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Nästa nummer utkommer
i juni 1999
Tryckning:
Apec-Tryck & Förlag
08-761 81 18

Ett varmt tack till Katja för det arbete Du har lagt ned
på Porkalen tidigare!

Det aktuella numret innehåller mycken viktig och
matnyttig information bl.a. om föreningskontoret
och andra nyheter.
Alla som har synpunkter på innehållet och utformningen
av vår föreningstidning är varmt välkomna att höra av sig
till mig... och givetvis att komma med egna bidrag !!
PORKALEN

Staffan Andrén
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Ordföranden har ordet

Hej!

År 1999 startade med stora förändringar i
föreningen. Då tidigare ordföranden avgått, konstituerade sig styrelsen vid möte
3 januari 1999. Efter endast en kort period
avgick ytterligare en styrelsemedlem, och
sedan den 28 jan 1999 har styrelsen följande utseende, gäller i första hand fram
till stämman den 31 maj 1999 :
Ordf och sekr
Vice ordf
Ord ledamöter

suppleant

Eva Sandevik
Mats Allaskog
Susanne Brinck
Britt-Mari Ronneskog
Ulla Sjöberg
Annette Åkesson
Staffan Andrén

Från HSB Stockholm är till ordinarie ledamot
vald Attila Kriss och till suppl Bo Retzius.
Personligen vill jag efterlysa nya krafter till
styrelsen  vi behöver vara flera och gärna
hitta bl a ekonomikunniga medlemmar som
kan ta aktiv del i vårt arbete.
Mycket nytt blev det även med vårt fina
Föreningskontor! Där har varit full fart både
gällande telefon och besök. Våra vice värdar
Gun Britt och Heli har haft fullt upp med att
serva våra boende och har verkligen gjort det
med den äran!
Nytt på kontoret är att Annette Åkesson upprätthåller tjänsten som kontorsassistent och
att styrelsen beslutat att utöka den tiden till
fyra timmar per dag.
Styrelsens jourtid som även den är förlagd till
Föreningskontoret (alla helgfria måndagar
mellan 19  20) har varit mycket välbesökt!
Nytt där är att vi nu alltid är flera styrelsemedlemmar som ställer upp  Du som behöver komma i kontakt med någon ur styrelsen
 ring vårt allmänna nummer 750 66 30. Där
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gör Du både felanmälan och lämnar meddelande till styrelsen. Vi försöker sedan alltid att
så snart vi kan ringa tillbaka. Anledningen till
att vi ej lämnar våra egna nummer är att vi
tagit beslut om att det allra mesta av arbetet
förenat med Brf Porkala skall skötas från
Föreningskontoret.
Informationsmötet den 20 januari för våra
boende var mycket välbesökt. Då detta verkar vara en bra form för att få ut information,
kommer vi att kalla till ytterligare möten just i
Stenhagsskolan, nära och bra för oss i Porkala.
Redan nu lite information om den kommande
stämman. Den 31 maj 1999 är det dags, och
för detta evenemang har vi bokat Akalla
Träff. Viktigt är att motioner måste inkomma
senast den 31 mars för att kunna tas med till
behandling!
Spalten In English, please hoppas jag få
synpunkter på, gärna om utökat innehåll
mm.
Gällande vår Träfflokal 52:an, har vi där ej
längre något solarium. Användandet var alltför sporadiskt för att firman som ställt upp
skulle kunna fortsätta.
Garage- och parkeringsplatsstädning kommer att ske under våren  håll utkik efter anslag i portarna. Det är viktigt att alla verkligen
ställer upp med röjning av sina platser  inte
minst för att vi då även kommer att spola alla
golv!
Slutligen hoppas jag på många besök på
Föreningskontoret, flera förslag på åtgärder
och förbättringar i föreningen samt en del
motioner till stämman.
I väntan på den riktiga våren .

