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kärlen, tvättstugebokningen, 

cykelställen utomhus, till-

gången till vindarna, dörröpp-

nare till tvättstugeavdelning-

en, utemiljön kring grillplat-

serna samt situationen med 

måsar i föreningen. 

och det innebär att Pukan haft 

ordinarie föreningsstämma! 

Den gick av stapeln den 10 

februari med 133 röstberätti-

gade medlemmar med säll-

skap som besökare, vilket vi 

tror är nytt närvarorekord. 

Förutom de punkter som alltid 

förekommer på stämman så 

fattades också beslut om att 

upprätta en plan för finansie-
ring av föreningens tomträtts-

avgäld efter 2024. Denna plan 

har presenterats i årsredovis-

ningen., men går i korta drag 

ut på att en extra avgiftshöj-

ning om 1 % sker varje år, 

utöver vad som behövs för 

drift och investeringar, för att 

säkerställa att föreningen kan 

bära kostnaden för tomträtts-

gäld även efter 2024 utan att 

chockåtgärder behöver tas 

till längre fram. 

Beslut fattades också på att de 

elektroniska anslagstavlorna i 

trapphusentréerna skall kom-

pletteras med anslagstavlor i 

50-talsstil, samt att klarglaset 
skall behållas i entrédörrar-

na. 

Avslutningsvis hölls en all-

män frågestund. Där diskute-

rades bl a cykelkällarna,  

situationen vid återvinnings-

Throw your hands in 

the air, som de säger 

på utrikiska 

Våren 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) fortsätter 

som vice ordförande. 

Suzanne Haeger (40 A) är ny 

i rollen som sekreterare. 

Pontus Åkesson (46 C) fort-

sätter som studieorganisatör. 

Zahra Sabeti Rad (48 B) är 

ny i rollen som suppleant. 

Tore Levin (48 B) är ny i 

rollen som suppleant. 

Monika Rosvall (42 A) är ny 

i rollen som suppleant. 

I styrelsen ingår också Rolf 
Malmgren som är utsedd av 

HSB Malmö. 

De styrelsemedlemmar som 

sitter kvar från föregående år  

hälsar de nya medlemmarna 

välkomna i gemenskapen. 

Styrelsen vill tacka Lotta 

Thulin, Per-Gunnar Anders-
son och Bengt Skånhamre 

för deras tid i Pukans sty-

relse! 

Notera särskilt: 

• Juridikträff 

• Förmåner 

• Information 

• Bomnyckel 
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I nstallationen av passa-

gesystemet är nu klar! 

Där återstår ett antal 

besiktningspunkter,, 

men formellt är  installations-

arbetet slutfört. Det innebär 

att de saker vi tog upp i förra 

Pukanbladet nu är slutförda: 

Dörrautomatikerna på trapp-

husentréerna är driftsatta. 

Dörrautomatikerna på de 

yttre källardörrarna är installe-

rade och driftsatta. 

Målningsarbetena i entréerna 

är klara. 

Informationstavlorna är nu i 

drift. De gamla bokningstav-

lorna till tvättstugorna är ned-

monterade och väggarna åter-

ställda. 

Svarslurar är installerade i 

samtliga lägenheter. 

Alla dörrar med taggläsare 

öppnas nu med tagg. De enda 

lås som tidigare hade nyckel 

och som inte har taggläsare är 

bilbommarna som spärrar 

trafik från Köpenhamnsvägen 

in på gårdarna. För att fortsätt-

ningsvis kunna öppna dessa 

bommar, vid exempelvis flytt 

Projekt: Uppgradering: Jodå, 2012 också 

Du trodde väl inte det 

skulle bli lugnt?? 

eller tung i– och urlastning, 

kontakta fastighetskontoret 
för att låna ny nyckel!  

Vi har provmålat de första 

hissdörrarna. Samtliga hiss-

dörrar och karmar på källar– 

och entréplan kommer att må-

las snarast. Övriga vånings-

plan kommer efter semest-

rarna. 

Utrymningslarmet på källare 

och vind är driftsatt. 

 

Passagesystemet var det stora 

under 2010 och 2011, men 

inte allt: 

Sedan tidigare håller vi på att 

titta på ny belysning till cykel-

källare, barnvagnsrum, 

tvättstugor och vindar. 

Vi har inte heller glömt bort 

fler cykelställ, det kommer! 

Piskbalkongerna är färdigre-

noverade. Nya piskställning-

ar är beställda och kommer 

snart att monteras. 

