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sker, men respektive etapp 

lämnar ett trevligare resul-

tat efter sig. 

Julgranarna lyser upp går-

darna och i fönstren syns 

adventsstakarna glimma. 

Det lackar mot jul, efter jul 

kommer nyår och efter nyår 

kommer Pukans ordinarie 

föreningsstämma. 2012 infal-

ler den söndagen den 12 feb-

ruari. Kallelse kommer i  bör-

jan på det nya året. 

Vi har upplevt säsongens för-

sta storm, med omkullblåsta 

sopkärl och nedblåsta takpan-

nor. De presenningar vi haft 

på taken för att skydda pisk-

balkongerna under deras pågå-

ende renovering slet sina för-

töjningar och det var dessa 

som sedan drog ned ett antal 

takpannor. 

När sådant uppmärksammas 

är det viktigaste att informera 

medlemmarna så att person-

skador kan undvikas. Därav 

satte vi upp avspärrningsband 

och anslag i berörda trapphus. 

Det är tråkigt att se att så 

många ignorerade dessa an-

slag och ändå valde att gå 

genom riskområdet.  

I övrigt fortsätter det som sy-

nes att hända mycket på un-

derhållssidan i föreningen. 

Det kan vara stökigt när det 

Vårvindar friska? 

Nej, hur var det nu... 

Vintern står för dörren 

Vilken typ av förening vill vi ha? 

Pukan har alltid haft ett gott 

rykte och det vill vi behålla! 

Det är därför beklämmande 

när vi upplever saker som: 

* Att våra toaletter i 

källargångarna ofta grisas ner 

kraftigt 

* Att det förbrukningsmateriel 

som sätts ut i samma toaletter 

och tvättstugor snabbt får föt-

ter 

* Att trots tydliga anslag om 

att sopnedkasten är avstängda 

för rengöring det kastas av-

fall i dem (som med nöd och 

näppe undgick att träffa vår 

vaktmästare i huvudet) 

* Att det från föreningens 

balkonger kastats frukt i hu-

vudet på våra duktiga som-

marjobbare när de arbetat för 

att göra vår förening fin ut-

vändigt 

* Att det lämnas avfall i all-

männa utrymmen, något 

som både förfular och är en 

brandfara 

Hjälp till att skapa den miljö 

Du själv vill bo i! Var om-

tänksam och skötsam! 

Notera särskilt: 

• Avgifter 

• Fönsterputs 

• Portlåsning 

• Piskbalkonger 
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S 
om ni utan tvekan 

märker är vi inte 

klara med installa-

tionen av vårt pas-

sagesystem. Vi har drabbats 

av flera hinder på vägen och 

flera förseningar, bl a har le-

veransen av våra nya entré-

dörrar försenats kraftigt. Sta-

tusen är nu som följer: 

Hus 40 och 42 har fått de nya 

entréerna monterade. Sedan 

drabbades vi av leveransav-

brott. Hus 44 installeras just 

nu och övriga hus följer. På de 

nya dörrarna är nya dörrauto-

matiker monterade men ännu 

ej driftsatta. Vi ber om ursäkt 

för den olägenhet vi vet att 

detta medför, dörrarna blir 

mycket tunga! Men det pro-

blemet försvinner så snart 

dörrautomatikerna är inkopp-

lade. 

Dörrautomatikerna på våra 

yttre källardörrar skall nu bör-

ja installeras. 

Målningsarbetena i entréerna 

pågår och resultatet växer 

fram så sakteliga. Däremot har 

vi ännu inte påbörjat ommål-

ning av hissdörrarna i trapp-

husen och åtgärderna av di-

Projekt: Uppgradering — Den oändliga historian 

Inte är vi klara än inte... 

verse övriga skavanker, men 

det kommer. 

Även de nya informations-

tavlorna är uppsatta och tes-

tas just nu.  

Vad gäller passagesystemet 

har vi delat ut taggar till samt-

liga medlemmar som valt att 

hämta dem. Vi vill poängtera 

att eftersom systemet ännu ej 

är i bruk är det fortfarande 

nyckel som gäller! Det kan 

finnas vissa dörrar där taggen 

fungerar men räkna inte med 

att det alltid är så. Titta även 

på nästa uppslag. 

Svarslurar är installerade i de 

lägenheter dit vi fått tillträde. 

Rökdetektorer och utrym-

ningslarm är monterade men 

fortfarande ännu ej driftsatta. 

Innertaket i källargångarna är 

nu på plats. Vi har valt ett 

ljuddämpande innertak istället 

för den tidigare korrugerade 

plåten, och färgen är svart 

dels för att det ger ett exklu-

sivt intryck, dels för att det 

bättre står mot den smuts som 

taket kan drabbas av. 