Eva Sandevik
Nummer 1 mars 1999
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RAPPORT FRÅN FÖRENINGSKONTORET
Vi vill tacka alla er
som var tålmodiga
och förstående då vi
inte kunde ge svar
på alla frågor
eller hitta rätt nycklar.
Den första månaden
var det lite rörigt
här på kontoret.
Nu har vi kommit
igång och försöker ge snabb och bra service.
Många ringer och frågar
oss om innestående
medel på inre fonden,
de frågorna besvaras av
HSB-ekonomi (hyreshandläggare - medlemmar), som nås på telefon
785 32 00.
Öppettiderna på
Förenings kontoret är
8.00 - 10.00.
Fram till 12.00 kan vi
nås på telefon
750 66 30.
Hälsningar Annette,
Gun-Britt och Heli
4
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In English, please!
Many of our members come from countries
outside Sweden and are not too familiar with
the Swedish language.
As a test, I will try to give a short information
regarding new, important issues as well as
rules applicable in Brf Porkala. Please
forward any comments you have or subjects
you find should be included on this page!
Our yearly gathering ÅRSSTÄMMA will take
place May 31st, 1999 in Akalla Träff. Further
information will be given directly to you and
also posted in the entrance of your building.
Please note! If you have an important issue
you want our board (styrelse) to answer
during Årsstämman, you are required to hand
in a written request to Föreningskontoret, no
later than March 31st, 1999!
Quite a few questions have been raised as to
what rights do I have to sub-let my own
apartment. Below you find the main reasons
for the board to accept your application.
Please note: a written application (forms
available at Föreningskontoret) is always
needed  in good time  to let the board have
ample time for handling. Normally, the board
meets once a month. You will be granted
permission to sub-let you apartment if:
- You for a limited period of time cannot live
in your own apartment, meaning:
- You get a job far away (out of daily
travelling distance)
- You study far away or abroad
(always enclose copy of official documents
with your application).
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Normally, the board grants you permission to
sub-let your apartment for one year at a time,
sometimes only for 6 months. The board will
normally not accept longer periods than 2
years. When the time is almost up, you will
receive a letter asking you if the sub-letting
will be over at the stated time or if you intend
to renew your application.
The reason for the time-limit is, that people
living as sub-tenants tend to take little or no
interest in the doings in Brf Porkala. The
whole idea with living in a bostadsrätt
meaning, that you all take interest in what
happens in your environment, and further that
you care for all things belonging to us together.
This, since every damage in the end will be put
on everybodys monthly bill.
If you do not agree with the boards decision,
you have the right to appeal to Hyresnämnden
in Stockholm for final decision in the matter.
If you have a problem in or outside your
apartment, do not hesitate to call! You can
reach us at 750 66 30 between 08.00  12.00 in
the morning, after that you leave your message
with our answering machine. You can also fax
us a message on 751 57 71
The office (Föreningskontoret, Sibeliusgången 36,
e-plan) is open during the following hours:

Every weekday 08.00  10.00, Mondays also
between 19.00  20.00 .
We help you with forms, contracts, keys and
any other problem you might have. We can
also instruct you if you find it difficult to
manage the washing machines etc.
At last, bicycles, prams and other items: DO
NOT place them outside your apartment door.
It is both forbidden and also a great risk if
there is a fire!

Styrelsen  Eva Sandevik
Nummer 1 mars 1999
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GRANNSAMVERKAN
VERKSAMHET 1999
STOPPA TJUVEN!!!
Hur??

- Genom att gå med i grannsamverkan
- Hålla kontakt med dina grannar.
- Ha ögon och öron öppna för vad som händer och sker omkring dig.
- Om Du reser bort, be en granne titta till din lägenhet !
Föreningen har en märkapparat som Du kan få låna, för att märka dina
tillhörigheter.
Om vi alla hjälps åt blir det trivsammare och tjuven har inte en chans.
Huvudkontaktman för Grannsamverkan är
Seidy Söderlind
Sveaborgsgatan 8
Tel: 08 751 63 47

Miljö-ruta
Hur kan vi i vår förening komma igång med ett seriöst miljöarbete?
Ofta kan man få känslan av att miljöarbete innebär en massa svett och
merarbete, försakelse och obekväm livsföring med t.ex. bökig sopsortering m.m.
I själva verket är det så att en vanlig familj, inga miljö-freakar, kan spara stora
pengar på att förändra sina vanor i en miljövänlig riktning. Livet blir inte obekvämare och mer slitsamt, tvärtom!
Detta påstående kommer från HSB:s Miljöatlas som bl.a. ger exempel på hur en
familj på fyra personer, genom att leva lite miljösmartare kan spara mellan 10.000
till 25.000 kr per år.
Här finns mycket att göra ! Varför inte starta en miljö-grupp i föreningen och
tillsammans studera och praktisera de tips som ges i HSB:s Miljöatlas !
Intressant, eller hur? Hör av dig till mig!

Staffan Andrén
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VÅRSTÄDNING !
1999
Allmän städdag äger rum söndag 25.4 kl. 10 - 14
Samling vid Sibeliusgången 34, E-planet, kl. 10.00
Sopcontainrar kommer att placeras ut.

