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Härlig julmarknad i Lübeck… 

& skön stämning på Lucia! 



 
    

Brf Pukan önskar medlemmar God Jul och Gott nytt år! 

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

hoppas att våra medlemmar kommer få en bra start på 2023 berikat med mycket hälsa och lycka! I vår förening har det 

andra halvåret inte innehållet några större projekt utan präglats mer av underhållsarbeten av avlopp, utomhusmiljöer 

och trädgårdar. Det har dock investerats mycket tid i förstudier inför kommande projekt så som ett förestående utbyte 

av våra hissar. Vidare har det genomförts en omfattande besiktning av våra balkonger för att vi ska stå bättre rustade i 

vår underhållsplanering av våra fastigheter. Det nya året 2023 kommer traditionsenligt inledas med en kallelse till 

föreningens årsstämma i februari. Håll därför utkik i brevlådan och på hemsidan efter information.  Vi önskar er trevliga 

juldagar och skön läsning! 

 

Fastighetskontoret 
Fastighetsexpeditione
n kommer att ha 
stängt för besök samt 
telefontid from 23:e 
december 2021 till och 
med den 10:e januari 
2023.  

Luciafirande på Pukan 

Succén från i fjol krävde en repris och vilken repris det 
blev! Redan en kvart in i spelningen var det fullt med 
besökare i tältet och erfarenheterna från förra årets 
Luciafirande gjorde att glöggen kunde serveras i ett 
aldrig sinande flöde. Med lussebullar från det lokala 
bageriet och musik av den så omtyckta ”Gårdsturnén” 
med Lars & Linda förvandlades denna bistra och kalla 
decemberkväll till en varm och underhållande 
tillställning med mycket skratt och möten medlemmar 
emellan.    

Vi som var med i tältet kunde också uppleva hur 
musikens förtrollande toner lockade upp vissa på 
dansgolvet – men om det var värmen i glöggen eller 
avsaknad av värme i lederna låter vi vara osagt. 

 

Årstämman nästa år kommer 
hållas i Kockum fritids lokaler 
i Malmö. Mer info samt 
kallelse kommer skickas ut 
under januari tillsammans 
med årsredovisningen. 

Containeröppning 
Juletiden är en tid full av traditioner och tyvärr också sopor. Vi kommer därför 
öppna upp containern för grovsopor till våra medlemmar mellan den 
24 - 26 december. Här kan ni 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 som finns vid OKQ8 respektive vid 
föreningen Trumman (Köpenhamnsvägen 41).  

Stöd lokalt! 

Det finns en handfull 
härliga butiker i vår 
förening som underlättar 
för din vardag – underlätta 
även för deras och gör dina 
inköp lokalt i föreningen! 

Nu är det jul igen…  

När julkransarna sätts upp på 

entrédörrarna på första 

våningen i våra fastigheter – 

ja, då vet man att tomten 

snart kommer på besök!  

 

Mer ljus åt folket 
Den allt så jämt mörka 
årstiden kräver ljus både 
inne och ute. I samband med 
årets revision av vår 
julbelysning kompletterades 
några träd med slingor samt 
belysning underifrån. Även 
en del befintliga träd fick 
slingas om på nytt eftersom 
stammen hade vuxit och ätit 
upp kablaget. 

 

Kabelgrävnin

g på gård 40 

för up-lights! 

 

Ljusslingor på 
gård 48 



 
   

  

   

 

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! 

Marie Nordkvist, Magnus Gustafsson och 

Ulla Häggström 

Hissar  
För cirka 1 år sedan påbörjades projektet med våra hissar och 
efter 10 månader av analysarbete, diskussioner med leverantörer 
och oberoende konsulter, praktiska besök hos referensobjekt, 
inhämtande av offert samt genomgång och utvärdering av 
resultaten kunde vi äntligen slutföra den första delen av projektet 
med att fastställa projektet omfattning och fortsättning. 

Inledningsvis behandlades projektet ur ett brett perspektiv, vilket 
innebar allt ifrån enbart renovering av styrsystemen, renovering 
av både styrsystem och hårdvara till komplett utbyte av både 
hårdvara och mjukvara.  Det framkom under projektet 
utvecklingsfas att det fanns flera fördelar som talade för ett 
komplett utbyte av våra hissar. Både av erfarenheter av 
renoveringar av en befintlig hiss (efter översvämningen 2014) 
samt av de faktiska tekniska fördelar ett komplett utbyte erbjuder 
oss i form av exempelvis tillgänglighet (automatiska dörrar på 
varje våningsplan). Tekniska säkerhetskrav som inte fanns vid 
byggandet av schakten skulle också innebära en minskning av 
höjden men genom ett totalt utbyte kan vi kvarhålla höjden 
invändigt och även öka golvytan samt lastvikten något. Start av 
projektet kommer ske under kvartal två (1 april) under nästa år. 
Information och detaljer kring projektstart och när varje trappa 
ska påbörjas kommer hängas upp och meddelas under januari 
månad.  

