
1PORKALEN  Nummer 1, december 1996

TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I BRF PORKALA

NUMMER 1                                                                          DECEMBER 1996

God Jul och  Gott Nytt År
önskar Styrelsen

PORKALEN



PORKALEN  Nummer 1, december 19962

PORKALEN
TIDNINGEN FÖR DIG SOM

BOR I BRF PORKALA

Ansvarig utgivare:

Styrelsen i brf. Porkala

Adress:

Sibeliusgången 36

164 76  KISTA

Redaktör:

Katja Lahtinen

752 06 38

Formgivning:

Ali Ciftci

Katja Lahtinen

Bidrag i detta nummer:

HSB-områdeskontor

Håkan Glingestam

Rolf  Qvarnsgård

Ulla Sjöberg

Dan Olsson

Margarita Pulido

Katja Lahtinen

Manusstopp för nästa nummer

söndagen  den 16 februari 1997

Nästa nummer utkommer

mars 1997

Tryckning:

Apec-Tryck & Förlag

08-761 81 18

I  DETTA NUMMER:

Ordföranden .....................................................

Exempel på arbete ............................................

Valberedningen söker.........................................

Markfrågor........................................................

Tyck till om ”Borgenområdet”..............................

Tyck till om tvättstugorna....................................

Hallå - Husombud ..............................................

Tango på  52:an ................................................

Studier, aktuella cirklar.......................................

Annonser/Reklam..............................................

Porkala i min dröm............................................

På 52:an  Kommande aktiviteter.........................

Uppsats/dikt/

  3

  4

  5

  6

  7

  7

  8

  9

10

11

12

14

17

19

20

REDAKTÖR:

Jag vill förmedla styrelsens tack till Er, Gunilla Bhur  och Birgitta
Lindström  för Era långvariga arbetsinsatser  i att producera
Porkalen.

Jag vill tacka styrelsen för visat förtroende för att jag fick ta över
uppdraget som redaktör på vår föreningstidning Porkalen. Jag lovar
göra mitt bästa och kämpar för att alla medlemmar i brf Porkala blir
nöjda med Porkalen.

”Moralisera” vill jag inte  -  inte börja med det i alla fall. Men Du är
välkommen med både Ris och Rosor och Tycka Till om allt som
händer i föreningen (och i Akalla och allmänt) via vår tidning Porkalen.
Med samarbete kommer vi långt.

Jag  önskar God Jul och Gott Nytt År till alla boende i brf Porkala!

Katja Lahtinen
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ORDFÖRANDEN
     HAR

     ORDET

Hej!
Detta nummer av tidningen Porkalen som du håller i handen ser annorlunda ut.

Det är tryckt på finare papper med flerfärg. Vi har också fått in annonsörer i
tidningen. Vi har valt detta för att kunna finansiera en del av kostnaderna för
tidningen. Hoppas att tidningen kommer att tilltala dig.

Jag hoppas att denna tidning skall bli ett forum för debattinlägg och
information där du kan bidra med artiklar till tidningen.

 Trevlig Läsning!

-------

Jag skall försöka att sammanfatta ett händelserikt år där styrelsen har haft åtskilligt
att fatta beslut om. Det har ofta blivit sena nätter innan vi varit klara med
styrelsemötena.
Styrelsen har under året jobbat hårt med att uppfylla de mål vi satte upp för
verksamheten under  1996. Jag tycker att vi har lyckats bra! Läs mer om
detaljerna under rubriken  ”Exempel på arbeten....” på nästa sida.

För närvarande jobbar vi intensivt med budgeten för nästa år och förhoppningsvis
så skall vi klara de ekonomiska ramarna utan att behöva höja avgifterna. Det är i
alla fall min och de övriga styrelseledamöternas förhoppning.

Till slut vill jag rikta ett  STORT TACK  till alla som deltagit i arbetet  både i och
utanför styrelsen under året!

God Jul och Gott Nytt År !
Håkan Glingestam
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Håkan Glingestam

Exempel på några av
arbeten som vi jobbat
med under året

Husen har fått nytt takpapp och burspråken
har blivit tilläggsisolerade.

Vi har fått igång en verksamhet med över 30
aktiva husombud i föreningen. Ett stort tack
till alla husombuden!

På miljösidan har vi startat igång ett miljö-
projekt där vi hat två alu-anställda i samar-
bete med Stockholms Stad. Arbetet skall leda
till minskad förbrukning av energin och för-
bättrad källsortering av sopor.

Vad gäller fritidsverksamhet i föreningen så
har vi arbetat mycket för vår fina träfflokal
52:an  på Sibeliusgången 52. Den skall bli
en naturlig samlingsplats för oss alla med-
lemmar i Brf Porkala. Vi har ställt dit ett so-
larium för dig bli som vill bli brun till vin-
ter. Om du ännu inte varit där så uppmanar

jag dig att komma dit någon kväll. Öppettiderna
hittar du längre fram i denna tidning.