Husombuden
Styrelsen kommer att skicka ut separat information gällande allmän städning av
garage och parkeringsplatser. Eventuellt kommer denna städning att koordineras med
maskinsopningen av Porkalafaret..
För att detta ska fungera, ombeds Du hjälpa till och på angivna tider se till att t ex Din garage/pplats är tom på tillhörigheter.

Ris

och

Klagomål...

Bravo!!!

kommer från en man i vår
förening som starkt ogillar
när grannar, som bor ovanpå
matar fåglar på sina balkonger
så att grannen under får allt skräp
på sin ....

utropar vi till våra ungdomar, som
gjorde en mycket berömlig insats
under källarstädningen, som pågick
under sportlovsveckan. De slet och
drog och bar bort skräp så svetten
lackade. Sammanlagt fylldes tre (!)
containrar med skräp.
Varmt tack till Magnus, Emil, Tina,
Veronika, Filippos, Pernilla, Jenny,
Sofia, Richard och Tommy !!

PORKALEN

Nummer 1 mars 1999

7

Fjärilsrestaurangen !
Fjärilsrestaurangen ligger nu och sover vintersömn, men våren kommer .
Tro mig! Den är här, snabbare än Du anar! Då är
det dags för oss fjärilskrögare att göra restaurangmiljön inbjudande för våra kommande sommargäster.
Vi tänkte ta tillfället i akt söndagen den 25:e april, samma dag som det är
vårstädning (se sid. 7). Vi deltar i vårstädningen, som börjar kl. 10.00 och
samlas sedan vid Fjärilsrestaurangen kl. 12.00. Utrustade med spadar och
fröer hjälps vi åt med att få ordning på rabatten. Samtidigt tänkte vi passa
på att diskutera idéer som flera boende har framfört: plantera klängväxter
vid våra nyuppförda spaljéer (pergola), t.ex. kaprifol, som luktar så gott.
Vi skall kontrollera förutsättningarna för ett sådant projekt så att vi har lite
underlag tills vi ses den 25.4.
Välkomna alla fjärils- och blomsterintresserade ! Hör gärna av Er med förslag och idéer till mig!
Iréne Åhlander 750 66 01

EFTERLYSNING!
Talanger till styrelsearbete i brf Porkala!
Vi tror att Du finns i vår förening som är beredd att anta en spännande utmaning!
Den nuvarande styrelsen har under senaste tiden initierat flera spännande förändringar
vars syften bl.a. är att förhöja kvalitén på förvaltningen och öka trivseln i området.

Genom att gå med i styrelsen kan Du öka Din delaktighet
i detta intressanta förändringsarbete.
Det finns styrelsekurser för Dig som känner Dig ovan.

Alla som har intresse är välkomna att höra av sig till
Valberedningen och vi ser gärna att Du som är
ekonomikunnig hör av Dig!
Dan Olsson (sammankallande) 752 79 89
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INFORMATION FRÅN
STYRELSEN

INBROTTSVÅG!
Uppbrutna dörrar, sönderklippta nät, stölder
och förstörelse .
Under jul- och nyårshelgen drabbades föreningen av en omfattande inbrottsvåg.
Vi ber därför samtliga boende att titta till sina
källarförråd! Kanske finns där saker som sällan används och därför blir besöken få.
Även om förrådet inte alls används, måste
man titta till det ibland. Risken är annars att
ett öppet förråd används som sopstation och
detta medför allvarlig brandfara. Behöver
man inte förrådet alls  anmäl omgående till
kontoret så att föreningen ordnar låsning.
Har inbrott skett i förrådet skall detta anmälas
till eget försäkringsbolag och även till föreningens felanmälan. Vice värdarna kan ge tips
om lås att använda.

CYKLAR I TRAPPHUSEN
ÄR FÖRBJUDET  UTGÖR EN ALLVARLIG FARA VID EV. BRANDTILLBUD!
Styrelsen komer att arbeta för att ta fram metoder för att kunna hantera de fall där cyklar,
barnvagnar eller kundvagnar står uppställda i
trapphusen.

PORKALEN

Nummer 1 mars 1999

9

Sommarjobb till ungdomar !
Brf Porkala har under en rad år ordnat sommarjobb under
ett par veckors tid för ungdomar i föreningen. Arbetet har
bestått i att utföra reparationer, målningsarbeten m.m.
Vi räknar med att ordna liknande arbeten även i år.
Om du är intresserad så håll utkik efter mer information när sommaren börjar
närma sig!

