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Midsommar står för dörren 

och det är dags för årets andra 

Pukanblad. 

Pukan håller på med ett stan-

dardlyft och det innebär att 

många saker händer samtidigt 

Glad midsommar! 

Stämma 

Den 9 februari hade Pukan sin  

ordinarie föreningsstämma 

2014. 118 röstberättigade 

medlemmar närvarade, vilket 

var en ökning med 34 perso-

ner från förra året vilket är 

mycket glädjande! 

Stämman blev en lång aktivi-

tet då Puls Isab började med 

att informera om det pågående 

avloppsprojektet och svara 

på frågor. Därefter redogjorde  

Åhus Energikonsult för styrel-

sens tankar om bergvärme 
som alternativ uppvärmning i 

föreningen. Efter det följde en 

genomgång från styrelsen på 

de frågeställningar och lös-

ningar som funnits vid plane-

ringen av ny utemiljö. 

När alla dessa genomgångar 

var färdiga öppnades stämman 

och medlemmarna hade föru-

tom de vanliga punkterna att 

ta ställning till tio motioner, 

varav medlemmarna biföll en, 

ansåg en besvarad och avslog 

åtta.  

Efter stämman gavs i vanlig 

ordning möjlighet att ställa 

frågor till styrelsen. Det kom 

mindre frågor än vanligt, 
vilket kan bero på att vi i detta 

läge hållit på i nästan fyra 

timmar redan. 

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 B) fort-

sätter som studieorganisatör. 

Tore Levin (48 B) fortsätter 

som suppleant. 

Sandra Bruveris (40 A) fort-

sätter som suppleant. 

Philip Sandberg (46 A) forts-

ätter som suppleant. 

I styrelsen ingår också Rolf 
Malmgren som är utsedd av 

HSB Malmö. 

Styrelsen tackar stämman 

för det förtroende vi fått att 

sköta om vår gemensamma 
egendom! 

Vad gäller den extrastämma 
och information inför ny ute-

miljö som utlovats så har detta 

skjutits något på framtiden, 

för att invänta hur bergvär-

meprojektet påverkar möjlig-

heterna för eventuella föränd-

ringar samt för att hinna utvär-

dera det prov på sopsortering 
som pågår i trappa 48 C. 

Mer info kommer. 

Notera särskilt: 

• Garagehyran 

• Hissdörrarna 

• Fritidsaktiviteter 

• Sopnedkasten 
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och olägenheter för oss bo-

ende kan förekomma. Vi får 

alla ha överseende med detta 

och se fram mot resultatet! 

Styrelsen önskar alla en rik-

tigt underbar sommar! 
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A vloppsprojek-

tet fortsätter, 

och nu går det 

äntligen som 

planerat. Tack till alla med-

lemmar som underlättar 
arbetet genom smidig hante-

ring av nycklar! Hus 40 har 

hållit tidplanen och hus 42 

ligger t o m före tidplan! Hus 

42 kommer att vara klart före 

sommarsemestrarna och efter 

semestrarna sätter vi igång 

med hus 44 och hus 46. Pla-

nen är att vara helt färdig 
med avloppen till jul. Vi 

knyter då ihop säcken på ett 

av de största projekt som ge-

nomförts i föreningen! 

När Puls är klara i respektive 

fastighet kommer, förutom 

återställning av t ex de hål 

som tagits upp i väggarna, 

golvet i källargången att 

slipas. Efter slipning kommer 

s k vattenglas att läggas på 

golvet vilket ger en blank, 

halkfri och extremt slitstark 

yta. Vi kommer även att frä-

scha upp och vid behov måla 

dörrarna i källargången. 

Även toaletten i källar-

gången kommer att fräschas 

upp när avloppsreliningen är 

klar. 

