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PUKANBLADET 

Och hösten kom, sent men 

med besked  om någon har 

missat det. Det ovanligt varma 

vädret för perioden är över, 

dagarna blir kortare, himlen är 

mjölkvit och det susar i säven. 

Vad bättre då än att krypa upp 

i soffan med det senaste Pu-

kanbladet?   

Nåja… Det är kanske att dra 

det lite väl långt, men vi i sty-

relsen hoppas att Du som 

medlem skall ha mycket nytta 

och kanske även lite nöje av 

att läsa om allt som händer i 

föreningen. 

Vi kan alla titta tillbaka på en 

Julen står för dörren 

Extra föreningsstämma 

Den 28 augusti hade Pukan 

extra föreningsstämma. End-

ast 13 röstberättigade med-

lemmar närvarade, vi hade 

hoppats på fler men de som 

närvarade tog tillfället i akt till 

en frågestund med styrelsen 

efteråt. 

Extrastämmans syfte var att 

hålla fyllnadsval, en av styrel-

sens ordinarie ledamöter var 

tyvärr tvungen att lämna sitt 

uppdrag i förtid och en ersät-

tare behövdes därför. Stäm-

man valde att utse Philip 

Sandberg till ordinarie leda-

mot fram till nästa ordinarie 

föreningsstämma. 

Efter stämman hölls ett kon-

stituerande möte, och styrel-

sens ordinarie ledamöter be-

satte roller enligt följande: 

 

Andreas Ollén (42 C) fortsät-

ter som ordförande. 

Pontus Åkesson (46 B) är ny 

i rollen som vice ordförande. 

Suzanne Haeger (40 A) fort-

sätter som sekreterare. 

Philip Sandberg (46 A) är ny 

i rollen som studieorganisatör. 

I styrelsen ingår också Rolf 

Malmgren som är utsedd av 

HSB Malmö. 

Notera särskilt: 

• Sopnedkasten 

• Årsavgifterna 

• Översvämningen 

• Informationsvägar 

period sedan förra Pukanbla-

det som varit extremt händel-

serik. Vi har fortsatt med vår 

avloppsrenovering och börjar 

nu kunna se slutet av den. Vi 

har börjat borra efter berg-

värme. Vi har installerat ett 

nytt sophanteringssystem. Och 

vi, tillsammans med stora 

delar av Malmö, har drabbats 

av den värsta översvämningen 

i mannaminne. 

Parallellt med detta fortsätter 

föreningens löpande verksam-

het i stort och smått. 

Även om omständigheterna 

har dikterat att styrelsen inte 

 

Håll i hatten! 

haft öppna styrelserum och vi 

inte kan ha något luciafirande 

i år hoppas vi i styrelsen att 

Du som medlem känner att Du 

kan komma i kontakt med  

styrelsen ändå — via telefon, 

e-post, post eller möte. Hör 

gärna av Dig! I det här numret: 

Renoverings-
uppdatering 
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Avloppsprojektet fortsätter 

som planerat och följer i stort 

sett tidplanen. Vår förhopp-

ning var att vara helt färdiga 

innan jul. Puls har nu börjat i 

A-trappan i hus 46, som är det 

sista huset. De beräknar att 

vara färdiga i trappa A och B 

till lucia för att sedan göra ett 

uppehåll över helgerna och 

starta igen med trappa C efter 

nyår. Det dröjer således några 

veckor till, men i början av 

nästa år kommer allt re-

liningarbete att vara klart! 

När Puls är helt klara återstår 

en hel del återställningsar-

bete som meddelades i förra 

Pukanbladet. Ett av momenten 

var att i källargångarna lägga 

s k vattenglas men efter vi-

dare diskussion med kunnigt 

folk på området är det inte 

rekommenderat i våra källar-

gångar, då betongen som 
ligger där idag inte håller 

den standard som krävs — 

vi skulle sannolikt få problem 

med sprickbildning etc. Vi 

undersöker nu andra alterna-

tiv. 

Många av de källardörrar 
som skulle fräschas upp och 

Renoveringsuppdatering 

målas om skadades i över-

svämningen och kommer där-

för att hanteras i samband med 

den återställningen. 

Toaletterna i källargångar-

na är inte bortglömda, som 

nämnts tidigare kommer de att 

fräschas upp när Puls är helt 

klara. 

Även de hål som Puls tagit 

upp i trapphus och källare 

kommer att åtgärdas. De kom-

mer att putsas och målas. 

Trapphusen ligger fortfa-

rande för åtgärd. Vi har av-

vaktat sophanteringen och 

sedan kom översvämningen. 

