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Tiden rusar iväg – det är re-
dan april! I skrivande stund
är det vitt på marken och
även snö i luften – men
snart……vi vet ju att det
kommer en vår trots alla
bakslag.

Styrelsearbetet har varit
mycket tungt de senaste
månaderna, fortfarande
försöker vi bringa i ordning
gällande tidigare förvalt-
ning. Mycket tid och frus-
tration över uppgifter som
inte gått att hämta in direkt,
frågetecken kring parkerings-
platser, andra kontrakt och
mera. Dessutom pågår arbetet
med stämningsansökan
gentemot HSB Stockholm.

När det gäller OVK-arbeten
(Obligatorisk Ventilations
Kontroll) har föreningen
och entreprenören träffat en
uppgörelse se separat artikel
s. 8..

Trots arbeten av ovanstå-
ende natur finns det även
glädjeämnen: t ex att pri-
serna på våra lägenheter går
upp igen! Styrelsen handläg-
ger ju alla överlåtelser och
det är mycket trevligt att
konstatera den ökande
trenden i prisutvecklingen.

Ordföranden

har ordet
Nuvarande stugvärdar har haft
ett möte där många viktiga
frågor togs upp och förslag till
förändringar och förbättringar
lämnades. Allt går inte att
genomföra genast men i sinom
tid bör beslut kunna tas om vissa
förändringar. Till våra duktiga
stugvärdar manar jag – ha
tålamod, styrelsen försöker
arbeta av både stora och små
frågor!

Föreningen har sagt upp HSB
Stockholm som ekonomi-
förvaltare och uppdraget
avslutas den sista april i år. I
anledning av detta kommer en
hel del förändringar att ske –
bland annat gällande avier för
avgifter/hyror/p-platser och
garage. Denna information
kommer vi att tillställa samt-
liga kontraktsinnehavare
personligen och då även
meddela utökat öppettider
tillfälligt på vårt
föreningskontor för att kunna
svara på frågor. Ny förvaltare
blir Gillesviks Förvaltnings
AB.

Inre fond bör nu vara helt
utbetald till samtliga som hade
belopp att erhålla. Styrelsen
har fått ett antal frågor i
anledning av detta – bl a vem
som ska erhålla behållningen
vid överlåtelser. I det fall överlå-

telsen var ”på gång” vid utbetal-
ning av fondpengar gick medlen
till säljaren, i annat fall enligt
kontrakt ”innestående medel
övergår till köparen”. Styrelsen
vill även meddela att vid icke
godkända överlåtelser där
godkännande av köpare dröjt
av en eller annan anledning,
innebar att säljaren erhöll
innestående medel. Övriga
frågor i anledning av utbetal-
ningen hänvisas till HSB
Stockholm eftersom de haft
föreningens mandat att i
enlighet med stämmobeslut
utbetala medlen.

 Eva Sandevik
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Rapport från föreningskontoret

Felanmälan:

Kom ihåg att felanmälan ska göras till oss på kontoret och ej till fastighetsskötare eller mark-
personal. Detta för att felanmälan skall registreras korrekt och koordineras med övriga fel-
anmälningar.

Felparkerade bilar:

Många har klagat på bilar som står felparkerade i området, detta gäller särskilt längs Sibelius-
gången. Besöksparkering finns på Kasködäcket och dessa platser skall utnyttjas.

Upphittade nycklar:

På kontoret har vi flera upphittade nyckelknippor som kan återfås mot beskrivning.

Annette och Gun-Britt

Sommarjobb till ungdomar !
Brf Porkala har under en rad år ordnat sommarjobb under ett par veckors tid för ungdomar i vår
förening. Arbetet har bestått i att utföra reparationer, målningsarbeten m.m. Vi räknar med att ordna
liknande arbeten även i år, och vänder oss till dig som är 15-17 år.

Om du är intresserad så håll utkik efter mer information när sommaren börjar närma sig !

Styrelsen
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In English, please!
IMPORTANT INFORMATION!

We are going to change economy handling during this spring. Instead of using HSB Stockholm we
have contracted Gillesviks Förvaltnings AB. This will mean some changes for YOU, but we will
individually write to all owners with information.

By now all owners should have received payment from ”inre fond” – all according to last years
agreement. If not, please contact HSB Stockholm who are handling this matter for us. You can
also visit our Föreningskontor during Monday evenings to see a member of the board in this
matter.

Now, one important date: June 5th yearly board-meeting which will take place in
Stenhagsskolan.

More information separately later.

I would very much like to have your comments to this part in our paper:
Is there anything you miss? Would you like to have different information?
Without feedback it is very difficult to guess what is most needed.

Is there anyone among you who would like to participate with a short article in English – you
are most welcome!

Styrelsen - Eva Sandevik

Viktigt - Ändrade betalningsrutiner !
Angående månadsavgiftsavier
Gillesviks Förvaltnings AB tillträder nu som ny ekonomiförvaltare för Brf Porkala. I och med
detta kommer avisering av månadsavgifterna fr o m maj månad 2000 att göras av oss. Om Du
har frågor avseende administrativa frågor så kontaktar Du:

Gillesviks kundservice 08-564 354 10, vardagar 8.00-12.00.

Inbetalningskonto
Avgifterna kommer att aviseras kvartalsvis - undantaget maj och juni månads avgifter där avier
bifogas -  och vi ber Dig notera att det är nytt inbetalningskonto för postgiro.

