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Ordföranden har ordet
Hej!
Mars månad brukar ju betecknas som den första
vårmånaden. Frågan är dock om årets mars
månad förtjänar den benämningen, med tanke på
att vintern, i skrivande stund, fortfarande har ett
ordentligt grepp över, inte bara Akalla, utan hela
vårt avlånga land. En reflexion man kan göra på
tal om vinter är att innevarande säsongs
snöröjning, samt det som tillhör denna i form av
sandning med mera, har fungerat betydligt
bättre än fjolårets. Oaktat detta så är dock
förhoppningen nu att våren kommer med
möjlighet för vår markförvaltning att göra det
trivsamt och fint när det gäller skötseln av
blomsterplanteringar och liknande.

Nu till frågor som har varit på styrelsens
dagordning efter det att det senaste numret av
Porkalen kom ut under december 2004:
Föreningen har fått avslag av Stockholms
kommuns stadsbyggnadsnämnd avseende
ansökan om bygglov för att sätta upp rulljalusier
(skadegörelse- och stöldskyddsgaller) framför
fönster till butiker, restauranger och lokaler
utmed Sibeliusgången. Överklagande av detta
beslut har gjorts till Länsstyrelsen. När det
gäller det periodiska underhållet för 2005
beslutade styrelsen vid decembersammanträdet
att avsätta 9,2 miljoner kr för budgetmedel
avseende tvättstugor, entrépartier,
avstängningsventiler, hissar samt ljusarmaturer.

Styrelsen har också behandlat frågor om
samförståndslösningar med kommunen när det
gäller områdets ”entré” (hörnet Sveaborgsgatan
och inre Sibeliusgången) i samband med
kommunens upprustning av Sibeliusgången och
anser också att föreningen bör söka medel från
Stadsdelsförnyelsen i Kista för arbeten vid
entrén. Behovet av återvinningsrum för
grovsopor och material som kan återvinnas
enligt det s k ReturMera-konceptet som
föreningen har med RagnSells har diskuterats.
En central fråga här är också om behov finns att
bygga ett återvinningshus vid Porkalas entré,
där företagarna skulle ges möjlighet att lämna
grovsopor m m. Styrelsens bedömning nu är att
ett sådant hus behövs då den information som
finns tillgänglig tydligt visar på att det redan
idag behövs större utrymmen för återvinnings-
rummen samt att mycket tyder på att utrymmes-

behoven kommer att ytterligare accentueras
framöver. När föreningen nu planerar för
”huvudentrén” bör detta utrymmesbehov
beaktas då planläggningen för de nya gårdarna
arbetas fram.

Andra frågor som är aktuella gäller renovering
av hissar. Styrelsen har beslutat att renovering,
enligt underhållsplanen, skall göras av hissarna
på Kaskögatan 14 och 24 samt Sveaborgsgatan
10. Antalet felanmälningar samt att hissarna är i
stort behov av renovering, har också påverkat
beslutet. Kostnaden för renoveringen av
hissarna blir drygt 260 000 kr/hiss.

När det gäller de lån som föreningen har så är
dessa dels fördelade på olika banker och dels
med olika förfallodatum.  Ett lån på 14 miljoner
kr hos Stadshypotek (förfallodag 2005-03-01)
har placerats med rörlig ränta, f n 2,42 %.
Undersökning av om det skulle bli fördelaktigt
att förtidsinlösa lån (litet drygt 16.5 miljoner kr
och med förfallodatum 2007-04-30) har gjorts.
Kostnaderna för ett förtidsinlösen var dock så
höga att dessa översteg möjliga vinster.
Alternativet att för aktuella lån göra en förtida
upphandling av räntan undersöktes också men
avslogs, främst med tanke på den låga reporänta
som Riksbanken har nu och som enligt många
bedömare kommer att vara fortsatt låg en längre
tid framåt. Styrelsen fortsätter dock arbetet med
att se över föreningens låneportfölj och kan
redovisa mer i samband med föreningens
årsstämma om några månader.