Åtgärder som kommer att 

ske är lagning av alla ska-

vanker, målning av taken, 
tvättning av väggarna, om-

målning av trappräcken och 

hissdörrar samt slipning och 

lackning av trädetaljer. San-

nolikt kommer även väggarna 
att lackeras och golven att 

poleras. 

Alla hissar är nu uppgrade-

rade till H10-standard med 

innerdörrar och tvåvägs nödte-

lefon. Installation av extra 

överlastskydd i vissa hissar 

pågår. Vissa hissar har fått 

problem efter översväm-
ningarna, åtgärder pågår. 

Tyvärr fortsätter problem med 

hissar som stannar på grund 

av att åkande sätter foten 
mellan innerdörrarna för att 

hålla hissen. Gör inte det, an-

vänd istället knapparna. 

Tankarna på övernattningslä-

genhet finns kvar, nu är det 

översvämningen som gjort att 

det är skjutet på framtiden och 

vi ber att få återkomma i ären-

det. 

Vi har berättat att vi har pro-

blem med takpannor som 

lossnar när det stormar. Ty-

värr har den takrenovering 

som gjordes för drygt tio år 

sedan visat sig inte hålla måt-

tet. Förhoppningen är fortfa-

rande att vi nu skall kunna 

göra  tillfälliga åtgärder så vi 

längre fram kan samordna en 

takomläggning med andra 

arbeten som kräver byggnads-

ställningar, t ex fönsterbyte. 

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.  

Som ingen kunnat undgå är 

det tidigare omtalade berg-
värmeprojektet i full gång! 

Se separat artikel om detta. 

Vi överväger också att kom-

plettera anläggningen med 

energiåtervinning ur från-
luftsventilationen. Idag går 

ventilationsluften från  våra 

lägenheter rätt ut i naturen, 

delar av värmen i den vill vi ta 

tillvara och återvinna istället. 

Efter bergvärmeprojektet 

kommer projektering och upp-

handling av nya stigarled-

ningar för el att påbörjas. 

Vårt kablage är från när 

husen byggdes och i mycket 

dåligt skick. Detta kommer 

att innebära att alla lägen-

heter kommer att få 3-fas 
fram till elskåpet. Förening-

en kommer också ha ut-

rymme för ett större kraftut-

tag om så behövs för fram-

tida projekt.  

Nu installerar vi reningsut-

rustning från Bauer Water 

Technology i våra radiator-

slingor, detta kommer att 

minska slitaget på rörliga 

komponenter och minska 

föreningens underhålls-

kostnader. 

Den provinstallation av ny 
lösning för sophantering 
som installerades i sopned-

kastet i 48 C föll mycket väl 

ut. Boende i trappan har 

uppskattat möjligheten att 

kunna slänga sorterat matav-

fall och restavfall direkt i 

sopnedkastet, och även Pu-

kans personal är positiv till 

hanteringen. Därför besluta-

des att detta system skulle 

införas i samtliga trappor 
och systemet är nyligen slut-

besiktigat och driftsatt. Vår 

förhoppning är att alla med-

lemmar skall uppskatta detta 

och fortsätta gå ut och 

slänga soporna i strump-

sock! Det är  ytterst viktigt 

att alla slänger just det som 

nedkastet är till för och fort-

sätter använda våra kärl på 

gården för övriga fraktioner, 



Renoveringsuppdatering, forts... 

Sida 3 

Nummer 3 2014 

VA Syd kommer att göra 

stickprov för att se att deras 

regler följs, låt oss följa dem 

så vi kan ha nedkasten kvar. 

Systemet gör också att ute-

miljön har nya förutsätt-
ningar då vi inte längre be-

höver bygga miljöhus. 

Andra enklare lösningar för 

de kärl som idag står öppet 

är under utvärdering och vi 

ber at få återkomma i detta 

ärende när gårdarna är åter-

ställda efter bergvärme-

borrningarna. 

Samtliga avstängningsven-

tiler för tappvatten in till 

respektive lägenhet är nu 

bytta. 

Upphandlingen av nya 

brandvarnare är klar, och 

dessa håller på att delas ut. 

Ny kamerautrustning till 
garaget håller på att upp-

handlas. Likaså kommer en 

ny lösning med fjärrkon-

troller till porten att installe-

ras, och bulorna vid uppfar-

ten har jämnats till. 

Det är mycket som händer. 

Vi försöker att samordna 

så många åtgärder som 
möjligt för att minimera 

störningar och olägenhet-

er, men det som måste gö-

ras måste göras. Varje åt-

gärd höjer värdet på Din 

investering, d v s Din bo-

stadsrätt! 

Färdiga blir 

vi aldrig. 

