medlemmarna tänker styrelsen 

i nya banor avseende vad 

piskbalkongerna kan använ-

das till. Kanske skall några 

stolar inhandlas och piskbal-

kongerna bli solterrasser? 

Skärmtak kommer att monte-

ras över butikslokalernas käl-

lartrappor för att undvika pro-

blem vid kraftigt regnande. 

Fontänen har totalreno-

verats och är i full drift. 

Detta är värt att fira och 

vi ber Dig därför kasta ett 

öga på sidan 5 i detta Pu-

kanblad. 

Löpande utför vår duktiga 

personal förbättring och 

försköning av utemiljön 

genom föryngring av väx-

ter och andra åtgärder. 

Angående detta se sidan 7 

i detta Pukanblad. 

Cykelställ har monterats i 

vissa cykelkällare och 

arbetet med detta kommer 

att fortsätta. 

Ny rörelsestyrd belys-

ning är under upphand-

ling till våra cykelkälla-

re, tvättstugor och vin-

dar. 

Genomgången av våra 

avloppsledningar fortsät-

ter. I väntan på fullstän-

digt underlag över statu-

sen kommer köksstam-

marna i hus 48 att spo-

las då deras funktion bli-

vit nedsatt. Mer informa-

tion anslås i berörda 

trapphus. 

Som synes händer det 

mycket i föreningen och 

styrelsen och förening-

ens duktiga anställda 

personal kommer även 

fortsättningsvis arbeta 

för att lyfta standarden 

och göra Pukan till en 

av Malmös bästa och 

attraktivaste förening-

ar! 



Du har tidigare fått information om den svarsapparat för porttelefoni som föreningen kommer att installera i varje lägenhet 

som standard, samt erbjudits möjlighet att uppgradera till apparat med video. Det har nu kommit en ny modell på marknaden, en 

svarsapparat utan lur och sladdar som enbart stöder audio. Denna apparat har styrelsen beslutat montera som standardappa-

rat istället för tidigare visad svarslur. 

Anledningen till detta är flera. En svarsapparat utan lur och sladd har visat sig vara betydligt mindre underhållskrävande och 

därmed billigare för föreningen än en traditionell svarsapparat med lur. Merkostnaden för att välja denna lur som standard är i 

sammanhanget försumbar för föreningen. Flertalet som har sett den nya apparaten anser den också vara mer estetisk. 

Då denna apparat monteras som standard kanske någon medlem som tidigare valt uppgradering (eller inte uppgradering) ångrar 

sig, och vi ger därför alla lägenhetshavare en ny möjlighet att välja en eventuell uppgradering av svarsapparat. Uppgra-

deringarna är samma som tidigare informerats om. 

Svarsapparat i lägenhet 

Svarstalong 
LÄMNAS I FASTIGHETSEXEDITIONENS BREVLÅDA FÖRE MIDSOMMAR 

OM DU INTE ÖNSKAR UPPGRADERING SKALL DU INTE LÄMNA NÅGOT SVAR 
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Easycom audio svart för 100 kr   Vit Planlux med färgvideo för 4600 kr 
 

           Svart Planlux med färgvideo för 4600 kr 
 
Bravo med svart/vit video för 3000 kr 
 

Bravo med färgvideo för 3950 kr 
 

 

______________________________________  ____________ 

Namn på bostadsrättshavaren       Lägenhetsnr (tre siffror) 

 

Köpenhamnsvägen  4__  ___   våning  __   

Adress 

Ny standard svarsapparat 

Bewator Easycom vitBewator Easycom vitBewator Easycom vitBewator Easycom vit    

 

Kan även fås i svart mot pristillägg 



Efter den ordinarie stämman 

i februari riktades ett antal 

frågor och önskemål till 

styrelsen. Här följer dessa 

och styrelsens svar. 

Önskemål om uppgift för 

total kostnad för passagesy-

stemet 

Styrelsen ber att få återkom-

ma i detta ärende, då som 

tidigare påtalats situationer 

alltid kan uppstå under pro-

jektets gång. Det exakta 

priset kan inte fastställas 

innan systemet är i drift och 

besiktigat. 

Önskemål om att grillar och 

uteplatser målas om 

Uppfräschning av grillarna 

och uteplatserna kommer att 

ske under sommaren. 

Önskemål om att se över 

skyltar mot Pjättgången 

rörande cykelförbud 

Så har skett och komplette-

rande skyltar är vid behov 

beställda. 

Fråga om fontänen kommer 

att vara klar till säsongs-

start. 

Fontänen är nu igång. Den 

skulle varit klar till Valborg 

men då färgen som användes 

behövde extra torktid valde 

vi att bli några dagar sena 

för att få bästa möjliga resul-

tat. 