Styrelsen
Tävling: Vår förenings-logga, hur ska den se ut ???
Hitta på en bra logo-type, som skall fungera som vår förenings kännetecken.
Lämna in ditt förslag till föreningskontoret, Sibeliusgången 36.
Ni kan lämna in en CAD-ritning men en vanlig skiss duger lika bra !
Det bästa bidraget kommer att belönas.
Skynda er, gnugga geni-knölarna och kom in med era förslag!
Vi ser fram mot dem !
OBS! Senaste dag för inlämning av tävlingsbidrag är fredag 30 April.

Styrelsen

52-an !
52-ans öppettider kommer i fortsättningen att vara
begränsade till måndag och tisdag kl. 19.00 21.00.
Verksamheten med solariet har tyvärr avvecklats
pga för litet intresse.
Som tidigare kan lokalen bokas för barnkalas på helger. Bokning sker i
lokalen på ovanstående tider.
Telefon till 52-an är 751 10 01.
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Föreningsstämma !
Föreningens ordinarie stämma äger rum
Måndagen den 31:a maj kl. 19.00 i Akalla Träff.
Det är med särskilt intresse vi i styrelsen ser fram
mot denna stämma, inte minst för att få lyssna till
vad ni, som bor i föreningen, tycker om den nya
förvaltningsorganisationen. Kom och berätta!
Vi vill höra både det positiva och negativa !!

Glöm inte att motioner skall vara styrelsen
tillhanda senast den 31.3

BYTESDAGAR
Lördagen den 10:e april
Tid. klockan 14.00 - 17.00
samt lördagen den 5 juni

Kom till Sibeliusgången 52 (Träfflokalen)
Vi ska börja med bytesdagar i vår träfflokal.
Där kan vi byta prylar, t.ex. kläder, husgeråd eller annat
som vi kan tänka oss att byta.

Gå igenom era gömmor och ta med saker
som ni vill byta ! OBS! Föremålen ska vara
hela och funktionsdugliga ....

PORKALEN
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Lediga lokaler

Vid tiden för pressläggning (990323) har
föreningen två lediga lokaler, bl.a lämpliga
som extra lägenhetsförråd, att erbjuda (för
beskrivning se nedan). Lokalerna är normalt
eftertraktade så först till kvarn ...

Lokal:

9053

Adress:
Yta (m2):
Hyra (kr/mån):

Sveaborgsgatan 18
4,6
75

Lokal:

9156

Adress:
Yta (m2):
Hyra (kr/mån):

Sibeliusgången 56
9,0
250

OBS! OBS !
Du som vill byta eller sälja
din lägenhet inom föreningen kan annonsera i
Porkalen.
Är Ni intresserad - hör av er till föreningskontoret !

Styrelsen

Prioritera månadsavgiften !
Ekonomi  ibland vill inte plus och minus riktigt gå ihop! Alla kan råka ut för ekonomiska
problem. En viktig sak att tänka på är vilka räkningar som skall betalas allra först!
Avgiften för bostadsrätten eller hyran för lägenheten är det som skall prioriteras eftersom det
vid utebliven betalning kan få så svåra konsekvenser.
Föreningens stadgar § 42, säger att redan vid en försening om 2 vardagar efter förfallodagen
är nyttjanderätten förverkad och föreningen berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till
avflyttning.
Economy  sometimes there just isn´t possible for plus and minus to meet! All of us might
get into financial difficulties. Then it is very important to find out which invoices to pay first
of all.
The monthly sum for your tenant owned flat or the rent for your apartment is the thing to
give priority since the outcome when not paying can result in severe consequences.
The statutes of our association stipulate - § 42  that only after a delay of 2 working
days after due payment you have lost your right to the apartment and the association
have the right to terminate your contract and make you move out.
12
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Eva