Individuell värme- och varmvattenmätning 

Bra tanke, men... 

något fall att kräva individu-

ell mätning och debitering 

av värme och varmvatten 

– Vi har nu fått ett klargö-

rande besked från Boverket. 

Vi kan konstatera att de 

gjort en grundlig analys och 

landat i en tydlig slutsats i 

en fråga som diskuterats i 

många år, säger Roland 

Jonsson, energichef på HSB. 

Lagen om energimätning 

föreskriver att den som upp-

för en byggnad, eller utför 

en ombyggnad, ska se till att 

varje lägenhets användning 

av värme, kyla och tapp-

varmvatten kan mätas om 

detta är kostnadseffektivt. 

Och, vad gäller ombyggnad, 

om det är tekniskt genomför-

bart. I avvaktan på Bover-

kets utredning har lagen 

ännu inte trätt i kraft.  

Det har dykt upp tankar och 

önskemål från våra medlem-

mar på individuell mätning 

och debitering av värme– 

och varmvattenförbruk-

ning, med tanken att var och 

en av oss bär våra egna kost-

nader. Detta kan verka at-

traktivt, oftast resulterar det 

i minskad energianvändning 

vilket är snällt mot både 

plånbok och miljö. Vi ser 

dock praktiska svårigheter 

med ett sådant projekt. 

Den 10 november publicera-

des följande artikel: 

”Boverket redovisade i dag 

utredningen om individuell 

mätning på lägenhetsnivå av 

värme, kyla och tappvarm-

vatten vid nybyggnad och 

ombyggnad. 

Boverkets slutsats är att det 

inte är kostnadseffektivt i 

- Nu hoppas vi att regering-

en fattar ett beslut om när-

mare föreskrifter med ut-

gångspunkt i Boverkets slut-

satser, säger Roland Jons-

son. 

I slutet av 2015 kommer 

Boverket att det redovisa om 

det är kostnadseffektivt att 

införa individuell mätning 

av värme, kyla och varmvat-

ten i hus där ingen ombygg-

nad sker,  det vill säga be-

fintlig bebyggelse.” 

Att införa individuell mät-

ning av värme- och varmvat-

tenförbrukning utan kopp-

ling till ny- och/eller om-

byggnad lär inte bli billi-

gare, tvärtom. Med anled-
ning därav kommer det 

inte bli aktuellt för Pukans 

del att projektera och ge-

nomföra individuell mät-

ning. 
...inget för oss. 
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I förra årsredovisningen 

redogjordes för vår syn att 

avgifterna skulle behöva 

höjas 2-3 % per år de kom-

mande åren. I år landar vi 

på 4 %.  

Det beror på att det under 

året framkommit flera saker 

med fastigheterna, t ex ta-

ken, där åtgärder måste vid-

tas långt innan de är plane-

rade i underhållsplanen och 

tillräckliga medel därför  

inte hunnit sättas av ännu. 

Översvämningen har också 

orsakat stora kostnader. 

Mycket teknisk utrustning 

har behövts ersättas i förtid. 

Detta täcks av föreningens 

försäkring men det avgår ett 

åldersavdrag vilket ger sam-

lade engångskostnader.  

Fr o m den 1/1 2015 höjs 

därför avgifterna med 
5 %, 4 % enligt ovan och 

1 % för den stämmobeslu-

tade avsättningen till 

tomträttsavgälden. 

I detta är vi glada över att 

vårt bergvärmeprojekt kom-

mer att sänka föreningens 

uppvärmningskostnader, och 

att vi i och med de nya sop-

nedkasten slipper bygga 

miljöhus. 

De åtgärder vi gör med el 

och värme och framförallt 

följderna efter översväm-

ningen gör att vår nuvarande 

underhållsplan inte är rättvi-

sande.  När återställningen 

efter översvämningen är 
klar kommer en ny under-

hållsplan att upprättas och 

det blir då lättare för oss 

att estimera kommande 

avgiftshöjningar. 

Tänk också på att Du är en 

del av föreningens ekonomi. 

Alla kostnader som drab-

bar föreningen drabbar 
oss alla som medlemmar. 

Ibland får vi höra ”det kan 

föreningen betala”, det inne-

bär att Du själv betalar det 

tillsammans med alla andra 

medlemmar. Tänk därför på 

att undvika kostnader i det 

stora och det lilla, där så är 

möjligt. Tänk på fastigheter-

na, utemiljön och de gemen-

samma utrymmena som Din 

egen lägenhet och behandla 

dem därefter så har vi kom-

mit långt!  

gångar fylls sedan igen, som 

skett mellan hus 40 och 42. 