Även belysningen i 

källargångarna är nu utbytt 

och vi har gått från akustisk 

detektor till rörelsedetektor. 

Nu behöver vi alltså inte läng-

re skramla med nyckelknippan 

eller vissla för att hålla ljuset 

tänt. Men fortsätt gärna vissla 

ändå. 

Kvar att åtgärda på belys-

ningssidan är cykelkällare, 

barnvagnsrum, tvättstugor 

och vindar. Detta kommer att 

ske under nästa år. 

Fler cykelställ kommer att 

monteras i de cykelkällare där 

det finns plats och behov. Nya 

ställ kommer att vara av en 

sådan modell att man kan låsa 

fast ramen – det kommer allt-

så att finnas två varianter av 

cykelställ för valfrihetens 

skull. 

Renoveringen av våra pisk-

balkonger fortsätter, mer om 

det på nästa sida.  

Vi fortsätter vår löpande re-

novering av hissarna för att 

uppfylla Boverkets krav, och 

byter samtidigt ut hela hiss-

korgen till en ny och fräsch 

modell. Detta pågår löpande. 

Vad gäller utemiljön är 

skärmtaken över butiksloka-

lernas källartrappor är nu 

monterade och vi kommer nu 

att installera backventiler i 

berörda dagvattenbrunnar. 

Vi har också behövt lägga om 

dräneringen runt vissa bu-

tikslokaler, vilket resulterat i 

mycket markarbete mellan hus 

42 och 44. 

Löpande utför vår duktiga 

personal förbättring och för-

sköning av utemiljön genom 

föryngring av växter och 

andra åtgärder. Angående 

detta se sista sidan i detta Pu-

kanblad. 

Det var våra pågående pro-

jekt. Men de tar slut någon 

gång, och vi behöver därför 

starta nya! 

Vi håller just nu på att 

starta en översyn av ute-

miljön på längre sikt, för 

att ta ett helhetsgrepp vad 

gäller form och funktion 

på växter, byggnader, 

service, lekytor, dränering 

etc. Detta är dock ett pro-

jekt som ligger längre 

fram i tiden. 

Under hösten har vi drab-

bats av två akuta läckor 

på avloppsstammar, vilket 

resulterat i stora skador. 

Berörda stammar är nu 

relinade med strumpme-

toden. Då denna åtgärd 

enligt våra tidigare besikt-

ningar och underhållpla-

nen låg längre fram i ti-

den håller styrelsen nu på 

att ta fram en åtgärdsplan 

på hur vi accelererat skall 

kunna renovera samtliga 

avlopp innan fler skador 

uppstår. Därav har vi ock-

så avvaktat med spol-

ningen av köksstammarna 

i hus 48. Att relina före-

ningens avlopp är ett 

mycket stort projekt 

som kommer att vålla 

olägenheter. Vi informe-

rar löpande om status på 

projektet. 

Pukan 

- 

ständig förbättring 



Våra piskbalkonger har drabbats av läckage i sin vattenavrinning, och därför pågår ett projekt där vi tätar och lägger nytt golv 

på samtliga balkonggolv. Hus 48 är klart i första etappen, där visade sig vara ytterligare typer av läckage än vad som kunde för-

utses av våra besiktningsmän. Övriga hus pågår, och det är för att skydda dessa arbeten vi haft presenningar på taken – de pre-

senningar som ställde till problem i stormen. 

Åtgärderna på piskbalkongerna har alltså inte gjorts för att styrelsen vill plocka bort piskbalkongerna som sådana utan för att vi 

har haft ett akut reparationsbehov. 

Dock vill vi undersöka vilken efterfrågan av piskbalkonger det faktiskt finns bland medlemmarna. Därför kommer vi inte ome-

delbart att ersätta de gamla piskställningarna, men om någon medlem så önskar kommer ny piskställning att införskaffas till den 

balkong medlemmen utnyttjar. 

Detta är ett enkelt sätt att spara pengar — vi införskaffar inga piskställningar som inte används. 

Nedan finner Du en talong att använda om Du önskar piskställning på Din piskbalkong. Om installation av piskställning skall 

ske under kommande arbetsperiod behöver vi ha talongen före nyår. Får vi den senare kan vi inte garantera installation under 

2012. 

Piskbalkonger 

Svarstalong 
LÄMNAS I FASTIGHETSEXEDITIONENS BREVLÅDA FÖRE NYÅR 

OM DU INTE ÖNSKAR PISKSTÄLLNING SKALL DU INTE LÄMNA NÅGOT SVAR 
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 Jag har nytta av en piskställning på min piskbalkong! 
 

