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på sista sidan av detta Pukan-

blad. Ha då också i åtanke att 

vi nu fräschar upp före-

ningslokalen och gör den mer 

inbjudande för olika typer av 

evenemang. 

Ett av föreningens ändamål är 

att främja medlemsaktivite-
ter. Sedan tidigare har vi bib-

lioteksverksamhet, vår före-

ningslokal utnyttjas för lite 

klubbträffar och vi har lucia-

fest och ibland andra aktivite-

ter. 

Vi vill nu ta ett större grepp! I 

november kommer vi att 

ordna en vinprovning för 

intresserade medlemmar. Vi 

kommer även under hösten att 

organisera en bussresa över 

dagen till Tyskland för den 

som vill förbereda lite inköp 

inför julen. Och givetvis 

luciaglöggen i vanlig ordning. 

Under nästa vår kommer vi att 

ha en teaterresa i Skåne samt 

en liten sommarinvigning vid 

fontänen. 

Vår förhoppning är att detta 

skall falla väl ut och uppskatt-

tas av medlemmarna, på så 

sätt stärks motivationen att 

ordna andra aktiviteter och 

evenemang. 

Likaså skall vi börja planera 

inför firandet av föreningens 

60-årsjubileum! 

Har Du själv tankar och för-

slag så tveka inte att kontakta 

vår studieorganisatör Pon-

tus, kontaktuppgifter hittar Du 

Vi skall ha trevligt 

tillsammans! 

Medlemsaktiviteter 

31 oktober sista dagen för motioner 

Om Du vill föra fram en mot-

ion på Pukans ordinarie före-

ningsstämma som går av sta-

peln i februari måste den vara 

styrelsen tillhanda senast den 

31 oktober! Detta för att sty-

relsen skall ges möjlighet att 

bereda motionen. 

Som i år avser vi hålla 2013 

års ordinarie föreningsstämma 

en söndag, då vi ser att fler 

medlemmar har möjlighet att 

delta jämfört med när stäm-

man hålls en vardagskväll. 

Kom till stämman! Ta chan-

sen att påverka besluten som 

tas och därigenom föreningens 

framtid! 

Är Du dessutom intresserad 

av att engagera Dig i styrelse-

arbetet? Tveka inte att kon-

takta valberedningen för en 

förutsättningslös diskussion. 

Telefonnummer hittar Du på 

sista sidan av detta Pukanblad. 

Ha också i åtanke att före-

ningens styrelse och an-
ställda personal arbetar för 

och på uppdrag av Dig som 

medlem! Du behöver inte 

vänta till stämman för att kon-

takta oss med en fråga eller ett 

förslag. Du hittar även våra 

kontaktuppgifter på sista sidan 

av detta Pukanblad. 

Notera särskilt: 

• Avgiftshöjning 

• Avloppsprojektet 

• Hissar 

• Balkongmattor 
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PUKANBLADET 

I 
 vanlig ordning har det 

hänt en del sedan förra 

Pukanbladet, med avse-

ende på det lyft före-

ningen genomgår vad gäller 

standard och utseende på in-

stallationer och miljö. 

Det absolut största arbetet just 

nu, och det största och kost-

sammaste som föreningen 

genomgått på flera decennier, 

är renoveringen av våra av-

loppsstammar. Se mer om 

detta på sidan 4! 

Förutom det fortlöper det öv-

riga förbättringsarbetet: 

Samtliga hissdörrar och kar-

mar på källar– och entréplan 

är målade. Tanken var att öv-

riga våningsplan skulle målats 

efter semestrarna, men då 

målningen visat sig inte hålla 

så bra som önskas undersöker 

vi nu andra lösningar. 

Övriga ej gråa dörrar på käl-

larplan kommer att målas 

gråa under vinterhalvåret. 

Projekt: Uppgradering. Mer permanent än projekt? 

Byggare Bob? Eller Otto 

Magnusson. Eller Serviceku-

ben. Eller Malmö VVS. Eller... 

De skador som uppstått sedan 

källargolvsmålningen och 

som förvärrats under avlopps-

arbetet kommer att åtgärdas 

hus för hus när avloppsar-

betet är klart. 