Värmekostnader 
Hösten och vintern har präglats av återkommande 
nyhetsrubriker kring ökade energikostnader. 
Pukans värmeavtal med EON för fjärrvärmen är 
reglerad enligt ett separat avtal som styr 
prisjusteringen baserat på 3 priskomponenter, vilka 
består av 3 olika kpi:er där endast en av dessa 
regleras efter EONs effektprislista för företag.  

Rent konkret innebär det att en 20% ökning av 
fjärrvärmepriset inte ger fullt utslag på våra 
värmekostnader, eftersom de också bestäms av de 
andra kpi:erna och hur de ändrar sig på 
månadsbasis. Mer om bakgrunden till varför vi 
ändrade ansvaret för driften av vår 
bergvärmeanläggning finns att läsa om i vår 
årsredovisning och kommande 
förvaltningsberättelse.  

Detta till trots så följer vi utvecklingen  av 
energikostnaderna och arbetar ständigt på sätt som 
kan hjälpa oss att minska de. 

Underhållspolning 

Under hösten genomfördes en uppföljning 
av Re-lining projektet (renovering av 
avloppsystemet) som gjordes 2015. 
Projektet påbörjades under sommaren där 
stammar filmades och kontrollerades och 
därefter inleddes fas 2 efter semestrarna där 
stammarna (de liggande och stående) 
spolades rena. Skador åtgärdades enligt 
garantibesiktningen och därefter kunde 
projektet besiktas med godkänt resultat! 

En hjälpsam granne är en god 
granne… 
 
Man kan aldrig få för många goda grannar. 
Ett bra exempel på en god granne är tipset 
vi fick av Kristina som skickade in den här 
bilden på sin granne. Nora som grannen 
heter hade lånat ut sin äppelplockare till 
grannar som ville få ner godsakerna från 
våra fruktträd. Inskickaren fick själv ihop en 
påse som blev till en god äppelpaj. Vi 
tycker det är roligt när grannar kan få hjälp 
av varandra och tar gärna emot fler 
erfarenheter på goda grannar! 
 

Cykelrensning 
För att gallra bland våra 
cykelparkeringar 
inleddes under hösten 
en cykelrensning där 
cyklar märktes upp och 
senare under hösten 
avlägsnades. 
Fastighetskontoret 
behåller dessa cyklar i 6 
månader innan vi gör av 
med dem helt och 
hållet!  

Sopnedkast 
Sopnedkasten är populära i föreningen för dess 
tillgänglighet och enkelhet, men som vi har 
kunnat berätta om tidigare så drabbas vi av 
återkommande problem med sopor som kastas 
utan hänsyn för vare sig grannar eller för den 
delen föreningens gemensamma kassa. 
Tygstycket som avdelar hushållssopor från 
matsoporna  slits sönder pga skrymmande 
sopor och kartonger och under hösten blev vi 
tvungna att byta ut 4 stycken till en kostnad av 
44 000 kr exklusive monteringskostnaden. Vi 
ber därför att iaktta extra varsamhet när sopor 
kastas och att kasta ej lämpliga sopor i våra 
kärl på gårdarna istället.  



 
    

Julmarknad i Lübeck 

En resa till julmarknaden är inget för 
sjusovaren. Redan vid 06:30 lördagen 
den 26 november samlades de första 
förväntansfulla medlemmarna vid 
fastighetskontoret där bussen skulle 
avgå.  Intresset att återigen få komma ut 
i vida världen, även om det bara skulle 
vara för en dag, var stort bland Pukans 
medlemmar och bussen var fylld till sista 
platsen.  Efter den obligatoriska 
kaffeserveringen i Danmark så ankom vi 
till slut Tyskland och efter en avklarad 
inköpsrunda i Burg auf Fehmarn 
fortsattes sedan kosan mot Lübecks 
Altstadt och den så omtycka och 
populära julmarknaden. 

Stärkt av den fantastiska julupplevelsen, 
i form av pepparkakor och hemsnickrat 
julpynt och kanske en och annan glögg, 
så återsamlades hela sällskapet, så när 
som två stycken som hade läst kartan 
uppochner, men med en tålmodig 
busschaufför och snälla grannar, kunde 
vi efter lite försening hitta rätt på 
varandra och lämna Lübeck bakom oss 
även den här gången.  

Vi planerar en vårresa under 2023 och 
såklart en julresa också. Ta tillfället i akt 
och boka en plats du med! Resan är ett 
ypperligt sätt för medlemmar att lära 
känna sin förening och grannar lite 
bättre. 

 

  

Snart är det vår igen och då 

ska det odlas… 

Odlingsgruppen startade för några år 
sedan och är en medlemsinitierad 
grupp där man får möjligheten att odla 
växter och grönsaker i en pallkrage.  

Om du också är intresserad av odling, 
tveka då inte att kontakta 
odlingsgruppen för att få mer 
information hur du kan få börja 
använda dina gröna fingrar i 
föreningen. 

