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Felanmälan:

Kom ihåg att felanmälan ska göras till oss på kontoret och ej till fastighetsskötare eller markpersonal.
Detta för att felanmälan skall registreras korrekt och koordineras med övriga felanmälningar.

Telefonbevakning 08.00 - 10.00:

Många tycker att det är svårt att komma fram per telefon mellan 08.00 - 10.00. Mellan 08.00 - 10.00
när föreningskontoret är öppet för besök prioriteras dessa i första hand. Antingen kan du då lämna
meddelande eller göra en felanmälan på telefonsvararen (vilken kontrolleras vid början och slutet av
arbetsdagen) eller återkomma senare under dagen då kontoret är stängt. Tiden för telefonbevakning har
utökats till 08.00 - 14.00 samtliga vardagar (lunch mellan 12.00 - 12.30).

Ni kan även ringa telefonsvararen direkt (08 - 44 06 86) för att göra felanmälan eller lämna
meddelande.

Filter till kökskåpan:

För att få korrekt funktion på frånluftsuttaget i kökskåpan bör filtret i denna bytas regelbundet. Nya
filter kan köpas på föreningskontoret för 50 kr.

Tätningslister till fönster:

Särskilt, till föreningens fönster anpassade, tätningslister av gummi kan köpas hos:
Kuntze & Co   Lindhagensgatan 76   10 222 Stockholm.

Rökning förbjuden i allmänna utrymmen:

Tänk på dina grannar, rök ej i trapphusen.

Gun-Britt och Gun-Britt och Gun-Britt och Gun-Britt och Gun-Britt och AnnetteAnnetteAnnetteAnnetteAnnette

Rapport från föreningskontoret
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Städinfo m.m.
Åtgärder källargångar - sexvåningshusen.

För att bl.a. underlätta städningen av källargångar har samtliga golv och väggar målats om. Dess-
utom har självlysande markeringar (vid hissar och längs golvet) monterats.
För att undvika att dra in onödigt skräp via källaringångarna kommer nedfällda skrapmattor, av
samma typ som finns innanför huvudentréerna, att monteras innanför källaringångarna.

Åtgärder återvinningsrummen

Avtalet med Sita AB, som vi haft mycket problem med har sagts upp och från årsskiftet har vi endast
hjälp av RagnSell. Under tidigare år har det varit ett ständigt problem med att de olika företagen ”skyllt
ifrån” sig på andra företag, att på ovan sätt minska antalet ”kockar” förenklar förhoppningsvis proble-
met något.

Genomgång av återvinningsrummen har gjorts tillsammans med RagnSell och en del ändringar kommer
att göras (bl.a. kommer samtliga återvinningsrum att förses med rörelsestyrd belysning av den typ som
finns i återvinningsrummet Sibeliusgången 36-38 och översyn av skyltningen kommer att ske). Under
våren beräknas även ett betydligt ambitiösare avtal (kallat ReturMera) att tecknas med
RagnSell. Med detta avtal är det renhållningsföretaget som tar ett helhetsansvar (inkl. info till boende)
och anpassar antal kärl, kärlstorlekar, tömningsfrekvens efter faktiskt behov.

Om Ni kastar större grovsopor - tillse att dessa ej blockerar tillträde till återvinningsrummet i stort.

UllaUllaUllaUllaUlla

Markkontakt

Vinterperioden har nu flutit förbi. Ingen vinter den andra lik ! Men med duktig personal från
anlitad entreprenör där förändringar av schemaläggning samt jourutryckning har skett för att
snöröjningen skulle bli till fullo! Hoppas att det har fungerat för alla.

Har Ni synpunkter på årets snöröjning - inkom gärna med dem till föreningskontoret.

Sommaren är nu i annalkande. Målet att hålla området rent och fint, vilket innebär fortsatta krav på
åtgärder för allas trivsel.

