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och ni har ännu inte fått något 

Pukanblad, och det beklagar 

vi! Men det beror inte på se-

mester i föreningen, tvärtom 

är det allt som händer som gör 

att vi slirat i den viktiga 

Sommaren drar mot sitt slut 

Stämma (x 2) 

Under hösten kommer vi att 

ha en extra föreningsstämma 

där det kommer att informeras 

och röstas om energibespa-

ringsprojekt och ny utemiljö. 

Mer info kommer.  

Den 24 februari hade Pukan 

vår  ordinarie förenings-

stämma och tyvärr har inte 

sedvanlig information efter  

den distribuerats. Det var 84 

röstberättigade medlemmar 

med sällskap som besökare. 

Det är en minskning med ca 

35 % jämfört med föregående 

år, vilket vi tycker är tråkigt! 

Vi hoppas det beror på att 

medlemmarna var nöjda med 

hur föreningens har skötts, 

men vi uppmanar ändå så 

många som möjligt att komma 

och delta i stämman och det 

parlamentariska arbetet.  

Förutom de punkter som alltid 

förekommer på stämman så 

fattades beslut om en generö-
sare inställning till ersättning 

vid vattenskador samt att dör-

rar till cykelkällare och 

tvättstugor skulle fungera 
som tidigare med undantag 

av att dörrarna till cykelkällar-

na skulle stå uppställda en 

längre tid vid passage, vilket 

de nu gör. 

Avslutningsvis hölls en all-

män frågestund. Där diskute-

rades bl a värmen i bostäder-

na, fukt i norrgavlar, hissar 

och bostadsrättsförsäkringen. 

Efter stämman hölls ett kon-

stituerande möte, och styrel-

sens ledamöter besatte roller 

enligt följande: 

Andreas Ollén (42 C) fortsät-

ter som ordförande. 

Lars Hinsell (48 C) fortsätter 

som vice ordförande. 

Suzanne Haeger (40 A) fort-

sätter som sekreterare. 

Pontus Åkesson (46 C) fort-

sätter som studieorganisatör. 

Tore Levin (48 B) fortsätter 

som suppleant. 

Sandra Bruveris (40 A) är ny 

i rollen som suppleant. 

Philip Sandberg (46 A) är ny 

i rollen som suppleant. 

I styrelsen ingår också Rolf 
Malmgren som är utsedd av 

HSB Malmö. 

Vi tackar alla stämman för det 

förtroende vi fått att sköta om 

vår gemensamma egendom! 

Styrelsen vill tacka Zahra 

Sabeti Rad och Monica Ros-

wall för deras tid i Pukans 

styrelse! 

Notera särskilt: 

• Container 

• Fönsterputs 

• Medlems-

förmåner 

• Brandskydd 

Fritidsaktiviteter 6 

Hisskydd 6 

Brandskydd 7 

Sopsortering 7 

Container 7 

Avslutningsvis 8 

Kontaktinformation 8 

medlemsinformationen. Våra 

stora projekt fortlöper, och det 

går många rykten om dem i 

föreningen. Vi hoppas att 

detta Pukanblad kan ge Dig 

konkreta fakta istället. 
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R enoveringen av 

avloppssystemet 

fortsätter. I förra 

Pukanbladet 

talades om fem faser (har Du 

glömt vilka så hittar Du gamla 

Pukanblad på föreningens 

hemsida), där första fasen då 

var klar. Nu är alla de tre 

första faserna klara och hus 

48 är nästan klar med  fas 5. 

Övriga hus följer efter, först ut 

är hus 40. Se mer på sidan 7- 

Lite tilläggsarbeten görs i 

dagvattennätet allteftersom 

problem upptäcks i samband 

med arbetena i husen. 

När arbetet är slutfört i re-

spektive hus kommer källar-

golven att åtgärdas, tillsam-

mans med övriga skador i 

trapphusen och andra gemen-

samma utrymmen. 