Vidare så har vi haft över 20 ungdomar anställda
under en vecka i somras. De fick bl a jobba med
att städa, ta bort klotter och olja in lekutrustning
och staket i vårt område.

Den yttre miljön har också förändrats. Daghemmet
på Kaskögatan 8 är rivet och nu är det naturmark
där.

Lekplatserna längs Sibeliusgången har rustats upp.

Detta är bara en del av de aktiviteter styrelsen job-
bat med under året.
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Är Du intresserad...

av att vara med och påverka beslutfattandet
i vår bostadsrättsförening ?

Har Du förslag som Du vill förverkliga ?

Du kan påverka -
om Du vill !

Du kan vara en person för styrelseuppdrag i brf Porkala.
Om Du är intresserad, kontakta valberedningen.

Dan Olsson      tel  752 79 89
Staffan Andrén       751 63 79
Hans Andersson    751 18 02

Sekreterare sökes

Om Du är intresserad av detta i vår bostadsrättsföreningens
stryrelsearbete och om Du samtidigt känner för att sköta styrel-

sens skrivarbete, kontakta då nedanstående personer i
valberdningen.

Dan Olsson     tel  752 79 89
Staffan Andrén      751 63 79
Hans Andersson   751 18 02
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Markfrågor
Som säkert många har märkt
har styrelsen under året sett
till att en hel del underhåll
och förnyelse skett på fören-
ingens mark. Telex. har vi
mellan husen efter Sibelius-
gången byggt om tre lekplat-
ser. Vi har planterat runt
evakueringsluckorna, lagt
kant- och naturstenar samt
en hel del nya plattor och ny
asfalt. Senast har vi jord-
förbättrat stora delar av våra
rabatter. Återstår att göra om
staket vid Sibeliusgången 50-
52 samt en del andra arbeten
som kan ske under en mild
vinter.

Inom kort kommer vi att på-
börja en översyn av det avtal
om markskötsel som fören-
ingen har med HSB-mark.

Inför det arbetet har vi sagt
att det borde finnas önske-
mål och intresse från  med-
lemmar att i ökad utsträck-
ning delta i markskötseln.
Som det är nu deltar ett min-
dre antal boende vid vår- och
höststäddagarna. Vi vill där-
för komma i kontakt med in-
tresserade medlemmar så att
vi dels kan få synpunkter på
skötselavtalet, dels kan få be-
sked om intresse för en stu-
diecirkel om växter, blom-
mor m.m. Vi kommer inom
kort att gå ut med en särskild
inbjudan till studiecirkeln.
Utöver skötseln av förening-
ens mark pågår också arbete
med stadens mark såväl
inom föreningens område
(Borgen området) som i fråga
om den mark som på utsidan

gränsar mot föreningen. Be-
träffande Borgenområdet -
se särskild artikel om utställ-
ning m.m.

Markområdet närmast utan-
för föreningens mark. d.v.s.
utefter Sveaborgsgatan,
Finlandsgatan och Porkala-
gatan med slänten ner mot
idrottsplatsen, kommer att
till viss del kompletteras
med träd och buskar av sta-
dens förvaltning. Detta sker
som en förutsättning för att
vi ska diskutera ett avtal om
att ta över skötsel m m också
av denna mark.

Hör gärna av Dig med syn-
punkter på våra markfrågor.

Rolf Qvarngård
751 67 51
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Tyck till om tvättstugorna
rustning, väl  i linje med vårt
miljöprojekt ”Gröna jobb”.
Förnyelsen handlar också om ny
inredning och färgsättning m.m.
av golv, väggar och tak. Vidare
handlar det om ett bättre
bokningssystem och om säker-
heten i tvättstugorna.
Ekonomiskt går det att försvara
ett byte av tvättutrustning m.m.
Förnyelsen genom ny inredning
etc. och boknings-/säkerhets-
system innebär en ambitions-
höjning och därmed en viss
kostnadsökning. Hur stor är
ännu för tidigt att kunna be-
räkna. Den intressanta frågan är
då: vilken standard vill vi ha i
våra tvättstugor på 2000-talet
och till vilken kostnad?

Katja Lahtinen
752 06 38

Rolf Qvarngård
751 67 51

(Även Bengt Olsson ingår i tvättgruppen
men är p.g.a. arbete i Köpenhamn svår
att nå.)

Tyck till
om

”Borgen-
området”

Nu finns ett förslag om upprust-
ning och förnyelse av kvarter-
sområdet (Borgenområdet)
mellan våra hus. Området ägs
av Stockholms stad och försla-
get har tagits fram av en grupp
inom det så kallade Ytterstads-
projektet. Förslaget ställs ut i
vår föreningslokal 52:an från
vecka 51.