Nytt postgirokonto är:  124 69 99-5  HSB Brf Porkala

Autogiro
Tidigare autogiro, som drogs genom HSB, är nu avslutat och fungerar inte längre. Om Du haft
autogirodragning tidigare och vill fortsätta med detta måste Du alltså fylla i nytt godkännande
(anmälningsblankett kommer med avierna för maj och juni).Om Du skulle notera något fel vid
denna första avisering ber vi Dig omgående kontakta oss.

Gillesviks Förvaltnings AB

Carl-Johan Kastengren
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Bredbandsnät för Brf Porkala
Nedan ges allmän info om den pågående undersökning av olika bredbandsnätverk som föreningen
genomför. Målsättningen är att kunna få fram detaljerade förslag som anger den TOTALA kostnaden
för användaren (givet viss prestanda) under en längre tidsperiod (ex: 5 år). Dessutom skall nätverket
helst vara så öppet som möjligt.

Då beslutsunderlag finns kommer först information att utdelas till samtliga boende och därefter beslut
att tas vid en stämma (extrastämma eller vid ordinarie årsstämma 2000-06-05).

Akalla NätOrt:

I mars erhölls bifall till 2.5 MSkr för bl a slutprojektering av Akalla NätOrt. En referensgrupp bestå-
ende av representanter för de olika fastighetsägarna utsågs vid senaste mötet 2000-04-05. Även en
projektgrupp som genomför projektet skall bildas inom kort. En partiell detaljprojektering av ett antal
fastigheter görs för att bilda ett kompett beslutsunderlag för de olika fastighetsägarna. Detta är särskilt
viktigt då huvudparten av totalkostnaden kommer att belasta de olika fastighetsägarna.

Föreningen kommer att delta i ovan projekt med syfte att ta fram ett beslutsunderlag så fort som möjlig.
Dock skall påpekas att även övriga alternativ (se nedan) kommer att fortsätta undersökas. Detta för att
ge så stor handlingsfrihet som möjligt då slutligt beslut tas.

Ramavtalet HSB Stockholm - Bredbandsbolaget:

Föreningen har begärt in del svar från HSB Stockholm gällande det avtal som föreligger. Detta för att
kunna utvärdera förslagets konkurrenskraft.
Några konkreta svar på våra frågor har dock ej HSB Stockholm kunnat ge utan de har "bollat över"
ärendet till Bredbandsbolaget. Vi har ännu ej fått något svar från dessa.
Oaktat svaren på våra frågor kan vi idag se några STORA nackdelar med aktuellt avtal:
• Avtalet ger Bredbandsbolaget monopol på tjänsteutbudet under hela avtalstiden (minst 5 år). 
• Vi ställer oss starkt frågande till varför man ska upprepa misstagen då kabel-TV introducerades och 

byta ett monopol mot ett annat. Detta i en tid då marknaden öppnas upp allt mer.
• Föreningens egna användning av nätet beskärs kraftigt.
• Inget i avtalen (varken avtalet med brf eller de boende) anger vilken effektiv bandbredd mot Internet

leverantören (ISP) som aktuell månadsavgift inkluderar. För lång tid framåt är det denna bandbredd
som är flaskhalsen. 

• Föreningen får ingen "mängdrabatt" då fler lgh ansluter sig.
• Avtalen tar ej hänsyn till det kraftigt sjunkande priset på bandbredd från olika ISP.

Måldata AB:

Kontakt med Måldata AB har tagits och de har under en längre tid byggt lokala nätverk till företag.
Vanligt är att stamnätet som förbinder de olika fastigheterna är optiskt (vid korta avstånd används ofta
billig multi-mode fiber men kostnaden för att vid installationen inkludera single-mode fiber är tämligen
låg och medger högre hastigheter längre fram).

I fastigheterna dras idag vanlig UTP kabel men för att förbereda nätverket för framtida utbyggnader
rekommenderar Måldata att som föreningen tidigare angett (se Fiber LAN nedan) åtminstone installera
kanaler för fiberparet då UTP kabel installeras. Detta för att minska antalet lägenhetsbesök (något som
är dyrt då vi har 821 lgh)  som krävs vid installationen. Inom några få år kommer det troligen att vara
ekonomiskt optimalt att övergå till fiber ända in i lägenheten och då är grundarbetet gjort.

Måldatas förslag är helt leverantörsoberoende och ger föreningen (och slutligen de boende) maximal
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flexibilitet. Det blir alltså möjligt att både byta och ha flera olika tjänsteleverantörer.

En första undersökning på plats har skett. En första preliminär prisindikation för ett 100 Mb/s LAN nät
med fibernät (Giga Ethernet) mellan husen indikerar en kostnad av ca 3 000 kr/lgh. Priset för att förbe-
reda kanaler för fibernät ända in i lgh medför en tilläggskostnad av ca 1500 kr/lgh. Vinsten är att kostnad
för senare komplettering starkt reduceras.

AVA System AB:

Strax innan jul erhöll föreningen information om ett förslag där kabel-TV systemet utnyttjas för internet
kommunikation. Förslaget är betydligt mer avancerat än de som presenterats av Telia (comhem).