 
 

______________________________________  ____________ 

Namn på bostadsrättshavaren       Lägenhetsnr (tre siffror) 

 

Eventuella svar kommer endast att behandlas av styrelsen och 

föreningens funktionärer och kommer inte till allmän kännedom. 

Vid renovering 

Det är ABSOLUT FÖR-

BJUDET att på eget bevåg 

ändra några av föreningens 

installationer i gemensamma 

utrymmen. 

Föreningen har tyvärr drab-

bats av ansenliga kostnader 

och olägenheter för boende 

p g a att medlemmar eller av 

medlemmar anlitade hant-

verkare vrider på kranar, 

ventiler och strömbrytare i 

källargångar och andra ge-

mensamma utrymmen. 

Medlem som av någon an-

ledning (exempelvis renove-

ring) upplever ett behov av 

att påverka föreningens in-

stallationer skall OVILL-

KORLIGEN kontakta före-

ningens vicevärd för samråd 

och instruktioner. 

Medlemmar som inte gör 

detta kommer att till fullo 

hållas ersättningsskyldiga 

för de kostnader föreningen 

ådrar sig. 
Aja baja! 



ENTRÉPORTARNA KOMMER ATT LÅSAS FRE-

DAGEN DEN 16:E DECEMBER 2011. 

EFTER DETTA DATUM KOMMER ENTRÉPOR-

TARNA UTIFRÅN ENDAST ATT KUNNA ÖPPNAS 

MED TAGG. 

HAR DU ÄNNU INTE HÄMTAT UT DINA TAGGAR 

KONTAKTA FASTIGHETSKONTORET. 

BOENDE SOM HAR HEMTJÄNST ELLER SOM 

BEHÖVER FLER TAGGAR KONTAKTAR FASTIG-

HETSKONTORET FÖR MER INFORMATION. 

 

Observera att det bara är entréerna som kopplas in. Övriga passagesystemet är inte i skarp 

drift — Du kan alltså inte lämna nyckeln ännu. Vissa dörrar kan ibland fungera med tagg, 

men det är ingen garanti att de alltid gör det innan systemet är fullt driftsatt. Meddelande om 

full driftsättning och nyckelreturer kommer när det är aktuellt. 

 

 

 

Portarna låses 
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Nu gäller det! 



På tal om våra avloppsläcka-

ge kan det vara lämpligt att 

nämna något om vattenska-

dor. Varje år har vi medlem-

mar som drabbas av vatten-

skador av olika anledningar. 

Sådana skador innebär ty-

värr oftast stora olägenheter 

för den drabbade. Det kan 

därför vara av intresse att 

veta hur processen ser ut. 

Vid en större vattenskada 

skall föreningen alltid kopp-

las in. Det är föreningen 

som ansvarar för uttorkning-

en av lägenheten, detta för 

att säkerställa att husen – 

stommar, bjälklag etc – blir 

korrekt åtgärdade. Detta 

arbete börjar ofta redan 

samma dag som skadan 

uppstår, med att föreningens 

hantverkare gör nödvändiga 

åtgärder i lägenheten. Detta 

innebär i stort sett alltid att 

man monterar torkfläktar, 

men kan även – beroende på 

skadans art – innebära att 

golv måste brytas upp eller 

hål tas i väggar. 

Sedan följer en tid av ut-

torkning, och detta tar of-

tast 4-8 veckor att slutföra. 

Om Du som bostadsrättsha-

vare inte kan nyttja delar av 

Din lägenhet så som det är 

tänkt p g a föreningens arbe-

te har Du rätt att få Din må-

nadsavgift reducerad under 

berörd period. 

När uttorkningen är klar 

upphör föreningens ansvar. 

Återställningen av lägenhe-

ten faller på bostadsrätts-

havaren, och då hemförsäk-

ringen och mer specifikt 

bostadsrättstillägget – det 

som alla medlemmar nu har 

efter beslut på senaste stäm-

man. Det är alltså den boen-

de själv som, i samråd med 

sitt försäkringsbolag, ombe-

sörjer och bekostar hantver-

kare som återställer bosta-

den och de eventuella åtgär-

der som föreningen har be-

hövt vidta för att säkerställa 

upptorkning. 

Beroende på skadans om-

fattning tar återställningen 

olika långt tid, men drabbas 

man av en vattenskada är det 

rimligt att räkna minst tre 

månader innan allting är 

återställt. 