Det är viktigt att kvartersom-
rådet får en ansiktslyftning men
det är också viktigt att föränd-
ringarna sker på ett för oss i brf
Porkala bra sätt. Vi vill därför
få Dina synpunkter på förslaget
och på sådant som saknas.

Gör ett besök i 52:an och ta del
av förslaget. Tyvärr blir det en
kort utställningstid. Vi måste
därför få Dina synpunkter se-
nast måndagen den 13 januari
1997.

Rolf Qvarngård
751 67 51

The best way to keep children�s clothes clean for several days is
to keep them off the child.

Ta del av styrelsens förslag och
tyck till om hur våra tvättstugor
ska se ut och utrustas. Försla-
get finns i föreningens träfflo-
kal, 52:an, och i de tänkta prov-
tvättstugorna Sibeliusgången
40-42 samt Sibeliusgången 52-
58. Styrelsen vill få Dina syn-
punkter senast den 3 februari
1997.

Du kan också kontakta någon
av oss i tvättgruppen för att få
förslaget och diskutera det. Det
viktigaste är att Du tycker till
och det kan Du enklast göra
genom direktkontakt med oss.
Då kan Du också få en redovis-
ning av hur vi har tänkt.

Syftet med förslaget är att vi re-
dan nu, flera år innan den nu-
varande tvättstugeutrustningen
är uttjänt, ska inleda ett arbete
med förnyelse och upprustning
av ett par provtvättstugor. I
detta ligger givetvis att byta
tvättutrustning m.m. till ny och
mer energi- och miljövänlig ut

  Sådant händer;
  - Men min lille vän !  Varför gör du
grimaser åt en  buldog?
 - Det var han som började.
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HUSOMBUDEN SAKNAS:

Sibeliusgången
38, 48 och 50

Kaskögatan
4, 10, 12, 32, 34 och 36

Porkalagatan
3, 5, 9, 15, 17, 19 och 21

Sveaborgsgatan
10, 14, 16, 18, 22 och 24

Ni som bor i ovannända
portar  STÄLL  UPP  som
husombud,  please !

Alla husombuden har varit
duktiga och bl a hjälpt till
med märkning av källar-
förråden  som har pågått un-
der hösten.

 Som husombudsansvarig
tycker jag att vi har fått en
närmare kontakt med varan-
dra och upplever det som
positivt.

Som grannar har ni haft till-
fällen att träffa oss hus-
ombuden och vi värderar
högt de nya kontakter vi fått
med er.

Som Sagt;

VI VILL BLI FLER !

Därför;

ANMÄL DIG ELLER RING
FÖR MER INFO !

Ulla Sjöberg
Sveaborgsgatan 12
164 76 KISTA

Tel  08 - 703 99 07
(du kan även ta kontakt med
någon som redan är hus-
ombud)

NU ÄR DET DAGS IGEN BRF PORKALA

 Hallå - Husombud Sökes !

VI ÄR REDAN 33 HUSOMBUD SOM TRÄFFAS OCH

VERKAR FÖR TRIVSEL I VÅR BOENDEMILJÖ.

VI VILL BLI FLER ! VI HAR FASTA DATUM FÖR VÅRA MÖTEN UNDER

 ÅRET.  KAFFE MED DOPP SERVERAS.  HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL

TRRÄFFLOKALEN,  SIBELIUSGÅNGEN 52 !

*    *    *    *    *

Ulla Sjöberg
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För  anmälan
gå  till  Sibeliusgången 52

på   måndag  eller  torsdag

 mellan  19:00 - 21.00    där  finns  en  lista.

Det  går  bättre  med  paranmälan.

Tango på 52:an

Nu på våren 97 ska vi dansa
argentinsk tango på vår
föreningslokal på Sibelius-
gången 52. Vi har bjudit tango-
lärarna Javier Tapia Rojas och
Zofia Kowalska för att hålla en
studiecirkel  och lära oss kon-
sten att dansa den berömda mu-
siken.