Vi fortsätter vår löpande re-

novering av hissarna för att 

uppfylla Boverkets krav, och 

byter samtidigt ut hela 

hisskorgen till en ny och 

fräsch modell. Detta pågår 

löpande. 

Backventilerna är nu färdig-

installerade i berörda dagvat-

tenbrunnar. Vi har också bytt 

ett stort antal dåliga stuprör. 

Under arbetet med backventi-

lerna har det visat sig att vårt 

dagvattennät är i dåligt skick. 

Upphandling pågår just nu för 

att spola och sedan relina 
hela nätet. Ett kostsamt arbete 

som måste göras för att und-

vika översvämningar. Vi 

tittar också på att anlägga nya 

stenkistor till husens stuprör 

då den dränering som anlades 

på 50-talet med tidens tand 

har blivit otillfredsställande. 

 

Om ni minns förra Pukanbla-

det talade vi om nya projekt. 

2012 innebär många, men 

framförallt tre tunga: 

Översyn av utemiljön har 

startat så sakteliga och möten 

sker med olika trädgårds– och 

utemiljöföretag för att förut-

sättningslöst diskutera möjlig-

heter med vår utemiljö. I 

denna process behandlas även 

miljöhus, cykelparkeringar, 

arbetsbodar och liknande. 

Målsättningen, och vi vill 

poängtera att det är en mål-

sättning, är att till stämman 

2013 komma med ett förslag 

på ny utemiljö. 

Energibesparande åtgärder 
behöver göras för att minska 

föreningens kostnader och 

energipåverkan. Första steget 

i detta var de nya tätningslis-

ter som monterades i vintras. 

Vi har sedan med konsultstöd 

tagit fram en åtgärdslista, och 

vi upphandlar just nu de tre  

åtgärder som ger störst avkast-

ning. Det innebär att datori-

sera värmecentralernas styr– 

och reglersystem, byta ex-

pansionskärl samt sätta in 

avgasare i radiatorslingan. 

Våra avlopp är som tidi-

gare berättats i dåligt 

skick. Efter ytterligare 

lång och mycket nog-

grann kunskapsinsamling 

och konsultgenomgång är 

vi nu i stadiet att vi begär 

in offerter på olika meto-

der och upplägg. Själva 

renoveringsarbetet kom-

mer att påbörjas under 

hösten . Det är som sagt 

ett mycket stort projekt 

där vissa olägenheter inte 

går att undvika. Vi infor-
merar löpande om status 

på projektet. 

 

Utöver dessa projekt är 

det mycket annat som 

händer och som vi ber att 

få återkomma till. Du kan 

också läsa om en del sa-

ker på andra ställen i detta 

Pukanblad! 

 

Pukan 

- 

ständig förbättring 



Pukan försöker hitta mervärden och skapa aktiviteter för medlemmarna. En av dessa mervärden är familjejuridik. Vi är glada 

att kunna presentera ett samarbete med Familjejuristerna Ravn & Taylor. 

Kom och lyssna på ett föredrag i familjejuridik, öppet just för medlemmarna i brf Pukan! 

Funderar Du på att sätta gemensamt bo med någon? Idag är det vanligt med skilsmässor och separationer och det är viktigt att 

känna till vilka rättigheter, skyldigheter och påverkansmöjligheter som finns. Passa på att gå på detta intressanta föredrag och få 

svar på Dina frågor rörande exempelvis arv, testamente, bodelning mellan sambor eller gifta personer, gåvor av fast och lös 

egendom, vårdnad och umgänge rörande barn m m. 

Föredraget är kostnadsfritt och går av stapeln 

ONSDAGEN DEN 18 APRIL KL 18:30 

antingen i föreningens fritidslokal eller i Mellanhedsskolans matsal, beroende på antalet deltagare. För att detta skall fungera 

administrativt behöver föranmälan göras. Observera att denna anmälan är bindande! Utifrån antalet anmälda kommer sedan 

lokal att meddelas senast den 15 april. 

Föredrag i familjejuridik 

Svarstalong 
 

LÄMNAS I FASTIGHETSEXEDITIONENS BREVLÅDA FÖRE DEN 12 APRIL 
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 Ja tack, vi kommer _____ personer på föredraget om familjejuridik! 
 

 
 

______________________________________  ____________ 

Namn på bostadsrättshavaren       Lägenhetsnr (1-3 siffror) 

 

OBSERVERA ATT ANMÄLAN ÄR BINDANDE! 