Renoveringsuppdatering 

Som nämndes i förra Pukan-

bladet har alla hissdörrar för-

setts med en innerplåt i rost-

fritt stål. Vi kommer även att 

måla utsidan av alla hissdör-

rar, och funderar på att samti-

digt renovera trapphusen efter 

lagning av alla skavanker. En 

ommålning av trappräck-

ena, slipning av trädetaljer-

na, polering av golven, mål-
ning av taken samt tvättning 

och lackering av väggarna är 

alternativ som utvärderas. Ett 

genomförande sker i så fall 

efter utvärderingen av ny sop-

hantering, se nedan. 

Det är inte många hissar kvar 

som skall renoveras till H10-

standard. De sista hissarna 
blir klara under nästa verk-

samhetsår. Vi kommer även 

att installera extra överlast-

skydd i de hissar som har en 

känsligare elektronik.  

Samtliga trappräcken utom-

hus är nu bytta mot nya. 

Tankarna på övernattningslä-

genhet finns kvar, men ligger 

på is tills avlopps-, utemiljö- 

och energibesparingsprojekten 

är i hamn. 

Styrelsen tittar nu på metoder 

för att säkra taken så vi 

minskar problemen med tak-

pannor som lossnar när det 

stormar. Utmaningen ligger i 

att hitta en lösning som inte 

innebär att alla takpannor 

måste bytas ut och läggas om. 

Energibesparingsprojektet 
går vidare. Sedan tidigare är 

alla fönsterlister utbytta i alla 

bostadsrätter. Ett nytt styr- 

och reglersystem är installerat 

i alla värmecentraler. Expans-

ionskärlen är utbytta och av-

gasare är installerade i samt-

liga radiatorslingor. Dessa 

åtgärder har minskat före-

ningens energiförbrukning, 

vilket syns mest vintertid. 

Vi går nu vidare och ämnar 

installera en alternativ metod 

för uppvärmning. Förra året 

gjordes provborrningar för att 

undersöka möjligheterna för 

grundvattenvärme. Tyvärr 

visade proven att en sådan 

anläggning inte var lämplig, 

då marken hade haft problem 

att återta uppumpat vatten. 

Proven visade däremot på 

goda förutsättningar för berg-

värme.  

Två nya provborrningar mel-

lan hus 40 och 42 samt bakom 

hus 48 sker därför nu till be-

tydligt större djup, för att be-

kräfta förutsättningarna och 

göra ett termiskt responstest. 

Om dessa prov faller ut som 

förväntat kommer full install-

ation inklusive borrning av 

totalt 60 hål till 300 meters 

djup att göras efter somma-
ren, för att systemet skall vara 

driftsatt till vintersäsongen. 

Denna investering kommer att 

resultera i en minskning av 
uppvärmningskostnaderna i 

föreningen som är den största 

påverkan föreningen haft på 

kostnaderna sedan förening-

en bildades för 60 år sedan! 

Borrningen av 60 hål 

kommer givetvis att gå 

hårt åt vår utemiljö, men 

vi hoppas alla medlem-

mar har överseende med 

detta med tanke på de 

enorma fördelar för före-

ningen det medför. Det 

blir i samband med detta 

som föreningen kommer 

att få besluta om vår nya 

utemiljö - om den skall 

förändras eller återställas 

till nuvarande utseende. 

Mer information följer i 

detta ärende. 

En av de drivande fak-

torerna bakom en föränd-

ring av utemiljön är even-

tuella byggandet av mil-
jöhus, dels för att hantera 

våra nuvarande kärl på ett 

praktiskt och estetiskt sätt 

men även till stor del för 

att hantera den återvin-
ning av matavfall som 

Malmö kommun beslutat 

om. Samtidigt är det 

många medlemmar som 

värdesätter sopnedkasten 
och skulle sakna dessa 

mycket. Styrelsen ser 

också att återvinning av 

matavfall ställer andra 

praktiska krav än annan 

sopsortering. 

Ett projekt pågår därför i 

48 C för att se om vi kan 

behålla våra sopnedkast 
och samtidigt återvinna 

matavfall på ett smidigare 

sätt än ett kärl på gården. 