Tango är en dans som har sitt ur-
sprung i de lägst sociala grup-
perna från Rio de la Plata hamn-
område, i slutet av förra seklet.
På den tiden blandades invand-
rare från världens olika hörn, av
olika färg och med olika musi-
kaliska traditioner i bagaget.
Ifrån denna blandning föddes
tango.
  Denna musik kom att uttrycka
de smärtsamma känslor av en-
samhet, det hårda arbete och
många gånger också det tragiska
ödet av dessa människor. Tango
fick ärva rytmer som de afri-
kanska slavar hade tagit med sig
på 1700-talet, den kubanska
habanera och de europeiska mu-
sikinstrument som invandrare
från  Centraleuropa hade med sig

när de flyttade till ett land, som
på den tiden utvecklades snabbt.
Man kan säga då att tango är ett
mångkulturelt produkt som för-
ändras kontinuerligt och som kän-
netecknas på de starka känslorna
som var sitt ursprung. Det behövs
inget speciellt språk för att för-
stå vad   kärlek, nostalgi och en-
samhet betyder. Det är därför
tango har en mänsklig laddning
som bara kan jämföras med jazz.
  Och nu är det vi som får möj-
ligheten att lära dansa denna fan-
tastiska musik, och vi säger som
Al Pacino i En kvinnas doft:

- Vill du dansa tango?
-Jag är rädd att göra fel.
-Det finns inga fel i tango. Tango
är som livet i övrigt. gör man bort
sig eller trasslar till det är bara
att trassla vidare.

Vi ses på 52:an!

                   Margarita Pulido
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*    *    *    *

Studier
Pågående studiecirklar har vi
haft mycket nytta och glädje av.

En cirkel i konsten att väva
har pågått hela hösten och
fortsättning diskuteras livligt.

Den andra givande
studiecirkeln handlar om att
Bo Rätt I Bostadsrätt.

Önskemålen har varit många
sen vi startade  hösten 1995.
I januari 1997 startar vi nya
studiecirklar.

Du som har ideér, kom med
dem till oss så genom samar-
bete kommer vi att nå resultat
och komer i gång.

Var med ifrån början !

Ta gärna kontakt med den
studieansvarige i föreningens
styrelse.
Ulla Sjöberg
Tel  08 - 703 99 07

 *    *    *    *

Man lär sig så länge man lever....

På kunskap byggs...

Nu! Du får Julerbjudande från 1996 12 19

JÄRVA KLÄDER
Sibeliusgången  36

Öppet  mån - fr 11.00 - 18.00
lörd. 11.00 - 14.00

OVK

OVKbes.
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Nära är bra att ha
EN

Tandläkare

Risto Salovaara

MERA OZON
UTAN FREON!

För att skydda vår jords ömtåliga
ozonskikt har vi  tagit bort all skadlig freon

ur hela vårt kylsystem.

VÄLKOMMEN TILL DIN
MILJÖVÄNLIGA BUTIKSibeliusgången  22

164 77  Kista
Tel: 08-751 05 75

Postadress:        Besöksadress:
Box 3318,       Spångav. 345
S-163 03  Spånga       Flysta
Telefaxnr:      Telefonnr:

08-761 24 90       08 / 761 81 18

Tryck & Förlag

ORIGINALFRAMSTÄLLNINGAR
Det enda Du behöver göra är att ta med
Dig textmaterial, eventuella bilder och en
idé om hur Du har tänkt Dig trycksaken.
Leverans alltid efter överenskommelse.

OFFSETTRYCK
Brevpapper, visitkort, prislistor, formulär, för-
eningstidningar, faktablad, reklamblad eller
kuvert. Stora eller små upplagor. Snabbt och billigt.

SET-BLANKETT, FAKTURASET
Format A4, vitt självkopierande papper, 54 g överark, 53 g mellanark, 55 g underark, enfärgstryck

APECORIENT LIVS
DIN NÄRBUTIK

Sibeliusgången  36
Öppet 8.00 - 22.00  alla dagar

Special julkaka från Italien
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Visst är det bra att bo i brf Por-
kala. Det är en mycket välskött
förening med en ovanligt god och
stabil ekonomi. Vi har i 52:an en
fin föreningslokal och ett begyn-
nande nätverk genom våra hus-
ombud. Området har hygglig när-
service, bra allmänna kommuni-
kationer, mycket bra väg-
förbindelser, nära till och många
arbetsplatser samt inte minst nära
till stora natur- och strövområ-
den. Till detta kommer värdet av
en internationell befolkning.

Men inget är så bra att det inte
kan bli bättre. I vart fall tror jag
det är viktigt att ha visioner -
drömmar om man så vill - som
leder oss vidare i vårt handlande
och i våra beslut. D.v.s. att det
vi gör i dag passar in i det som
vi vill med livet om några år.
Därför finns också en underhålls-
plan för brf Porkala. Den planen
sträcker sig 20 år framåt och är
viktig för vår framförhållning när
det gäller underhåll m.m. av våra
fastigheter. Men Porkala är så
mycket mer än våra hus. Som jag
ser det behövs också en tanke för
detta ”andra” - en tanke som
sträcker sig en bit in i 2000-ta-
let.