Det kan se lite tråkigt ut 

efter grävarbetena då myck-

et av gräsmattan försvinner 

men detta kommer att åter-

ställas så fort gräsfröna tar. 

Det kommer bara att göras 

ett hål på gården mellan hus 

46 och hus 48 då garaget 

befinner sig under. 

Anledningen till att så 

många containrar är utplace-

rade på våra gårdar är för att 

ta hand om det kalkblandade 

vatten som kommer från 

Som Du säkert inte har und-

gått pågår ett bergvärme-
projekt för att sänka för-

enings uppvärmingskost-

nader. För Dig som missat 

tidigare information handlar 

det om att borra totalt 60 hål 

till ca 300meters djup för att 

utvinna den värme som finns 

i berggrunden. I hålen kom-

mer en speciell slang att 

sänkas ner som sedan går 

vidare in till värmecentralen 

i respektive hus. Det är där-

för gårdarna, just nu mellan 

hus 42 och 44, stundtals ser 

ur som skyttegravar från 

andra världskriget. Dessa 

varje hål när man borrar. 

Borrningsarbetet beräknas 
vara färdigt vecka 4 2015, 

med uppehåll från lucia till 

efter trettonhelgen. Övriga 

markarbeten och arbete inne 

i husen kommer att fortsätta 

efter att borrningen är klar. 

Planen är att driftsätta hus 

40 denna vecka och hus 42 i 

mitten av januari. Hela före-
ningen bör vara driftsatt i 

slutet av februari 2015 följt 

av en månads provdrift. 

Årsavgiften 

Bergvärmeprojektet 

 

Våra kostnader. 

 

Lite kraftigare 

doningar. 
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Under december månad inträf-

far det flest bostadsbränder i 

Sverige. Bortglömda levande 

ljus hör till de främsta orsa-

kerna. 

Vid tredje advent är brandtill-

bud i adventsljusstakar extra 

vanliga. Då har de första lju-

sen redan brunnit ner ett 

stycke samtidigt som vaksam-

heten blivit mindre. Det räcker 

med att glömma en kort stund 

för att branden skall vara ett 

faktum. 

Ta alltid för vana att kon-

trollera så att det inte finns 

några levande ljus när Du 

skall lämna lägenheten eller 

gå och lägga dig. En lapp på 
dörren kan vara bra som 

påminnelse! 

En annan vanlig orsak till 

brand under juletid är julgra-

nen. Visste Du att en gran 

brinner upp på endast ett par 

sekunder om den kommer i 

kontakt med en låga eller t ex 

ett tomtebloss? 

Såga av några centimeter av 

granstammen när Du kom-

mer hem. Det gamla snittet 

blir fyllt av kåda och släpper 

Juletid är brandtid 

inte igenom vatten. 

Se till att ljusslingorna är 
hela och fullt fungerande. 

Ha ALDRIG tomtebloss 

eller levande ljus i Din gran. 

Räddningstjänsten Syd har 

utfört brandsyn i våra lägen-

heter. När det kommer till 

säkerhet i hemmet är  brand-

varnaren absolut den bästa 

räddaren. Som Du märkt 

håller vi på att ge alla nya och 

detta är ett steg i vår ambition 

att göra Pukan så tryggt och 

säkert som möjligt. Har Din 

brandvarnare slutat fungera? 

Om det inte räcker att byta 

batteri så kontakta fastighets-

kontoret. 

En brandsläckare är det 
mest effektiva sättet om 

branden skulle vara framme. 

Vi rekommenderar en 6kg 

pulversläckare. Viktigt att 

komma ihåg är att den inte 

skall användas vid brand på 

spisen, då kan det bli en ex-

plosion av oljor och stekfett. 

 

Att förebygga en brand 

handlar om att minimera 

riskerna men ibland uppstår 

den ändå och då är det vik-

tigt att agera på rätt sätt. 

Rädda 

Det första och viktigaste ste-

get är att Du räddar Dig själv 

och andra människor som är i 

fara, det gäller oavsett vilken 

olyckstyp det handlar om. När 

det brinner är det viktigt att 

komma ihåg att den säkraste 

utrymningen sker krypandes 

på golvet, då den giftiga 

brandröken stiger uppåt. Vi-

dare skall Du stänga dörrar 

efter Dig, det fördröjer såväl 

brandens som den farliga rö-

kens spridning. 

Varna 

Steg nummer två är att Du 

varnar andra i närheten, så att 

även de kan sätta sig i säker-

het. 

Larma 

När alla är i säkerhet skall Du 

larma räddningstjänsten ge-

nom att ringa SOS på telefon-

numret 112. Operatören i 

andra änden kommer att ställa 

enkla frågor så Du behöver 

inte fundera över vad Du skall 

säga. 