Några huvudpunkter:
• Leverantörsoberoende nätverk.
• Idag finns STORA nätverk byggda. Stjärn-TV samarbetar med AVA System AB vad gäller deras

nätverk i Stockholm.
• En central huvudnod installeras som sköter all kommunikation med de olika användarnas

anslutningar.
• Standardiserade bryggor (modem) utnyttjas i motsats till Telias. Standarden är DOCSIS (godkänd av

ITU) och stöds av bl a 3com, NorTel, HP, Cisco m fl.
• Trafiken utnyttjar de fria bandbreddsområden som idag finns i nätet. Kommunikationen är asymme

trisk. 
• För data FRÅN användaren används en returkanal. (Idag vanligen utrymmet 5-25 MHz, med är ofta

utökat till 5-45 MHz). 
• Ett antal parallella kanaler kan utnyttjas och varje kanal tar 3 MHz i anspråk och medger en data

hastighet av 10 Mb/s per kanal.
• För data TILL användaren utnyttjas en framkanal. (Ligger ofta i utrymmet mellan analog-TV och

digital-TV men kan placeras i godtyckligt intervall.)
• Ett antal parallella kanaler kan utnyttjas och varje kanal tar 8 MHz i anspråk och medger en data

hastighet av över 40 Mb/s per kanal.
• Bryggorna kan helt styras från centralnoden. Bl a kan val av kanal göras. Adressöversättning (NAT)

kan göras av centralnoden men det finns redan bryggor som även har denna funktion.
• Vid hög belastning övergår nätet till "tidslucke" - kommunikation (liknande Token Ring) vilket ger

högre s k "overhead" men förhindrar att nätet blir överbelastat. Centralnoden kan dessutom skicka ut
kommando till de enskilda bryggorna för att reducera bandbredden

• Mätningar visar på mindre overhead än motsvarande Ethernätverk (10 Mb/s).
• Då konceptet bygger på redan existerande nätverk blir detta förslag mycket konkurrenskraftigt pris

mässigt.
• Bryggor som kommer inom 1-2 månader är förberedda för anslutning av vanlig analog telefon för

internet telefoni. Detta ger en billigare telefonanslutning men den vanliga telefonen kommer troligen
(bl a av tillförlitlighetsskäl) leva kvar länge än.

Teknisk information har inkommit för både för användarbryggor och centralutrustning. 
Vi har även begärt in ett detaljerat implementeringsförslag.

Vi ser detta system som MYCKET intressant då det till låg kostnad skulle kunna erbjuda en bredbands-
lösning. Det skulle kunna fungera som en mycket bra "brygga" till de optiska nät som kommer att krävas
för framtida tjänster. Dessa tjänster finns dock ej idag och "brytpunkten" för då det blir optimalt med nät
helt byggda på fiber ligger av allt att döma några år framåt i tiden.

För senaste nytt om bredbandsnätet hänvisas till föreningens hemsida: www.porkala.org

Styrelsen
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OVK entreprenaden äntligen avslutad !
Arbetet med ventilationssystemet som påbörjades våren 1997 skulle enligt avtal varit klart v.5 1998.
Entreprenören (Luftkonditionering Norr AB) valde dock att ej följa den arbetsordning som avtalet
stipulerade och ett antal grova missar i planeringen av resp genomförandet av arbete medförde att
entreprenaden preliminärt kunde godkännas först 1998-12-23.

Föreningen erhöll i januari 1999 ett OVK -godkännande men ett antal lägenheter och lokaler
återstod att avsluta. Föreningen framförde även ett viteskrav gällande försening av entreprena-
den (47 veckor) samt ökade omkostnader p g a förseningen. Under 1999 genomfördes endast
en begränsad mängd ”restarbeten” från entreprenörens sida.

Mot slutet av 1999 framförde entreprenören krav på att en slutreglering skulle ske och vidkän-
des ej ovan fördröjning då dessa ansågs härföras till byggnadstekniska brister samt svårigheter
att erhålla tillträde till lägenheterna. Då kravet på slutreglering framfördes via jurist och svars-
tiden var kort tog styrelsen omedelbart hjälp av affärsjurist. En besiktning av kvarvarande
lägenheter genomfördes även under januari 2000.

Styrelsen framförde åter viteskraven och ansåg att huvudparten av fördröjningen orsakats av
brister i projektplaneringen och genomförandet av entreprenaden. De påvisade byggnads-
tekniska bristerna kunde ej anses utgöra betydande begränsningar.

Efter ett antal möten och juristkonsultationer erhölls följande förlikningsöverenskommelse
vilken godkänndes av styrelsen 2000-03-06:

√ De ursprungliga kraven från entreprenören på mer än 1 MSkr + ytterligare kostnader för
förlängd etableringskostnad reducerades till ett ”i allt för ett inkl moms” belopp av 380
kkr.

√ Av föreningens ursprungliga krav på 11 månaders vitesbelopp erhölls 8.
√ Styrelsen löste entreprenören från garantibesiktningen (och erhöll betalt för detta). Detta

innebär dock ingen begränsning då ett stort periodiskt underhåll av fläktar m m planeras
och detta automatiskt innebär att garantidelen normalt  ”ogiltigförklaras” av
entreprenören.

Genom förlikningen undvek styrelsen en långdragen (och osäker) juridisk process som p g a
den bristfälliga projektledningen skulle varit synnerligen tidskrävande att sammanställa fakta-
underlag till.