Föreningens hemsida 

Vi vet att föreningens hem-

sida inte uppdateras så ofta 

som den borde, att utseendet 

kan kännas omodernt och att 

e-post till styrelsen inte bes-

varas så snabbt som den 

borde. 

Vårt stora passageprojekt 

har tagit vår tid i anspråk, 

men nu har turen kommit till 

hemsidan! Vi håller på att 

designa om vår hemsida och 

detta blir klart under våren. 

När den nya hemsidan är i 

drift kommer vi att ha ett 

system som innebär betyd-

ligt tätare uppdateringar—

målet är att vid information 

som är akut och berör flera 

medlemmar skall hemsidan 

uppdateras dagligen! 

Även e-post till styrelsen 

kommer att hanteras 

snabbare. 

Se även sidan 6 angående 

informationstavlorna. 
Klart vi kan bli bättre! 



 

 

 

Porttelefonen 
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Porttelefon: När Du 

får oväntat besök. 

I samband med att svarslu-

ren installerades i lägenhet-

erna lämnades en bruksan-

visning för luren. Montörer-

na skall också ha gjort en 

genomgång av hur svarslu-

ren fungerar. Vi har i styrel-

sen erfarit att denna genom-

gång i vissa fall har lämnat 

en del övrigt att önska, och 

någon har kanske redan 

lyckats förlägga instruk-

tionsboken. Här kommer 

därför en liten upprepning 

av hur standardapparaten 

fungerar. 

Den stora knappen i mitten 

som har en telefonsymbol på 

sig är svarsknappen. Den 

blinkar när det ringer. Tryck 

på den för att koppa upp 

samtalet mellan lägenheten 

och entrén. Tryck på den 

igen för att avsluta samtalet. 

Till höger om svarsknappen 

är en knapp med en nyckel-

symbol. Trycker Du på den 

så öppnas entrén. 

Knappen till vänster om 

svarsknappen behöver Du 

inte använda. 

Du har också två rattar på 

högersidan av apparaten. 

Den övre ratten styr ringvo-

lymen. Om Du vrider den 

till minimum syns en röd 

markering på framsidan av 

apparaten. Ringsignaler från 

entrén är då blockerade. 

Den undre ratten reglerar 

högtalarvolymen för på-

gående samtal. 

Har Du andra frågor eller 

annan typ av apparat och 

behöver hjälp så kontakta 

fastighetskontoret! 



Pukan försöker hitta mervär-

den och skapa aktiviteter för 

medlemmarna. Vi arbetar nu 

med att kontakta de företa-

gare som är medlemmar i 

föreningen eller i Trumman 

och har verksamhet i våra 

föreningar för att se om vi 

kan åstadkomma någon 

form av samarbete för att 

gynna båda parter. 

 

Vi är glada att kunna pre-

sentera ett erbjudande 

från SEB Erikslust! 

Erbjudandet består av fyra 

delar: 

Rådgivning 

Tillsammans med rådgiva-

ren går ni igenom er finan-

siering av  boendet.  Ni går 

även igenom sparande, juri-

diska frågor och framtida 

planer. Rådgivaren kan 

också hjälpa Dig med Dina 

försäkringslösningar.  

Finansiering 

Du erbjuds bolåneräntor för 

bostadsrätten i Pukan som 

ligger mellan 0,56 och 0,83 

procentenheter under prislis-

tan (indikativt 2012-03-29). 

• Du erbjuds bottenlån 

upp till 85% av mark-

nadsvärdet. 

• Du betalar inga upp-

läggningsavgifter. 

• Detta erbjudande gäller 

till och med den 15 maj 

2012. 

 

Vardagsekonomi 
Enkla vardagen är en paket-

lösning med de vanligaste 

banktjänsterna; de tjänster 

som Du behöver till vardags. 

Konto, Internet med betal-

service, Bank på telefon och 

Visa kort. Detta paket er-

bjuds gratis första året. 

Försäkring 

Du erbjuds också en mycket 

prisvärd  bostadsrättsförsäk-

ring i samarbete med Trygg 

Hansa. 

Är Du intresserad av detta 

erbjudande eller vill veta 

mer kontakta: 

Elisabeth Bengtsson 

040-667 67 49 

elisabeth.bengtsson@seb.se 

Vi är glada att kunna pre-

sentera ett erbjudande 

från AD Bildelar! 

Boende i brf Pukan erhåller 

rabatt på inköp i butik. Ra-

battsatsen är beroende av 

vad det är som inhandlas. 

Vi är glada att kunna pre-

sentera ett erbjudande 
från Danielssons Skoma-

keri! 