En annan ekonomisk fråga är att föreningen har
ansökt om att få göra ROT-avdrag  på drygt 2
miljoner. Nettoeffekten kan maximalt bli
600.000 kr.

Det blev en hel del ekonomi i min spalt den här
gången, men jag tror att det är bra att vi alla som
har bostadsrätter och är medlemmar i Brf
Porkala, får en ”dos” angående föreningens
ekonomi ibland, eftersom den är en
betydelsefull faktor för de avgifter som vi
betalar till föreningen.

I nästa nummer av Porkalen kommer bland
annat årsredovisningen för 2004 att finnas med.
Till dess hoppas jag att vi får en skön vår, vilket
verkligen behövs nu efter den senaste köld-
knäppen.

Sigurd
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Rapport från föreningskontoret
NYTT

Träfflokalen 52an:

Har nu åter öppnat för
aktiviteter. Ni kan boka
lokalen via förenings-
kontoret.

BRA ATT VETA

Återlämnande av
nycklar:

Vid överlåtelse av
lägenhet skall samtliga
utkvitterade nycklar
återlämnas till
föreningskontoret för
att antingen
avregistreras eller
överföras på de nya
lägenhetsinnehavarna.

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 kunna koordineras med övriga felanmälningar.

Telefonbevakning 08.00 - 12.00:

Mellan 08.00 - 10.00 har föreningskontoret öppet för besök och dessa prioriteras i första hand. Om
Ert samtal ej hinner besvaras kan du lämna meddelande eller göra en felanmälan på telefonsvararen
(vilken kontrolleras vid början och slutet av arbetsdagen). Ni kan även ringa telefonsvararen direkt
(08 - 44 06 86) dygnet runt.

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.

P-tillstånd:

Kan erhållas på föreningskontoret vid t.ex. in- eller utflyttning.

Rökning är förbjuden i samtliga allmänna utrymmen!

Gun-Britt och Annette
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Lediga platser i bastun

För närvarande finns det plats för ytterligare ca 10 användare i vår fina bastu. Utnyttja möjligheten och
anmäl er på föreningskontoret. Depositionsavgift för nyckel och bokningscylinder är 300 och årsavgift
500 kronor.

För såväl nuvarande som nytillkommande
bastuanvändare vill vi särskilt påminna om
följande:

♦ Liksom i övriga allmänna utrymmen i Brf
Porkala (ex. trapphus, tvättstugor, hissar och
entréer) råder strikt rökförbud inne i lokalen.

♦ Har Ni mat med er dit så är det önskvärt att
ni tar matrester med er hem.
I den varma och fuktiga miljön blir det lätt
mögligt och luktar därefter.

♦ V.v. släck lamporna i inre bastun efter avslutat bastupass.
Övriga lampor styrs automatiskt och regleras ner till lågeffektläge då ingen befinner sig i lokalen.

♦ Sök tillse att Ni lämnar lokalen i samma, eller ännu hellre bättre, skick som då Ni kom !

Ulla
Stugvärd sökes

Stugvärd för höghuset på Sibeliusgången
44-46 saknas för närvarande.

Arbetet består huvudsakligen av att
genomföra en veckorondering av allmänna
utrymmen (entréer, trapphus, hissar,
lägenhetsförråd m.m.) och fylla i en
checklista där relevanta anmärkningar
(trasiga lampor, klotter, skadegörelse etc)
göres.

En mindre ersättning per ronderingstill-
fälle utgår.

Genom stugvärdarnas arbeten höjs
boendekvalitén för samtliga boende i
fastigheten.

Vill du veta mer eller anmäla dig - kon-
takta då föreningskontoret Sibeliusgången
36 (08 - 750 66 30) snarast möjligt.

Du kan även ta kontakt per e-mail:
porkala @telia.com.

Styrelsen
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TELE2 / COMVIQ VILL SÄTTA
UPP EN GSM BASSTATION I

VÅR FÖRENING

Vi har fått en för frågan från Tele2 Sverige AB om att få sätta upp en GSM basstation på taket på ett av
våra höghus. Vi kommer att starta förhandlingar om detta inom de närmaste veckorna.
En viktig del av avtalet kommer att vara att alla gränsvärden avseende strålning måste klaras samt att
mätningar skall göras och finnas protokollförda.

