
 
    

 

STÖD LOKALT! - UTNYTTJA DINA MEDLEMSERBJUDANDEN FRÅN 

PUKANBLADET 
 

12/2021 

GOAT SPORTS, BRORMANS JURISTER  
STUDIO FRID & PIZZERIA ERIKSLUST ! 

Pukans Luciafirande blev uppskattat… 

likaså julmarknadsresan till Tyskland! 



 
    

Fjärrvärmeväxlare 

Fjärrvärmeväxlarna som finns i varje hus har 
till uppgift att ta emot det varma vattnet 
från energivärmeverken och fördela värmen 
till element och varmvatten. När vattnet är 
avkylt skickas det tillbaka i systemet. 
Eftersom de befintliga växlarna sjöng på 
sista versen beslutades det under 
sommaren att ersätta de med nya, ett 
arbete som planerades till tidig höst. Tyvärr 
påverkade den rådande komponentbristen 
att startdatumet blev framskjutet till 
december. I nuläget återstår 2 fastigheter 
vilka beräknas bli klara före årsskiftet.  
Nedan bild: värmecentral 

Ovan bild Lars från ”Gårdsturnén” 

Brf Pukan önskar medlemmar God Jul och Gott nytt år! 

Styrelsen och fastighetskontoret önskar våra medlemmar God Jul och Gott Nytt år! Vi ser med tillförsikt fram emot det 

nya året och hoppas att våra medlemmar kommer få uppleva 2022 berikat med mycket hälsa och lycka! Lika envis som 

väntan på vårens första värmande strålar, fortsätter pandemin sin ihärdiga närvaro i vårt samhälle och även 2022 

kommer den vara en del av våra liv. Detta till trots, har vi år kunnat arrangera ett begränsat antal gemensamma 

aktiviteter i form av Luciafirande och en julmarknadsresa till Tyskland. Året har i övrigt präglats av en hel del 

utomhusarbeten där trädgården stått i fokus. Vi hoppas att resultaten från detta kommer ge sig till känna under våren 

med frodiga växter och buskar. Vad som har hänt under det här årets sista månader och vad som ligger i planeringen för 

kommande kan du läsa om mer nedan!   

 

Fastighetskontoret 

Fastighetsexpeditione
n kommer att ha 
stängt för besök samt 
telefontid from 23:e 
december 2021 till 
och med den 10:e 
januari 2022.  

Luciafirande på Pukan 

Suget efter samkväm, sköna 
toner av julmusik och 
dofterna av Blossa glögg fick 
medlemmarna att gå man ur 
huse för att uppleva årets 
Luciafirande på Pukan. Med 
lussebullar från det lokala 
bageriet och musik av den så 
omtyckta ”Gårdsturnén” med 
Lars (utan Linda) gjordes en 
annars mulen och regnig 
måndag i december till en 
solskensafton där grannar 
kunde mötas och skrattet 
kunde höras ända in på 
småtimmarna eller i alla fall 
till kl 20 när den sista av 
glöggen tog slut… 

 

Årets årsstämma kommer 
hållas i Kockums fritids 
rymliga lokaler, men då 
pandemiläget ändras 
löpande kan den, för 
tillfället, planerade fysiska 
sammankomsten, komma 
att ändras till en digital 
årsstämma. Mer info 
följer! 

Containeröppning 

Även om det ligger i trend 
att handla mindre så 
kommer vi att öppna upp 
containern julhelgen mellan 
den 24-26 december så att 
våra medlemmar kan kasta 
julklappspapper/wellpapp/
plast eller kanske 
julklappen av släktingen 
som inte uppskattades. 
Containern hittar du mellan 
hus 44-46. Eventuella 
matavfall och restavfall 
hänvisar vi till våra 
sopnedkast eller till våra 
övriga återvinningskärl 
samt kommunens.  

Stöd lokalt! 

Det är många som har 
drabbats av pandemins 
utbredning, inte minst våra 
lokalägare. Stöd därför 
våra lokala verksamheter 
/butiker tillika medlemmar 
och gör dina inköp i 
föreningen! 

 

Ett säkert jultecken 
är när julkransarna sätts upp 

på entrédörrarna på första 

våningen i våra fastigheter. 

Då vet man att tomten snart 

kommer. 