Det här är min vision för början
av 2000-talet:
Porkala har gott rykte och det är
eftertraktat att få bo i vårt om-
råde som anses vara ett av de
bästa i Stockholms ytterstad. De
som bor i Porkala känner gemen-
skap med och stolthet över sitt
område, sin egen stadsdel. Man
berättar stolt för andra att här bor
jag, här i Akalla - I Akalla, en
mångkulturell stadsdel med cirka
8 300 invånare. Där det antagli-
gen har bott människor i minst tre
tusen år. Vid den tiden var Igel-
bäcken på Järvafältet en bred
flod och där seglade på sin tid
vikingaskepp. Runt Akalla finns
en stor mängd fornlämningar.
Akalla by finns på en karta från
år 1323 och de äldsta husen är
från 1700-talet.

De få lägenheter som säljs inom
brf Porkala har många köpare
och bostadsrättspriserna är sta-
bilt jämförbara med andra ”po-
sitiva” bo-områden. Brf är
mycket välskött och har en sta-
bilt god ekonomi - våra avgifter
för lägenheter och p-platser har
varit oförändrade sedan början
på 90-talet. Detta är till stor del

alla medlemmars förtjänst. Alla
våra lokaler är också uthyrda.

Styrelsen gläds över alla initia-
tiv som kommer från aktiva med-
lemmar. Miljöprojektet Gröna
Jobb, som startade 1996, har lett
till minskad el-, vatten- och
värmeförbrukning samt till en
förbättrad miljökunskap. Vi har
inte längre några problem med
våra grovsopor och annat för-
återvinning - sopsuganläggningen
kan efter ombyggnad fortsatt an-
vändas för vissa hushållssopor.
I våra trapphus och på våra park-
vägar och gårdar är det välstädat
och snyggt. Detta som ett resul-
tat av ändrade städrutiner och
ökade medlemsaktiviteter.

De som bor inom samma hus kän-
ner varandra. I alla trapp-
uppgångar finns husombud.
Grannsamverkan fungerar bra.
Inbrott, skadegörelse och vanda-
lisering finns inte inom området.
I varje hus finns ett lokalt för-
valtningsråd med ansvar för städ-
ning, tvättstuga, källarförråd och
skötsel av det yttre närområdet.
Genom husombud och råd väl-
komnas och hjälps nyinflyttade till-

PORKALA I MIN DRÖM

Porkala är så mycket mer än våra hus. Som
jag ser det behövs också en tanke för detta
”andra” - en tanke som sträcker sig en bit
in i 2000-talet.
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rätta. För att lära känna varandra
ordnas bl.a. gårdsfester.

I föreningslokalen 52:an är det
fullt med aktiviteter. Alla har
svårt att få plats och därför dis-
kuteras en ny lokal. Det är också
full fart i styrketräningslokalen
med nästan till hälften kvinnor.
Många medlemmar har varit med
i studiecirklar och sköter nu, med
viss vägledning från HSB mark,
föreningens växter och grön-
områden. Man har lärt sig att ha
uteplatser för de boende, ha träd
och blommor i stället för betong.
Andra medlemmar har lärt sig
hur man åtgärdar enklare fel på
fastigheterna och hjälper till med
att laga skador och annat.

Vår gemensamma kvartersmark
mellan husen (Borgenområdet)
har upprustats genom pengar från
Ytterstadssatsningen. Vi har ta-
git över ansvaret för skötsel m.m.
liksom vi har tagit över mark-
skötseln för stadens  mark nära
utanför Porkalas område. Det
märks en stor skillnad och det är
en glädje att komma till Porkala
så fint som medlemmar sköter
växter och jord. Störande biltra-
fik har helt upphört inom områ-
det och samtidigt finns en bättre
tillgänglighet till våra hus från
”utsidan”.

Även Sibeliusgången med torg
och T-banestation är upprustad.
Det är nu en vacker vandring från
T-banan och ut mot natur-
reservaten Hansta m.fl. och det
kommer allt fler människor på
väg till eller från en naturupple-
velse. Vandrarna beundrar sam-
tidigt vårt fina Porkala som lig-
ger så nära dessa vackra naturre-

servat och strövområden. Också
Järvafältet utefter Igelbäcken - den
så kallade gröna kilen från Han-
sta-Barkaby till Ulriksdal - har bli-
vit skyddat för framtiden och vi kan
nu med lätthet utefter Igelbäcken
nå fram till nationalstadsparken
”Ekoparken” och fortsätta till Djur-
gården.