Boende i brf Pukan erhåller 

10 % rabatt på skotillbehör 

och 15 % rabatt på nycklar. 

Vi är glada att kunna pre-

sentera ett erbjudande 

från Nessla inredning! 

Boende i brf Pukan erhåller 

10 % rabatt på hela sorti-

mentet. 

 

Vi kommer i varje Pukan-

blad att presentera de er-
bjudanden som tillkommit 

sedan förra numret.  

 

OBSERVERA ATT PU-
KANS STYRELSE ÄR 

OPARTISK. 

Vårt mål är att  göra våra 

företagsmedlemmar i vår 

egen förening och grann-

föreningen intresserade av 

våra boendemedlemmar, och 

våra boendemedlemmar 

intresserade av våra före-

tagsmedlemmar. Styrelsen 

har ingenting med innehållet 

i och utformningen av ett 

eventuellt erbjudande att 

göra och utfärdar inte heller 

någon uppmaning eller re-

kommendation. Vi verkar 

däremot för att främja och 

gynna grannsamverkan. 

Medlemsförmåner 
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Varför inte se om vi 

kan gynna varandra? 

Mycket handlar idag om den 

berömda plånboken. 

Är Du lokalägare och 

inte vill vänta på att 

vi tittar in så agera 

proaktivt och ring oss 

direkt istället! 



Under många år har våra 

dörrar i entréerna och källar-

na—och ibland även väggar 

och anslagstavlor—från tid 

till annan belamrats med 

olika typer av anslag och 

lappar. 

Styrelsen vill öka och aktua-

lisera medlemskommunika-

tionen. Vi har nu elektro-

niska informationstavlor i 

alla entréer och utanför alla 

tvättstugor. 

Fr o m nu kommer all in-

formation som tidigare an-

slogs genom lappar att istäl-

let endast presenteras i de 

elektroniska tavlorna. 

Detta sparar tid och papper, 

minskar kladd och skador 

samt underlättar administra-

tion av inaktuella meddelan-

den. 

Ta därför för vana att när Du 

passerar tavlan se om där 

tillkommit någon ny infor-

mation. Skulle Du vara osä-

ker på hur Du ser informa-

tionen så ta kontakt med 

någon persona i föreningen 

så visar vi Dig! 

Information som delas ut i 

brevlådorna kommer att 

fortsätta delas ut på 
samma sätt. 

Det kommer att införskaffas 

anslagstavlor till alla entréer 

där Du som boende kan sätta 

egna anslag, t ex informera 

om renoveringar eller fester. 

Se även sidan 3 angående 

hemsidan. 

korgskydd som hjälper till 

att skydda korgen mot skrap 

och törnar. 

Om Du ska flytta eller trans-

portera något otympligt i 

hissen, kontakta fastighets-
kontoret så får Du utan 

kostnad låna hisskydd! 

Flyttar Du ut så berätta 
även för den som ska flytta 

Som bekant renoverar vi 

succesivt föreningens hissar 

för att uppfylla Boverkets 

nya krav. I samband med 

detta byter vi också till en ny 

hisskorg. 

Våra nya hisskorgar  är 

väldigt fina och så vill vi att 

de förblir. Föreningen har 

därför införskaffat ett antal 

in om detta! 

Glöm inte passa på att låna 

nyckel till bilbommen så 

Du lättare kommer åt med 

flyttbilen. 

Tänk även på att inte över-
lasta hissen! Att återställa 

en hiss från överlast kan 

bli en kostsam affär. 

Informationstavlorna 

Hisskydd 

Mangling 

gång till tvättstugan, för att 

minska den otrygghet som 

spridit sig inom föreningen 

på senare år. Genom att 

tvättavdelningen är låst be-

höver man inte heller låsa 

torkskåpen utan tvätten 

hänger säkrare än innan. 

Vi ser då tillgängligheten till 

mangeln som ett mindre 

problem i sammanhanget. 

Önskar Du mangla bokar Du 

helt enkelt en tvättid och 

använder den tiden för att 

mangla, även om Du faktiskt 

inte tvättar. 

Det har framkommit syn-

punkter på att dörren till 
tvättavdelningen numera 

är låst, vilket gör att mang-

ling enbart kan ske i sam-

band med tvätt. 

Det är en medveten tanke 
för att ta tillvara de önske-

mål som föreningen haft att 

bara de som tvättar har till-
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Samling kring 

informationspumpen. 

Stenmangel från 1952. 

Nu snackar vi. 

 

Mycket att bära? 