Att ändock ”driva frågan” till ett avslut har utöver ekonomiska fördelar med all önskvärd
tydlighet visat att:

• Anlitade konsulter måste övervakas/styras av styrelsen fortlöpande
• Projekten måste upphandlas noggrant
• Entreprenörernas kompetens bekräftas (även underentreprenörerna)
• Dela upp större projekt i tydliga delprojekt och ställa starka krav på avstämnings

tidpunkter
• Avisering av lägenheter skall hanteras i nära samarbete med styrelsen

Styrelsen



PORKALEN   Nummer 1  april 2000 9

Felrapportering - statistik
I samband med att en felanmälan görs matas denna in i felrapporteringssystemet. Efter åtgärdat fel görs
en återrapportering varvid bl a uppgifter om åtgärd, tidsåtgång och kostnad matas in. Vid driftsmötena
som normalt hålles en gång per månad med förvaltaren gås diverse statistik igenom.
Syftet är att både hålla koll på kostnaderna och servicenivå. Till den senare hör bl a åtgärdstiden.

Nedan presenteras en del uppgifter som har tagits fram för perioden 1999-03-01 - 2000-02-29.

Presenterat material gäller för fel tilldelade ISS Fastighetsservice.
Vänstra diagrammet visar totala antalet felanmälningar per månad. Under sommarperioden sjönk
antalet anmälda fel kraftigt. Under november hade vi en ”topp” med 274 felanmälningar. Därefter har
antalet anmälningar sjunkit.

Högra diagrammet visar andelen (%) av felen som åtgärdas inom 1-5 arbetsdagar, 6-10 arbetsdagar
eller mer än 10 arbetsdagar. Idag gäller att över 90 % av felanmälningarna åtgärdas inom fem arbetsda-
gar. Till höger visas genomsnittliga åtgärdstiden (i arbetsdagar). Fel som tagit längre tid att åtgärda än 10
arbetsdagar är ej medtagna i detta diagram.

Av speciell vikt är att kontrollera trender i ovan
diagram. Om t.ex. genomsnittliga åtgärdstiden
ökar under en längre tid kan detta vara tecken
på att förvaltaren har tilldelat för små resurser.
Något som bör upptäckas och åtgärdas så fort
som möjligt.

Anm. Ökning i åtgärdstid under hösten berodde
på att ISS förlorade fastighetsskötare med kort
varsel.

Under året kommer en liknande uppföljning att
ske för anlitade underentreprenörer detta bl a för
att kunna sålla ut de som ej håller måttet.

Framöver kommer även kostnadsutvecklingen
(tid/fel) att presenteras. Detta då denna likväl
ovan kvalitetsmått är av vikt att följa.
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Information från förvaltaren

Trädgård

Hej på er !
Nu är det nästan vår i luften förutom snön som envisas.  Så kommer vårlökar upp och förgyller
rabatterna.  Den nollställning vi håller på med av området på insidan av Porkala är till ända, nu är det
utsidans tur att få en ansiktslyftning och den gör vi fram till mitten av April.  Vi kommer att göra ett
uppehåll över sommaren och fortsätta i början av September.  Detta beräknas vara klart i December.
Men vi har gjort nya förslag till en ansiktslyftning på insidan, t ex att tallplanteringarna tas bort osv.
men det sker efter styrelsens godkännande.  Det känns kul att ha fått göra denna ansiktslyftning och vi
ser fram emot sommaren, då vi ser resultatet i helhet.  Vi tackar för det tålamod ni har haft, trots alla
rishögar.  Den biten skall vi bli bättre på det lovar vi !!  Det finns fortfarande hundägare som ”glöm-
mer” sin avföring i rabatter och det är väldigt störande för oss som arbetar där och här, försök tänka
på det ! Har ni förslag på ytterligare arbeten ni vill ha ändrade så vänd er till styrelsen så går det rätt
väg.  Ni får dock gärna fråga oss om råd och idéer.  Vi finns till när som helst för er och hjälper er.

Med vänliga hälsningar ”Trädgårdshjältama” Pär, Ingemar och övriga på ISS.

Fastighet

Det har nu gått några månader sedan förra numret av Porkalen och vi har lärt känna området om
möjligt ännu bättre.  Generellt hinner, vi nu utföra våra arbetsorder från kontoret snabbare.  En del av
arbetsuppgifterna kräver specialkompetens. Då kan det ta lite längre tid.  Dessa arbeten utförs av
entreprenörer som är godkända av styrelsen. Vid större arbeten infordras offert från minst tre intres-
senter.  Ett av de stora arbeten har ni förmodligen lagt märke till.  Jag tänker på balkongtaken som fått
ett nytt tätskikt.
November och december månad var arbetsorderingången högre än vanligt vilket gjorde att ett antal
fick vänta någon dag extra med att få sina beställningar utförda.
Vårt mål var och är att så snabbt som möjligt utföra vårt arbete så att onödig väntan på hjälp skall
förekomma.

De sista månaderna har föreningen dessvärre varit utsatt för en hel del inbrott, framförallt i
källarförråd.  Mycket arbete har gått till städning och uppsamling av utspridda föremål i källargångar
och andra lokaler. Även återställning och reparation av dörrar och fönster har krävt mycket tid.

Vi vill därför tacka alla för det överseende ni visat.  Vår ambition är att serva Er så snabbt som
möjligt.

ISS Fastighetsservice - Personalen
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Depositionsavgifter - Nycklar

Vid utlåning av diverse nycklar (ex. garagebursnycklar,
bastunycklar m m) tar föreningen ut en depositionsavgift.
Huvudanledningen till att detta görs är att tillse att nyck-
larna återlämnas efter hyresperioden/medlemsskapets
upphörande. Detta är särskilt viktigt då det i de flesta fall
rör sig om s k säkerhetsklassade nyckelsystem vilka
kräver omfattande hantering att sköta och är dyra att
byta ut.

