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Efter höststormar, julfirande 

och nyårsfester har ett nytt år 

inletts. För Pukans del innebär 

det nya spännande utma-

ningar och en fortsatt vilja att 

förbättra boendemiljön för 
samtliga medlemmar. 

Här kommer ett förkortat Pu-

kanblad utan alla de vanliga 

delarna, men med lite inform-

ation inför stämman i febru-
ari, samt kommentarer till 

God fortsättning! 

Stämma 

Den extrastämma som plane-

rades i höstas blev aldrig av.  

På denna stämma var det tänkt 

att behandla styrelsens förslag 

till ny utemiljö, med miljöhus 

etc. Möjligheten att genom-

föra den förändringen fullt ut 

har varit kopplad till styrel-

sens tankar om energibespa-

ring och den projektering som 

skett på det området. 

Strax före stämman framkom 

nya uppgifter rörande möjlig 

energibesparing vilket gjorde 

att vi behövde mer tid för kon-

sekvensanalys, därav ströks 

stämman. 

I februari har Pukan ordinarie 

föreningsstämma och styrel-

sen kommer där att presentera 

en del tankar angående ute-

miljön. Alla medlemmar kom-

mer sedan att kunna ta ställ-

ning till ett fullständigt förslag 

på en extrastämma under vå-

ren. 

På den ordinarie stämman 

kommer, förutom de ordinarie 

punkterna, beslut att fattas 

rörande ett antal motioner. 

Styrelsen kommer också att 

presentera vad nästa stora steg 

är i energibesparingsprojektet. 

Medlemmarna kommer också 

att ha möjlighet att ställa frå-

gor om avloppsprojektet 
efter stämman, då en represen-

tant från Puls kommer  att 

finnas på plats. 

Kallelse till stämman kommer 

om några veckor. Prata gärna 

med Dina grannar och över-

tala dem att komma också. Ju 

fler vi är som tycker till om 

föreningen desto bättre är det! 

avloppsprojektet. Det går 

många rykten och felaktig-
heter rörande avloppspro-

jektet, hur det har tillkommit 

och upphandlats, hur det be-

drivits i hus 48 och hur det 

kommer att bedrivas i övriga 

hus. Tyvärr har dessa rykten 

spridits vidare istället för att 

kontakta fastighetskontoret 

och skaffa fakta i ärendet. 

Styrelsen vill därför här ta 

möjligheten i akt att ge en bild 

av projektet. 

Väl mött på stämman! 
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Avloppsprojektet 

Infordringen av avloppsrören som pågått under 2013 har orsakat de boende i 48 A-C mycket störningar av olika slag 
vilket självklart medfört stor irritation. Vi i styrelsen som ytterst är ansvariga för projektet vill här ge en del syn-
punkter och förklaringar till varför projektet drabbats av större problem än förväntat och därför dragit ut på tiden. 
 
Efter flera allvarliga läckor både i de horisontella och vertikala avloppssystemen och i dagvattenrören var det uppen-
bart för styrelsen att åtgärder måste vidtas. Förhandlingar genomfördes med tre alternativa entreprenörer som arbetar 
med s.k. relining – en härdande epoxiplast dras genom de gamla gjutjärnsrören i form av en strumpmetod – som val-
des med tanke på att ett byte av hela avloppssystemet skulle medföra mycket stora kostnader och avstängning av sy-
stemet i upp till 6 månader. 
 
Puls är den ledande reliningentreprenören i Sydsverige och gav ett anbud med fast pris som var något dyrare än alter-
nativen men som ingav styrelsen störst förtroende för genomförande av ett så komplicerat och tekniskt avancerat 
projekt. I anbudet ingår att Puls spolat och återställt vårt dagvattensystem. 
 
Avloppsrören i de horisontella bottenplattorna infordrades under 2012 utan några egentliga problem eller försening-
ar. Ett danskt reliningföretag var till en del involverade i projektet som underleverantör till Puls. 
 