Cyklar som ej användes skall plockas bort
från cykelställen !
Det ser mycket skräpigt ut med, trasiga eller
rentav ”halvslaktade”, cyklar i cykelställen.

Ni som tror att nedskräpning ej kostar er något -
beakta att kostnaden för städningen lägges på
den gemensamma avgiften. Det kostar däremot
inte något att ta upp skräp kastat av andra och
placera i närmaste papperskorg. Tänk på detta
och gör vad Ni kan för att minska nedskräp-
ningen i området.

Våren var sen i år - bilden togs 2003-04-12.

Att hålla området snyggt och rent är något som ställer krav på medverkan från samtliga
boende inte endast anlitad markpersonal.

ArneArneArneArneArne
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Installation av brandvarnare

Som ett led i att öka brandsäkerheten och söka säkerställa att en fundamental ”skall” sats i tillämp-
lig lag (Räddningstjänstlagen [RäL] (1986:1102) 41 §, för mer bakgrundsinfo se: Porkalen nr 4
2002, sid 6-7) uppfylles har styrelsen beslutat om att följa rekommendationer från bl.a Räddnings-

verket och installera brandvarnare i samtliga lägenheter i föreningen (821 st). För att undvika falsklarm
och ge fullgod funktion är det av vikt att brandvarnarna monteras på lämpligt ställe, kan avvika något
från lägenhet till lägenhet. Därför kommer monteringen av brandvarnarna att ske av anlitad entreprenör,
Brandsäkra Stockholm AB. Detta företag har under senaste 1-1.5 året monterat närmare 30 000
brandvarnare i Stockholmsområdet.

Installationsarbete

Installationen av brandvarnare beräknas ske under perioden 2003-05-06 - 2003-05-21 och genomförs
hus för hus. För att undvika fördröjningar och ökade kostnader är det av stor vikt att tillgång till lägenhe-
ten ges den aktuella installationsdagen. Särskild avisering kommer att delas ut till samtliga boende i god
tid innan installationsdagen.

Ansvarsfördelning

Styrelsen har beslutat att följa den ansvarsfördelning som träffats mellan Fastighetsägarna Stockholm
och Hyresgästföreningen Region Stockholm. Beslutet omfattar samtliga lägenhetsinnehavare (både
bostadsrätts- och hyresrättslägenheter) i föreningen och innebär att:

Bostadsrättsföreningen ansvarar för uppsättning och när så krävs utbyte (både periodiskt och
sådant som föranleds av fel) av brandvarnare i samtliga lägenheter.

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att brandvarnaren i lägenheten vårdas samt att den funktion-
skontrolleras en gång per kvartal. Fungerar ej brandvarnaren skall felanmälan göras.

Särskild informationsskylt kommer även att sättas upp på samtliga
namntavlor.

ICAS IIR-SLi

Den brandvarnare föreningen valt att installera är av lågaktiv
joniserande typ (endast 3,5 kBq = 10% av det normala 35-40
kBq) vilket gör den mer miljövänlig än andra brandvarnare.
Dessutom minskas betydligt problemen med avfallshanteringen
då både den aktiva strålkällan såväl som batteritypen är betydligt
miljövänligare än dagens typer.

För att säkerställa fullgod funktion under enhetens hela livslängd
är batterierna (3 st 3V litiumbatterier) fast monterade och har en
livslängd av 8 - 10 år. Då detektorn, liksom batterierna, åldras
skall brandvarnaren när batterierna är uttömda kasseras och ny
enhet monteras. Utbytet av brandvarnarna har lagts in i fören-
ingens periodiska underhållsplan.