En negativ konsekvens är dock att hanteringen av kon-
tanter därmed ökar.

Styrelsen har därför beslutat att alla utbetalningar av depositionsavgifter f o m
2000-04-01 kommer att ske via postgirot. Avdrag för postens avgifter relativt utbetalaren
(föreningen) kommer att göras.

Ni som har personkonto i Nordbanken alternativt postgirokonto kan överföra utbetalningen till detta
konto för att undvika avgiften vid inlösen av avin.

Styrelsen

Ny domän för Brf Porkala

För att öka tillgängligheten till förningens hemsida har en
ny domän registrerats in (den kommer att tills vidare
fungera jämte den tidigare via s k URL-forwarding.).

Ny domän: www.porkala.org

Den färskaste informationen finns utlagd på hem-
sidan varför vi uppmanar Er som är intresserad av
dessa att regelbundet gå in på hemsidan och kolla
under ”Nyheter !”.

Vi söker lägga in nytt material ett antal gånger per månad.

Kom gärna med synpunkter på innehåll m m (helst via e-mail till porkala@telia.com). Hemsidan är
primärt till för de boende i området men är även till för att ge info till intresserade köpare/mäklare
samt entreprenörer m.m.

Styrelsen
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Ny ekonomiförvaltare

Det arbete som styrelsen inledde under 1998 vad gäller att upphandla de förvaltningstjänster m m i
konkurrens ledde till att ekonomiförvaltningen från HSB Stockholm sades upp och ett förfrågnings-
underlag sammanställdes m h a konsult.

Då HSB under oktober/november 1998 installerade ett nytt datorsystem (AGRESSO/HAMBO) fanns
ett stort antal fel/brister i tjänsterna under tiden fram till sommaren 1999. Dessa brister innebar bl a att
föreningen under ett antal månader ej erhöll någon som helst ekonomirapportering. Tilläggas skall var
att ingen som helst information från HSB erhölls. Det var först då samtliga sju föreningar i Akalla/
Husby gemensamt tog kontakt med HSB en dialog inleddes. Denna resulterade i att en symbolisk
ersättning motsvarande kostnaden för två månaders ekonomiförvaltning betalades ut. Brf Porkala
drabbades särskilt svårt då vi bytt förvaltare under ovan period.

Under hösten sades ekonomiavtalet upp och ett förfrågningsunderlag togs fram i samråd med konsult.
De punkter som tillmättes störst betydelse var:

1 Flexibel och lyhörd förvaltare
2 Ekonomiförvaltning som anpassas till den förändrade fastighetsförvaltningen
3 Möjligheter för styrelsen att erhålla färskare rapportering (i dataformat) och med

möjlighet att generera egna rapporter/analyser.
4 Kontoplaner m m som anpassas till beställarens behov och inte tvärt om
5 Utnyttjande av moderna rutiner för att minska arbetskraftskostnaden.

Ett stort antal företag, inkl. HSB, erhöll förfrågningsunderlaget och efter offertöppning och
granskning valde styrelsen att utse Gillesviks Förvaltnings AB som ny ekonomiförvaltare f o m
2000-04-01. Avtalet med HSB gäller t o m 2000-04-30.

Genom att anpassa avtalet till de tjänster som föreningen behöver (idag betalar vi för en hel del tjänster
som övertogs av föreningskontoret f o m 1999-01-01) minskar kostnaderna för ekonomiförvaltningen
med närmare 250 000 kr.

För att säkerställa övergången och minimera antalet problem kommer Gillesviks Förvaltnings AB att
påbörja överföringen redan under mars. För att erhålla säkrast möjliga uppgifter kommer i så stor
utsträckning material från föreningens egna register att användas.

Det är styrelsen förhoppning att byte av ekonomiförvaltare skall kunna ske utan några större problem.
Liksom idag kommer förvaltaren att kunna nås per telefon under vardagar för frågor/hjälp med avier
etc.

Den ökade möjligheten till kontroll/insyn kommer att utnyttjas främst av styrelsens ekonomiansvarige och
kunna ge säkrare underlag till styrelsebeslut. Detta är en naturlig följd av den ökade ”tyngd” som lagts
vid ekonomihanteringen (vid senaste stadgeändringen infördes krav på att styrelsen skulle utse en
ekonomiansvarig).

Av betydelse är också att kontakterna mellan styrelse/ekonomiförvaltar/inkassobolag (se särskild artikel
i detta nummer) fungerar flexibelt och säkert.

Styrelsen
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Grannsamverkan våren 2000
Nu när våren och sommaren närmar sig och man är mer ute i skog och mark står lägenheten ofta utan tillsyn.
Tänk så bra det vore att vara med i grannsamverkan, då alla hjälps åt att kolla vilka som kommer och går.
Därför ni som ännu inte är med, ”gå med nu !” (90 % av alla medlemmar är med)
det är helt kostnadsfritt. Märkverktyg får lånas. Behöver ni hjälp, vänd er med förtroende till oss, vi hjälper er
gärna.

Seidy Söderlind
Sveaborgsgata 8
Tel 08 751 63 47

Barbro Alvolin
Sibeliusgången 32
Tel 08 751 38 67

PS. Tidigare husombud som ej engagerar sig i grannsamverkan ber vi
återlämna sina pärmar. Ds

Sejdy Söderlind och Barbro Alvolin
751 63 47 ------  751 38 67

Föräldravandring !