Vid starten av reliningen av de vertikala avloppsstammarna i 48 A-C var ambitionerna att minimera problemen för 
de boende med avseende på vatten och avlopp och att informera så exakt som möjligt om avstängningsperioder etc.  
 
Redan i inledningen av arbetet i 48 A kunde Puls konstatera att en del rördragningar och rördimensioner inte över-
ensstämde med de ritningar föreningen och Stadsbyggnadskontoret hade. Det blev bl.a. nödvändigt att tillverka nya 
verktyg för att kunna komma igenom en del trånga rör. Dessutom uppstod en läcka i samband med spolningen av en 
av stammarna med ytterligare avbrott i den planerade insatsen. De boende fick alltså flera olika besked om när vatten 
och toalettavstängningarna skulle ske respektive återställas och självklart orsakade detta stor irritation. 
 
När väl tidsplaneringen inte kunde hållas blev det svårt att komma in i rätt ordning igen. Ytterligare komplikationer 
uppstod när det visade sig att Puls inte kunde komma igenom kökssticken – röret mellan köksavlopp och huvudstam 
– med de verktyg som normalt användes. I stället för att infordra rören blev man tvungen att byta ut de gamla rören 
mot helt nya vilket innebar ingrepp i väggar etc. med ytterligare förseningar som följd. Ett nödvändigt ingrepp vid 
luftaren på vinden orsakade en läcka och avloppslukt trängde in i 48 A med mycket obehag för de boende. 
 
Styrelsen har kontinuerligt haft möten och genomgångar med Puls för att bli informerade om de problem som upp-
stått och hur de skall lösas. Vi har upprepade gånger undrat om det inte varit möjligt för Puls att vid de initiala film-
ningarna av en del rör med större säkerhet kunnat förutse kommande problem. Till viss del har sannolikt vissa pro-
blem också underskattats. Vi kan dock konstatera att Puls under hela projektet visat stort ansvar och alltid ansträngt 
sig för att lösa uppkomna problem. 
 
Nu är vi nära en avslutning med återställning av alla lägenheter i 48 A-C inkl. gemensamma utrymmen. Puls beräk-
nar vara klara under januari/februari 2014. 
 
 
Nästa hus som skall relinas blir hus 40. Inför det projektet har både styrelsen och Puls dragit lärdom av hus 48 och 
förberedelserna inför starten av infordringen kommer att bli omfattande. Arbetet kommer inte att läggas upp på 
samma sätt som i hus 48. Vi kommer att samla alla boende för detaljerad information före start. 
 
Puls har också meddelat att man i fortsättningen inte kommer att använda sig av någon underentreprenör utan enbart 
använda egen personal. 
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Resan till julmarknaden i 

Lübeck blev tyvärr inte av 

då Bordeshops spritbåt i 

Puttgarden slet sig i höst-

stormen och blockerade 

hamninloppet för all båttra-

fik. Vi får återkomma till 

detta evenemang inför julen 

2014 och hoppas på bättre 

väder då! 

I december var det tradit-

ionsenligt luciafirande, och 

detta år hade vi besök av 

styrelsen för HSB Malmö 
som hade många intressanta 

diskussioner med våra när-

varande medlemmar. Upp-

slutningen var inte så stor 

som vi hade hoppats, så till 

nästa år lovar vi att det inte 

kolliderar med Nobelfesten! 

Snart är det dags för Arlövs-

revyn och vi återkommer 

under våren med fler aktivi-

teter. 

Glöm inte vår föreningslo-
kal som kan användas för 

olika aktiviteter och som kan 

lånas till diverse samman-

komster via vicevärden. 

Föreningen har nu kortlä-

sare för att ta betalt för med-

lemsaktiviteter och service 

med kort direkt på plats. 

Detta gör det enklare både 

för medlemmarna och för 

vicevärden som tidigare 

administrerat inbetalningar-

na via avier. Bindande an-

mälningar till aktiviteter 

fortsarande är bindande 
även förfarandet med för-

skottsbetalning är borta. Vid 

utebliven närvaro kommer 

medlemmen att faktureras 

som tidigare. 