Ny rörelsestyrd belysning är 

nu installerad i cykelkällare, 

barnvagnsrum, hobbyrum, 

tvättstugor och inte minst på 

vindarna. 

I förra Pukanbladet skrev vi 

att vi inte glömt bort fler cy-

kelställ och att de kommer. 

Den observante medlemmen 

noterar att inga fler har kom-

mit på plats. Det beror på att 

vi när vi ser över utemiljön 
även tittar på lösningar för 

cykelparkering utomhus, och 

ett helhetsgrepp kommer att 

tas vad gäller cykelparkering. 

Det tar lite längre tid, men så 

snart planeringen tillåter 

kommer de utlovade extra 

cykelställen att monteras i 

skyddsrummen. 

Samma sak med piskställ-

ningarna till piskbalkonger-

na, de är inte bortglömda men 

monteringen har hamnat i 

bakvattnet på vår stamrenove-

ring. 

Räckena runt våra källarned-

farter kommer att renoveras 

eller bytas ut. 

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. 

Föreningens fastighetsexpe-
dition renoveras. Detta för att 

ge vår vicevärd en bättre ar-

betsmiljö, styrelsen bättre 

mötesmöjligheter och inte 

minst skapa en trivsammare 

mötesplats för Dig som med-

lem när Du behöver ha kon-

takt med någon i föreningen. 

Stundtals kan detta innebära 

minskade öppettider på fastig-

hetsexpeditionen men telefon-

tiden fungerar som vanligt. 

Föreningens fritidslokal kom-

mer också att få sig en upp-

ryckning. På sikt ämnar vi 

förändra planlösningen, men 

tillsvidare renoverar vi den 

befintliga lokalen och byter 
möblemanget. Vi vill skapa 

en trivsammare mötesplats 

som används mer av med-

lemmarna! Även här kommer 

lokalen periodvis att vara 

otillgänglig under arbetet. 

Föreningen  har även en annan 

lokal som idag inte används. 

Styrelsen tankar är att på sikt 

göra om den till någon form 

av övernattningslägenhet 
som medlemmarna kan an-

vända för gäster. 

Alla nämnda åtgärder kostar 

pengar, och vi arbetar ständigt 

med att minska föreningens 

kostnader. Steg 2 i vårt ener-

gibesparingsprogram, d v s att 

datorisera värmecentralernas 

styr– och reglersystem, byta 

expansionskärl samt sätta in 

avgasare i radiatorslingan 

installeras nu för fullt och 

kommer att vara klart 

under hösten. Detta kom-

mer att spara pengar och 

dessutom minska före-

ningens miljöpåverkan. 

Så snart det är klart kom-

mer vi att planera steg 3 
som innebär en översyn 

av alla radiatortermosta-

ter. 

Översynen av utemiljön 
fortsätter för att hantera 

nya regelverk för sophan-

tering. Målsättningen är 

fortfarande att till stäm-

man 2013 komma med ett 

förslag på ny utemiljö, 

men som poängterats kan 

vi inte garantera att ett 

förslag är klart till dess. 

Utöver dessa projekt är 

det mycket annat som 

händer. Vi hoppas att Du 

känner att föreningen 

utvecklas och att kvalitén 

i Ditt boende ökar! 

 

Brf Pukan 

- 

ständig förbättring 
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E 
n bostadsrättsför-

ening är en eko-

nomisk förening 

där de boende 

antingen äger bostadsrättsför-

eningens mark och fastigheter 

eller innehar marken med 

tomträtt. HSB bostadsrättsför-

ening Pukan i Malmö innehar 

marken med tomträtt. 

Det unika med bostadsrätt är 

att man gemensamt bestäm-

mer och tar ansvar för sin bo-

endemiljö. Det ligger i allas 

intresse att hålla kostnader för 

drift och underhåll så låga 

som möjligt. 

Som innehavare av en bo-

stadsrätt äger Du rätten att bo 

i lägenheten på obestämd tid 

om Du följer föreningens ord-

ningsföreskrifter och stadgar. 

Du har ett särskilt ansvar  för 

lägenheten Du bor i men Du 

har också ett ansvar för fastig-

heten som sådan. Med detta 

menas utrymmen, både ute 

och inne, som medlemmarna 

gemensamt disponerar. 