Västra tvärleden har byggts i den
västliga sträckningen - den som
vi förordade. Detta innebär en
stor förändring eftersom trafiken
på Akallavägen nu nästan har
upphört. Också trafiken på Han-
stavägen har ändrats och sam-
mantaget är det mycket bättre så-
väl buller- som miljömässigt i
övrigt. Samtidigt har biltullarna
lett till en minskad daglig pen-
deltrafik in till Stockholm. Detta
har i sin tur ökat intresset av att
kunna bo utefter en T-bana, d.v.s.
för att bo i Porkala.
Den ändå kanske största föränd-

ringen är att vi nu dramatiskt har
förändrat våra informations- och
kommunikationsvanor. Inom Por-
kala har vi en egen informations-
kanal såväl över en interaktiv TV
som via intranet. Detta i sin tur
har lett till nya sätt att träffas, in-
formera varandra, fatta beslut
och delta i föreningens aktivite-
ter. Vandringen in i informations-
samhället har också ändrat
mångas syn på invandrare. Nu är
det en tillgång, en styrka att bo i
ett mångkulturellt samhälle - det
är inne att vara världsmedbor-
gare men naturligtvis med res-
pekt för alla olikheter och sär-
drag.

Hör gärna av Dig med Din vi-
sion. Kanske kan vi bygga något
ännu bättre tillsammans.

God Jul och Gott Nytt År !

Rolf Qvarngård
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..52:an .. 52:an .. 52:an .. 52:an .. 52:an..

Aktiviteterna i träfflokalen

På begäran kommer vi att utöver barnkalasen även tillåta stillsammare
vuxensammankomster på helger. En bedömning av varje tillställning kommer att ske

för att undvika störningar för de boende i huset.

En annan förändring är att det kommer att kosta en slant att ha kalas i lokalen.
Detta för att täcka en del av kostnader för lokalen.

Priset för vuxenkalas blir 100 kr och för barnkalas 50 kr per tillfälle.

HÅLL ÖGONEN PÅ ANSLAGSTAVLORNA FÖR DÄR KOMMER
52:ans AKTIVITETER ATT ANNONSERAS !

OBS !

DU KAN OCKSÅ TITTA IN FÖR ATT GE SYNPUNKTER OCH FÖRSLAG ELLER
FÖR ATT DELTA I ARBETET.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

D E C K A R K L U B B ...
? + ? + ? + ? + ?

... för barn kommer att hållas under vintern. Det är närpolisen som kommer
att leda den på eftermiddagarna. Den är avsett för barn mellan 9 och 12 år.

För mer information och anmälan - besök 52:an.

Arbetsgruppen på 52:an
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..52:an .. 52:an .. 52:an .. 52:an .. 52:an ..

Att vi har en höjdare i bottenvåning känner vi till redan
MEN

att solen skiner i källaren är en ljus idé och nyhet för oss.
Tack vare vår flitiga Dan har vi fått ”solrummet” målat och klart så snabbt.

Dan, Du ska ha  STORT TACK  för det.
(Redaktör)

Solarium

Det har nyligen installerats ett Wolff ”proffssolarium” med ansiktskanon.  Det kan användas
under de ordinarie öppettiderna för lokalen. Priset per tillfälle är otroligt

20 kr / halvtimme.
Bokning sker genom personligt besök på 52:an.

Tänk på att göra rent solariet efter Dig !
Duschutrymme finns i anslutnig till solariet.

Nedanstående öppettider för lokalen kan eventuellt utökas  beroende på efterfrågan.

Nuvarande öppettider - då solning kan ske är;

mån    19.00 - 22.00
tor      19.00 - 22.00

Dan Olsson - från arbetsgruppen på 52:an
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Visste du......

Inget till spillo.

Vad händer med resten av
en ko när man tagit hand
om dess cirka 270 kilo kött?
En del av dess inre organ,
sådana som sköldkörteln,
bukspottkörteln, lungorna,
mjälten, binjurarna,
äggstockarna och
hypofysen, samt galla från
levern och gallblåsan
anväds för tillverkning av
läkemedel. Kollagen ut-
vinns  från skelettet, ho-
varna och huden för att
användas i fuktighetsbeva-
rande krämer och dylikt.
Brosk och fett används vid
framställning av sådant som
butylstearat, PEG-150-

distearat och glykolstearat,
ämnen som används i
många makeup- och
hårvårdsprodukter. De
flesta tvålar görs av djurfett.
Av skelettben och hovar
utvinns gelatin som an-
vänds i hundratals
livsmedelsprodukter, bland
annat glass, vissa sorters
gokis och många och många
�fettfria� produkter. Olika
delar av djuret används
också vid tillverkning av en
imponerande samling av
produkter, till exempel
färgkritor, tändstickor,
golvvax, linoleum,
antifrysmedel, cement,
ogräsbekämpningsmedel,
cellofan, fotopapper, sport-