Vi har som omnämnts tittat på 

nya lösningar för insidan av 

våra hissdörrar då målningen 

inte haft den beständighet som 

vi hoppats. Vi provmonterade 

en skiva av borstat stål i en 

hiss och det blev mycket upp-

skattat av de boende i aktuell 

trappa. Efter prisförhandling 

Det vanliga 

Vi fortsätter. 

har vi gått vidare med denna 

lösning och den är nu monte-

rad på samtliga hissdörrar. 

Målningen av de sista källar-

dörrarna sker allteftersom 

Puls är klara med arbetena i 

respektive källare. 

Det finns nu piskställningar 
monterat på piskbalkongerna i 

samtliga hus. 

Räckena runt källarnedgångar 

och lastkajer hos butiksloka-

lerna har bytts ut, och upp-

handling pågår av nya räcken 

runt källarnedgångarna i 
bostadshusen. 

Vi fortsätter vår löpande re-

novering av hissarna för att 

uppfylla Boverkets krav, med 

samtidigt byte av hisskorg till 

ny och fräschare modell. Un-

der 2013 sker detta i tre trap-

por. 

Renoveringen av fastighets-

expeditionen blev klar innan 

sommaren. Vi hoppas att mö-

ten där nu blir trivsammare för 

Dig som besökare! 

Även renoveringen av fritids-
lokalen blev klar i vintras. Ny 

färg, nya möbler, ny belysning 

och ett kylskåp är delar av vad 

som hänt. De medlemmar som 

utnyttjat den är mycket posi-

tiva, och det har blivit en triv-

sam plats för föreningens akti-

viteter såsom ostprovning 

och vinprovning. Är Du in-

tresserad av att använda loka-

len så kontakta vicevärden, 

det är kostnadsfritt för våra 

medlemmar så länge det inte 

sker i vinstsyfte! 

Toaletten i källargången 
utanför fritidslokalen har 

också fräschats upp med nytt 

sanitetsporslin. Detta i väntan 

på en riktig renovering som 

sker när avloppsprojektet är 

klart. Övriga toaletter i källar-

gångarna är avstängda tillsvi-

dare. 

Tankarna på övernattningslä-
genhet finns kvar, men ligger 

på is tills avlopps-, utemiljö- 

och energibesparingsprojekten 

är i hamn. 

Rörande energibesparings-

projektet är nu styr– och 

reglersystemet utbytt, expans-

ionskärlen är bytta och avga-

sarna monterade. Inför nästa 

steg som är byte av radiatorer 

har intressanta möjligheter till 

alternativa uppvärmnings-

metoder  framkommit, vilket 

nu undersöks. Det är detta 

arbete som utfördes mellan 

hus 40 och 42 samt utanför 

hus 48 i pingstveckan. På sikt 

skulle en kraftig minskning 
av föreningens uppvärmnings-

kostnad kunna komma till 

stånd. Det är dock förknippat 

med en stor investering och 

hela förslaget kommer att pre-

senteras på den omnämnda 

extrastämman där vi kommer 

att söka medlemmarnas stöd 

för åtgärden, även om den 

ligger inom ramen för styrel-

sens befogenhet. 

Vårt tredje stora projekt ute-

miljö löper vidare och vi äm-

nar på samma extrastämma 

som ovan presentera det 

förslag till miljöhus och 

uppfräschad utemiljö som 

styrelsen anser mest 

lämplig, tillsammans med 

några andra alternativ.  

Möjligheten till webbok-

ning av tvättstugorna 

skall komma igång under 

hösten. 

Byte av samtliga av-
stängningsventiler för 

tappvatten in till respek-

tive lägenhet, de som sit-

ter i trapphusen, kommer 

att bytas då de gamla har 

börjat kärva. Detta arbete 

har påbörjats. 