Vill Du ha koll om olyckan 

skulle vara framme kan Du i 

förtid undersöka t ex vad 

Din hemförsäkring täcker i 

form av ersättningsboende 

och andra ökade kostnader 

till följd av en skada, 

kommit i vägen. 

Föreningen håller nu på att 

upphandla resurser att 

utföra besiktningen, men för 

att inte behöva ändra oss 

igen säger vi nu inte när den 

kommer att ske, bara att den 

kommer att ske. Vi hoppas 

ni har överseende med det. 

Som nämndes i förra Pu-

kanbladet har vi ett underlag 

för lägenhetsbesiktningar. 

Vi skulle varit igång med 

besiktningarna för länge 

sedan, men detta har fått 

stryka på foten p g a förse-

ningar i våra övriga projekt 

och akuta händelser som 

Givetvis fortsätter vi att göra 

besiktningar vid överlåtel-

ser, och i enskilda fall då de 

påkallas av behov. 

Vattenskador 

Lägenhetsbesiktningen 
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Usch! 

Husesynen kom-

mer. Nån gång. 

Tyvärr händer det. 



Pukans tidigare styrelser har 

under många år haft som 

absolut huvudfokus att hålla 

föreningens avgifter nere. 

Detta är behjärtansvärt men 

har tyvärr ibland skett på 

bekostnad av visst under-

håll och även utan att ta 

höjd för vissa kommande 

utgifter. 

På senare år har styrelserna 

arbetat dels med akut påkal-

lade avgiftshöjningar men 

även med generella höjning-

ar under överskådlig tid för 

att bygga upp en buffert 

och få föreningens ekonomi 

i linje med det förväntade 

underhållsbehovet. Tyvärr 

har vi under året haft ett 

antal akuta skador som 

visat att vissa installationer 

och funktioner är i sämre 

skick än vad tidigare besikt-

ningar visat, och därmed 

måste åtgärder utföras tidi-

gare än vad föreningens 

underhållsplan föreskriver. 

Det innebär att den avgifts-

höjning på 2% årligen som 

tidigare annonserats inte 

räcker till. Avgifterna kom-

mer att höjas med 5% vid 

årsskiftet, och som det ser 

ut nu med 5% kommande 

årsskifte också. 

Det är värt att jämföra med 

sin omgivning när dessa 

siffror nämns. Pukan kom-

mer från ett mycket lågt 

avgiftsläge och de förening-

ar vi ofta jämförs med ligger 

på nivåer vi idag inte ser i de 

kalkyler som sträcker sig 10 

resp 20 år framåt. 

inte kan öppnas förrän efter 

jul)! 

Som ett led i föreningens 

energibesparande åtgärder 

kommer samtliga tätnings-

lister i alla fönster i våra 

lägenheter att bytas ut. 

Samtliga medlemmar kom-

mer i samband med listbytet 

att få sina fönster putsade 

Tätningslisterna i våra föns-

ter faller normalt på den 

enskilda medlemmens un-

derhållsansvar, men då före-

ningen kan minska sina upp-

värmningskostnader med 

täta fönster finns det fog för 

kollektiva insatser. Vi vill 

här ta chansen att informera 

om en liten julgåva till alla 

medlemmar (även om den 

utan kostnad! 

Vi är glada att kunna erbju-

da våra medlemmar denna 

förmån efter alla förseningar 

och olägenheter som varit 

med höstens projekt och 

akuta skador. 

Avgifterna 

Julklapp 

Lucia 

Om Du aldrig varit i före-

ningslokalen är detta ett 

utmärkt tillfälle att se var 

föreningens bibliotek finns, 

och vad lokalen kan använ-

das till i övrigt. 

Ta också chansen att träffa 

kända och okända grannar 

och byta några ord med sty-

relsen. 

Vill Du plocka fram röstre-

surserna och förgylla tillva-

ron med äkta julsång så är 

Du varmt välkommen. En 

extra pepparkaka utlovas 

som belöning! 

Vi har redan passerat två 

advent och snart är det lucia. 

Vi vill välkomna alla med-

lemmar till ett enkelt luciafi-

rande i föreningslokalen 

den 13 december kl 18-20. 

Vi bjuder på glögg, lusse-

bullar och lite (inspelad) 

julmusik. 
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Intäkterna 

måste ökas. 

Det är ju ändå 

den 13:e. 

 

Ser Du ut eller 

ser det ut? 



Föreningen står som tidigare 

nämnts inför stora utgifter. 

Dessa utgifter kan vi inte 

enbart möta med ökande 

intäkter, vi måste också 

minska våra kostnader. 