Fråga om hur videofunktio-

nen i svarsapparaten till 

porttelefonen fungerar 

Detta besvarades på stäm-

man och kommer att visas i 

samband med systemets 

driftsättning, men kort kan 

sägas att videofunktionen 

aktiveras endast när någon 

ringer på i portentrén, och då 

endast i den lägenhet som 

blivit uppringd. 

Önskemål om att installera 

rörelsestyrd belysning på 

vindarna 

Prisuppgift på detta håller på 

att tas in och beslut fattas 

därefter. 

Önskemål om att sätta in 

glasruta i dörrarna till 

tvättstugeavdelningen 

Nya dörrar är redan upp-

handlade och monterade. 

Det går inte att sätta in glas i 

efterhand då dörrarna är 

brandklassade, och att kasse-

ra nya dörrar för att skaffa 

nya med glas är inte försvar-

bart ur kostnadspunkt. 

Detta var de frågor som 

framkom på stämman, har 

ni andra frågor är ni alltid 

välkomna att kontakta 

styrelsen eller någon i före-

ningens personal! 

 

 

Då detta är baksidan av svarstalongen vill vi inte skri-

va någon viktig information här, utan ber bara att få 

önska samtliga medlemmar en riktigt härlig sommar! 

Frågor och svar 

GLAD SOMMAR! 
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Vi välkomnar 

frågor! 



I föreningens stadgar, i för-

sta paragrafen, står att läsa 

följande: ”Föreningen har 

till ändamål att i förening-

ens hus upplåta bostadslä-

genheter för permanent bo-

ende”. En bostadsrätt är en 

bostad vars upplåtelseform 

har som mål att bostads-

rättshavaren skall bo i den 

och nyttja den. Likaså lig-

ger det i föreningens och 

omgivningens intresse att 

den som äger en lägenhet 

också är den som bor i den.  

Av dessa anledningar är 

andrahandsupplåtelse något 

som inte tillåts i fri ut-

sträckning. Du måste alltid 

inhämta styrelsens tillstånd 

för att få upplåta lägenheten 

i andra hand. 

Alla bostadsrättshavare kan 

ibland hamna i ett läge där 

man vill och behöver upplå-

ta sin lägenhet i andra hand, 

och styrelsen vill givetvis 

underlätta och hjälpa till 

när sådana situationer upp-

står! 

 

För att en upplåtelse skall 

beviljas krävs att Du som 

bostadsrättshavare har beak-

tansvärda skäl för upplåtel-

sen. Det innebär att Du skall 

ha vägande skäl för att inte 

själv använda lägenheten, 

såsom arbete eller studier på 

annan ort, rekreation under 

viss tid efter sjukdom eller 

annan oförutsedd händelse. 

Även provboende som sam-

bo är ett giltigt skäl. 

Notera att svårigheter att få 

sålt lägenheten vid ett visst 

marknadsläge eller svårighe-

ter att få ut önskat pris inte 

är giltiga skäl för andra-

handsupplåtelse. Andra-

handsupplåtelse skall ske till 

namngiven privatperson. 

Upplåtelse till juridisk per-

son medges ej. 

För Din egen säkerhet vill vi 

upplysa om reglerna för 

besittningsrätt! Det är vik-

tigt att Du har kännedom om 

dessa så att Du som bostads-

rättshavare inte omedvetet 

mister Din bostadsrätt efter 

en andrahandsupplåtelse. 

Vi vill också poängtera att 

Du som bostadsrättshava-

re är ansvarig för allt som 

sker i lägenheten, och om 

Din hyresgäst missköter sig 

är det Du som är ansvarig. 

Styrelsen beviljar andra-

handsupplåtelse i perioder 

om max sex månader i ta-

get, upp till en maximal 

sammanhängande period 

om två år. 

Styrelsen har inget att göra 

med nivån på ersättningen 

för en andrahandsupplåtelse. 

Lagen säger däremot i stort 

att den skall motsvara nivån 

hos motsvarande bostad i 

allmännyttan. 

Önskar Du mer information 

om andrahandsupplåtelse är 

Du välkommen att kontakta 

vicevärden. 

Klockan 15 söndagen den 

3 juli kör vi igång grillen 

bakom hus 48 Välkommen! 

Vi vill också passa på att 

informera om att det inte är 

tillåtet att bada i fontänen. 

Vi har totalrenoverat vår 

fontän och det är värt att 

fira! Kom och titta på fontä-

nen, prata med grannar och 

styrelsen och låt Dig väl 

smaka av grillad korv och 

dryck! 

Vattnet innehåller bekämp-

ningsmedel för att hindra 

algpåväxt, och detta är 

mindre hälsosamt för männi-

ska och djur. 

Andrahandsuthyrning 

Fontäninvigning 
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Det finns ett 

regelverk. 

Malmös 

snyggaste? 

Vi skyddar Dig och 

Dina intressen! 



