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STÖD LOKALT! - UTNYTTJA DINA MEDLEMSERBJUDANDEN FRÅN

GOAT SPORTS, STUDIO FRID & PIZZERIA ERIKSLUST!

Brf Pukan önskar trevlig sommar!
Styrelsen och fastighetskontoret önskar alla medlemmar en skön och avkopplande sommar
med många sköna stunder i solen. 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! I numret som du håller i handen kommer vi återigen att titta tillbaka
på vad som har hänt under halvåret som har gått och vad som finns att vänta på inför hösten och vintern.

Fontäninvigning

Sköna toner

Världs ände?

Äntligen kunde doften av grillad korv
och glada samtal åter breda ut sig på
gård 48:as västra del när invigningen
av fontänen firades. Intresset och
behovet efter samkväm var på topp
och fontänsidan fylldes av cirka 80100 medlemmar som vill uppleva
invigningen av både fontänen och
årets grillsäsong.

En musikalisk tradition från pandemins
dagar är här för att stanna. I samarbete
med HSB kunde vi i år igen lyssna på de
sköna tonerna av Lars och Lindas
Gårdsturné. Så som i fjor bjöds det även
på glass vid den första av två spelningar.

Trots att mänskligheten överlevde
pandemins utbredning och utmaningar fick många av våra
medlemmar en försmak på hur
jordens undergång skulle kunna
gestalta sig när vi den 9 juni
tappade kontakten med omvärlden. Kabeln som förser alla
våra hus med internet blev
avklippt
i
samband
med
grävningsarbete på gården och i
ett svep kastades föreningen ett
halvt sekel tillbaka i tiden. Efter
cirka 1 dygn av tidsresa kunde dock
problemen avhjälpas med ny
kabeldragning och lugnet kunde
återigen infinna sig bland våra
medlemmar.

Inspektion av avloppsledningar
Premiär för
Tyskland

vårresa

till

Inte långt efter att vi öppnat upp
grillsäsongen för Pukans medlemmar
blev det så också premiär för en ny
aktivitet i form av en vårresa till
Tyskland. Dagen för avresa bjöd på
både skönt och soligt väder samt nya
möten grannar emellan. Efter några
timmars fria aktiviteter i den vackra
hamnbyn Burg auf Fehmarn styrdes
under senare delen av eftermiddagen
kosan återigen hemåt med nöjda och
trötta resenärer, dock fulla av trevliga
minnen och upplevelser. Vi hoppas
på ett återbesök igen kommande vår!

Under vecka 32 – 34 kommer Puls att
inspektera brf Pukans avloppsledningar
inför garantislutbesiktningen. Det är
möjligt att det blir korta avbrott då
vattnet kommer behöva stängas av
tillfälligt om det måste göras någon
åtgärd på Bihotell
någon avloppsstam.
på Pukan
Underhållsspolningen
av
samtliga
dfsfsdf
stående och liggande avloppsledningar
planeras därefter med start i vecka 38 –
43 med start i hus 40. Mer information
hur och när arbetet börjar kommer
aviseras i trappor, individuellt och på
hemsidan.

Cykelrensning
Som tidigare år planeras det även för i
år en cykelrensning för att få undan
gamla och uttjänta cyklar och därmed
öka
tillgängligheten
på
våra
cykelparkeringar. Arbetet sker i regi
av fastighetskontoret. Planerad start
under hösten. Information kommer
läggas ut i god tid i våra anslagstavlor
och trapphus.

Tänt var det här!
Nu har belysning kommit upp vid
vår lådcykelparkering på gård 48.
Om du har en lådcykel så finns
här både gott om plats och
möjlighet att låsa fast din
lådcykel

Tomträtt

Café Pukan

Renovering?

Tomträttsavtalet för Pukan, som
löper på 70 år, går ut 31.12.2024.
Inom en 2-årstid från utgångsdatument kommer kommunen
skicka ut ett nytt förslag på
avgäld. I samband med detta
kommer vi också be kommunen
om att samtidigt ta fram en
friköpsoffert. På så sätt kommer vi
få möjlighet att jämföra och ta
fram underlag för att presentera
för- och nackdelar med de båda
alternativen.

Café Pukan har legat stilla under pandemin
men sedan i våras har vi genom
fastighetskontorets och styrelsens försorg
bjudit in till nya träffar.

Ska du renovera i din lägenhet som
innebär en väsentlig förändring av
bostaden? Frågeställningarna kan
vara många. Därför har vi sammanställt en handledning kring renoveringar i lägenheten så att det blir
enkelt att veta hur du ska agera inför
en sådan. Läs mer på hemsidan
under ”för boende”!

Vad kan du bidra med till BRF
Pukan?
Valberedningen arbetar under
hela året och har nyligen träffat
den nya styrelsen samt intervjuat
samtliga ledamöter och
suppleanter. Det mesta av
valberedningens arbete sker dock
under hösten/vintern med
aktiviteter och intervjuer för att
hitta personer som vill engagera
sig i brf Pukan, så att vi har färdiga
förslag för val till årsstämman.
Till hösten kommer vi att bjuda in
till informationskväll där vi
informerar om de olika uppdrag
man kan ha inom brf Pukan.
Så ta dig en funderare på om du
skulle vilja engagera dig för
föreningen. Vi kommer att behöva
fler medlemmar som kan bidra på
olika sätt i föreningens styrelse,
revison och valberedning.
Varma sommarhälsningar från
valberedningen
Marie Nordkvist, Magnus
Gustafsson och Ulla Häggström

Vi hoppas dock att det nu finns andra
medlemmar som är intresserade att ta över
stafettpinnen och tillsammans med tidigare
Cafépionjärerna fortsätta driften av cafét!
Vi ber därför intresserade att ta kontakt
med vanjalandin@gmail.com för att
diskutera hur Pukan Café kan gestalta sig
under hösten och kommande år. Förslag på
idéer och träfftider tas mer än gärna
emot!