Släck 

Om det rör sig om en brand 

och när allt ovan är gjort kan 

Du själv försöka släcka elden, 

OM Du kan göra det på ett 

säkert sätt utan att riskera Din 

egen hälsa. 

Om Du inte kan släcka, stäng 

in elden! Det fördröjer brand-

förloppet. 

 

Tänk på att din lägenhetsdörr 

håller i minst 30 min vid en 

hård brand och brinner det hos 

din granne är Du säker i minst 

60 min. Under den tiden hin-

ner räddningstjänsten anlända. 

GÅ INTE UT I TRAPP-

HUSET OM DET INTE 
ÄR I DIN LÄGENHET 

DET BRINNER! Stäng 

dörren och stanna i lägenhet-

en. 

 

En  annan sak som vi stän-

digt påtalar är förvaringsut-

rymmena. Har Du saker upp 

till taket är det hög tid att 

börjar rensa ut då detta inte 

godkänt! 

Bildäck får inte under några 

omständigheter förvarars i 

källaren eller på vinden, 

brand i ett bildäck orsakar 

enorma mängder rök som är 

livsfarlig. 

Det har förekommit barn-

vagnar i trapphusen även 

detta är totalt förbjudet. En 

brinnande barnvagn rökfyl-

ler ett trapphus på några 

minuter och orsakar stora 

konsekvenser. 

Har Du funderingar om 

brand och brandskydd är 

Du välkommen att kon-
takta fastighetskontoret. 

Du kan också titta på 

räddningstjänstens hem-

sida, 

http://www.rsyd.se. 



Alla har vi drabbats av 

översvämningen den 31 au-
gusti. Samtliga hus, butiks-

längor och garage drabbades. 

Värst blev det för hus 48, ga-

raget och butikslokaler med 

källare, bäst gick det för hus 

40. 

Efter översvämningen var det 

svårt med information, den 

enda kanal som stod till buds 

var föreningens hemsida. För 

Dig som inte hunnit läsa där 

kommer här ett utdrag på vad 

som drabbades och vad som 

hände de närmaste dagarna. 

________________________ 

2014-09-01 09.00 KON-
TAKTVÄGAR: Fastighetskon-
toret är vattenskadat och kan 
ej användas. Det innebär att 
vi inte kan uppdatera våra 
digitala tavlor eller skriva ut 
vanliga meddelanden. Före-
ningens vanliga telefonnum-
mer saknar fungerande tele-
fon och telefonsvarare. Behö-
ver du komma i kontakt med 
någon i föreningen så gå ut i 
området, vår personal och 
extra hjälp kommer att röra 
sig runt i området de kom-
mande dagarna. 
 
2014-09-01 09.00 BO-
ENDE: När källaren är tömd 
på vatten så titta i ditt källar-
förråd. Allt som stått på mar-
ken eller några decimeter upp 
är med största sannolikhet 
vattenskadat och behöver 
kasseras. Föreningen kommer 
att ordna containers de kom-
mande dagarna för att kunna 
kasta i. Du kontaktar ditt eget 
försäkringsbolag rörande 
dessa skador! 
 
2014-09-01 09.00 BU-
TIKSÄGARE: Du kontaktar 
ditt eget försäkringsbolag vid 
eventuella skador! Samordna 
sedan med vår vicevärd. 
 
2014-09-01 09.00 HISSAR: 

Översvämningen 
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Samtliga hissar stängdes av 
för att inte få kortslutning i 
motorerna. Vi kan i nuläget 
inte säga när de kommer 
igång igen. Hissgroparna 
måste länspumpas och moto-
rerna ses över, därefter kom-
mer vi att sätta igång dem 
successivt. 
 
2014-09-01 09.00 GA-
RAGE: Garaget är nu så 
länspumpat att du kan 
komma åt din bil. Vi pumpade 
mellan 300 och 400 kubikme-
ter vatten under dagen och 
natten. Är din bil vattenska-
dad tar du detta med det bo-
lag du har bilen försäkrad i! 
 
2014-09-01 09.00 TVÄTT-
STUGA/BASTU: Samtliga 
dessa funktioner är avstängda 
i alla hus på obestämd tid i 
väntan på sanering. 
________________________ 

2014-09-01 21.00 KON-
TAKTVÄGAR: Telefon och 
telefonsvarare kommer att 
vara i drift fr o m imorgon 
bitti. 
 