I förra numret av Pukanbla-

det påtalade vi vikten av att 

hålla våra brandvägar 

fria. Tyvärr är det dåligt 

med efterlevnaden av detta. 

När en olovlig parkering 

påtalas får föreningens re-

presentanter ofta diverse 

kommentarer om hur löjliga 

vi är som försöker hålla efter 

våra brandvägar. 

Till Dig som parkerar på 

brandvägarna kan det vara 

bra att känna till att bara i 

förra månaden hade vi två 

bränder i föreningen av en 

sådan storlek att brandkå-

ren kom i full utryckning!  

Vad hade hänt om aktuell 

tillfart varit blockerad då? 

Dessutom skadas ofta plan-

teringarna av bilar som kör 

på brandvägarna. 

Våra röda stenar är heller 

inte dimensionerade för att 

tåla fordonstrafik och ge-

nom åren har flera gångar 

behövt åtgärdas efter sätt-

ningar. 

Då problemet tilltar snarare 

än minskar är vi nödgade 

att gå hårdare fram. Alla 

bilar som blockerar våra 

brandvägar kommer att böt-

fällas av p-vakt. Likaså 

kommer lägenhetshavaren 

som fordonet har anknytning 

till att debiteras kostnader 

för förstörda växter och 

framtida åtgärder av sten-

sättningen. 

Ska Du flytta? Prata med 

vicevärden för tips om hur 

Du kan komma till med bil! 

Besiktningen kommer att 

innebära att varje lägenhet 

får besök av vår vicevärd i 

10-20 minuter. Saker han 

kommer att titta på är bl a: 

• Avstängningsventiler 
för vatten 

• Elcentraler, ström-
brytare och vägguttag 

• Uttag för TV, telefoni 
och bredband 

Det har länge talats om en 

besiktning av föreningens 

lägenheter. Det är viktigt 

för styrelse och personal att 

ha en helhetsbild om skicket 

på de installationer som 

finns i lägenheterna. Nu är 

det dags! Styrelsen sitter 

som bäst och arbetar fram 

ett underlag för vad som 

skall kontrolleras och hur. 

• Tilluft- och frånluft-
ventiler samt köks-
fläkt 

• Element, rör och ter-
mostater 

• Badrum, golvbrunn 
och ytskikt 

• Fönster, gångjärn och 
tätningslister 

• Brandvarnare 
 
Information om när kommer 
i god tid! 

Våra brandvägar 

Besiktning 

Mera brandskydd 

klädkammaren ramlade och 

blev liggande mot den tända 

glödlampan. Detta utlöste 

branden. 

På förekommen anledning 

vill vi därför uppmana alla 

medlemmar att titta till sin 

belysning och säkerställa 

att alla glödlampor har hel 

och felfri skärm/kupa 

monterad enligt anvisning. 

Skulle Du ha den aktuella 

typen av lampa och sakna 

klot/kupa, kontakta före-

ningen då vi har någon en-

staka liggande som blivit 

över vid armaturbyte. 

En av de bränder som upp-

stod förra månaden berodde 

på en armatur i en klädkam-

mare. Armaturen var en 

klassisk väggmonterad glas-

kupa i vilken det sitter en 

glödlampa. 

I detta fall saknades glasku-

pan så glödlampan satt ex-

ponerad, och ett föremål i 
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Låt dem 

komma fram. 

Kolla Din 

klädkammare! 

Dags för husesyn. 



Generellt i Sverige saknar 

många hemförsäkring. Av 

de som bor i bostadsrätt och 

har hemförsäkring är det 

många som saknar bostads-

rättstillägg. En vanlig hem-

försäkring täcker bl a lösöret 

– föremålen – i bostaden, 

men det är bostadsrättstilläg-

get som täcker ytskikt och 

utrustning, t ex om parketten 

skulle behöva läggas om 

efter en vattenskada. 

Om Du inte har bostads-

rättstillägg och drabbas av 

en skada som hade täckts av 

ett sådant kan Du drabbas av 

stora kostnader. Om Du 

saknar möjlighet att täcka 

dessa kostnader kan följden, 

förutom stor olägenhet för 

Dig, bli en bostad som inte 

återställs till det skick den 

borde. Detta kan på sikt på-

verka både andra bostads-

rättshavare och fastighe-

ten. En kollektiv bostads-

rättsförsäkring är därför en 

trygghet för alla boende 

och för föreningen. Även 

administrationen vid försäk-

ringsskador som omfattar 

både föreningens fastighets-

försäkring och en eller flera 

enskilda medlemmars bo-

stadsrättstillägg underlättas 

avsevärt då föreningen bara 

har med ett försäkringsbolag 

att göra. 

