
 
 

 

   

Brf Pukan önskar trevlig sommar! 

Styrelsen och fastighetskontoret 
önskar våra medlemmar en 
skön sommar!  Vi hoppas alla får  
sköna stunder i solen och mycket  
energi inför hösten! Arbetet med  
att göra Malmös bästa förening ännu bättre fortsätter 
men det är endast genom ditt stöd och engagemang 
som medlem som gör det möjligt!    

Friska vindar och skön luft 

Det stora projektet med den obligatoriska 
ventilationskontrollen, förkortad OVK, är äntligen över. 
Projektet som inte har gått någon obemärkt förbi godkändes 
av Malmö Stadsbyggnadskontor i samband med den sista 
besiktningen i maj månad. Arbetet med att leda och styra 
projektet har skett under fastighetskontors försorg genom 
Ilija och Mats. Redan i förra numret av Pukanbladet kunde vi 
berätta om ventilationsprojektet igångsättande som kan 
beskrivas i nedan tre steg: 

Steg 1: Kontroll av befintliga ventilationskanaler, där vår 
leverantör upptäckte eternit i källarutrymmena. Dessa fick 
rensas och avlägsnas av OCAB medan Sydbab och 
Installationsteamet AB därefter kunde påbörja återställande 
av nya fräscha plåtkanaler. 

Steg 2: Kontroll och injustering i alla medlemmars 
lägenheter. Dessa kontroller har gjorts i omgångar, hus för 
hus. I vissa lägenheter har ingreppen blivit större än andra, 
exempelvis utbyte av felaktigt ventilationsdon.  
 
Steg 3: Efter den sista injusteringen skickas protokollet in och 
godkänns av Malmö Stadsbyggnadskontor. 
Därtill har vi bytt ut samtliga fläktmotorer (som finns på varje 
vind). Totalt 15 st. Åtkomsten till dessa har förbättrats 
genom lättare öppningsbeslag till fläktarna, stabilare 
underlag samt starkare belysning.  
 
Som trevlig avslutning på projektet bjuder våra leverantörer 
in på korvgrill! Se inbjudan nästa sida! 
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Glad Sommar! 

Cafe Pukans våravslutning 

Café Pukan är en perfekt samlingspunkt för 
medlemmar som vill lära känna sina grannar bättre, 
få nya bekantskaper och samtidigt lära sig något nytt.  
Med en aktivitetsplan som består av inbjudna gäster, 
föreläsningar eller bara spontana träffar är det svårt 
att inte fastna i den trevliga atmosfären.  

Medlemmarna bakom caféet; Kristina, Vanja och 
Nancy har precis arrangerat våravslutningen med 
kaffe och tårta och har skickat oss bilder från deras 
trevliga avslutning!  

 



 
 

 

  

Loppis på Pjättgången 

Även i år kommer Pukan loppis att gå av stapeln. 
Närmare bestämt lördag den 7e september kl 10.00 är 
du välkommen till Pjättgången för att sälja allt mellan 
himmel och jord! 

Förhandsanmälan (ej obligatoriskt) och information 
lämnas via mejl till 
vicevard@pukan.se eller tel 040 91 33 09 

 

  

 

 

 

Pukans hjältar!  

Under ett av vårens 
stora skyfall drabbades särskilt  
en källarnedgång extra hårt. Det var på baksidan av 42a 
där vatten från en närliggande rabatt trängde in i 
källaren. Genom rådigt agerande från fyra av våra 
medlemmar kunde det värsta skadorna avhjälpas. Vi från 
styrelsen och fastighetskontoret tackar ödmjukast för 
insatsen och är glada att vi har så omtänksamma och 
uppmärksamma grannar runt omkring oss! 

Vi korar därför nedan medlemmar till Pukans hjältar för 
deras insats! 

På knä, Jan Hylén bor i 44c 
Kvinnan, Alice Paulsson bor i 42b 
Mannen, Johan Paulsson bor i 42b 
Fotograf Roger Erenbo bor i 42a 
 

Aktiviteter på Pukan 
 

  

 

 

 

Glöm ej att våra 
leverantörer i OVK-
projektet bjuder på korv 
och dryck tors den 18 
juli kl 15.00 - 18.00 på 
gård 
  

Grillfest med levande musik 

Lördagen den 7 september kl 17.00 är det äntligen dags 
igen för Pukans grillkväll. Festen från i fjol ska följas upp 
med en lika trevlig grillkväll i år och vi välkomnar alla 
med mysig grillning, hopp-borg för barnen och levande 
musik ! 