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

Gemensam elprojektet 
Arbetet att genomföra projektet 
som påbörjades 2019/20 hamnade 
tyvärr i limbo under pandemiåret. 
Underlag och offerter som hämtades 
in har fått uppdateras och nya 
kontakter med leverantörer har 
gjorts. Målsättningen är att påbörja 
genomförandet i början på 2023.   

Facebook  
På initiativ av medlemmar finns det 
sedan ca 2 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! 

I rätt fack 
Tvättstugorna är gemensamma 
och därmed också ansvaret att 
lämna de i samma skick som du 
fann de i. Det gäller också 
brukandet av maskinerna. Tyvärr 
har det uppmärksammats att 
tvättmedel läggs i fel fack och 
kvarglöms till nästa användare. 
Instruktioner var flytande 
respektive pulver ska hällas finns 
tydligt utmärkt i tvättstugorna. För 
alla osäkra fråga din granne eller 
använd dig av tvättkapslar som 
slängs direkt i maskinen.  

Vilken succé…!  
Ja, hur kan annars beskriva 
höstfesten i september som lockade 
storpublik. Med härlig musik från 
Gårdturné-gänget, en grill med 
läckerheter och en gigantisk 
rutschkana för de mindre så 
omvandlades den här lördagen till en 
oförglömlig upplevelse bland Pukans 
medlemmar.  

Dörrautomatik 
Under december månad har många 
medlemmar i trappa 40 haft 
svårigheter med dörrautomatiken 
som påverkat både passagesystemet 
och bokning av tvättider. Efter 
genomgång av systemet i slutet på 
december verkar det nu fungera 
igen. Back-up batterier har bytts 
samt har systemet genomgått en 
service av de elektriska apparaturen.  

Garagenedfart 
Den hårdgjorda ytan vid garagenedfarten 
var i dåligt skick och byttes ut under vintern. 
Vid arbetet upptäcktes en betongplatta 
längre ner som fick hackas upp men som 
också förlängde byggtiden, men genom 
smart planering kunde nedstängningen av 
infarten begränsas till mellan 07-16 dagtid, 
vilket såklart var till lättnad för de 
medlemmar med garageplats. 

mailto:skerdal@gmail.com


 
    FOTOTÄVLING 

Årets fototävling som vi hoppas kommer bli ett stående inslag i framtida blad blev så svårbedömd som vi nästan kunnat 
förutspå, varför vi har valt att ta fram flera vinnare, vilka vi redovisar nedan. Vi kommer kontakta respektive vinnare för 
prisutlämning. Vi hoppas att intresset att bevara Pukans gemenskap och grannsämja kan fortsätta i samma anda och 
även locka framtida medlemmar att dokumentera denna fantastiska förening! 

Anettes bidrag till vänster visar 

ett Luciafirande från 1957 från 

hus 40. Kanske en ny  

tradition för Pukan? 

Elisabeths bidrag t.h 

visar en vacker 

färgskiftning av träd 

på gård 40 

Ingen fototävling utan 

en regnbåge och här 

kommer Ingelas 

bidrag. Vid 

regnbågens slut finner 

vi fastighetskontoret… 

Ovan. 

Erik sträcker ut 

händerna för att visa 

var Malmö bästa 

förening finns… 

t.v. 

Folke visar sina färdigheter framför 

porten på gård 42. 



 
   

          

 

10%  
RABATT  

FÖR MEDLEMMAR  
I BRF PUKAN* 



 
  
 

 

 

 
 

 

 

Bettys   

blommor 
      tel 040 91 92 92 

 

Dittlaus 

Skrädderiaffär 
Tel 040-91 06 50 

 
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! 
 

Hudvårdskliniken  

    Beauty Line 

   Tel 040 26 40 40  



 
    

 

Pukan i vinterskrud… 

Pukanbladet har tryckts av Exakta tryckeri i Malmö 

Styrelsen 

Vid akuta ärenden nås styrelsen på nedanstående 
nummer:  
 
Ordförande Wictor Rössler   0704 73 44 68  

Vice ordförande Andreas Ollèn  0723 52 84 70 

Sekreterare Peter Skough   0705 49 65 33 

Studieorganisatör Annica Crespo-Carreira  0704 45 24 79 

Ledamot Patric Bjöersdorff   0733 35 09 65 

HSB-ledamot Peter Mann   0705 48 48 22  

 

Suppleant Peter Diurhuus-Gundersen   

Suppleant Axel Wihlborg Rasmusen  

 

Revisor Hanna Roos  0702 15 73 11 

Revisor William Wendel   0708 89 68 89 

Revisorssuppleant Katherin Eriksson  0708 53 97 40  

 

Valberedare  

Marie Nordkvist   0702 42 76 35  

Magnus Gustafsson  0735 17 21 80  

Ulla Häggström   0707 56 36 39 

 
 

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 önskar sina medlemmar sköna juldagar! 

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