Vi är några föräldrar som har börjat att vandra i Akalla på kvällar/nätter

VARFÖR?

Vi gör det framförallt för att finnas till hands som vuxna medmänniskor för våra ungdomar ifall       det
”händer något”. Ja, vi vet ju alla att det händer saker på nätterna. Då tror vi att det är skönt  att det
finns några vuxna som faktiskt ”bryr sig”. Vi hoppas och tror att din och min blotta närvaro har en
lugnande inverkan. Att vara ute och vandra innebär inte minst att lyssna till varandra. Ju fler vi är som
är ute och rör oss desto mer tror vi också att vi kan få bort de rädslor och osäkerhetskänslor som kan
uppstå mellan generationerna.
Vi behöver bli fler! Hör av dig till mig - och värva gärna någon mer!

Initiativet till att starta föräldravandring kommer denna gång från föreningen Akallas Barn och
Ungdom, vars styrelse består av representanter från de flesta boendeföreningarna i Akalla. Vi
vill också utveckla samarbetet med Fältassistenter, Hem och Skola, polis, fritids- och skolper-
sonal.

Staffan Andrén   751 63 79
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Studieverksamheten - våren 2000

Ulla Sjöberg

Våren är nu här och de kurser vi tidigare
annonserat om i flygblad och på föreningens
hemsida är nu igång.

Av distriktets totalt 16 föreningar har fyra
(Fanö, Rågö, Husby 1 och Porkala) valt att
samarbeta för att få så många deltagare till
studiecirklarna som möjligt.

Jag ser det dessutom som en fördel att vi har
placerat studierna i de olika föreningarna för
att ge möjlighet för deltagarna att lära känna
även områden utanför den egna föreningen.
Vi har dessutom fått positiva reaktioner från
deltagarna angående detta. Den lokala anknyt-
ningen gör dock att fler har möjligthet att
deltaga i kurserna.

De kurser som rönt mest intresse är:

Qigong, Data för nybörjare och Aktiekunskap.

Dessutom har under senare tid intresset väcks
hos många som vill dansa Salsa och därför
startade en studiecirkel (hålles tisdagar i
Stenhagsskolan ingång A29).

Även studiecirklarna för Qigong (hålles
onsdagar)  och Aktiekunskap (endast det första
och sista kurstillfällen, för övrigt förlägges
kursen till Brf Fanö) hålles i Stenhagsskolan
ingång A29.

Data för nybörjare hålles i Husby träff för
andra året rad och är populär för många även
äldre.

Studiesamarbetet mellan de deltagande fören-
ingarna har varit bra och vår förhoppning är
att detta skall fortsätta och att fler föreningar
ansluter sig. Det krävs dock ett aktivt engage-

mang från samtliga deltagande föreningar för att
detta samarbete skall vara meningsfyllt.

Ett problem är att finna lämpliga lokaler till
de olika kurserna och i något fall har nödlös-
ningar krävts för att kunna starta en kurs i tid.

För annonseringen av kurserna via flygblad
och information via föreningarnas olika
hemsidor är det mycket viktigt att denna
information kommer ut i tid och att den
därefter delas ut av våra studieorganisatörer i
rätt tid och att därefter arbetet med anmäl-
ningarna som kommer in hanteras skyndsamt.

Att ge informationen till de intresserade som
hör av sig och undrar vad kursen kostar och
hur dessa är upplagda krävs också.

För att en kurs skall starta krävs minst fem
deltagare (för vissa kurser ställs dock ytterli-
gare krav). Samarbete med en studieorganisa-
tion finns och utvärdering av detta (ABF har
tidigare anlitats) sker fortlöpande.

Har ni önskemål om studiecirklar så kom in
med det på kontoret eller maila eller faxa in
bidrag för det underlätta för oss som försöker
att uppfylla era studieönskemål.
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 Vitvaror i grovsoprummet
Problemet med vitvaror i grovsoprummen har fortsatt. Dessa vitvaror kräver att föreningen (läs: vi alla
gemensamt) måste beställa en extratransport till hög kostnad.

Kostnaden är dessutom ännu större för de
vitvaror som placeras i källargångar o dyligt...

Denna kostnad är desto onödigare då de
flesta leverantörer av vitvaror erbjuder bort-
forsling i samband med köpet/installationen
av nya dito.
En rättmätig fråga är: Ni som kastar era vit-
varor på det här sättet – med vilken rätt an-
ser ni att era grannar ska stå för era kostna-

der ?

Låt leverantören hämta din gamla vit-
vara eller åk till en sopstation som tar

emot vitvaror gratis!

Skärpning ! Styrelsen

Träfflokalen – Bokning

Under läsåret HT 1999 /VT 2000 hyrs träfflokalen 52:an ut till Stenhagsskolan. Detta görs för
att hjälpa skolan i en akut platsbristsituation (många av föreningens medlemmar har barn i
skolan) samtidigt som vi får in en god hyresintäkt.