Styrelsen håller på att titta 

på möjliga lösningar för att 

säkra upp takpannorna. Om 

möjligt vill vi undvika att 

behöva lägga om taken då 

det är förenat med mycket 

stora kostander, så vår för-

hoppning står till andra sätt. 

Till dess, när det stormar, 

undvik om möjligt att gå 

längs med husen och re-

Föreningens tak lades om på 

90-talet, men som stormarna 

2012 och 2013 tydligt har 

påvisat är de normer som då 

användes för att säkra tak-

pannor inte tillräckliga. Vi 

har haft ett större antal tak-

pannor som har lossnat i 

varje storm, och ännu allvar-

ligare är att vissa av dem 

glidit ut från taken och ram-

lat ner på marken. 

spektera eventuella av-

spärrningsband! 

Medlemsaktiviteter 

Taken 

Avgifterna 

ringssidan som ämnar ge-

nomföras under 2014-2015 

samt den höjning som gjor-

des 2013 skall räcka för att 

föreningens inkomster och 

utgifter skall vara i balans, 

och vi räknar de närmast 

kommande åren med årliga 

höjningar på 2-3 %. 

Som enskild medlem kan Du 

själv bidra till att minska 

föreningens kostnader, ge-

nom att t ex tänka på  Din 

varmvattenanvändning, hur 

Du vädrar och hur Du sop-

sorterar.  

Årsavgiften till föreningen 

höjdes med totalt 5 % den 

1 januari 2014. 

4 %-enheter är för förening-

ens löpande verksamhet och 

1 %-enhet härrör från stäm-

mobeslutet angående 

tomträttsgälden. 

Förhoppningen är att de 

åtgärder på energibespa-

Sång och dans? 

Höjningarna 

minskar. 

SMACK! 
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HSB Brf Pukan i Malmö 

Det öppna styrelserummet återkom-

mer 2014 första gången den 3 mars kl 

18.30-19.00. 

Tänk på att respektera tiderna för 

bullrande arbeten i lägenheterna. Om 

många renoverar samtidigt kan det bli 

jobbigt för kringboende. 

Tvättstugebokningen är på väg att 

komma igång. På föreningens hemsida 

finns en nu fungerande länk till bok-

ningssystemet. Användarnamn och lö-

senord kommer att delas ut till samtliga 

medlemmar under våren. Sedan blir det 

möjligt att se och boka tvättider i da-

torn, förutom att använda tavlorna i 

källare och entréer. 

I förra  numret av Pukanbladet ställde vi 

frågan om det fanns ett intresse för kol-

lektiv fönsterputs eller leverans av varm 

mat. Utfallet av enkäten fördelar sig 

som följer: 

Intresse för fönsterputs: 

64 JA 

40 NEJ 

Intresse för  matleverans: 

6 JA 

82 NEJ 

Vi tackar också för övriga lämnade syn-

punkter! Vi vill även upplysa om att den 

typen av enkäter är olämpliga att lämna 

felanmälningar på, då det kan dröja in-

nan de läses. Kontakta istället fastig-

hetskontoret enligt information ovan. 

Höststormarna har gjort att mycket 

skräp flugit runt på våra gårdar när 

våra återvinningskärl har vält. Detta 

problem kommer att försvinna i och 

med de miljöhus vi är ålagda att 

bygga—mer information på stämman! 

Som ni säkert märkt har vi inför julen 

2013 valt att inte köpa in julgranar utan 

istället satsa på led-belysning i vår 

befintliga växtlighet. Detta är både 

miljövänligare och i längden betydligt 

billigare än julgranarna, som kostade ca 

20 000 kr årligen. 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen i brf Pukan 

 

BRF PUKANBRF PUKANBRF PUKANBRF PUKAN    

Vi finns på nätet! 
www.pukan.se 

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, 0723-52 84 70 

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 

 

Avslutningsvis 