Vi har också bytt flödes-

mätare och ventiler på 

servisledningarna in i 

fastigheten, någon som 

lett till att föreningens 

vattenförbrukning faktiskt 

har minskat. 

Vi har haft några 

falsklarm i våra källare 

där utrymningslarmet har 

satt igång då bastun an-

vänts flitigt. Denna pro-

blematik är nu åtgärdad 

med en annan typ av 

rökdetektor i anslutning 

till basun. 

Utöver dessa åtgärder är 

det mycket annat som 

händer i det löpande un-

derhållet. Vi hoppas att 

Du känner att föreningen 

utvecklas och att kvalitén 

i Ditt boende ökar! 



Som tidigare omnämnts försöker vi hitta mervärden och utöka servicen åt våra medlemmar. 

• När tätningslister monterades utfördes en fönsterputsning hos alla medlemmar. Detta blev mycket uppskattat och är an-

tagligen den enskilda åtgärd föreningen fått mest positiv återkoppling om. Vi vill därför undersöka om det finns intresse 

för att permanenta denna service — att två gånger om året få alla fönster putsade och att denna tjänst handlas upp och 

bekostas av föreningen. 

Detta blir i så fall en stämmofråga där den påverkan på månadsavgiften som det i förlängningen innebär presenteras, 

men innan vi kommer så långt vill vi kolla intresset. 

Vi är också nyfikna på om Du har förslag på andra tjänster Du skulle vilja se föreningen sköta gemensamt. Om det inte är en 

tjänst som ligger inom föreningens ramar att tillhandahålla till alla kan föreningen kanske hjälpa till att upphanda ett ramavtal i 
egenskap av 400 möjliga kunder, som sedan medlemmar få avropa enskilt. 

• Vill Du ha varm lunch hem till Din dörr? 

Malmborgs Erikslust kan, om tillräckligt många medlemmar är intresserade, erbjuda detta på vardagar direkt från deras 

eget kök. 

Vi undersöker därför intresset. Observera att detta är ingen bindande anmälan. 

 

 

Fönsterputs? Andra saker? 

Svarstalong 
 

LÄMNAS I FASTIGHETSEXEDITIONENS BREVLÅDA UNDER SEPTEMBER MÅNAD 
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 Ja, kollektiv fönsterputsning är intressant för mig 
 
 Nej, detta är inget föreningen skall ägna sig åt 
 
              Lägenhetsnummer 
 Ja, hemleverans av varm lunch på vardagar är intressant för mig 
 
 Nej, detta är inget för mig i nuläget 
 

 
Andra tankar och förslag 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

 

 

Avloppsprojektet 
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Reliningen av avloppen är 

nästan klart i hus 48. Det har 

varit många oförutsedda 

händelser och problem 
som har lett till föreningar, 

och vi förstår verkligen de 

olägenheter det innebär för 

de boende i huset och vi 

beklagar detta! 

Samtidigt är ett projekt av 

denna storlek förenat med 

ovisshet och problem kom-

mer att uppstå, och det 

måste vi acceptera. 

Det har förekommit kritik 

mot vår entreprenör, att de 

inte skulle vara effektiva, 

kunniga eller informera till-

räckligt. Detta är helt fel. De 

är mycket effektiva och 

mycket måna om att utföra 

sitt arbete till så lite men 

som möjligt för de boende! 

Det vi ser skulle gjort bättre 

är informationen. Den in-

formation som vår entrepre-

nör har satt upp är korrekt. 

Om man är uppe i projektet 

är den lättförståelig, men 

som lekman vet man inte 

vad de termer och begrepp 

som används faktiskt inne-

bär.  Framöver kommer vi 

att ge mycket tydligare 

information om varje en-

skilt steg, och även från bör-

jan ge en helhetsbild av vad 

Du som boende kan förvänta 

Dig och när vi behöver till-

träde till Din lägenhet.  