Vad är då ”strålning” för något när man talar om mobiltelefoner?

Ordet strålning har för många människor blivit ett ord som förknippas med en osynlig fara. Om man
blir utsatt för strålning så får man cancer eller andra hemska sjukdomar. Det finns farlig strålning tex.
radioaktiv strålning som kommer från kärnvapen (atombomber).
Ordet strålning kan användas som benämning för många ofarliga saker också t ex ditt element hemma
eller infravärmen på balkongen strålar skön värme som vi inte vill vara utan. Glödlampan som du har
ovanför köksbordet ger ifrån sig elektromagnetisk strålning. Denna typ av strålning har vi själva
inbyggda mottagare för, våra ögon, och vi upplever strålningen som ljus. En basstation sänder också ut
elektromagnetisk strålning. Denna strålning har en längre våglängd än ljuset från glödlampan. Våra
ögon kan inte ställas in på den våglängden så därför kan vi inte se ”ljuset” från en basstation. Enligt
artikeln nedan så sänder en GSM basstation med en effekt på ca 10 watt per kanal och den kan ha upp
till tre kanaler. Om vi jämför detta med glödlampor så skulle det motsvara att montera upp tre små
glödlampor på taket på ett av höghusen.

Vad kan vi vinna på att Tele2 / Comviq sätter upp en basstation i föreningen?

Det är två saker som vi kan vinna på detta. Vi får betalt. Tele2 / Comviq kommer att betala hyra för
den lokal som de skall placera sin utrustning i. Det andra är att vi får bättre täckning för dem som har
Tele2 / Comviq abonnemang i sina mobiltelefoner. Bättre täckning innebär inte bara att det är lättare
att verkligen komma fram när man ringer. Det innebär också att din egen mobiltelefon kan sända med
lägre effekt (är bra, t ex så räcker batteriet i telefonen längre).

Information från Statens strålskyddsinstitut

Nedan finns en text som berättar om vad en basstation är för något samt om de radioutsändningar som
en basstation hanterar. Texten kommer från en artikel som kan läsas på SSI hemsida. Där finns också
mycket mer information för den som vill läsa mer.

Lennart

Källa: SSI information ISSN 0281-2339  2001:3 • augusti 2001

Strålning från basstationer för mobiltelefoni

Mobiltelefonnäten i Sverige har under senaste tiden byggts ut i rask takt och stora delar av landet
täcks nu av tre parallellt arbetande nätoperatörer. Byggandet av den tredje generationens nät för
mobila teletjänster (UMTS) med fyra operatörer har påbörjats under år 2001. Ett synligt tecken på
detta är den mängd antenner som sätts upp på master, tak, husgavlar och liknande antennbärare. SSI
har tidigare utrett strålningsförhållandena kring sådana antenner. SSI får många frågor om detta både
från allmänheten och från lokala myndigheter. Vi beskriver här kunskapsläget om radio- och
mikrovågsstrålning och slutsatser från våra egna utredningar.
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ETT TELEFONSAMTAL TILL EN MOBILTELEFON överförs med hjälp av kablar eller radiolänk
och telefonväxlar på samma sätt som andra telefonsamtal fram till en så kallad basstation. Från
basstationen till mobiltelefonen, en sträcka på ett fåtal meter upp till några mil, överförs samtalet med
hjälp av radiosignaler. I basstationen finns en eller flera sändare och mottagare som är kopplade till en
eller flera antenner. Den stora mängd basstationsantenner som satts upp under senaste tiden används
för GSM- 900 och 1800 systemen. Basstationer för det äldre NMT-systemet vid 450 MHz är inte lika
vanliga och de byggs inte ut i någon större utsträckning. NMT-systemet vid 900 MHz har stängts av
den 1 januari 2001. De nuvarande GSM-systemen arbetar med radiosignaler med en frekvens runt 900
MHz och 1800 MHz vilket motsvarar våglängder på ca. 30 respektive 15 cm. Tredje generationens
mobilsystem (UMTS) kommer att utnyttja radiosignaler med en frekvens runt 2000 MHz.