Platsen är som förra året mellan gård 46-48.Det bjuds 
på hamburgare och korv med tillbehör. Medtag egen 
dryck! Sten Stjernquist kommer uppträda med sång och 
musik så glöm ej dansskorna! 

 

  

 

 

 

Pukans årliga loppis och grillafton är lika berömda som 
lutande tornet i Pisa…. 

 Årsmötet 2019 

Året hann knappt börja innan det var dags 
för Pukans årsstämma i februari som även 
detta året avhandlades i Annebergsgården 
vid Pildammsparken. Cirka 100 
röstberättigade var på plats för att ta del 
och göra sina röster hörda för ett bättre 
Pukan.  
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Sopnedkast är ingen 
mänsklig rättighet 

Pukan valde för några år sedan att  
behålla sina sopnedkast samt 
komplettera med separata fack för 
matavfall respektive restavfall. Till 
följd av omdömeslöst paketerade 
sopor och lösa sopor har vi blivit 
tvingade att reparera tyget som 
avskiljer de både facken. Endast 
tyget kostar 7000 kr vilket belastar 
vår gemensamma kassa. Därtill 
kommer monteringskostnaden.  
Forts nästa sida… 
           

 

Senaste nytt om tomträtten 

Arbetet med Pukans tomträtt som löper ut 2024 är ett 
löpande projekt där vi genom våra aktiviteter i 
tomträttsgruppen och diskussioner med andra föreningar i 
samma situation uppdaterar oss. Under hösten beställde 
Malmö Kommun en utredning från en juridisk konsult som 
blev färdig under sommaren detta året. I den behandlas både 
friköp och ett avgäldsförfarande och lämnar förslag på hur 
kommunen kan agera. Det kommer med andra ord rinna 
mycket vatten under broarna innan en färdig rutin finns på 
plats för hur Malmö föreningar ska behandlas. Pukans 
styrelse har särskilt övervakning på denna fråga.   

 

 

 

Det är inne att vara ute och 
cykla… 

Våra befintliga cykelparkeringar på 
gård 40-42 samt 46-48 har under våren 
kompletterats med stabila väderskydd 
och vackra sedumtak. Arbetet har 
genomförts av Sydbab i 
svenskproducerat tryckimpregnerat 
trä. Cykeltaken kommer även 
kompletteras med belysning så att de 
även kan utnyttjas fullt ut under den 
mörka tiden på året.  

 

Kort om övernattnings-
slägenheten 

Avgiften är 200 kr/natt. Max antal 
nätter som kan bokas efter varandra 
är 2st. En bokning gör du enklast via 
portalen i entrén eller i källaren. 
Debitering görs via medlemsavgiften 
och aktiveras när du låser upp lokalen. 
Fri avbokning to m tillträdesdagen kan 
göras via portalen.   

Lag & ordning med Pukan 

En kväll i slutet av mars bjöd Pukan in en representant 
från Malmö Polisen för att hålla ett föredrag om 
åldringsbrott och säkerhet. Föredraget som hölls i 
Skogshill lokaler vid ICA drog fullt hus med cirka 100 
närvarande. Frågor avlöste varandra från betalsäkerhet 
till åldringsbrott och vi hoppas att alla närvarande fick en 
uppdatering kring brottens utveckling i Malmö samt hur 
man kan skydda sig själv. 

  

 

 

 

Håll utkik – snart kommer sittmöbler att 
också placeras ut!  

 

  

 

 

 

Piskaltaner med stil 

Åtgärderna med att fuktskydda 
golvet på våra piskbalkonger har 
visat sig vara lyckosam, varför vi 
väljer att fortsätta åtgärderna på 
varje piskbalkong i varje hus för att 
förhindra risken med inträngande 
fukt till omkringliggande 
lägenheter. Det kommer att finnas 
stolar och bord på varje 
piskbalkong som kommer ställas ut 
under sommaren.  

 

Före och efter… 

 

  

 

 

 



 
 

 

   

Valberedningen informerar! 
Du som är intresserad av styrelsearbete eller vill föreslå någon av Pukans medlemmar - kontakta valberedningsteamet! 
Ett informationsmöte för intresserade kommer att avhållas under hösten. Info om detta kommer att hängas upp!   
Lena Ohlander Tel: 0708-29 88 56   Kristina Stenberg Tel: 070-202 21 27 
 
 
 

En dörröppnare 

Den gamla garageporten från 
tidigt 80-tal har blivit utbytt efter 
trogna år i tjänsten som 
dörröppnare för våra 
garagemedlemmar. Vi hoppas på 
samma trogna tjänstgöring hos 
den nya.  