Brandvarnaren har inbyggd testfunktion som testar rökvarnar-
funktionen (de flesta andra testar bara batteriet) såväl som
batteriet. Garantitiden är 5 år. Yttermått: 76 (B)*103 (L)*38 (H)
mm. StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen
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”Sex kilo pulver”
Nedan återges (med tillstånd av Räddningsverket) utdrag från informationsskriften ”Sex kilo pulver”
framtagen av Räddningsverket, Konsumentverket, Svenska Brandförsvarsföreningen, Försäkrings-

förbundet, Svebra och Brandserviceföreningen. (Beställningsnummmer R40-223/00).
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Pulversläckare
I samband med installationen av brandvarnare erbjuder anlitad entreprenör, Brandsäkra Stockholm AB,
samtliga boende att till reducerat pris inköpa bl.a. en pulversläckare av fabrikat Presto (modell P 6 GS).
Nedan återges (med tillstånd av tillverkaren AB Förenade Brandredskap) produktblad över aktuell
brandsläckare. Mer info finns på företagets hemsida (www.presto.se).
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Aktuella priser kommer att ges i samband med aviseringen inför monteringen av brandvarnare. Notera
dock att erbjudande om extra brandutrustning (inkl. brandsläckare) ges direkt av anlitad entreprenör och
är alltså ej inkluderad i installationsentreprenaden av brandvarnare. Jämför därför gärna aktuella priser
med andra försäljningsställen. Mer info om annat, både genomfört och planerat, brandförebyggande
arbete kommer att ges i kommande ordinarie nummer (Porkalen nr 3 2003). StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen
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Valberedningen söker ...

Vi söker dig som vill vara med och påverka det som händer och sker i vår bostadsrättsförening,
HSB brf Porkala.

Styrelsen behöver ett antal personer inom olika intresseområden t.ex. miljö, ekonomi, information (ex.
informationstidningen Porkalen), fritidsverksamhet, mark, sekreterare och byggnadsskötsel.

Om du saknar tidigare erfarenhet av styrelsearbete så erbjuder styrelsen Dig givetvis proffsig utbild-
ning.

Att sitta i en styrelse för en bostadsrättsförening är ett förtroendeuppdrag och som i huvudsak utförs på
fritiden. Ett arvode utgår för uppdraget.

Om du själv eller någon du känner är intresserad, kontakta oss senast den 30 april.

Gun-Britt 750 66 30 gunborn@hem.utfors.se
Bengt 703 95 91 bengt.ohlsson@riksdagen.se
Håkan 752 62 88 hg@telia.net

Valberedningen
Akalla den 17 mars 2003

Förändringar på Kasködäcket
Farthinder - ett måste på Kasködäcket !

Till styrelsen har inkommit klagomål på att
vissa bilförare, har visat uppenbara brister i att
anpassa hastigheten på sitt fordon då det-
samma framföres på Kasködäcket.

Då möjligheten att komma tillrätta med detta
allvarliga problem m.h.a. information och
efterföljande självrättelse bedömts som
mycket liten har, efter framtagning av
förfrågningsupphandling och upphandling,
farthinder i gummi monterats på det
undre- och mellersta planet. Farthinderna
har monterats av Skanska och är utformade
för att ge bilisterna ett starkt incitament till att
lätta på gaspedalen (något som även tycks
fungera väl vid de kontroller som gjorts). Monterade farthinder är även utformade för att ej förhindra
vattenavrinning till golvbrunnar et cetera och har mycket lång livslängd.

Uppmärkning av bilplatserna

Styrelsen har beslutat att förse samtliga parkeringsplatser (både öppna och inburade platser) med nya
platsmarkeringar. Syftet är att få en tydligare och mer enhetlig uppmärkning. Uppmärkningen kom-
mer att ske på så sätt att endast i undantagsfall bilar måste flyttas under uppmärkningen.

StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen
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Föreningens hemsida: www.porkala.org

Den färskaste informationen finns utlagd på hemsidan varför vi
uppmanar alla intresserade  att regelbundet gå in på hemsidan
och kolla under ”Nyheter !”  (www.porkala.org/nyheter.htm).

Vi söker lägga in nytt material ett antal gånger per månad (dock har
uppdateringen bl.a. p.g.a. tidsbrist tillfälligt legat nere under Q1-03).