Soprummet i 48 C har 
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därför byggts om, och sop-

nedkasten på respektive vå-

ning har fått nya luckor. I 

denna nya installation kan 

våra medlemmar enkelt 

sortera matavfall och 
restavfall direkt i sopned-

kastet! Med en spak väljer 

man om det man kastar är 

matavfall eller restavfall. 

Faller detta försök väl ut 

kommer lösningen att instal-

leras i samtliga trappor. Det 

innebär att en enklare form 

av sophantering kan byggas 

på gårdarna till en totalt sett 

betydligt lägre kostnad än 

regelrätta sophus. Resultatet 

av försöket behöver vara 

klart när förslaget till ny 

utemiljö presenteras. 

Möjligheten till webbok-

ning av tvättstugorna är nu 

igång. Du når bokningen via 

föreningens hemsida. 

Samtliga avstängningsven-
tiler för tappvatten in till 

respektive lägenhet, de som 

sitter i trapphusen, håller på 

att bytas. 

Föreningen håller på att upp-

handla nya brandvarnare 
till samtliga medlemmar, 

mer information kommer. 

Ny kamerautrustning hål-

ler på att undersökas till 

garaget. Den nuvarande 

utrustningen är gammal och 

behöver bytas ut. 

Utöver dessa åtgärder är det 

mycket annat som händer i 
det löpande underhållet. Vi 

hoppas att Du känner att 

föreningen utvecklas och att 

kvalitén i Ditt boende ökar! 

Färdiga blir 

vi aldrig. 

Hissarna 

stor stannar hissen av säker-

hetsskäl. 

Detta inträffar alltså flera 

gånger per vecka, och varje 

utryckning från ALT Hiss 

för att åtgärda detta problem 

kostar föreningen över 

2 000 kr. 

Låt oss använda de pengarna 

till något roligare. Stoppa 

inte hissens innerdörrar 
med foten! 

Flera gånger i veckan har 

vi hissar som står stilla i 

föreningen p g a passagerare 

som stoppar innerdörrarna 

med foten. 

När innerdörrarna stängs 

och något är i vägen i golv-

höjd så slår sig innerdör-

rarna och blir skeva. När 

skevheten blir tillräckligt 

Foten i kläm? 

Alla befintliga kunder kom-

mer per automatik att få sina  

avtal justerade. 

Möjlighet finns även att  på 

individuell basis uppgra-

dera till 1000/1000 Mbit, 

kostnaden är då 199 kr/mån 

ink moms. 

Föreningen har även för-

handlat fram ett nytt kabel-

Föreningen har förhandlat 

fram ett nytt avtal om bred-

bandsleverans för privatper-

soner med Ownit. Avtalet 

för juridiska personer och 

verksamheter förändras inte. 

Det nya avtalet börjar gälla 

den 1 juli 2014 och det nya 

priset är 75 kr/mån ink 

moms för 100/100 Mbit. 

TV-avtal vilket kommer att 

minska föreningens kostna-

der från 1 januari 2015. Vi 

undersöker också möjlighet-

erna till en utökning av TV-

utbudet. 

Nya avtal 

Pukans plånbok, 

Din plånbok. 
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Tvärs över Köpenhamnsvä-

gen ligger brf Trumman, en 

förening som är väldigt lik 

Pukan. Husen är lika gamla, 

har liknande utformning och 

står inför samma problem, 

utmaningar och möjligheter. 

Längre tillbaka i tiden fanns 

det viss kontakt mellan före-

ningarna, men de senaste en 

eller två decennierna har 

föreningarna gått i sin egen 

takt. Styrelsen i Pukan och 

den nytillträdda styrelsen i 

Trumman vill nu ändra på 

detta! Det finns mycket där 

föreningarna skulle kunna 

samarbeta, i allt från stora 

projekt till små vardagsbe-

styr. Styrelserna kommer 

därför att träffa varandra  

vid ett flertal tillfällen under 

året, för att diskutera fram-

tida projekt och planer. 

Föreningarnas vicevärdar 

kommer att ha tätare kontakt 

och uppdatera varandra på 

den löpande driften. 