När Du använder lägenheten 

skall Du se till att bevara vad 

som kallas sundhet, ordning 

och gott skick inom fastighet-

en. Du ansvarar också för vad 

Dina familjemedlemmar och 

gäster har för sig. 

Detta gäller identiskt för bo-

stadsrättslokaler med skillna-

den att de inte är avsedda att 

bo i utan upplåtes för att bed-

riva verksamhet. 

Att bo i bostadsrätt 

Med nyttjanderätten till lägen-

heten får Du både rättigheter 

och skyldigheter. Skyldighet-

erna handlar om att vårda och 

sköta om. Rättigheterna hand-

lar om att Du själv får göra 

vissa förändringar i lägenhet-

en och att Du kan påverka 

föreningens arbete och ut-

veckling. Ansvarsfördelning-

en mellan Dig och föreningen 

är reglerad i föreningens stad-

gar, bostadsrättslagen och 

lagen om ekonomiska före-

ningar. 

Som bostadsrättshavare har 

man skyldighet att på egen 

bekostnad hålla lägenheten i 

gott skick. Stora ändringar och 

ombyggnader skall anmälas 

till och godkännas av styrel-

sen före arbetets igångsät-

tande. 

En bostadsrättshavare bekos-

tar själv sin hemförsäkring. 

Pukan har kollektivt tecknat 

bostadsrättsförsäkring för sina 

medlemmar. Denna försäkring 

omfattar det utökade under-

hållsansvaret bostadsrättsha-

varen har enligt bostadsrättsla-

gen och stadgarna. 

Den som bor i en bostadsrätts-

förening har stora möjligheter 

att påverka sitt boende. Ge-

nom föreningsstämman har 

Du möjlighet att påverka de 

beslut som tas i föreningen. 

Alla medlemmar har rätt att 

motionera i frågor man vill att 

stämman skall behandla. 

Motioner till Pukans ordina-

rie föreningsstämma skall 
vara styrelsen tillhanda sen-

ast siste oktober för att be-

handlas på nästkommande 

ordinarie föreningsstämma. 

På föreningsstämman väljs 

också styrelsen för bostads-

rättsföreningen. Det är stäm-

man som fattar de stora beslu-

ten, men styrelsen ser till att 

föreningens löpande verksam-

het under året fungerar på ett 

så bra sätt som möjligt. Det är 

därför viktigt att Du kommer 

till stämmorna, gör Din röst 

hörd och röstar fram en sty-

relse som Du anser represen-

terar Dig på bästa sätt! 

 

Brf Pukan 

- 

det är Din förening! 

 

Dags att motionera? 



Avloppen - en (lång) bakgrund och var vi står nu 

Sida 4 

PUKANBLADET 

Vilket skitgöra! 

D 
en nu pågående 

avloppsrenove-

ringen är den 

största under-

hållsåtgärd föreningen genom-

gått på flera decennier. Bak-

grunden är att våra avlopps-

rör är 60 år gamla och har 

börjat läcka. Vi har samtidigt 

haft problem med översväm-

ningar då vårt dagvattennät 
och vår dränering av tidens 

tand blivit igensatt av löv och 

jord. 

Vid renovering av avlopps-

stammar står tre metoder till 
buds. Man kan bila upp golv 

och väggar och ta bort de 

gamla gjutjärnsrören och er-

sätta med nya rör. Av natur-

liga skäl är detta ett mycket 

dyrt sätt och skapar mycket 

besvär då bostäderna och lo-

kalerna blir obrukbara under 

själva arbetet och sedan måste 

återställas, vilket oftast bety-

der att man måste göra helt 

nya badrum. 

En annan medot är att relina 
med strumpmetoden vilket 

innebär att man skjuter in en 

expoystrumpa som får härda 

inne i de befintliga avlopps-

rören. Detta sägs ge samma 

hållbarhet som ett gjutgärns-

rör, men då metoden inte 

funnits i 60 år är det än så 

länge bara spekulationer. De 

installationer som gjorts de 

senaste decennierna tyder 

dock på god hållbarhet. Li-

kaså behövs inte lika stora 

ingrepp i bostadsrätterna 

eller de gemensamma ut-

rymmena. 