P g a att lokalen ”Stenis” var mindre än vad som först utlovades har kommunen erbjudit fören-
ingen att även kunna utnyttja 52:an för barnkalas. Lokal ”Stenis”, som ligger i källarplanet
på Stenhagsskolan mittemot ingången till 52:an är dock fortfarande bokningsbar.
Vid användandet av 52:an/lokalen ”Stenis” gäller följande:
- Avsett för barn som fyller högst 12 år, eller vuxna, boende i föreningen.
- Lördagar och söndagar mellan 13.00 – 18.00
- Bokning sker genom föreningskontoret 750 66 30, må-fre 8.00-10.00
- Hyran för lokalen är 100 kr.
- Depositionsavgift på 300 kr. betalas vid nyckelutlämningen. Depostionen minus hyran

återfås efter återlämnandet av nyckeln och avsyning av lokalen. Om lokalen ej är tillfreds-
ställande städad är depositionsavgiften förverkad.

- Nyckeln hämtas tidigast sista vardagen före bokad tid, visa upp ID-handling.
Nyckeln återlämnas direkt efter bokningspasset i föreningslokalens brevlåda i ett förslutet
kuvert.

- Lokalen skall städas efter användandet.
- Rökning är INTE tillåten i lokalen.
- Det skall alltid finnas minst en vuxen närvarande vid barnkalas.

Övrig verksamhet – kurser, schackspel, möten, pensionärsträffar – hålls även i fortsättningen i
52:an.

Styrelsen
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”Vi undersöker...”

Föreningens fjärrvärmeförbrukning
1. Total energiförbrukning

För föreningen gäller följande:
Total lägenhetsyta = 58 301,5 m2 , Total uppvärmd
yta =  80 480 m2, Förbrukningskategori 2.4
(Bostadshus friliggande 1976-)

Av diagrammet th. framgår klart att alltsedan
1995 föreningens totala energiförbrukning
har varit monotont stigande. Värdena ligger
klart högre än de värden som jämförbara fastig-
heter uppvisar. Då fjärrvärmekosrnaden ligger på
över 5 MSkr/år innebär detta mycket stora
extrakostnader.

2. Utnyttjad vattenmängd

För att minimera kostnaden skall temperaturskill-
naden mellan fram- och returledning vara så hög
som möjligt. På detta sätt minimeras totala flödet och
därmed kostnaderna.

Q-värdet ligger högt och har kontinuerligt stigit
under perioden. För 1998 ligger det 42 % högre än
1995. Detta medför att flödet är onödigt stort (kan även
ses på att temperaturskillnaden mellan fram- och retur-
ledning sjunkit – mätfel hos flödesmätare eller
temperaturgivare kan elimineras).

Särskilt utmärkande är förändringen mellan år 1995
och 1996 då Q-värdet steg med 22 % !!!

Idag motsvarar denna skillnad i flöde en kostnadsök-
ning på  ca 100 kkr / år.

3. Sammanfattning

Fjärrvärmeanläggningen har under studerad period (1995 – 1998) haft en kraftigt negativ utveckling och
har under de senaste åren uppvisat klart undermålig prestanda. Ingen rapportering har skett från HSB
Stockholm, som dessutom haft att svara för att minimera Brf Porkalas driftkostnader, varför föreningen
lidit betydande ekonomisk skada.

4. Tekniska åtgärder

Under senaste halvåret har styrelsen varit engagerad i att få fram ett beslutsunderlag för åtgärder
gällande driftoptimering  (fjärrvärme, ventilation, vatten och fastighetsel) målet är att långsiktigt
kunna sänka driftskostnaderna med 1 - 1.5 MSkr/år och samtidigt förbättra inomhusklimatet.
Mer info kommer att ges längre fram.

Mats
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Ris
 TILL DIG

* som ställer skräpkassar vid
sidan av papperskorgarna.
Ta de extra stegen till
soprummen,  tack.

* som hundägare, som låter
din hund uträtta sina behov
inombostadsområdet.Snälla
du, använd plastpåsar för
allas trevnad. Hela Järva-
fältet finns ju också att
tillgå.

Tänk dock på att Järva-
fältet är ett naturreservat
(strikt kopplingstvång
råder) och inte en rast
plats för din hund eller
katt !!!

och

Allmän städdag lördag 6 maj !
Föreningen följer i år den allmänna städdag som sker i Kista, Husby
och Akalla, vi städar vår egen förening samma dag med start kl.
10.00.

Containers uppställes på vanliga platser och krattor mm avhämtas
och avlämnas på Sibeliusgången 32, trädgårdsförrådet, ingång från
gården.

Föreningen bjuder på förtäring på restaurang Sibelius efter
avslutad städning ca kl 13.00,  biljett erhålles vid avlämning
städredskap.

OBS! Samma dag håller vi mellan 11 – 13 öppet hus för visning av vår totalrenoverade BASTU, Kaskö-
gatan 18, baksidan!

Styrelsen

* som lägger ut dörrmattor
utanför lägenhetsdörren.
Detta hindrar städarna från
att göra sitt arbete.

* som smutsar ner och för-
ore nar i allmänna utrymmen
och därmed förstör för
många av dina grannar.

 TILL DIG

* som lämnar in upphittade
nycklar på Förenings-
kontoret!

* som försöker hålla ordning i
soprummen!

* som låter leverantörer av
vitvaror ta din gamla
maskin i retur!

* som anmäler fel Du upp-
täcker och inte litar till att
någon annan gör det !

* Till alla stugvärdar som lämnar
in checklistorna direkt efter
utförd rondering.



PORKALEN   Nummer 1  april 200018

Den helt dominerande gruppen boende i Brf Porkala sköter sina ekonomiska åtaganden mot föreningen
klanderfritt. Dock finns det fortfarande en del som ej betalar månadsavgifter etc i tid. Detta trots att vid
ett flertal tillfällen (och i ett flertal media) allvaret av att ej betala månadsavgiften i tid har påpekats.