Vi ser framför oss  samar-

bete om t ex trädgårdssköt-

sel och snöröjning, och inte 

minst stora fastighetsprojekt. 

Både Trumman och Pukan 

har planer på övernatt-

ningslägenhet, och den för-

ening som blir klar först 

kommer att erbjuda den 

även till grannföreningens 

medlemmar. 

Trumman håller på att reno-

vera sin redan fina stora 

föreningslokal, och när den 

är klar kommer Pukans med-

lemmar att kunna hyra den. 

hemsida (som numera upp-

dateras löpande) och de di-
gitala anslagstavlorna i alla 

trappor och källare är andra 

sätt vi kommunicerar. 

Vi har också öppna styrelse-
rum dit alla medlemmar är 

välkomna för att träffa med-

lemmar ur styrelsen, disku-

tera och ställa frågor. 

Styrelsen välkomnar kon-

takten med alla medlem-
mar. Vi tycker det är myck-

et tråkigt att vi ibland be-

skylls för att vara skygga 

och inte vill ha kontakt med 

våra medlemmar eller inte 

informerar om vad som hän-

der i föreningen. 

Pukanbladet är ett sätt vi 

sprider information. Vår 

Samtliga styrelsemedlem-

mar är nåbara via telefon, 

nummer finns alltid sist i 

varje Pukanblad. 

Det går också bra att e-posta 

styrelsen eller lämna ett 

meddelande i fastighetskon-

torets brevlåda. 

Ta gärna kontakt med oss, 

vi ser fram mot det! 

Samarbete med Trumman 

Styrelsekontakt 

Fritidsaktiviteter 

Vi har också underbara 

engagerade medlemmar 
som ordnar aktiviteter för 

alla i föreningen. 

Varje måndag kl. 11-12 spe-

las det boule på boulebanan 

mellan hus 46 och 48. Fler 

spelare sökes, alla är väl-

komna att prova på, även 

nybörjare! 

Det ordnas också klasser i 

Qigong. Varje torsdag under 

sommaren kl 10.00 mellan 

hus 44 och hus 46 går det av 

stapeln! 

Den 6 september har vi lör-
dagsgrillning, precis som 

föra året. Ta med Dig vad 

Du själv vill ha och delta i 

gemenskapen! 

Delta i våra fritidsaktivite-

ter! Styrelsen anordnar olika 

typer av evenemang och 

beroende på uppslutningen 

på dessa så anpassar vi vårt 

framtida utbud. Vi har haft 

danstur, teaterbesök,  pys-

selkväll och korvgrillning 
sedan årsskiftet. Andra saker 

är på gång. 

 

Goda grannar! 

Vi fortsätter ha 

trevligt tillsammans. 

 

Det krävs två. 



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 nya om 

något tillkommit. Vi vill 

åstadkomma samarbete för 

att gynna båda parter. 

VI RESERVERAR OSS 

FÖR ATT DESSA ER-

BJUDANDEN KAN FÖR-

ÄNDRAS. Det som här 
presenteras var giltigt vid 

senaste kontakt. 

 

Vi är glada att kunna pre-

sentera ett erbjudande 
från SEB Erikslust! 

Erbjudandet består av fyra 

delar: 

Vardagsekonomi 
Enkla vardagen är en paket-

lösning med de viktigaste 

tjänsterna. 

Paketpris 300 kr/år , första 

året gratis. 

Försäkring 
Specialpris på hemförsäk-

ring i samarbete med Trygg-

Hansa. 

Spara 
Månadsspara till pension, 

buffert etc. Vi dubblar din 

första månadsinsättning 

(max 500 kr) om du börjar 

månadsspara. 

Låna 

När du köper nytt eller vi 

höja befintligt bolån. Exem-

pelränta per 2014-03-27: 

Från 2,08 %. 

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 Vivaldi! 

Boende i brf Pukan erhåller 

just nu 15 % rabatt på hela 

sortimentet. 

Vi är glada at kunna pre-
sentera ett erbjudande 

från Studio Frid! 

En månads yoga/pilates för 

395 kr (max ett erbjudande 

per person). 