Den överlägset billigaste 

och smidigaste metoden är 

att relina med sprutmeto-

den. Den innebär att en ope-

ratör för ett sprutmunstycke 

genom alla gamla avlopps-

rör. Detta munstycke sprutar 

en epoxyfilm som fäster på 

insidan av det gamla röret 

och sedan härdar till ett nytt 

plaströr. Denna metod krä-

ver minst ingrepp i golv och 

väggar, men är också myck-

et beroende av operatörens 

skicklighet. 

Styrelsen har lagt närmare 

ett års arbete på att under-

söka  de olika metoderna, 

tala med olika konsulter och 

besöka andra föreningar som 

genomgått projektet. Att 

hugga upp och byta befint-

liga rör var aldrig ett alterna-

tiv då vi har vissa boende 

som fortfarande har kvar 

sina originalbadrum och 

andra som är nyrenoverade, 

och att då gå in och behöva 

bygga om samtliga hade 

slagit väldigt olika. Likaså 

är kostnaden mycket stor. 

Sprutmetoden som initialt 

var det starkaste alternativen 

p g a sin låga kostnad valdes 

också bort då signaler finns 

som indikerar att det inte är 

lika hållfast som strumpa. 

Försäkringsbolagen rekom-

menderar också strumpme-

toden framför sprutmetoden. 

Sprutmetoden är väldigt 

beroende av operatörens 

skicklighet när det gäller att 

få en jämn plastfilm sprutad 

på insidan av de gamla rö-

ren. En ojämnhet kan ge ett 

tunnare rör som kan ge upp-

hov till problem. Likaså 

måste de gamla rören fräsas 

rena innan en sprutning och 

stor osäkerhet råder om våra 

gamla rör skulle klara av det 

utan att spricka och gå sön-

der, något som hade innebu-

rit betydande merkostnader. 

Detta sammantaget gjorde 

att vi valde strumpmeto-

den. 

Arbetet delas upp i fem 
faser: 

1. Spolning av dagvattennät 

och dränering - Detta är nu 

klart! 

2. Spolning av avloppstam-

mar i husens bottenplattor 

och hos lokalerna - Detta är 

nu nästan klart och har inne-

burit att vissa rör i källarplan 

har behövt huggas fram ur 

väggarna. 

3. Relining av avloppstam-

marna i husens bottenplattor 

samt lokalerna - Detta pågår 

och blir klart  inom en må-

nad. 

4. Spolning av vertikala av-

loppsstammar samt stick till 

kök och badrum - Detta 

skall strax påbörjas i hus 48, 

kommer att göras i hus 46 

och 44 under 2013 samt hus 

42 och 40 under 2014. 

5. Relining av vertikala av-

loppsstammar samt stick till 

kök och delar av badrum - 

Detta arbete påbörjas efter 

spolning i punkt 4. 

Observera att det bara är 

under punkt 5 som Du 

kommer att ha begränsad 
tillgänglighet till Ditt av-

lopp! Den totala tiden be-

räknas till 5 arbetsdagar, och 

när Ditt köksavlopp är av-

stängt kommer Du att ha 

tillgång till Ditt toalettav-

lopp och vice versa. Det 

kommer också att erbjudas 

möjlighet att få en kemtoa-

lett i lägenheten och dusch 

finns i bastun samt i dusch-

vagn på gården. Vår för-

hoppning är att inte alls 

behöva komma in i lägen-
heterna för dessa åtgärder, 

men det kan inte garanteras. 

Badrumssticken är de som är 

i bäst skick och kommer inte 

att relinas nu för att inte göra 

åverkan på badrummen. Vi 

hanterar detta på samma sätt 

som våra elledningar - med-

dela när Du skall renovera 
Ditt badrum så åtgärdar vi 

Ditt stick samtidigt! 

Avloppsreliningen beräknas 

kosta 18-20 miljoner kr, plus 

tillkommande kostnader för 

löpande badrumsstick. 
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Ilija, Mats och Anita 

hjälper till! 

Dem vill vi njuta av. 

Du måste kunna lita 

på vår kompetens. 

Föreningens vicevärd är en 

resurs som arbetar med hela 

föreningens förvaltning.  