 

Utskänkningsteamet för glögg och lussebullar. 

 



 
   

  

   

 

Valberedningen informerar! 
Nu är snart det här året slut och vi i valberedningen 

har även i år lyckats med att hitta kandidater till 

kommande stämma.  

Är du intresserad av att engagera dig i föreningen i 

framtiden? Då är du varmt välkommen att kontakta 

oss! 

Valberedningen.pukan@gmail.com 

God Jul och Gott Nytt År! 

Önskar 

Marie Nordkvist, Magnus Gustavsson och Kristina 

Stenberg 

Hissar  

Våra hissar har precis passerat 
70-årsstrecket och även om de, 
mer än väl, fyller sin funktion 
så börjar de snabbt närma sig 
sin pension. Det är framförallt 
långa ledtider att få fram 
reservdelar och återkommande 
driftavbrott som kommer leda 
till ökade kostnader och sämre 
säkerhet som har initierat 
uppstarten av en omfattande 
genomgång av varje hiss. 
Projektet med utbyte av våra 
hissar är ett flerårigt arbete där 
hissarna kommer hanteras i 
turordning med utgångspunkt 
från dess tekniska status. 
Projektet ger oss möjlighet att 
utveckla hissarna till en 
standard som bättre passar in i 
dagens samhälle, vilka omfattar 
områden så som datorstyrda 
styrsystem, större lastkapacitet 
och större lastyta men också 
möjligheten till automatiska 
skjutdörrar för att slippa 
gaveldörrarna. Mer 
information kommer att 
lämnas ut löpande under 
början på nästa år.  

Laddat läge 

Halvledarbrist och före-
komsten av måndags-
exemplar gjorde att 
installationen och upp-
starten drog ut på tiden men 
nu så är Pukans första 6 
laddboxar på plats i garaget 
och kan sättas i bruk. Vi 
hoppas att detta kan 
underlätta för befintliga 
hyresgäster i garaget när de 
ska köpa bil genom den nu 
ökade tillgängligheten. Vi 
tror också att nya 
intressenter och 
medlemmar till vår förening 
komma uppskatta att 
möjligheten till laddning nu 
finns, det ringa antalet till 
trots. Av den totala installa-
tionskostnaden samt kostn-
aden för materialet (alltså 
boxarna) kommer 50% 
betalas tillbaka i form av 
miljöbidrag av Natur-
skyddverket. 

Rökluckor 

En del av vårt 

brandskyddsarbete ingår 

kontroll och besiktning av 

våra rökluckor. Detta utförs 

1 ggr per år där linor, luckor 

och vevar synas för att de 

ska uppfylla kraven från 

räddningstjänsten. 

 

Lådcyklar & cykelparkeringar 

Som vi kunnat berätta om i tidigare utskick har vi satt 
upp låsbyglar på gård 46-48, vilka vetter mot den 
befintliga cykelparkeringen. Denna parkering, avsedd 
för lådcyklar, är ett led i att öka tillgängligheten för att 
större ekipage ska kunna få en tillräcklig rymlig och 
säker plats att stå på.  

För övriga cyklister så utökades under hösten 
cykelparkering för vanliga cyklar på gård 46 med 
ytterligare cirka 30 platser. Vi bevakar ständigt 
utvecklingen av behovet av fler platser och är glada att 
våra parkeringar är populära! 

Bild nedan vänster: låsbyglar för lådcyklar före montering i 
mark.  
Bild nedan höger: ny parkering vid 46C. 

Facebook  

På initiativ av medlemmar 
finns det sedan ca 1,5 år 
tillbaka en facebookgrupp 
där tips och råd utbytes. Om 
du har konto på facebook 
kan du enkelt hitta gruppen 
genom att söka på: ”Pukan 
gemenskap” och begära 
medlemskap! 

Lunchgrill med Rubins 

Trädgårdsprojektet som 
präglat en stor del av året 
fortsatte långt in på hösten 
där bland annat våra grön-
områden fick sig en omgång 
i form av kantskärning av 
gångar och utrensning av 
skadeväxter. När den sista 
lövet hade sopats undan tog 
vår trädgårdsleverantör 
Rubins Gräv AB fram grillen 
en solig novemberdag och 
bjöd ca 30 hungriga 
medlemmar på grillad korv 
och kaffe.  