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. Här växer det
ringblommor, squash, tomater, sallad,
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. 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

www.pukan.se
Bihotell etableras
För att bistå stadens flora och
underlätta för vår bin har Pukan
byggt 6 bihotell (bild nedan) som
kommer
hängas
upp
på
strategiska platser på föreningens
gårdar. Då det rör sig om
solitärbin är de inte farliga för
människan. De utgör dock en
hotad art och vi hoppas att detta
är ett litet steg i att underlätta för
denna art av pollinerande bin i
vårt samhälle.

Container för grovsopor
Har du samlat på dig en massa
sopor under året? Lugnt. I slutet
av juli/början kommer vi att
ställa ut en container igen där
vår medlemmar får möjlighet
att städa ut inför hösten!

Facebook
På initiativ av medlemmar finns
det sedan 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!

En dag med Mats & Ilija
Det är säkert mången medlem som undrar hur en dag kan gestalta sig på fastighetskontoret och vilka spännande bestyr
som våra medarbetare, Mats och Ilja, ägnar sig åt under dagarna. Här nedan kommer därför ett litet axplock med bilder
och text som skildrar hur en dag på Pukan kan se ut och hur Ilija och Mats arbetar för att gör livet som medlem lite
skönare och lite enklare att leva…
[måndag morgon 07:48]
..den fokuserade blicken avslöjar att det rör sig om spännande saker på skärmen.
Kanske ett styrelseprotokoll eller varför inte något pantbrev. Oavsett så börjar
oftast dagen med att gå igenom mail som besvaras eller där någon i styrelsen
behöver kopplas in.
[tisdag e.m 15:00]
Stopp i ett avlopp. Med Mats som vaktmästare
så kan vi lösa många problem själva utan att ta
in dyra hantverkare utifrån.

[onsdag 10:00]
Ilija besöker tillsammans med styrelsen Brf
Anneberg i Malmö för att utvärdera hissar och
utbyta kunskaper föreningarna emellan. I det
pågående hissprojektet lämnas inget åt slumpen.

[torsdag 14:00]
På fastighetskontoret står underhåll som en ständig
punkt på agendan. Här kompletterar Ilija med nya
projekt och lägger upp strategin hur och när de kan
genomföras. Att kunna optimera och samköra projekt
sparar pengar i form av färre fasta
uppstartskostnader...Det gillar vi!
[Fredag kl 09:30]
Mats är på kontoret och hanterar medlemsfrågor. Ibland räcker det med ett
samtal och ibland får det bli ett besök hos medlemmen. Kanske är det ett
hängande fönster som hägrar bortom telefonsamtalet…vem vet?!

[Fredag kl 15:00]
Utvärdering efter besöket på brf Hsb Anneberg och brf
Hsb Högaholm tillsammans med styrelsemedlem. Stora
projekt tar många månader att starta upp – skönt då
att vi har någon som har koll…
[Fredag kl 16:00]
En skön arbetsvecka ska strax övergå till en skön helg
men Mats är lika glad för det….

Stöd dina grannar - köp lokalt!

Vivaldi Inredning
Tel 073-374 90 36

Dittlaus

Bettys
blommor

Skrädderiaffär

040 91 92 92

Tel 040-91 06 50

Villkor för Erikslust Pizzeria
10 % Rabatt för medlemmar i
Brf Pukan
(Avser matbeställningar)

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!

HSB BRF PUKAN
Köpenhamnsvägen 40
217 71 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.

Telefon: 040-91 33 09

Lättast når du dem via mejl:

hsbmalmopukan@gmail.com

Tel: 040 – 91 33 09

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

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 tlf 010 210 90 00

Styrelsen
Vid akuta ärenden nås styrelsen på nedanstående
nummer:
Ordförande Wictor Rössler
Vice ordförande Andreas Ollèn
Sekreterare Peter Skough
Studieorganisatör Annica Crespo-Carreira
Ledamot Patric Bjöersdorff
HSB-ledamot Peter Mann

0704 73 44 68
0723 52 84 70
0705 49 65 33
0704 45 24 79
0733 35 09 65
0705 48 48 22

Suppleant Peter Diurhuus-Gundersen
Suppleant Axel Wihlborg Rasmusen
Revisor Hanna Roos
Revisor William Wendel
Revisorssuppleant Katherin Eriksson

0702 15 73 11
0708 89 68 89
0708 53 97 40

Valberedare
Marie Nordkvist
Magnus Gustafsson
Ulla Häggström

0702 42 76 35
0735 17 21 80
0707 56 36 39

Alla vägar bär till Pukan på
Köpenhamnsvägen…

Pukanbladet har tryckts av Exakta tryckeri i Malmö

Styrelsen önskar sina medlemmar en trevlig sommar!