Den vilja som funnits från 

styrelsens och entreprenö-

rens sida att minimera tiden 

med avstängt vatten och 

avlopp har visat sig ställa till 

med mer problem med osä-

kerhet när den ursprungliga 

tidplanen inte kunnat hållas. 

Vi kommer därför i kom-

mande hus ha vatten och 
avlopp kontinuerligt av-

stängda under två veckor i 
varje trappuppgång. Blir vi 

klara tidigare sätts det på 

innan, men vi utlovar inte att 

det går fortare. 

Under denna tid kommer 

toalett– och duschvagnar 

att finnas på gården, och 
vatten och avlopp att fin-

nas på varje trappavsats. 
För dem som önskar erhålls 

en kemtoalett i lägenheten 

under perioden. Har Du idag 

särskilda behov i Din bostad 

så kontakta fastighetskon-

toret så hjälper vi Dig i kon-

takten med kommunens 

handläggare. 

Vi  kommer även ordna 

infomöte i respektive hus. 

Tydligare information. 



Pukan försöker hitta mervär-

den och skapa aktiviteter för 

medlemmarna. Vi repeterar 

här erbjudanden riktade till 

våra medlemmar från de 

företag som har lokal i före-

ningen eller Trumman, och 

kompletterar med några nya. 

Vi vill åstadkomma samar-

bete för att gynna båda par-

ter. 

 

Vi är glada att kunna pre-

sentera ett erbjudande 

från SEB Erikslust! 

Erbjudandet består av tre 

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.  

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. 

Finansiering 

Du erbjuds attraktiva bolå-

neräntor för bostadsrätten i 

Pukan. Exempelräntor per 

2013-08-15: 

3 mån: 2,35 % 

2 år: 2,73 % 

5 år: 3,35 % 

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 Restaurang Genuin! 

Boende i brf Pukan erhåller 

en utvald efterrätt utan kost-

nad vid beställning av en 3-

rättersmeny. Efterrätten är 

en chokladkaka med diverse 

tillbehör. 

Vi är glada att kunna pre-

sentera ett erbjudande 

från Salong Mery, Köpen-

hamnsvägen 34! 

Om Du har behov av att bli 

klippt och har svårt för att ta 

Dig till frisör så kan Du 

ringa till Mery på 040-26 78 

94 och boka klippning i 

hemmet. Uppge att Du bor i 

Pukan. 

 

Vi för också diskussion med 

Malmborgs Erikslust om 

olika förmåner för Pukans 

medlemmar, se talongen på 

sidan 3! 

 

Styrelsen arbetar främst mot 

verksamheterna i Pukan och 

Trumman, här har vi syner-

gieffekter för hela förening-

en. Har Du andra verksam-

heter utanför Pukan Du 

skulle vilja ha ett avtal med 

och Du tror Dina grannar 

också skulle vara intresse-

rade av? Plita ner det på 

talongen på sidan 3! 

 

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! 



Våra hissar hade fram till 

mars månad detta bokfö-

ringsår kostat 55 000 kr i 

löpande underhåll. Den 

absoluta majoriteten av detta 

kommer från återställningar 

och reparationer när hissen 

har överlastats. Lägg till 

detta den  olägenhet det 

skapar när hissen inte funge-

rar. För någon som har svårt 

med rörligheten kan det vara 

mycket allvarligt att hissen 

inte fungerar. 

Vid varje tryckknapp, på 

varje hissdörr och inne i 

hisskorgen står begränsning-

en. Max 3 personer eller 

255 kg. RESPEKTERA 

DETTA. Det finns inget 

utrymme för ”vi ska bara” 

eller ”det går nog”. Hissen 

kanske fungerar och startar 

när ni åker fyra, men det är 

när den stannar som den av 

säkerhetsskäl förblir stående 

tills en reparatör har kon-

trollerat att inget skadats och 

en återställning görs.  