 
    

  

Gemensam julresa till Burg i Tyskland 

Redan 06:30 på lördags-morgonen den 4 december 
anlände de första förvänt-ansfulla medlemmarna till 
trottoaren utan fastighets-kontoret för att stiga på 
bussen som skulle ta med dem på ett litet 
endagsäventyr till Burg på Fehmarn i Tyskland. Intresset 
att återigen få komma ut i vida världen, även om det 
bara skulle vara för en dag, var stort bland Pukans 
medlemmar. Dagen som började med avfärd kl 07.00  
från föreningen fortsatte genom Danmark och efter en 
avklarad inköpsrunda blev det därefter stopp i Burg auf 
Fehmarn där den alltid lika mysiga julmarknaden 
besöktes. Med en glögg i varje ben påbörjades under 
eftermiddagen hemresan, en hemresa som förgylldes 
på ett alldeles särskilt vis, när Sveriges bästa fotbollslag, 
MFF, tog sitt 22 SM-guld. Julresan är ett ypperligt 
sätt för medlemmar att lära känna sin förening och 
grannar lite bättre och vi hoppas därför såklart att 
denna tradition har kommit för att stanna. I nuläget 
tittar vi också på en  liknande resa även under 
våren/sommar för alla medlemmar som uppskattar 
värmen före snö och slask. Mer info följer. 

 

  

Trädgårdsprojektet 
under hösten 

Inträngande vatten i garaget 
tvingade oss att gräva upp 
ca 20 meter för att reparera 
dräneringen och 
komplettera med en brunn 
för avrinning. I samband 
med dräneringen har vi varit 
tvungna att ersätta 
buskaget med ny norsk 
brudspirea. Även våra 
blomsteröar har upp-
daterats med marktäckande 
rosenbuskar i skiftande 
färger efter tips från en 
trädgårdsintresserad 
medlem i hus 48. Det tackar 
vi för!  

 

Räddningstjänst Syd 

Det var några år sedan sist 
men i november var det 
återigen dags för en tillsyn av 
vår förening, en tillsyn som 
utförs av räddningstjänsten 
Syd. I samband med besöket 
som varade under ca 2 
timmar kontrolleras såväl det 
aktiva brandskyddet i form av 
utrymningstavlor, skyltar mm 
men också hur vi i föreningen 
upprätthåller arbetet med 
SBA, systematisk 
brandskyddskontroll. 
Kontrollerna är bra verktyg 
för föreningen för att få 
information om förändringar 
som har skett i lagstiftningen 
kring utformningen och 
placering av nödskyltar.  

Gemensam elprojektet 

Det sedan 2019 planerade arbetet med gemensam-el har 
legat i träda under Covid men föreningen ämnar nu påbörja 
arbetet med detta under kvartal 1 2022. Förarbeten som 
gjordes redan under 2019 har uppdaterats och arbetet att 
hitta en leverantör samt hur den faktiska installationen kan 
genomföras har påbörjats. Mer information följer! 

Status i tomträtten 

Då Pukan tomträttsavtal löper ut 2024-12-31 startades under 2020 en dialog med 
Malmö kommun för att inhämta en offert på friköp av tomten. Tyvärr fick den här 
processen ett abrupt avbrott då en del av marken som tomträtten finns på, vetter 
mot Torupsgatan. Då Torupsgatan ingår i ett större infrastrukturprojekt som Malmö 
Kommun genomförde med start 2020 kunde föreningen inte erbjudas någon offert. 
Under kvartal 3 i år färdigställdes kommunens utredning och det kunde konstateras 
att projektet inte kommer påverka Torupsgatan i form av busshållplatser eller 
liknande. Med dessa glädjande besked kunde vi återuppta diskussionen att inhämta 
en offert på friköp av tomten. Målsättningen är att kunna presentera mer 
information under första halvåret 2022 till våra medlemmar för att därefter ta ett 
gemensamt beslut.  
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Senaste nytt från Pukans odlingsgrupp 

De tio pallkragarna för odling av kryddor, 
grönsaker och blommor, som står på gårdarna 
40-42 och 42-44, är uppskattade av hushållen som 
odlar där. Där växer det ringblommor, squash, 
tomater, sallat, potatis och många andra växter. Vi 
påminner även om att andra boende respekterar 
odlingarna genom att inte skörda ur dem eller på 
andra sätt hjälpa till utan att avtala 
med odlingsgruppen först. Om du är nyfiken på att 
odla i en pallkrage nästa år så hör av dig till Brf 
Pukans odlingsgrupp pukanodling@gmail.com för 
att stå på kölistan. När du anmält dig får du ett 
bekräftelsemail. Nästa större byte sker under 
februari-mars 2022 och det är först till kvarn. De 
som eventuellt inte får någon pallkrage står kvar 
på listan i fall någon flyttar eller av andra skäl 
hoppar av.   