Styrelsen har därför, i enlig-

het med stämmans beslut, 

tecknat kollektiv bostads-

rättsförsäkring som omfattar 

samtliga bostäder. Denna 

börjar gälla den 1 juli 2011. 

föreningen! Numret är upp-

byggt på vilken port, våning 

och placering varje lägenhet 

har i en huskropp. Därför 

förekommer samma lägen-

hetsnummer fem gånger i 

föreningen, en gång i varje 

hus. 

Som ni säkert minns fick 

alla lägenhetshavare en ta-

long från Boverket där ett 

nytt fyrsiffrigt lägenhets-

nummer skulle fyllas i. Det-

ta nummer sitter även ansla-

get i trapphusentréerna. Det-

ta nummer används endast 

av myndigheterna, inte av 

Alltså är numret meningslöst 

i föreningens dagliga verk-

samhet. När Du uppger 

Ditt lägenhetsnummer för 

föreningen är det alltid 

Ditt gamla tresiffriga num-

mer vi behöver! 

Kollektiv bostadsrättsförsäkring 

Lägenhetsnummer 

Trädgårdsgrupp 

bidra till den yttre miljön? 

Vill Du komma med idéer 

eller göra något praktiskt? 

Tala med Anita! Alla enga-

gerade medlemmar väl-

komnas! 

Tanken är att bilda en träd-

gårdsgrupp där medlem-

mar med trädgårdsintresse 

skall kunna få utlopp för 

sin kreativa anda, och sam-

tidigt bidra till att försköna 

Pukans utemiljö. 

Och detta gäller inte bara 

trädgårdar. Har Du annat Du 

vill engagera Dig i är Du 

mer än välkommen att kon-

takta styrelsen! 

Våra duktiga vaktmästare 

arbetar oförtrutet vidare med 

våra trädgårdar. Vi har ock-

så många medlemmar som 

brinner för det gröna och 

tycker det är roligt och gi-

vande att få ägna sig åt träd-

gårdsarbete. 

Är Du intresserad, har 

synpunkter på eller vill 
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Skydd åt alla. Du kan 

nu säga upp säga upp säga upp säga upp Din bo-

stadsrättsförsäkring, 

men säg INTE INTE INTE INTE upp Din 

hemförsäkring! 

Ditt engagemang vill 

vi alltid ta tillvara. 

1… 2… 3... 



Köpenhamnsvägen 42 

 

217 71 Malmö 

Telefon: 040-91 33 09 
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HSB Brf Pukan i Malmö 

månad! Denna prissänkning kommer 

automatiskt att slå igenom för befintli-

ga kunder efter sommaren. Är Du in-

tresserad av att skaffa bredband, kon-

takta Ownit på 08-525 07 300! Ownit 

har också erbjudande om telefoni och 

TV för sina kunder. Styrelsen undersö-

ker också vilka möjligheter vi har att 

ansluta butikslokalerna till detta nät. 

Vi ber att få återkomma specifikt till 

butiksinnehavarna när vi fått klarhet i 

frågan. 

 

GLAD SOMMAR! 

Vart tredje år måste våra imkanaler 

rensas, och nu är det snart dags igen! 

Det innebär att sotaren behöver tillträde 

till Ditt kök och Ditt badrum. Mer in-

formation och tidplan anslås i trapp-

husen. 

Styrelsen är nyfiken på att ordna olika 

former av föreningsaktiviteter. Kan-

ske bussresor, teaterbesök eller annat. 

Har Du förslag på trevliga aktiviteter 

som skulle kunna utföras i föreningens 

regi? Lägg en lapp i fastighetsexpeditio-

nens brevlåda! 

Styrelsen har beslutat att förlänga avta-

let med Ownit i två år, och i samband 

med detta sänks priset för en lägenhets-

anslutning 100/100 Mbit till 99 kr/

 

BRF PUKANBRF PUKANBRF PUKANBRF PUKAN     

Vi finns på nätet! 
www.pukan.se 

KONTAKTINFORMATION: 
 

Styrelse, vicevärd Ilija och vaktmästare Mats och Anita 
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. 

 

Vid akuta ärenden nås styrelsen på nedanstående nummer: 

Ordförande Andreas Ollén, 0733-99 16 66 
Vice ordförande Lars Hinsell, 0701-47 56 47 
Sekreterare Lotta Thulin, 0732-02 59 08 
Studieorganisatör Pontus Åkesson, 0704-01 04 03 
Suppleant Suzanne Haeger, 0709-31 46 50 
Suppleant Per-Gunnar Andersson, 0705-44 52 70 
 

Revisor Willy Hansson, 040-91 09 96 
Revisor Lars Ridell, 040-97 27 00 
Revisorssuppleant Connie Sjölin, 040-26 21 66 
 

Valberedare Filip Åkesson, 0704-13 50 44 
Valberedare Tore Levin, 0733-76 44 73 
Valberedare Ann-Charlotte Kjellberg, 0706-36 60 12 

Avslutningsvis 