De 55 000 kronorna drabbar 

alla medlemmar, och de kan 

vi ha till något roligare. Som 

tidigare kommer vi att oav-

kortat debitera den enskilda 

medlemmen om vi kan här-

leda vem som orsakat stop-

pet, men det vore mycket 

bättre för alla om stoppet 

inte uppstod från första bör-

jan. Så snälla, tänk efter 

före. 

55 000 kr på ett halvår mots-

varar 250 kr per lägenhet 

och år i avgift. Många bäck-

ar små... 

kostnad låna hisskydd! 

Flyttar Du ut så berätta 
även för den som ska flytta 

in om detta! 

Behöver Du komma till 

med bil så kör inte på de 

röda plattorna, utan ställ Dig 

på asfaltytorna. På fastig-

hetskontoret får Du låna 

nyckel till bilbommarna 

Våra nya hisskorgar  är 

väldigt fina och så vill vi att 

de förblir. Föreningen har 

därför införskaffat ett antal 

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 

mot Köpenhamnsvägen.  

Vicevärden och vaktmäs-

taren hjälper gärna till, så 

snälla, prata med dem innan 

Du sätter igång! 

Respektera begränsningen i hissarna 

En påminnelse om bommar och hissar 

Fritidsaktiviteter 

skattat. Provningen återkom-

mer denna november, med 

annat tema. 

Luciafirandet återkommer i 

vanlig ordning i december, 

en aktivitet som blivit mer 

och mer uppskattad. Vi un-

dersöker också en ny Tysk-

landsresa i december, och 

denna gång LOVAR vi att 

det ÄR julmarknad! 

I vår återkommer den myck-

et uppskattade ostprovning-

en. Vi tittar också på att åka 

till Arlövsrevyn under janu-

ari/februari. 

Har Du själv några förslag? 

Kontakta Pontus Åkesson, 

kontaktuppgifter längst bak. 

Det hölls en säsongsinvig-

ning av fontänen den 1 maj, 

med korvgrillning. 

Vi planerar för en grillkväll 
den 7 september, se separat 

information. 

Förra hösten hade vi vin-

provning av italienska viner 

och detta blev mycket upp-
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3 personer i ena skålen, 

255 kg i den andra. 

Vi fortsätter ha 

trevligt tillsammans. 

 

Mycket att bära? 



På förekommen anledning 

påminner vi om att brand-
vägarna aldrig får blocke-

ras. Det gäller även själva 

Pjättgången — brandför-

svarets bilar är så stora att de 

kommer inte in från Köpen-

hamnsvägen utan har Pjätt-

gången som enda an-

greppsväg. Om Du inte har 

kontinuerlig uppsikt över 

Ditt fordon och kan flytta 

det inom bråkdelar av en 

minut så måste Du hitta en 

annan plats att ställa den 

även vid kort i– och urlast-

ning.  

Tänk också på att våra 

trapphus är den enda ut-

rymningsväg vi har ur våra 

bostäder, och den måste vara 

helt fri från föremål. Om 

trapphuset är rökfyllt måste 

både vi som ska ta oss ut 

och brandförsvaret som ska 

ta sig in veta att där inte 

finns några skor, barnvag-

nar, dörrmattor eller annat 

att snubbla över eller som 

kan börja brinna! 

Vi har utrymningslarm i 

källarna och på vindarna. 

Om detta sätter igång så 

LÄMNA UTRYMMET! 

Stå inte kvar och tvätta! 

Larmet är till för att rädda 
DITT liv! Känner Du lukt 

av brand är Du redan i en 

ordentlig farozon, och ser 

Du röken är det för sent. 

En person har ca 3 andetag 
innan medvetslöshet i ett 

rökfyllt utrymme, och Du 

kan inte hålla andan när 

röken börjar sticka i ögonen! 

ner fått agera ”sopgubbar” 

och skyffla in avfall som 

medlemmar lämnat utanför 

containern på tider då den 

inte varit öppen. 