 

Odlingsgruppen har ordet 

Kontakt nedan om du är intresserad 
av odlingslåda inför nästa säsong 
hälsar Pukans odlingsgrupp. 

Solveig-Karin Erdal  
skerdal@gmail.com 

 

Repetition är kunskapens moder 
Vid en återkommande kontrollrunda 
utförd av fastighetskontoret upptäcktes 
att person/er har tejpat låskistan på en av 
våra entrédörrar vilket då gör att den inte 
låser.  Håll gärna ett extra öga öppet när 
du rör dig i fastigheterna och känn på 
dörrar och fönster att de är låsta (bild t h) 

 Forts från förra sidan… 

Tänk innan du kastar dina sopor. 
Pizzakartonger och liknande river 
sönder tyget och orsakar stopp. Även 
skrymmande saker så som klösträd 
rekommenderar vi vänligast våra 
medlemmar att kasta på kommunens 
återvinningscentraler.  Målarfärg är 
farligt avfall och får under inga 
omständigheter kastas ned i 
sopnedkasten! ☹ 

Dörrströmbrytare  

Det är inte tillåtet att stänga av 
strömbrytarna till källar-/hissdörrar. 
Informera fastighetskontoret om ni 
behöver ställa upp dörrar. Tänk på 
att våra automatiska dörrar är 
viktiga för alla våra medlemmar som 
inte har möjlighet att öppna dessa 
själva eller har andra begränsningar 



 
 

 

   

Vivaldi 
Dittlaus 

Skrädderiaffär 
Tel 040-91 06 50 

 
 

Bettys        

Blommor 
      tel 040 91 92 92 

Hudvårdskliniken  
    Beauty Line 
   Tel 040 26 40 40  

Thai Massage 
          Köpenhamnsvägen 42 

Stöd våra affärslokaler och handla lokalt! 

 
 

Just nu är det gratis leverans 
av pizza om du bor i Pukan! 
Glöm inte heller bort att 
MFFs matcher visas på 
lokalen! 

Medlemmar i Pukan får 15% i rabatt på 
reparationer mellan 15 iuli och 30 augusti 
2019! Ange ”Pukan” när du lämnar in skorna! 
 



 
 

 

  

Fastighetskontoret 
 
Pukan har två heltidsanställda: Ilija Gavriloski, vicevärd 
och Mats Johansson, vaktmästare. Fastighetskontoret 
finns på Köpenhamnsvägen 40c (baksidan).  

Öppet vardagar kl. 09.30-10.00. Aftnar och helger är det 
stängt. Övriga tider telefonsvarare som  lyssnas av flera 
gånger varje vardag. 

Lättast når du dem via mejl: vicevard@pukan.se 

Tel: 040 – 91 33 09 

Här anmäler Du fel, problem och om Du vill komma i 
kontakt med någon. 

Fastighetskontoret har jour via Avarn och kan kontaktas 
vid akuta ärenden på tel 040 - 660 87 38 

 

HSB BRF PUKAN 
 

Köpenhamnsvägen 40 
217 71 Malmö 
 
Telefon: 040-91 33 09 
 
styrelse@pukan.se 
vicevard@pukan.se 

Besök oss också på www.pukan.se där du kan av-/boka 
tvättider eller få information om kommande händelser. 

Styrelsen 

Vid akuta ärenden nås styrelsen på nedanstående 
nummer: 

Ordförande Rickard Borgström 0735 28 58 35 
Vice ordförande Christer Thornquist  0705 67 70 09 
Sekreterare Björn Pettersson  0735 12 50 23 
Studieorganisatör Tore Levin 0733 76 44 73 
Ledamot Wictor Rössler   0704 73 44 68 
HSB-ledamot Anders Svensson 
Suppleant Sivan Aziz 
Suppleant Susanne Magnusson 
Suppleant Patric Bjöersdorff   
 

Revisor Willy Hansson  040 91 09 96 
Revisor Katherin Eriksson  070 853 97 40 
Revisorssuppleant Emilie Widlund 

Valberedare  
Lena Ohlander  0708 29 88 56 
Kristina Stenberg  0702 02 21 27 

 

Styrelsen önskar sina medlemmar en trevlig sommar! 

En sommargäst hos Pukan…  

http://www.pukan.se/