Föreningens oöverträffat 

största utgift är uppvärm-

ning, dels i form av värme, 

dels i form av varmvatten. 

Styrelsen håller därför på att 

titta på olika energibespa-

rande åtgärder, där det tidi-

gare nämnda listbytet i våra 

fönster är en del. Vi tittar 

även på nya cirkulations-

pumpar, värmeväxlare, dato-

riserade styr- och reglersy-

stem, nya elementtermosta-

ter, automatiska luftnings-

ventiler etc etc. 

Du som enskild medlem 

kan också aktivt bidra till 

att sänka föreningens kost-

nader, genom att tänka på 

hur och i vilken omfattning 

Du använder varmvatten, t 

ex hur Du duschar och hur 

Du diskar. Diskar Du under 

rinnande vatten? För att ta 

till en gammal floskel: Om 

alla kan spara lite blir det 

mycket av det totalt. 

Likaså är det så här i vinter-

tid bättre ur energihänseende 

och vädringssynpunkt att ha 

en kort stunds korsdrag för 

att vädra, än att ha fönstret 

på glänt under en längre tid. 

att använda. 

Det finns en oro bland vissa 

medlemmar att det nya sy-

stemet skall vara för svårt 

för dem att använda. Vi vill 

be er att inte oroa er – inom 

kort kommer det upp anslag 

i trappan om tillfällen när 

vår låsentreprenör i varje 

hus visar hur man går tillvä-

ga för att boka en tvättid och 

När vårt passagesystem är i 

full drift kommer vi att an-

vända det som kallas elek-

tronisk tvättstugebokning. 

Vi vill återigen påtala att det 

inte är ett krav att ha dator 

för att kunna boka tvättstu-

gan! Precis som idag kom-

mer det i källaren att sitta en 

bokningstavla. Vi lovar att 

den är  MYCKET ENKEL 

ni kommer då att se hur lätt-

använt systemet är. 

I alla de föreningar som våra 

entreprenörer monterat den-

na lösning i redan är det 

totalt en person som inte 

klarat att använda den nya 

bokningen, och då talar vi 

ändå om tusentals använda-

re. Så sitt lugnt i båten och 

invänta demonstration! 

Energibesparing 

Bokningstavlor 

Mera om avgifterna 

fönster att bytas, men enligt 

nuvarande plan ligger det 

mer än 10 år fram i tiden, 

och vi kommer att avsätta 

pengar löpande till detta 

projekt för att inte få någon 

chockhöjning av avgifterna. 

Föreningens fönster är vad 

vi vet i gott skick. Vi har 

bytt enstaka fönster som 

varit sämre än snittet, och vi 

sätter även glidbleck på 

vissa fönster som hänger på 

sina gångjärn. Den komman-

de lägenhetsbesiktningen 

kommer också att utvisa om 

där är några enstaka fönster 

som behöver åtgärdas i för-

tid. 

Det går ett rykte om att fö-

reningen snart skall byta 

fönster och att det skulle 

innebära en avgiftsökning på 

50%. 

Vi vet inte hur detta rykte 

har uppstått och det har ing-

en sanningshalt. 

Visst kommer föreningens 
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Utgifterna 

måste minskas. 

Rykten gillar 

vi inte. 

Det ÄR 

inte svårt! 



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 

HSB Brf Pukan i Malmö 

per obehagliga påminnelse- och inkas-

soavgifter. 

 

I juletid vill vi påminna 

om det stora antal bränder 

som inträffar i december 

varje år! Glöm inte att 

släcka ljusen efter Dig när 

Du lämnar rummet! 

 

Vi vill även påminna om att det inte är 

tillåtet att ta in husdjur i tvättstugorna 

eller på toaletterna i källarplan. 

Butikslokalerna har nu fått uttag instal-

lerade vilket möjliggör för butiksinne-

havarna att skaffa bredbandsanslutning 

från Ownit. Föreningen har ingen på-

verkan på dessa avtal som vi har för 

privatpersoner. 

Trädgårdsgruppen är nu bildad. Är Du 

intresserad av att delta i arbetet med att 

förbättra vår utemiljö kontakta Pontus 

Åkesson på ovan angivna telefonnum-

mer! 

Varje månad får föreningen in mindre 

pengar än avsett p g a förseningar 

med månadsavgifterna. Vi vill tipsa 

om att månadsavgiften kan betalas via 

autogiro. Med autogiro är det ingen 

risk att glömma att betala och man slip-

Avslutningsvis vill vi önska alla i Pukan 

en riktigt GOD JUL och ett 

GOTT NYTT ÅR! 

    

 

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, 0701-18 44 40 
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 