Detta är inte hållbart. I ett 

försök lämnade vi därför en 

container olåst för medlem-

marna över en helg. Detta 

anslogs i de digitala tavlorna 

tillsammans med en påmin-

nelse att inte kasta farligt 

avfall. Resultatet av detta 

Föreningen har under långt 

tid tillhandahållit en contai-
ner för grovsopor några 

gånger årligen. 

För att hantera detta har för-

eningens personal eller sty-

relsemedlemmar behövt stå 

”containervakt” på kvällar 

och helger för att tillse att 

inget avfall som inte får kas-

tas i containern hamnar där. 

Tyvärr har det också alltid 

inneburit att samma perso-

var återigen sopor utanför 

containern trots att dörren 

till den var olåst, och bland 

soporna hittades elektronik-

avfall och annat som inte 

hör hemma i grovsoporna. 

Då föreningen drabbas av 

extra arbete och extra 

kostnader så fort farligt 

avfall kastas i en container 

kommer föreningen inte 

längre att erbjuda container 

för grovsopor. 

Brandskydd (igen) 

Container 

En tråkig gammal käpphäst 

Det har blivit bättre, men 

det finns mer kvar att göra. 

Låt oss hjälpas åt att nå sista 

biten! 

En fungerande hantering av 

fraktionerna är en förutsätt-

ning när vi får miljöhus och 

när vi ska börja sortera 

matavfall. 

Tänk också på att inte kasta 

glas i returkärlen nattetid. 

Detta kan väsnas väldigt och 

störa omgivningen. 

Och ställ inte saker utanför 

kärlen. Är det fullt eller de 

inte hör hemma i kärlen är 

det Ditt ansvar att se till att 

de kommer till en återvin-

ningsstation! 

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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Vi tjatar men det är 

bokstavligt talat 

livsviktigt. 

Känns det igen? 

Ingen mer container. 
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HSB Brf Pukan i Malmö 

för att undvika ”hyss”. Vi ber om ur-

säkt för de lappar som nu satts på cyk-

larna. 

Styrelsen har möte i genomsnitt två 

gånger per månad. Beslut som skall 

informeras medlemmarna kommer fort-

sättningsvis att distribueras i anslagstav-

lorna i anslutning till mötena, och inte 

bara som nu i Pukanbladet. På detta sätt 

hoppas vi att styrelsen skall uippfattas 

som mer närvarande och tillgänglig. 

Vid användning av de gemensamma 

kolgrillarna är det för allas trivsel trev-

ligt om Du dagen efter tar bort gamla 

rester som foliepapper och kol så att 

nästa användare möts av en trevligare 

syn. Det är även helt OK att rengöra 

Vi hälsar våra nya företagare välkomna 

i föreningen. Fruktpågen har fått ny 

ägare som planerar en utökning av ser-

viceutbudet, och Genuin har slagit upp 

portarna till en ny restaurang. Vivaldi 

öppnar presentbutik under hösten i tidi-

gare Nesslas lokaler. Välkomna! 
Under hösten kommer vi att göra en ny 

utrensning i cykelkällarna. I stor am-

bition och iver har det redan kommit 

lappar på några cyklar, men bortse från 

dem. Nya lappar kommer att vara upp-

märkta med datum, längre ”svarstid” 

och inte sättas under normal semester-

tid. De kommer också att fästas på ett 

sätt som gör dem svårare att flytta, samt 

innehålla uppgifter om respektive cykel 

gallret. 

Styrelsen vill tacka vår vaktmästare 
Anita för allt hon bidragit med till 

föreningens utemiljö och utveckling! 

Hennes tjänst upphör den 31 augusti 

och vi önskar henne all lycka till i 
framtiden! TACK! 
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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. 
 
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 Tore Levin, 0733-76 44 73 
Suppleant Sandra Bruveris, 0730-66 90 30 
Suppleant Philip Sandberg, 0768-08 15 75 
 
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 
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