Ibland så får han lägga 

mycket tid på fakturahan-

tering  som berör enskilda 
medlemmar och som skall 

vidarefaktureras. Det kan 

vara hantverkare som utfört 

saker i en lägenhet på före-

ningens bekostnad där den 

boende har beställt tilläggs-

arbeten som skall bekostas 

själv, det kan vara försäk-

ringsärenden där föreningen 

ligger ute med bostadsrätts-

havarens självrisk,  eller 

skadegörelse där t ex en 

bostadsrättshavare skall stå 

för servicekostnaden efter en 

överlastad hiss. 

Då vicevärdens tid kostar 

pengar kommer fr o m 1 

januari 2013 sådant arbete 

att debiteras en administra-

tiv avgift på 495 kr/ärende. 

På så sätt går de gemen-

samma kostnaderna till det 

som gynnar alla. 

Föreningens två vaktmäs-

tare arbetar med den lö-

pande fastighetsskötseln. I 

mån av  tid kan de även bi-

stå med enklare arbeten i 

våra lägenheter och loka-
ler. Vilka arbeten som er-

bjuds och en prislista för 

detta kommer att presenteras 

under hösten. 

prov på ett fåtal. De med-

lemmar vars balkonger vi 

behöver komma till inifrån 

kommer att kontaktas i god 

tid innan. 

Vi vill också poängtera vik-

ten av att låta balkonggol-

vet andas. Kan det inte an-

das låses fukt fast mot be-

tongen och förutom korros-

Flera medlemmar har bal-

konger som behöver putsla-
gas. Det är svårt att laga 

dem en och en och kommer 

att åtgärda dem när vi har 

samtal ett lämpligt antal för 

att ordna med hantverkare. 

Vi kommer att genomföra en 

statusbesiktning på ett stort 

antal balkonger och ta borr-

ion i armeringsjärn med 

påföljande sprickbildning 

kan mögel bildas. 

Alltså: Inga mattor på bal-

kongerna! Inte heller klin-

kers eller annan typ av 
täckande material. 

Trätrall, plasttrall etc går 

däremot utmärkt. Det viktiga 

är att det inte är tätt. 

Administrativ avgift och vaktmästartjänster 

Balkongundersökning 

Du förtjänar en kompetent styrelse 

regelverk som vi arbetar 

under. Nya möjligheter 

kommer och gamla försvin-

ner. 

Styrelseledamöterna har 

tidigare vidareutbildat sig 

lite då och då. På styrelse-

konferensen som hölls den 1 

september antogs en utbild-

ningsplan som innebär att 

varje ordinarie ledamot skall 

gå minst två utbildningar 
under hösten och två ut-

bildningar under våren. I 

första hand skall dessa väljas 

ur HSB Malmös kostnads-

fria kursutbud. 

Styrelsens genomförda ut-

bildningar kommer att redo-

visas i årsberättelsen. 

Föreningens nuvarande sty-

relse består av ledamöter 

med olika bakgrund och 

kompetens. Detta ger en 

bredd och kunskap som 

kompletteras av vår HSB-

ledamot. 

Det är också viktigt med 

fortbildning. Samhället 

förändras och med det det 



Lite historik: 

Våra hus är nu 60 år. Lö-

pande ser vi hur saker behö-

ver åtgärdas, och hur vissa 

saker skulle uppdaterats för 

långt tid sedan men ej åtgär-

dats för att hålla avgifterna 

nere, något som vi nu drab-

bas av. 

Likaså har det funnits en 

acceptans för att gå med 

underskott år efter år. Nu är 

föreningen inget företag som 

skall gå med vinst år efter 

år, det skulle indikera att 

våra avgifter är för höga. 

Det är inte heller hållbart i 

längden att gå med förlust år 

efter år, eftersom det nega-

tiva resultatet från året innan 

då hela tiden byggs på. 

Föreningen hade ett stort 

negativt resultat (- 2 milj kr) 

vid bokslutet vid millennie-

skiftet, och gick endast med 

marginella överskott efter 

det fram till verksamhetsåret 

02/03 när redovisningsprin-

ciperna ändrades och årets 

resultat återigen blev dåligt 

(- 1,6 milj kr). Från 2003 

och framåt tappade årets 

resultat i betydelse för nu 

skall, och nu ber vi om ur-

säkt för att det blir tekniskt, 

årets resultat sedan påvekras 

av avsättning till och uttag 

från fond för yttre underhåll. 