Nya former av elavtal
De boende i föreningen betalar gemensamt för den el som förbrukas utanför
de enskilda lägenheterna. Detta gäller t.ex. el för hissar, ventilation, belysning
och tvättstugor. Årsförbrukningen är ca. 1.8 GWh (den el som en kärnkraftsreaktor producerar under 2 timmar ...) och kostar föreningen 1.2 MSkr.
Av de 24 abonemangen är idag endast ett timbaserat (det för Sibeliusgången 32- 34) men ur
detta kan ses att förbrukningen är tämligen konstant över året. Under senare delen av 1998
begärdes en sänkning av säkringstalet för de abonemang som, från årsskiftet, tar ut full
säkringsavgift. Detta innebar i vissa fall att säkringstalet sänktes från 200 A till 40 A. Föreningen undvek på detta sätt en kostnadsökning på 450 kkr.
Vi kommer också att undersöka olika former av abonemang. Det vanliga idag är att ha fast
elpris under en given tidsperiod (ex. 1, 2 eller 3 års bindningstid). Detta är ofta bra om man vill
undvika snabba förändringar av elkostnaderna. Men vad som kan vara lämpligt för t.ex. en
villa kund med eluppvärmning kan vara fel för en bostadsrättsförening. I vårt fall har vi god
kassalikviditet och de prisfluktuationer som märks under ett år om man utnyttjar rörligt elavtal
absorberas lätt. I vårt fall har vi alltså ingen större nytta av den försäkring som ett elavtal
med fast pris innebär.
Om man utnyttjar rörligt elpris låter man ofta elpriset knytas till den Nordiska Elbörsen
(NordPool), vilken är världens första internationella råvarubörs för elektrisk kraft. NordPool
ägs från och med 1996 till lika delar av det norska nätföretaget Statnett SF och Svenska Kraftnät. Kraftbolagen utnyttjar i sin tur terminsmarknaden för att prissäkra och riskhantera köp
eller försäljning av elektrisk energi. Detta sker genom att teckna s.k. forwardkontrakt, d.v.s.
ett avtal mellan köpare och säljare om leverans av en bestämd mängd energi till ett bestämt
pris.
Upphandling på spotmarknaden innebär köp och försäljning av elektrisk energi för leverans
följande dag. Varje kontrakt har en varakatighet på en timme. Priset baseras på balansen mellan tillgång och efterfrågan från alla kunder. Prisvariationerna kan vara tämligen stora (priset
under perioden 990311 - 990320 varierade inom intervallet [65,130] SEK/MWh).
Från och med november 1999 komer troligen kravet på timmätare att slopas även för
abonenter med större säkringstal. Vi kommer att undersöka möjlighten av att övergå till
elabonemang med rörligt pris vid denna tidpunkt.
En leverantör som redan erbjuder sådana kontrakt (med elleverans från 1 november) är Telge
Energi. Priset baseras på spotpriset och dessutom tillkommer administrativ avgift (2.9 öre/
kWh), elskatt (15.1 öre/kWh) och moms (25 %).
En, retroaktiv, beräkning för totalpriset per månad1998 visar att priset varierar mellan 30,8 öre
/kWh (aug) och 44,3 öre/kWh (jan) med ett snittpris av 37,5 öre/kWh. De höga påläggen i
form av skatt och moms gör att den relativa skillnaden i slutpriset är betydligt mindre än den
för spotpriset.
I vårt fall har vi en ganska stor del fasta avgifter orsakade av att vi har 24 st abonemang men
en första, preliminär, skattning visar att vi bör kunna spara uppåt 250 kkr/år med rörligt pris.
PORKALEN
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Husombudsverksamhet under våren 1999
Vi husombud fortsätter med att diskutera allt som kan förbättra
vår förening. Följande ämnen har varit aktuella på sistone:
n Studiecirklarna; 8 kurser har utannonserats till Kista, Husby
och Akalla.
n Vår förening har ju förmånen att kunna använda en ovanligt fin träfflokal för studiecirklar.
n Fontänen utanför Sibeliusgången 52; önskemål har framförts sedan lång tid att få
bort den. Ärendet är nu uppe i konstrådet och jag har blivit informerad om att svar
från den instansen är att vänta under våren.
n Källarförråden; våra ungdomar jobbade under sportlovsveckan med att rensa
källargångar. Jag vill ta tillfället i akt att vädja till alla boende att titta till sina förråd. Har du inte lås så sätt på ett, eller kontakta Föreningskontoret.
n Vårstädningen; vi vill gärna göra reklam för att fler ställer upp vid vårstädningen,
det är ett bra tillfälle att lära känna området och sina grannar, vi brukar ha det rik
tigt trevligt. Där har husombuden ställt upp jättebra, utan dem skulle vi inte haft
många personer vid vårstädningarna.
Fler husombud; vi vill bli fler! Det finns trapphus som fortfarande saknar husombud och vi välkomnar varmt nya personer till vår grupp! Att vara husombud innebär bl.a. att man kan vara en
länk mellan de boende och styrelsen. Som husombud kan du driva frågor som känns angelägna
för dig och dina grannar  på en lagom nivå av engagemang.Vi är ju en stor förening med
821 medlemmar. Det innebär att om bara 10 % skulle engagera sig som husombud så skulle

Ulla Sjöberg

vi utgöra 82 personer

Information till presumtiva
bostadsrättsägare:

För att bli godkänd som medlem i vår förening krävs:
¨

Att köparen bosätter sig i lägenheten.