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. 

 

 

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? Kontakta styrelsen, 

kontaktinformation hittar Du 

på sista sidan! 

 

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! 



Enstaka medlemmar har 

tagit mycket illa vid sig och 
känt sig kränkta av att få 

sin garageplats uppsagd,  

och av att  

• höjningen inte har moti-

verats, 

• uppsägningen erhölls i ett 

brunt kuvert, 

• uppsägningen var under-

tecknad av Pukans sty-

relse och inte signerad av 

en enskild person, 

• det nya avtalet kom utan 

kuvert i brevlådan, 

• det nya avtalet inte var 

försett med hyrestagarens 

fullständiga namn och 

adress. 

Styrelsen beklagar detta 

djupt! 

 

Som informerats i digital-

tavlorna sägs alla garageav-

tal upp. Detta för att hyran 

skall kunna höjas. Alla 

medlemmar som idag har 

garageplats kommer att be-

redas möjlighet att  fortsätta 

hyra samma garageplats, 

utan avbrott, till den nya 

hyresnivån. 

Hyran för garaget har inte 

höjts sedan 1998. Sedan 

verksamhetsåret 2001/2002 

har årsavgiften för bostäder 

höjts med 41 procent. Gara-

get har till stor det samma 

typer av driftkostnader som 

föreningen i övrigt, såsom 

el, uppvärmning, lås, venti-

lation och städning. Kame-

rautrustning, garageport och 

dagvattenbrunnar under 

marknivå är annan utrust-

ning som kostar pengar och 

är specifika för garaget. Det 

är nu dags att hyran kommer 

i paritet med årsavgifterna 

och framtida höjningar sker i 

samma takt. 

Vi kan inte höja hyran i de 

befintliga avtalen, därför 

sägs de upp. De nya avtalen 

innehåller en årlig hyres-

höjning om 3 % för att vi 

skall slippa denna administ-

rativa övning framöver. 

Vi har lång kö till garage-

platserna och har därför 

också i det nya avtalet infört 

skrivningar för att säker-

ställa att platserna som finns 

används av våra medlem-

mar, och att de utnyttjas 

aktivt. 

Som alla beslut är detta ett 

beslut från Pukans styrelse, 

och undertecknas därför av 

styrelsen som helhet och 

inte av en enskild ledamot. 

Uppsägningen är personlig 

och delades ut till alla med-

lemmar i det bruna kuvert 

som är Pukans standard-

kuvert. 

Tyvärr kom inte det nya 

avtalet med i kuvertet. Då 

uppsägningen refererar till 

ett nytt avtal delades det nya 

avtalet därför ut separat så 

snart det upptäcktes att det 

inte fanns med i kuvertet. 

Det nya avtalet delades ut 

utan kuvert för att spara 

pengar, miljö och tid. 

Det nya avtalet försågs med 

en röd förklarande text på 

hyrestagarens namn för att 

berätta att dessa uppgifter 

ersätts med hyrestagarens 

uppgifter på det riktiga av-

talet. Det riktiga avtalet er-

hålls när man i enlighet med 

texten i uppsägningen vän-

der sig till fastighetskon-

toret. 

 

Vi hoppas att styrelsen här-

med har redogjort för bak-

grunden till vårt beslut, 

varför det distribuerades 
som det gjordes och hoppas 

att medlemmarna känner 

förtroende för styrelsen! 

Garaget 

Sida 6 

PUKANBLADET 

 

Konstigt? 



Som tidigare meddelats är 

det krav på sortering av 
matavfall i vår stadsdel. 

Pukan har fått förlängd dis-

pens till den siste septem-

ber 2014. Efter detta datum 

måste matavfall kastas i 

separata kärl avsedda för 

ändamålet. 

Det genomförs nu försök i 

48 C med utsortering av 
matavfall direkt i sopned-

kastet. Resultatet av detta 

försök kommer att utvärde-

ras efter sommaren och 

kommer att bli styrande för 

styrelsens rekommendation 

av lösning för sopsortering 

på innergårdarna. 