Detta innebär att föreningen får räntekostnader där vi borde ha ränteinkomster och denna förlust får
betalas av det stora kollektivet av skötsamma boende.

Då även andra inkassoärenden erfordrat orimligt stor arbetsinsats från styrelsen och begärda inkasso-
uppdrag generellt hanterats långsamt stod det under hösten 1999 klart att förändringar krävdes.

För att söka förbättra situationen beslöts att en upphandling av inkassotjänster skulle ske. Ett
förfrågningsunderlag togs m h a konsult fram och upphandling gjordes i konkurrens. 
Efter offertgranskning beslöts att teckna kontrakt med Intrum Justitia ( www.intrum.se )
gällande f o m 2000-01-01.

Våra förhoppningar är att valt inkassoföretag skall uppnå:

♦ minskade antal inkassoärende genom snabb och konsekvent hantering av desamma
♦ snabbare och mer självständing hantering av inkassoärenden
♦ Styrelsen får även tillgång till aktuella ärenden "on line" vilket även förbättrar besluts

underlagen vid styrelsemötena.

Styrelsen

Nytt inkassobolag f o m 2000-01-01.

KABEL-TV
Grundutbud

Fasta kanaler Kanal Dekoder
SVT 1 VHF 5 05
SVT 2 VHF 7 07
TV 4 VHF 6 06
Lokalkanal VHF 9 09

Rörliga kanaler
TV 3 VHF11 11
Kanal 5 S 11 31
Eurosport Inter. S 17 37
MTV S 16 36
ZTV VHF 8 08
Euronews VHF10 10

Radiokanaler
P1
P2
P3
P4
Samt inom området förekommande närradio stationer

Extra kanaler
TV 9 S 19 39
Finlands TV S 9 29
Finlands TV S 40 60
TV 21 S 10 30
Upplåten kanal S 6 26

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

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

Baspaket Dekoder
BBC World 55
Sci Fi Channel 40
MixPaket
Eurosport Nordic 32
CNN 34
BBC Prime 57
Discovery 58
Animal Planet 58
TNT 59
Cartoon Network 59
Filmkanaler
CANAL + 41
CANAL + GUL 33
TV 1000 35
TV 1000 Cinema 38
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Basturenoveringen avslutad !

Öppet hus Lör 6/5 11.00 - 13.00
(Kaskögatan 18), Välkomna ! 

Från och med 15.00 6/5 kommer bastun att
vara öppen för användning.

Renoveringen i huvuddrag:

• Mögelsanering har genomförts.
• Golv- och väggklinkers har utnyttjats.
• Omplanering av duschplatserna och omklädningsdelen för bättre funktionalitet.
• En helt ny ventilationsanläggning (med både till- och frånluft) har installerats. Både tids-

temperatur- och fuktstyrning har installerats. Denna anläggning används även för det ut
-rymme som nu avdelats för användning som kontor.
• Belysningen är utförd med reglerbara högfrekvensdon vilka steglöst reglerar ljusstyrkan. 

Lysrören är helt flimmerfria och släcks aldrig ner helt för att ge så god total ekonomi som
möjligt.

• Vattenfontän med renat och kylt vatten har installerats.

Övriga nyheter:

• Städningen kommer framöver att samordnas med övrig städning av fastigheterna.
• P g a att bastun varit stängd f o m 990510 kommer ingen årsavgift att tas ut för 1999.
• Årsavgiften för 2000 har satts till 400 kr. Inbetalningskort kommer att skickas ut i maj/juni.
• Då ingången till bastun nu är från källargången kan de som så önskar hämta en nyckel på

kontoret för ytterporten på källarplanet (ingen ytterligare depositionsavgift tas ut för denna
nyckel).

Det är styrelsens förhoppning att vi tillsammans skall kunna hålla bastun i gott skick. 

Styrelsen
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VIKTIGA TELEFON nr
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terotnoksgnineröF
nalp-E,63negnågsuilebiS

)ettennAhcottirB-nuG(

:ditteppÖ :ditteppÖ :ditteppÖ :ditteppÖ :ditteppÖ
00.01-00-80:erF-nåM

)*00.02-00.91:nåM
.pereslerytsvadannameb)*

0366057-80

,gniretnahlekcyn,nalämnaleF
,tkartnok,resletålrevö

-Phcoegarag,relakolseryh
.restalp

00.21-00-80:ditnofeleT

nalämnaleF 0366057-80
,tnurtengydnalämnaleF

åderaravsnofeleT(
).tgnätsräterotnoksgnineröf

neklaF/lefatukA 0548767-80

retferagninlämnalefatukA
.)lefssihje(ditsrotnok

mO!SBO mO!SBO mO!SBO mO!SBO mO!SBO
jenegninkcyrtu

tukamossmödeb
.edneobnedsaretibed

ecivrestehgitsaFSSI 49433065-80 aragadrav,lefednaksdårB
.ditsrotnokretfe

ssiHnalämnaleF 0810816-80 )lefssihalla(BAenoK

datsmlohkcotS
gnirekraP

0069277-80 rogårfkifarT

satiruceS 5163446-070 rogårfsgninkaveB

nelakolffärT 1001157-80
mmralkricidutS

"sinetS"isellåhsalaknraB
.0002TVrednu