�Galna kosjukan�

¤ Utbrottet av �galna
kosjukan� i England har fört
fram ett gammalt faktum i
ljuser närdet gäller boskaps-
skötsel. Genom att utfodra
boskap med kroppsdelar
från andra djur har man
ändrat deras naturliga in-
riktning från att var
växtätare till att bli köttätare.
Torkat blod, benmjöl och
köttmjöl eller foder som
innehåller malda inälvor,
ryggmärg, hjärna och andra
inre organ, sådana som
bukspottkörtlar, luftrör och
njurar, används rutinmässigt
för att spara på resurserna,
öka vinsten och skynda på
djurens djurens tillväxt. Då
en genomsnittlig kalv nått
sex månaders ålder, har den
utfodrats med omkring 12
kilo foder gjort på kvarlevor
från andra djur, säger dr
Harash Narang, en av de
experter som först slog larm
om sjukdomen. �Jag blev
förbluffad�, sade han om sitt
besök i ett besök i ett slak-
teri. �Vi tillämpade återvin-
ning av nötkreatur för att
föda upp andra nötkreatur.
För mig är det inget annat än
kannibalism.�

¤ Det finns en ljusare sida
av saken - en brittisk mjölk-
bonde har funnit ett sätt att
få nytta av sina äldre kor
som han inte kan sälja med
vinst på grund av räddslan
för �galna ko-sjukan�.
Enligt en rapport i
Newsweek anväder han dem
som affischtavlor. Han har
reklamaffischer på kor som
betar intill en hårt trafike-
rad motorväg och får unge-
fär 250 kronor per ko och
vecka. �Vi måste se oss om
efter nya sätt att få inkom-
ster�, kommenterade bon-
den. �Det verkade vara ett
bra sätt för de att förtjäna
sitt uppehälle.�

         ============

En cowboy kom in på en
salon och sa:
- En hink whiskey till
hästen!
-Vad ska du själv ha då?
- Ingenting - JAG KÖR.

          ============

Dåligt minne

Två professorer mötte på
på gatan och skakade hand
med varandra.
- Kan du möjligen tala om
för mig vad klockan är,
frågare den ene.
- Javisst, svarade den an-
dre.
- Tack ska du ha!
Och så fortsatte professo-
rerna gå åt var sitt håll.

Redaktion, Katja
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Dörren till stugan står öppen.
Det är en vacker sommardag
med solsken och doft av ny-
slagen hö. Han sitter på trap-
pan med sin kaffekopp i han-
den. I koppen har han
sin specialblandning
av kaffe, grädde, smör
och salt. Han dricker
inte från koppen utan
tar bara med en tesked
då och då. Han njuter
av smaken, säger han
och tittar ner på sina
något slitna svarta
sommarskor med
snygga, jämna knutar
på de breda svarta sko-
snörena som har
fransat sig i ändorna.
Han gör alltid så fina
knutar till oss också
om vi inte frågar för
ofta. �Det är din tur
att öva på� säger han ibland
och då får vi knuta våra skor
själva.
Bredvid honom, på ett platt
sten ligger hans hatt. Det är
bara han som har en sådan
svart hatt med såna där böjda
kanter och ett fint, glansig
band runt om. För det mesta

brukar han ha hatten på sig
men nu vill har igen �vädra
tankar där uppe� som han
brukar säga.
Jag vill kamma hans hår.

�Javisst, min lilla prinsessa.
Gör det du!� säger han, fast
han ser mycket trött ut. Han
har hår där bak och på si-
dorna men inget där uppe på
huvudet. Det känns så lent
där inget hår växer.
�Jag har sovit i en säng som
var för kort� brukar han

�En mycket rar man�

skoja med när vi frågar var-
för han har tappat håret. Kan
man gnugga bort håret mot
säng gaveln? Jag provade
själv en gång då jaginte var

säker på om han sko-
jade eller inte,
Han tycker om att jag
kammar också hans
skägg, som är en
blandning av svarta
och silverfärgade hår.
Då ser jag tydligt
rynkorna han har. -
Vad han har blivit ma-
ger. �Hela gubben
krymper ihop� säger
pappa. Och hans le-
ende mun ser jag ända
till mungiporna när jag
kammar mustascherna
åt sidan. Han har en
rak, fin näsa. Inte en
sådan blå potatisnäsa

som jag har sett att några har.
Och hans mörkblåa ögonen
ser allt på en gång, fast han
tittar åt ett håll med båda
ögonen. Det är tvärtom med
gubben Augusti hos grannen.
Hans ögon tittar var åt sitt
håll och ändå märker han
inte så mycket av vad vi gör
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bredvid honom. Han ser bara
en det ena ögat, sägs det.
När jag har kammat färdigt
får jag en hård och lång kram
av honom, som vanligt. Det
slutar med en puss på min
kind och han frågar on det
var mjäll i
h å r b o t -
ten. Det
kollar jag
på hans
väst. Ib-
land har
det ram-
lat mjäll
på den
och det
syns lätt på den svarta,
glansiga tyget. Den västen
har han på sig nästan varje
dag. På framsidan av västen
finns det en ficka där han har
sin fick-klocka. När han tit-
tar på klockan ser man att det
är en kedja fastsatt i den och
den andra ändan har han satt
fast i knapphålskanten. Och
när klockan är inne i fickan
ser det ut som kedjan skulle
vara en sorts brosch.
Under västen har han en
mjuk, randig skjorta nu, men
på söndagarna brukar han ta
på sig den vita med kragen,
och den fina svarta slipsen tar
han på sig om han ska gå och
hälsa på någon eller om vi får
gäster hem. Min lilla syster
vill leka med hans slips men
det får hon inte. Jag gör inte
det för den skulle ju bli
skrynklig och ful.
�Oh jäklar!� hörs det plöts-
ligt och han slår sig själv på
benet. Har de förbannade
bromsarna hittat hit nu. De
borde hålla sig till hos gran-