Strålning från mobiltelefonmaster

En basstation för mobiltelefoni kan samtidigt arbeta vid flera olika frekvenskanaler inom sitt
respektive frekvensband. Vid GSM-telefoni varierar antalet kanaler normalt mellan en och sex,
beroende på hur många användare stationen ska betjäna. Uteffekten brukar vara av storleksordningen
10 W/kanal. Ett telefonsamtal disponerar en sådan frekvenskanal under 1/8 av tiden. En sådan
basstation sänder således med största uteffekt om den samtidigt betjänar åtta telefonsamtal på vardera
av sina frekvenskanaler. Den totala uteffekten uppgår högst till ca. 100 W. Mindre basstationer
inomhus i sportanläggningar, gallerior och tunnlar har i allmänhet låg sändareffekt och diskuteras inte
närmare här. Vid UMTS kommer det att användas två typer av basstationer med uteffekter på 10 W/
kanal huvudsakligen i stadsmiljön och 20 W/kanal i landsbygd. Teoretiskt kan tre kanaler användas,
men i praktiken kommer bara en kanal att utnyttjas. Eftersom antennerna oftast har riktverkan utstrålas
effekten inte likformigt i alla riktningar. Den mesta effekten koncentreras till antennens
huvudstrålriktning medan mycket lite utstrålas i andra riktningar. Dessa förhållanden måste man ta
hänsyn till då man beräknar strålningsstyrkan kring antennen. Gemensamt för alla riktningar gäller att
radiovågornas intensitet avtar snabbt med ökande avstånd. På avstånd längre än ca 5 m från antennen
avtar strålningsstyrkan (W/m2) med kvadraten på avståndet från själva antennen. Om avståndet t.ex.
görs tre gånger längre så blir strålningsstyrkan nio gånger svagare. Strålningsstyrkan på marknivå nära
en mast med en högt placerad antenn är låg eftersom antennen har stark riktningsverkan. En sådan
antenn ger på marknivå maximal strålningsstyrka på ett avstånd på 50 – 300m från mastfoten.
Strålningsstyrkan i ett sådant maximum är låg på grund av det kvadratiska avståndsberoendet.

Radiovågor

Basstationsantennerna utstrålar radiovågor av samma slag som t.ex. de TV-sändare som sänder ut TV2
och TV4 på det s.k. UHF-bandet. Dessa TV-sändare är oftast mer än 1000 gånger starkare än
basstationerna för mobiltelefoni. Basstationerna och andra radio- och TV-sändare sänder inte ut
joniserande strålning av den typ som man förknippar med t.ex. röntgen eller strålning från radioaktiva
ämnen. Strålning från radiosändare kallas icke-joniserande. Hit hör en lång rad andra fysikaliska
fenomen, t.ex. synligt ljus, ultraviolett och infraröd strålning, mikrovågor samt elektriska och
magnetiska fält. För radio- och mikrovågor finns gränsvärden som bygger på resultat från forskning
som bedrivits under mer än trettio år. Gränsvärdena är baserade på den uppvärmningseffekt som radio-
och mikrovågor ger upphov till i människor. Man har under årens lopp livligt diskuterat om det också
finns andra effekter som kan vara skadliga. Det finns ännu inga forskningsresultat som visar detta, men
utvecklingen på mobiltelefonområdet gör att forskarna ständigt får nya frågor att besvara.