2014-09-01 21.00 BO-
ENDE: Källargångarna börjar 
torkas upp men är i vissa hus 
fortfarande belagda med slam 
som innehåller både olje- och 
spillrester samt fekalier från 
baksug i avloppen. Vi ber där-
för dig att avvakta ytterligare 
en eller två dagar innan du 
börjar tömma ditt källarför-
råd. Det kommer att finnas en 
container mellan hus 40 och 
42 samt en container mellan 
hus 44 och 46. 
 
2014-09-01 21.00 HISSAR: 
Hissarna är fortfarande av-
stängda. Vattnet i groparna 
innehåller mycket olja och 
smörjmedel och måste därför 
länsas med en speciell sugbil 
för miljöfarligt avfall. Vi får hit 
en sådan under morgondagen 
och förhoppningen är att sen-
ast under onsdagen kunna 
börja driftsätta hissarna igen. 
 
2014-09-01 21.00 GA-
RAGE: Golvet i garaget är 
täckt av slam. Detta slam 
behöver saneras bort på rätt 
sätt och då kommer garaget 

att behöva tömmas. Mer info 
kommer till de medlemmar 
som har garageplats när detta 
blir aktuellt. 
________________________ 

2014-09-02 18.00: Utspol-
ningen av vatten har under-
minerat marken på flera stäl-
len längs med Köpenhamns-
vägen. Se upp för hål och lösa 
stenar på trottoaren och upp-
farterna! 
 
2014-09-02 18.00: Muren 
vid källarnedgången 48 C 
rasade i söndags. Där är nu 
uppröjt och dörren går att 
använda. Tänk på att buskar-
na är borta och vi har inte 
hunnit få upp något räcke 
istället! Se upp om du rör dig 
runt det hörnet så du inte 
ramlar ner i källarnedgången 
och håll uppsikt över dina 
barn! 
 
2014-09-02 18.00: Vi har 
löpande kontakt med vårt 
försäkringsbolag, saneringsfir-
mor och bemanningsbolag för 
att komma igång med utriv-
ning och uttorkning så snart 
som möjligt. Försäkringsbola-
get har bekräftat att allt är 
hanterat på rätt sätt hittills. 
 
2014-09-02 18.00 KON-
TAKTVÄGAR: Arbetet efter 
översvämningen är mycket 
omfattande och intensivt. Om 
ditt ärende inte är akut eller 
rör översvämningen ber vi dig 
avvakta till nästa vecka. Vi 
har fortfarande begränsad 
tillgång till skrivare så lappar-
na i trappan kommer inte att 
vara kontinuerligt uppdate-
rade. Vi har heller inte tillgång 
att kunna uppdatera våra 
digitaltavlor ännu och det 
kommer troligtvis att dröja 
minst en vecka till. 
 
2014-09-02 18.00 BO-
ENDE: Arbete pågår i våra 
gemensamma utrymmen, 
källarna saneras. Vi ber dig 
avvakta att använda källarna 
till torsdag. På torsdag kväll 
bör det vara så bra att du kan 
inventera ditt källarförråd. 
Containrar mellan 40 och 42 
samt mellan 44 och 46 finns 
på plats och är öppna. Vi ber 

dig att inte arbeta i källarna 
på dagtid, då vi har mycket 
folk i källarna som arbetar 
med sanering och upptork-
ning. Ju mer plats de har att 
arbeta på desto fortare går 
deras arbete. Vi är tack-
samma om du väntar med 
att arbeta med ditt förråd till 
efter kl 16 på vardagar. 
 
2014-09-02 18.00 BU-
TIKSÄGARE: Sanering på-
går. Vi arbetar på att få hit 
en besiktningsman för fas-
tighetsförsäkringen så fort 
som möjligt. Vicevärden 
samordnar med samtliga 
berörda butiksägare. 
 
2014-09-02 18.00 HIS-
SAR: 6 hisschakt har läns-
pumpats idag. Vi har försökt 
återstarta hissarna i dessa 
trappor men vår reparatör 
har konstaterat att där är 
säkerhetsutrustning som är 
sönder. Vi skall få nya be-
sked på status under mor-
gondagen, då kommer även 
länspumpning att fortsätta 
med övriga hisschakt. Vi har 
ännu ingen prognos på när 
respektive hiss kan sättas 
igång, mer än att det sker 
så snart det är möjligt med 
full säkerhet för de åkande. 
 
2014-09-02 18.00 GA-
RAGE: Garaget kommer att 
städas på fredag. Ha inte 
bilen parkerad i garaget på 
fredag! Vet du någon granne 
eller annan boende i före-
ningen som har garageplats, 
informera honom/henne! 
 