Vi har tidigare talat om 

tvättmedel. 

Situationen i tvättstugorna 

har blivit mycket bättre! 

Men fortfarande är de största 

reparationskostnaderna för 

tvättmaskiner idag orsakade 

av överdosering av tvättme-

del. 

Tänk på att följa råden för 

tvättmedelsdosering. I 

Malmö har vi mjukt vatten. 

Det finns också tvättmedel 

av sämre kvalitet som inte 

löser sig ordentligt i vattnet. 

Det innebär att tvättmedels 

rester klumpar sig runt bot-

tenventilen i tvättmaskinen 

och orsakar problem. Likaså 

kan det lakas ut delar av 

klumparna i kommande tvät-

tar, och detta är inte bra om 

exempelvis en allergiker 
tvättar. 

Vi ser gärna att Du om möj-

ligt använder flytande tvätt-

medel. De finns ett speciellt 

doseringsfack för detta om 

Du inte använder tvättboll. 

Föredrar Du att använda 

pulvertvättmedel så ta för 

vana att titta i tvättmedels-

facken efter avslutad tvätt. 

Ser Du att det ligger tvätt-

medelsrester där är det ett 

tecken på att Ditt tvättmedel 

inte löses upp som det 

borde! Prova då ett annat 

tvättmedel nästa gång—Du 

vill ju faktiskt att tvättmedlet 

skall rengöra kläderna, inte 

sitta fast i tvättmedelsfacket. 

sedan att betalas tillbaka till 

Ditt konto av HSB Malmö. 

För att återfå panten är det 

ett absolut krav att origi-

nalkvittot kan presenteras. 

Utan detta kan vi inte betala 

ut någon pant. 

Även utan kvitto är Du väl-

kommen att lämna in nyck-

larna till fastighetsexpedit-

I och med att passagesyste-

met nu är i drift har Du ing-
en nytta av vissa av Dina 

gamla nycklar längre. 

Om Du har kvar det ur-

sprungliga pantnyckelkvit-
tot kan Du vända Dig till 

fastighetskontoret och lämna 

in det tillsammans med Dina 

nycklar och Ditt kontonum-

mer. Erlagd pant kommer 

ionen så ser vi till att de om-

händertas och återvinns på 

korrekt sätt. 

Tänk bara på att inte 

lämna ifrån Dig andra 

nycklar än de som nu er-
satts med passagesystemet! 

Det har blivit mycket bättre 

De gamla nycklarna 

En tråkig gammal käpphäst 

Det har blivit bättre, men 

det finns mer kvar att göra. 

Låt oss hjälpas åt att nå sista 

biten! 

Tänk också på att inte kasta 

glas i returkärlen nattetid. 

Detta kan väsnas väldigt och 

störa omgivningen. 

Snälla, sköt och respektera 

sopsorteringen.  

Det läggs fortfarande saker i 

fel behållare. Utrymmet i 

behållarna  utnyttjas fortfa-

rande inte så bra det skulle 

kunna p g a okomprime-

rade sopor, främst kartong-

förpackningar. 
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”Alla medel är till-

låtna” Kanske i politi-

ken, men helst inte i 

tvättstugan. 

Känns det igen? 

Pengar att hämta? 



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 

Har vi glömt ta upp något i Pukanbla-

det? Har Du tankar eller idéer  Du vill 

dela med Dig av? Kontakta föreningens 

personal och berätta, så ser vi på möjlig-

heterna att föra in det i Pukanbladet. 

 

Och till sist: Glöm inte att ha 

 

EN RIKTIGT 

GLAD PÅSK! 
 

vill vi säga några ord om glömska. 

Har Du glömt trädgårdsgruppen? 

Tveka inte att anmäla Dig till den! An-

mälan görs till Pontus Åkesson på 

ovanstående telefonnummer eller ge-

nom att e-posta styrelsen. 

Glöm inte att kolla brandvarnaren då 

och då. Batteriet kan behöva bytas, och 

själva brandvarnaren behöver bytas 

efter mindre än tio år. 

Glöm inte att släcka i torkrummet när 

Du är klar med tvättbestyren. 

 

 

 

 

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 Suzanne Haeger, 0709-31 46 50 
Studieorganisatör Pontus Åkesson, 0704-01 04 03 
Suppleant Zahra Sabeti Rad, 0739-63 33 57 
Suppleant Tore Levin, 0733-76 44 73 
Suppleant Monika Rosvall, 0733-52 27 10 
 
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 Lena Ohlander, 0708-29 88 56 
 

Avslutningsvis 