I och med bredbandsinstallationen förväntas antalet boende som aktivt utnyttjar internet hemifrån att
öka kraftigt. Som ett resultat av detta kommer föreningens hemsida att få en mer framträdande roll vad
gäller att ge info till de boende.

Ändrat TV-utbud

Com hem AB har tillskrivit föreningen och meddelat att
produkten Utökat grundutbud avvecklas under 2003. De
extrakanaler utöver grundutbudet som vi idag har köpt in

 gemensamt kan därefter ej erbjudas de boende.

Anledningen till förändringen som anges av com hem är kvalitets-
brister, för litet kundunderlag samt att önskan finns att verka för ett
individuellt val.

Styrelsen beklagar det inträffade men har inget annat alternativ än att informera om aktuell förändring
eftersom vi ju inte gärna kan ”tvinga” com hem att sälja produkter till oss...

Vilka kanaler berörs ?

De kanaler som försvinner är de som avkodats centralt av bostadsrättsföreningen d.v.s. främst CNN
och Discovery.

OBS! Ordinarie grundutbud (SVT1, SVT2, TV4, TV3, Kanal 5, Eurosport, MTV, ZTV, Discovery
Mix, com hem-kanalen samt lokala kanaler) påverkas ej.

När sker förändringen ?

Avtalet med com hem AB upphör f.o.m. 2003-06-06 då även utrustningen monteras ner.

Om jag vill behålla aktuella kanaler - vad gör jag då ?

Tecknar ett individuellt avtal med com hem där aktuella kanaler ingår. Ett särskilt extraerbjudande
från com hem har tagits fram med anledning av det inträffade (se nedan).

Extraerbjudande från com hem

Com hem bjuder på tre (3) avgiftsfria månader på paketet 8 favoriter  (normalkostnad 199 kr/mån) och
dessutom utgår startavgiften (normalkostnad 395 kr). Totalt värde på erbjudandet är 992 kr. I paketet 8
favoriter kan 8 kanaler fritt väljas bland över 60 kanaler. Andra tjänster som pay-per-view, spel, Music
Choise m.m. ges även tillgång till. Särskilt utskick kommer till samtliga boende direkt från com
hem ca 2 veckor innan avtalet löper ut. (För allmän info: www.comhem.se.) StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen
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VIKTIGA TELEFON nr
Brf Porkala

Föreningskontoret 08 - 750 66 30 Felanmälan, nyckelhantering,
Sibeliusgången 36, E-plan överlåtelser, kontrakt, hyres-
(Gun-Britt och Annette) lokaler, garage- och P-platser.

Öppet tid:
Mån-Fre:   08-00 - 10.00 Telefontid: 08.00 - 14.00
Mån:         19.00 - 20.00 *) (lunch: 12.00 - 12.30)
*) bemannad av styrelserep.

Felanmälan 08 - 750 66 30 Felanmälan dygnet runt,
(Telefonsvarare då
föreningskontoret är stängt.)

08 - 444 06 86 (direktnr. till telefonsvarare)

Akuta fel: 08 - 18 70 00 Akuta felanmälningar på icke

Dygnet Runt Service ordinarie kontorstid (mån - fre

Fastighetsjour AB 16.00 -07.00 och samt helger).
OBS! Hissfel anmäls direkt till
Kone AB.
OBS! Om utryckningen
ej bedöms som akut
debiteras den boende.

ISS Ecuro AB 08 - 560 334 94 Brådskande fel, vardagar efter
kontorstid  (efter 14.00).

Felanmälan Hiss 08 - 618 01 80 Kone AB (alla hissfel inkl. jour)

Länsparkerings 08 - 735 60 20 Parkeringsbevakning

Bevakning

Securitas 070 - 644 36 15 Bevakningsfrågor

Träfflokalen 08 - 751 10 01 Barnkalas, pensionärsträffar,
studiecirklar m m
Bokning via föreningskontoret
(08-750 66 30).