Då föreningen inte kommer 

att hinna utvärdera försöket, 

fatta beslut om framtiden 

och bygga den aktuella lös-

ningen innan 1 oktober 2014 

kommer, tills vald lösning är 

byggd, lösa kärl för matav-
fall att placeras på inner-

gårdarna. 

Påsar för matavfall att ha i 

lägenheten kommer att 

kunna hämtas i entréerna till 

alla skyddsrum/cykelkällare. 

Tills den valda lösningen är 

i drift kommer också sop-

nedkasten att stängas den 1 

oktober och restavfall hänvi-

sas till behållare på gårdar-

na. Om försöket med utsor-

tering i sopnedkastet faller 

väl ut kommer sopnedkas-
ten att öppnas igen succes-

sivt allteftersom de har 

byggts om. 

barnvagnar och rullatorer. 

Cykelkällare är till för 

cyklar. Hobbyrum är till för 

verktyg etc.  

Vet Du med Dig att Du för-

varar saker utanför Din lä-

genhet eller Dina förråd på 

ett felaktigt så flytta dem. 

Vet Du med Dig att Du ställt 

bråde där det inte borde stå 

Tyvärr har föreningens ge-

mensamma utrymmen blivit 

en uppställningsplats för 

allehanda skräp och bråde. 

Detta är tråkigt rent estetiskt 

och dessutom en brandfara, 

och föreningen kan drabbas 

av böter för att inte tala om 

ett värre förlopp vid ev. 

brand.  

Barnvagnsrum är till för 

så kasta det på rätt ställe. 

Föreningen kommer att göra 

en röjning i gemensamma 

utrymmen och kommer att ta 

omhand felaktigt uppställda 

föremål. Dessa kommer 

efter lagstadgad tid bort-

forslas utan ansvar. 

Sortering av matavfall 

Skräp i gemensamma utrymmen 

Matning av måsar och råttor 

viktigt att städa efter sig när 

grillplatsen använts. Inga 
matrester får lämnas kvar 

på bord och bänkar. 

Locken över grillarna skall 

läggas på plats efter avslutad 

grillning. Görs inte detta  

bygger fåglarna gärna bo i 

våra grillar. 

Det undersöks också andra 

sätt att hålla fåglarna borta 

från våra sedumtak än att 

ha glasflaskor liggande på 

dem.  Det ser inte bra ut men 

har varit det enda som fun-

gerat historiskt av de meto-

der som provats. 

Det händer att det ligger mat 

i gräset och ofta i våra bus-

kar, inte minst runt våra 

trappor. DET ÄR ABSO-

LUT FÖRBJUDET ATT 

LÄGGA UT MAT PÅ PU-
KANS OMRÅDE! Mat 

lockar till sig fåglar och 

råttor. 

Av samma anledning är det 
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Snart är det dags. 

Är fågelskrik upp-

skattat? Och råttor? 

Är det detta som 

kallas tillväxt? 
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JUNINATTEN 

Nu går solen knappast ner, 

bländar bara av sitt sken. 

Skymningsbård blir gryningstimme 

varken tidig eller sen. 

 

Insjön håller kvällens ljus 

glidande på vattenspegeln 

eller vacklande på vågor 

som långt innan de ha mörknat 

spegla morgonsolens lågor. 

 

Juni natt blir aldrig av, 

liknar mest en daggig dag. 

Slöjlikt lyfter sig dess skymning 

och bärs bort på ljusa hav. 

-Harry Martinson 

Vi vill påminna om att brandfarliga 

varor (t ex  tändvätska, koncentrerad 

spolarvätska, T-Röd, aceton, de flesta 

sprayburkar) INTE får förvaras i källar- 

eller vindsförråd. 

Vi vill också påminna om att inte kasta 

returglas sena kvällar/tidiga morgnar 

och nattetid. Det ekar kraftigt mellan 

husen och stör många. 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar i 
Pukan en riktigt underbar sommar! 

 

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 040-660 87 38 

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 
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