nens häst�, fortsätter han
medan han kollar bettet un-
der det svarta byxbenet lite
ovanför vristen,
Min katt kommer mot oss
och då frågar han om vi
skulle gå och meta efter

middagsmaten. Och det vill
jag gärna. Han brukar berätta
om gångna tider när vi sitter
på bryggan och metar och det
tycker jag är kul.
�Gå och leta efter masken
nu! Jag går och vilar före
maten, så går vi när du har
diskat efter maten�, säger
han, plockar upp sin hatt och

 �Jag är din lilla prinsessa. Vi
ses, farfar! Sov gott!�

reser sig från trappstegen.
Han går in med sin kaffe-
kopp och jag går och kräver
upp maskar i den gamla
komposten nära jord-
källaren.
Jag har många funderingar i

huvudet.
Han äter bar
k ö t t b u l j o n g
och sitt specia-
kaffe. Han kan
svälja bara fly-
tande och
pytte-pytte li-
ten mängd åt
gången. Han
har canser-

svulster i övre magmunnen
som är nästan igenvuxen nu,
det vet jag - men inte det att
efter bara någon månad
kommer jag att med en flod
av tårar kasta en vit lilja ner
på hans kista i graven och
säga: �Jag är din lilla prin-
sessa. Vi ses, farfar! Sov gott!�
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INFORMATION  FRÅN HSB:S

OMRÅDESKONTOR  I  AKALLA
I och med att julhelgen i år är otroligt lång, innebär detta ändrade ¨öppettiderför oss.
Vad gäller själva kontoret så stänger vi helt och hållet
den 20 december 1996 och öppnar inte förren den 2 januari 1997.
Fastighetsskötarna kommer att arbeta med förminskad styrka.
I och med att det egentligen är ledig tid samtliga
vardagar  - observera - ej helgdagarna. Detta inne-
bär dock att det enbart är akuta fel som kommer
att kunna åtgärdas.

Arbeten typ ompackning e d  kommer inte att
utfäras under julhelgen, utan

dessa fel hoppas vi att Ni meddelar antingen före
eller efter julhelgen.

Efter ordinarie arbetstid fungerar HSB-jouren
precis som vanligt; d v s  Ni ringer  tel 695 00 00.

Slutligen så önskar vi Er alla från oss alla:

ETT TACK FÖR DET GÅNGNA ÅRET

OCH EN TILLÅNSKAN OM

 ETT RIKTIGT  GOTT NYTT ÅR ! !

Personalen
på
Helsingforsgatan 45
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VIKTIGA TELEFONER

FASTIGHETSSKÖTARNA 751 14 90 Felanmälan dygnet runt
Sibeliusgången 34
(Björn Bäckström och Pelle Anderberg)

OMRÅDESKONTORET 751 01 90 Förvaltningsfrågor  (kon
Helsingforsgatan  45 trakt, P-platser, Klagomål
(Tomas, Heléne, Ingrid) o dyl)

Öppet: Mån-Ons 9.00 - 11.30, 13.00 - 15.00
    Torsdag 9.00 - 11.30, 13.00 - 18.00
     Fredag 9.00 - 12.30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

52:an 751 10 01  Jour varje måndag

19.00 - 20.00

SVENSK LARMBEVAKNING 695 00 00 Akuta  felanmälningar
efter kontorstid

STYRELSELOKALEN 751 57 71

STOCKHOMS STAD
PARKERING 772 96 00 Trafikfrågor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMITRIS TSITSIBIS 751 57 68 Styrketräning
Porkalagatan 25

BOBO OSTOJIC 751 93 48 Styrketräning
Kaskögatan 36

KRISTER ERIKSSON 752 91 04 Vinklubben
Sibeliusgången 48, 9tr

BIRGITTA LINDSTRÖM 752 83 04 Bastun
Kaskögatan 14

ANNETTE ÅKESSON 703 95 09 Vävstugan
Sibeliusgången 54

O B S !
LÄS  IFORMATION  PÅ  SIDAN 19 !
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