Det resulterar i ett ”belopp 

på sista raden” som skall 

balanseras i ny räkning. Ge-

nom att jämföra det belopp 

som skall balanseras i ny 

räkning med vad det balan-

serade resultatet var året 

innan får vi ett balanserat 

resultat som antingen ökar 

(föreningen har gått med 

vinst) eller minskar 

(föreningen har gått med 

förlust). 

Tittar vi på hur det balanse-

rade resultatet förändrats 

sedan 2003 ser vi att det var 

bokslutet 2008 som före-

ningen för första gången 

hade ett positivt resultat! 

Föreningen har sedan gått 

med vinst vartannat år och 

med förlust vartannat år, och 

med prognosen för bokslu-

tet 2012 har vi sedan 2008 

totalt gått plus minus noll, 
en ideal situation! 

Dock har vi ett liggande 

underskott från de tidigare 

åren (-1,6 milj) som vi be-

höver beta av. 

Nuläge: 

Styrelsens prognos var att 

höja avgifterna 5% vid års-

skiftet. Detta räcker tyvärr 

inte. Renoveringen av av-

loppsstammarna blir dyrare 

än ursprungligen uppskattat 

då vi behövt välja en bättre 

men dyrare metod för arbe-

tet. Skall vi täcka den kost-

naden måste vi höja avgif-

terna med 10% istället. 

Höjningen behövs också för 

att hantera de nya sophante-

ringsdirektiv som träder i 

kraft 2013, samt inte minst 

för att minska vårt ackumu-

lerade underskott. 

Avgiften kommer därför 
att höjas med 11% den 1 

januari 2013 – 10% för att 

täcka driften, och 1% av-

sättning till framtida 
tomträttsgäld enligt stäm-

mobeslutet i februari 2012. 

Vår förhoppning är att med-

lemmarna verkligen känner 

att ni får något för er avgift, 

med tanke på allt som hän-

der i form av förbättringar i 

föreningen. Vår målsättning 

kan inte vara att ha bland de 

lägsta avgifterna i Malmö, 

däremot att ha bland de 

lästa avgifterna i Malmö i 

förhållande till vad vi som 

medlemmar får för peng-
arna! 

Kommentar: 

Efter denna avgiftshöjning 

kommer vi att ligga på en 

avgift på 511 kr/m2 & år. 

Det är fortfarande en mycket 

låg avgift, som jämförelse 

kan meddelas att snittet för 

bostadsrätter i hela Sverige 

år 2010 var 633 kr/m2 & år, 

vi behöver gå tillbaka till 

1993 för att komma under 

511 kr! 

Vi arbetar också hårt med 

kostnadsbesparingar. Det 

energibesparingsprogram 
vi nu genomför kostar 

pengar men kommer att be-

tala sig snabbt, och den 

kommande besparingen det 

genererar kommer att finan-

siera övriga åtgärder i före-

ningen! 

Månadsavgifterna 
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Tyvärr mer än väntat. 

Men fortfarande lågt! 

Vi får något för 

pengarna. 

Det handlar om vad 

vi får för våra 

pengar. 



Det är härligt med liv i 

föreningen! 

En del av livet står vi med-

lemmar för, en del står våra 

husdjur för. Hundar, katter 

och andra små krabater för-

gyller ägarnas och ibland 

även andras dagar. 

Vi har fina gröna ytor mel-

lan våra gårdar. Givetvis ska 

vi springa och busa med 

våra husdjur där! Men tänk 

också på att det inte är en 

hundrastplats. Plocka alltid 

upp efter Ditt husdjur och 

tänk på att det finns dem 

som tycker det är otrevligt 

när djuren uträttar även 

mindre behov. 

Håll dem också på behörigt 

avstånd från lekplatserna 

och grillplatserna. 

Vi vill också slå ett slag för 

hundrastplatserna i Rönne-

holmsparken och i Mellan-
hedsparken. Här kan hun-

dar springa fritt och träffa 

lekkamrater! 