¨ Att köparen har en fast inkomst (arbetsgivarintyg), ordnad ekonomi samt inga
betalningsanmärkningar.
(Personupplysningar tas vid samtliga medlemsansökningar.)
¨ Vid låg inkomst fordras dessutom en borgensman med god inkomst.
¨ All 2:a handsuthyrning måste vara godkänd av styrelsen.
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Styrelsen

Fritidsaktiviteter / kontaktpersoner
BOBO OSTOJIC
ANNETTE ÅKESSON
PER OLOF LINDBERG
ARBETSGRUPPEN
52:AN TRÄFFLOKALEN

751 93 48
703 95 09
751 62 69
751 10 01

Styrketräning
Vävstugan
Bastu
Flera aktiviteter
Öppet: helgfri mån - tis
19.00 - 21.00

Välkommen till Studiecirkel:

Att odla kolonilott
Vi går igenom vad man bör tänka på när man vill börja odla. Tillsammans med Igelbäckens
koloniförening får du tips och också praktisk handledning på en av deras egna lotter

Kursstart: 17/4, 5 gånger
Sista anmälningsdag: 31.3
Kostnad: 300:-

Tid: lör 11-00  1330

Kabel - TV

Digital-TV,
tel: 020 - 55 00 00
Gäller för nya kunder

Grundutbud
Fasta kanaler
SVT 1
SVT 2
TV 4
Lokalkanal
Rörliga kanaler
TV 3
Kanal 5
Eurosport Inter.
MTV
ZTV
Euronews

Kanal
VHF 5
VHF 7
VHF 6
VHF 9
VHF11
S 11
S 17
S 16
VHF 8
VHF10

Betal-TV,
tel: 020 - 91 00 84
Nedanstående betal-TV utbud gäller endast befintliga
kunder.

Dekoder
05
07
06
09
11
31
37
36
08
10

Radiokanaler
P1
P2
P3
P4
Samt inom området förekommande närradio stationer
Extra kanaler
TV 9
Finlands TV
Finlands TV
TV 21
Upplåten kanal

S 19
S9
S 40
S 10
S6

39
29
60
30
26

Baspaket
BBC World
Sci Fi Channel
MixPaket
Eurosport Nordic
CNN
BBC Prime
Discovery
Animal Planet
TNT
Cartoon Network
Filmkanaler
CANAL +
CANAL + GUL
TV 1000
TV 1000 Cinema

Dekoder
55
40
32
34
57
58
58
59
59
41
33
35
38

K

Anm.
Anledningen till att CNN och Discovery försvann under
ett veckoslut i mars var att ett inbrott begicks i en elcentral
varvid två dekodrar stals...
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VIKTIGA TELEFON nr

HSB brf Porkala

FELANMÄLAN

08-750 66 30

AKUTA FEL / FALKEN 08 - 767 84 50
ISS FASTIGHETSSERVICE

Felanmälan dygnet runt,
(Telefonsvarare då
föreningskontoret är stängt.)
Akuta felanmälningar
efter kontorstid (ej hissfel)

OBS ! Om utryckning ej bedöms som akut, debiteras den boende.

FELANMÄLAN HISS

08 - 618 01 80

Kone AB (alla hissfel)

PARKERING

08 - 772 96 00

Trafikfrågor

FÖRENINGSKONTORET

08 - 750 66 30

Felanmälan, nyckel

STOCKHOLMS STAD

(Heli, Gun Britt och Annette)
Öppet tid:

hantering, Sibeliusgången
36, E-plan överlåtelser,
kontrakt, hyreslokaler,
garage och P-platser

Mån - Fre
Mån

08.00 - 10.00
19.00 - 20.00 bemannad av
en styrelserepresentant
__________________________________________________________________________

52:an
För olika fritidsaktiviteter, bokning av lokalen mm.

16

öppet

mån, tis,
kl 19.00 - 21.00
PORKALEN Nummer 1 mars 1999

Tel: 751 10 01