2014-09-02 18.00 TVÄTT-
STUGA/BASTU: Grovsane-
ring är beställd, men kom-
mer att ta flera dagar innan 
den kan utföras. Vi har fort-
farande ingen tidplan när 
tvättstuga och bastu kan 
vara igång igen, men det blir 
inte inom en vecka. 
 
2014-09-02 18.00 VÄR-
MECENTRALER: Alla våra 
värmecentraler har fått om-
fattande skador. Det innebär 
att ditt varmvatten kan vara 
skållhett, det kan också vara 
kallt. Värmen på elementen 
kan vi inte heller styra över. 
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Vi har hunnit besiktiga två 
värmecentraler och läget är 
inte bra. Vi hoppas få resten 
av centralerna besiktigade och 
ha en åtgärdsplan innan veck-
an är slut. 
 
2014-09-02 18.00 ÖVRIGA 
PROJEKT: Övriga projekt, t 
ex avloppsrenoveringen, fort-
skrider och våra hantverkare 
försöker hålla ursprunglig 
tidplan. Framförallt hisspro-
blemen kan orsaka försening-
ar, vi ber om överseende med 
detta. Borrningen för berg-
värme har påbörjats mellan 
hus 40 och 42. 
________________________ 

2014-09-03 21.30 HISSAR: 
Nu är även hissen i 48 B samt 
alla hissar i hus 44 igång! 
 
2014-09-03 14.00 HISSAR: 
Samtliga hissar i hus 40 är 
igång igen! 
 
2014-09-03 12.00 MED-
LEMSAKTIVITETER: Grill-
kvällen är inställd. Den kom-
mer inte att hinna förberedas 
så som det var tänkt. Låt inte 
det hindra dig från att själv 
dra ihop en träff med dina 
grannar och grilla en bit, men 
styrelsen kommer inte att 
närvara eller organisera nå-
got. Vi återkommer med 
andra aktiviteter, t ex julresa 
den 6 december. 
________________________ 

2014-09-04 17.00: De ska-
dor som föreningen drabbats 
av är av en omfattning vi ald-
rig varit med om tidigare. 
Fortfarande uppstår nya följd-
skador till följd av den ur-
sprungliga översvämningen, t 
ex nya stopp i avloppsyste-
men till följd av allt bråte som 
spolades ner av skyfallet. Vår 
personal och extra hjälp arbe-
tar fokuserat med att få ord-
ning på allting, och vi ber alla 
medlemmar ha överseende 
med att övrig, normal verk-
samhet såsom ogräsrensning, 
gräsklippning och annat in-
ternt underhåll får stå tillbaka 
tillsvidare. 
 
2014-09-04 17.00 BO-
ENDE: Containrar finns på 

Översvämningen, forts... 

samtliga innergårdar. Det går 
bra att slänga allt i dem, sop-
sortering sker på avfallsstat-
ionen. 
 
2014-09-04 17.00 HISSAR: 
Endast hissarna i 46 A, 48 B 
och 48 C är ur drift, alla andra 
är igång! Var beredd på att 
även om de är fullt säkra kan 
driftstörningar förekomma de 
närmaste dagarna, tills all 
elektronik varit igång en tid. 
 
2014-09-04 17.00 GA-
RAGE: Garaget städas med 
sopmaskin imorgon, detta för 
att få bort det slam som lig-
ger. På tisdag kommer själva 
saneringen, då både golv och 
väggar kommer att tvättas. 
Det är alltså mycket viktigt att 
garaget är tomt på tisdag 
också! 
________________________ 

2014-09-24:  
* Föreningslokalen Köpen-
hamnsvägen 40 är stängd för 
alla aktiviteter tillsvidare.  
* Fastighetskontoret är flyttat 
till f d föreningslokalen Kö-
penhamnsvägen 40 på obe-
stämd tid.  
* Telefon, e-post och andra 
kontaktvägar till föreningen 
fungerar igen.  
* Samtliga hissar fungerar.  
* Värmen är tillbaka i de 
flesta husen.  
* Försäkringsbolag håller på 
att inventera skadorna.  
* Utrivning och upptorkning 
pågår.  
* Alla källarförråd måste 
tömmas till en höjd av 50 
cm över golvet för att ut-
rymmena skall saneras!  
* Alla tvättstugor är i drift.  
* Vi kan fortfarande inte upp-
datera våra digitala anslags-
tavlor.  
* Vi har ännu ingen möjlighet 
att göra nya taggar för våra 
dörrlås.  
* Bergvärmeborrning pågår 
på gårdarna 40-42 och 42-44. 
Av säkerhetsskäl är de därför 
avstängda.  
* Avloppsprojektet pågår in-
vändigt i hus 44 och går enligt 
plan. Utvändigt arbete sker 
vid hus 40. 
________________________ 