Vi vill också påtala att toa-

letterna i källarplan inte är 

avsedda som hundtvättplats 

och att husdjur inte får följa 

med i tvättstugan. 

Respektera max 3 perso-

ner i hissen! Allt för ofta ser 

vi fyra personer i den. Kost-

naden för utryckning och 

reparation skall inte behöva 

belasta alla medlemmar och 

kommer alltid att debiteras 

den enskilda medlem som 

orsakat stoppet om detta kan 

fastställas. 

Vi har tyvärr stora kostna-

der för service på våra his-

sar, och en stor majoritet av 

dessa beror på överlast. Om 

hissen överlastas kommer 

den av säkerhetsskäl inte att 

fungera innan en tekniker 

har gjort en översyn och 

kontrollerat att inget är ska-

dat. 

Tänk på att Du som bo-

stadsrättshavare även är 
ansvarig för Dina besö-

kare, hantverkare, mäk-

lare etc! 

Glöm inte heller använda 

hisskydden om Du flyttar 

något stort, det är bara att 

prata med vicevärden så får 

Du låna. 

Våra kära husdjur 

Hissarna, igen 

Tänk på Dina grannar! 

Du spelar hög musik eller 

har TV:n på starkt, framför-

allt på kvällar och nätter. 

Ska Du renovera så lägg i 

möjligaste mån bullriga ar-

beten på dagtid vardagar. 

I ett flerfamiljshus måste 

vi också tänka på våra 

grannars säkerhet. Ställ 

inte saker i källar– och 

vindsgångar, och förvara 

inte saker ovanför Ditt 

vindsförråd. Det kommer 

snart en container som Du 

kan slänga grovavfall i. 

Vi bor i ett flerfamiljshus. 

Då får man tåla ljud från 
grannar runt omkring. 

Man får också tänka på att 

begränsa  det ljud man 

själv alstrar under 
”onormala” tider.  

Undvik om möjligt att ta 

långa duschar eller bada mitt 

i natten. Tänk även på när 
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Känns det igen? 

Mycket att bära? 

 

Husdjur? 

Inte i detta fallet. 
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HSB Brf Pukan i Malmö 

där, tänk på att Du inte undantas ansva-

ret för att hålla tvättstugan ren och 

snygg bara för att det nu är ett tagsy-

stem som Du bokar med! 

Under sommaren har vi haft ett stort 

antal sommarjobbare i vår förening. Vi 

hoppas Du har uppskattat det arbete de 

bidragit med och att Du gärna ser dem 

igen nästa år. 

Vi vill återigen trycka på att Du ALD-

RIG får blockera föreningens rädd-
ningsvägar. Inte heller hantverkare Du 

anlitar. Behöver Du köra nära porten så 

kontakta vicevärden, så får Du låna en 

nyckel till bommarna mot Köpen-

hamnsvägen! 

Du kanske undrar över de ”kineshattar” 

som legat över föreningens grillar. Det 

är skydd för att hindra måsarna från 

att bygga bo. Har Du grillat så glöm inte 

lägga tillbaka skyddet. 

Föreningen håller sedan länge på att 

sjösätta en ny hemsida. Detta arbete är 

inte prioriterat utan avlopp och annat 

har gått före, men en ny design och fre-

kventa uppdateringar kommer att lanse-

ras under året. 

Nya entrémattor med HSB:s logotype 

och föreningens namn kommer också 

under året. 

Det klagas mycket på städningen av 
tvättstugorna i hus 40. Om Du tvättar 

Passa nu på att ha en riktigt skön höst! 

Som Karlfeldt uttrycker det: 

Förtrogen hälsning låt mig vid ditt bröst 

dig kärligt bringa, klara, blida höst! 

Om dagen går du som en jaktgudinna 

och blåser horn inunder björkars glans, 

men som en ung och levnadslustig kvinna 

du svingar het och yr på nattens dans. 

Ja, du är glad, ty du är god och skön. 

Av dig får sommarens legofolk sin lön. 

Och vi som akta nyttans håvor ringa, 

för oss du tänder dina färgers glöd 

och låter stormens djupa strängar klinga 

av allt ditt hjärtas stämningsöverflöd. 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen i Brf Pukan 

 

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. 
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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 
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