Anmäl dig till  Pukans odlingsgrupp på: 
pukanodling@gmail.com  
 

Julvackert på Pukan 

Redan i slutet av november gick 
fastighetskontoret igenom statusen på 
föreningens julbelysning och kompletterade 
samt bytte ut där det behövdes och lägligt till 
första advent kunde medlemmar och besökare 
återigen njuta av de tända julbelysningarna.  

 

10%  
RABATT  

FÖR MEDLEMMAR  
I BRF PUKAN* 

Mer ljus åt folket 

I samband med höstens antågande och därmed mörkare tider 
genomfördes utbyte av gårdsbelysningarna. Gamla 
kvicksilverarmaturer togs bort för att ersättas med energisparande 
LED-armaturer. Alla stolpbelysningar och pollare är nu utrustade 
med LED vilket ger både en lägre energikostnad för föreningen och 
ett större sken vilket kan vara skönt och tryggt framförallt under 
vinterårstiden.  Även garagets belysning blev under hösten utbytt till 
LED-belysning vilket ger oss samma resultat som gårdsbelysningen i 
form av mer ljus till en lägre energikostnad.  
 
Under ett par veckors tid genomförde vi också en total utrensning av 
alla kabeldragningar i garagefastigheten. Arbetena kanske inte ger 
en direkt visuell förändring men är mycket viktiga för att vi ska 
kunna upprätthålla en hög elstandard och är också viktiga ur ett 
försäkringsperspektiv.    

mailto:skerdal@gmail.com
mailto:skerdal@gmail.com


 
  
 

 

 

 
 

 

 

Bettys   

blommor 
      tel 040 91 92 92 

 

Dittlaus 

Skrädderiaffär 
Tel 040-91 06 50 

Hos Pukan hittar du också dessa lokaler! Stöd dina grannar och köp lokalt! 

 
 

Hudvårdskliniken  

    Beauty Line 

   Tel 040 26 40 40  



 
     

 
Villkor för Studio Frid:  
Rabatten gäller på både 
klippkort, periodkurs och 
kurser som inte redan är 
rabatterade. 
 
Du gör ditt köp direkt på 
vår hemsida eller i vår app 
via bokningssytemet 
Wondr. Använd 
rabattkoden Godagrannar 
när du betalar! 
 



 
   

Pukan i vinterskrud… 

Pukanbladet har tryckts av Exakta tryckeri i Malmö 

Fastighetskontoret 
 

Pukan har två heltidsanställda: Ilija Gavriloski, förvaltare 

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@gmail.com 

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 

 

hsbmalmopukan@gmail.com 

vicevard.pukan@gmail.com 

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 Susanne Magnusson 0707 16 46 32 

Vice ordförande Christer Thornquist  0705 67 70 09 

Sekreterare Cecilia Svensson 0733 80 15 57 

Studieorganisatör Wictor Rössler  0704 73 44 68 

Ledamot Patric Bjöersdorff    0733 35 09 65 

HSB-ledamot Anders Svensson 

Suppleant Annica Crespo-Carreira 

 

Revisor Katherin Eriksson  0708 53 97 40 

Revisor William Wendel  0708 89 68 89  

Revisorssuppleant Hanna Roos 0702 15 73 11  

Valberedare  

Magnus Gustavsson  0735 17 21 80  

Marie Nordkvist   0702 42 76 35 

Kristina Stenberg  0702 02 21 27 

 

Styrelsen önskar sina medlemmar en trevlig sommar! 

mailto:vicevard.pukan@gmail.com
mailto:hsbmalmopukan@gmail.com
mailto:vicevard.pukan@gmail.com
http://www.pukan.se/