2014-11-03:  
En liten uppdatering angå-
ende översvämningen:  
* Passagesystemet: Vi räknar 
med att kunna göra nya tag-
gar igen senare under veckan.  
* Digitala anslagstavlor: Be-
räknas också komma igång 
igen under veckan.  
* Tvättstugebokning: Om ca 
två veckor kan vi boka via 
nätet igen.  
* Lukt från krypgrunden: Vi 
väntar på en rapport från vårt 
försäkringsbolag innan vi kan 
sanera.  
* Skadade källardörrar: Vi 
väntar på en rapport från vårt 
försäkringsbolag innan vi kan 
ersätta dem.  
* Sanering av källarförråd: Ett 
nytt försök skall påbörjas nu, 
hus för hus. Information kom-
mer i brevlådan till dem som 
berörs.  
* Uttorkning av tvättstugor/
torkrum: Detta påbörjas nu i 
hus 48 och fortsätter vidare i 
de andra husen. 
________________________ 

Som ni förstår har detta 

fullständigt dominerat före-

ningens arbete sedan den 

1 september. Vår personal 

har varit fantastisk när det 

gäller att fixa och dona och 

ställa upp. Vi hoppas alla har 

överseende med att kontakter 

och servicetider inte har kun-

nat fungera som vanligt. 

Återställning i butikslokalerna 

pågår fortfarande liksom i 

våra källare. Garaget som fick 

väldigt mycket stryk är dock 

helt återställt, men ventilation-

en kör fortfarande på maxfart 

för att den fukt som uppstått 

efteråt helt skall försvinna. Vi 

ber er ha överseende med det 

oljud som detta medför.  

Efter kontakt med vårt försäk-

ringsbolag beslutades att 

samtliga källargångar skulle 

självtorka, därför stod 

många fönster öppna och det 

kan ha upplevts kallt. Man 

kan även se ett vitt ”skum” 

längst ner på väggarna i käl-

largångarna. Detta är INTE 

mögel utan saltkristaller från 

betongen bakom teglet.  

Detta kan även påträffas på 

golvet i garaget. Detta är 

inget som är farligt. 

Fastighetsexpeditionen i hus 

42, personalens fikarum/

omklädningsrum i hus 44 

samt  källarlokalerna i hus 

46 och 48 är helt utrivna och 

avfuktning pågår. Fastighets-

expeditionen är flyttad till 

föreningslokalen i hus 40, 

det medför att vi inte kan 

genomföra vissa planerade 

aktiviteter och inte heller 

erbjuda någon lokal för ut-

hyrning. Alternativa lösning-

ar undersöks. 

Tankarna på övernattnings-

lägenhet finns kvar, med alla 

lokaler utrivna har vi nu nya 

förutsättningar att kunna 

välja den lokal som är bäst 

lämpad för ändamålet. 

Vår förhoppning är att allt 

i föreningen skall vara helt 
återställt före 1 maj 2015! 
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Antalet skrivelser till styrelsen har ökat 

och det är vi glada för, det visar på en-

gagemang från medlemmar och vi för-

söker svara på skrivelserna inom en 

veckas tid.  

Digitaltavlorna har varit uppskattade 

av de flesta, där kommer kontinuerlig 

information från styrelsen och fastig-

hetskontoret. Nu när de fungerar igen 

kommer, som tidigare, detta att vara 

informationskanalen — inga anslag 
kommer längre att sättas upp i trapp-

hus eller hissar utan det är upp till 

alla medlemmar att då och då läsa av 

tavlan för att få information. 

 
 

Tiden för att lämna in motioner till den 

ordinarie föreningsstämman 2015 är nu 

utgången och vi tackar för de motioner 

som kommit in.  

Om Du har ett element som behöver 

luftas kontaktar Du fastighetsexpedit-

ionen så hittar vi en tid att hjälpa Dig 

med detta.  Gör det inte själv, de går lätt 

sönder och om något händer kan Du bli 

ersättningsskyldig för skadorna. 

I lördags hade vi bussresa till julmark-
nad i Lübeck. Under våren planerar vi 

för lakritsprovning och/eller ölprov-

ning i vad vi då hoppas är en nyrenove-

rad föreningslokal, och självklart har vi 

traditionsenlig fontäninvigning med 

korvgrillning den 1 maj.  

 
 
 

GOD JUL 
och 

GOTT NYTT ÅR 
tillönskas 

ALLA MEDLEMMAR I PUKAN 
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Vi finns på nätet! 
www.pukan.se 
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vid akuta fel eller störningar. Du kan också e-posta. 
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