Gränsvärden

I Sverige har vi haft föreskrifter om arbete med radiofrekvent strålning och högfrekventa
elektromagnetiska fält sedan 1976. Den nu gällande föreskriften är utgiven av Arbetsmiljöverket och
heter ASF 1987:2. För allmänheten finns det hittills inga myndighetsföreskrifter. Dock finns det en
rekommendation från EU från 1999 om gränsvärden för allmänhetens exponering för
elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz). SSI kommer att överföra EU:s gränsvärden till svenska
allmänna råd. Gränsvärdet för allmänheten vid frekvensen 900 MHz är 4,5 W/m2 uttryckt i
strålningstäthet eller 41 V/m uttryckt i fältstyrka. Vid 1800 MHz är gränsvärdet 9 W/m2 eller 58 V/m
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och vid 2000 MHz 10 W/m2 eller 61 V/m. Samma värden anges också i rekommendationer från FN:s
världshälsoorganisation WHO och ICNIRP, en oberoende internationell strålskyddskommission för
icke-joniserande strålning.

Slutsatser

Strålskyddsinstitutet har under de senaste åren gjort flera utredningar om strålningsförhållandena kring
mobiltelefonmaster. Resultaten från SSI:s mätningar och beräkningar kan sammanfattas i följande
påståenden:

• Gränsvärdena överskrids på enstaka meters avstånd rakt framför antennens strålande yta. I

de fall då antennerna är placerade på master eller husfasader innebär detta att man normalt
inte kan utsättas för nivåer över gränsvärdet. Om antennen är placerad på hustak så att t.ex.
en sotare eller plåtslagare kan komma nära vid arbete på taket, så måste man vidta de
försiktighetsåtgärder som krävs i Arbetsmiljöverkets författning

• På avstånd större än något tiotal meter från antennerna är strålningsstyrkan mycket låg. För

en högt placerad antenn kan högsta värde på marknivån uppgå till ca en tiondel av
gränsvärdet. I många fall där allmänheten varit oroad, har strålningsstyrkan varit mindre än
en tusendel av gränsvärdet.

• Antennerna har låg utstrålning i andra riktningar än framriktningen. För antenner placerade

på husfasader innebär detta att strålningen i utrymmen bakom antennen är klart under
gränsvärdena, i synnerhet som väggen har viss dämpande förmåga. Det är dock också helt
klart att det kan förekomma strålning med fältstyrkor på enstaka V/m i dessa utrymmen.
Det innebär inget strålskyddsproblem, men kan innebära en risk för störningar på känslig
elektronisk utrustning. Vid behov ska operatören kunna redovisa radiovågornas styrka på
områden där allmänheten kan vistas.

• Den tekniska utrustningen i basstationen och kablarna till antennen avger ingen strålning

av betydelse. Helt nära kablarnas yta kan man i vissa fall med känslig mätutrustning mäta
viss fältstyrka, dock långt under gränsvärdena.

• Sammanfattningsvis gäller att basstationer för mobiltelefoni inte innebär någon risk ur

strålskyddssynpunkt.

För mer information

Statens strålskyddsinstitut
Adress: 17116 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-729 71 00 Fax : 08-729 71
Besöksadress: Karolinska sjukhusets område, hus Z 5
Organisationsnummer: 202 100-0571
SSI:s hemsida: www.ssi.se

För kännedom

Med detta vill jag påminna våra medlemmar om att det finns ett antal butiker på Sibeliusgången. Det är
i föreningens (allas) intresse att våra lokaler är uthyrda till väl fungerande näringsidkare. Det finns
t.ex. livsmedelsbutiken ”Orient Livs” med öppettider ända till kl 22 på kvällarna, en presentbutik och
en godisaffär. Vi har en träningslokal för judo där ungdomar tränar och en bokhandel med internatio-
nella böcker och tidskrifter. För en månad sedan har restaurang Sibelius öppnat i ny regi. Gör gärna
besök hos dem.

Bela
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Cykelberget
(allias Belas cykelnoja)

Vår förening har för närvarande ca 10 cykelrum till boendes förfogande. Många är så överfyllda att
man knappt kan komma åt sin egen cykel. Det är meningen att det skall finnas ett cykelrum i varje hus,
precis som det var förr i tiden när våra hus var nybyggda. Det pågår för närvarande en inventering av
lediga utrymmen. Som vi tidigare har skrivit i Porkalen är det absolut förbjudet att förvara cyklar i
trapphuset. Nu skall föreningen bereda plats till alla aktiva användare och deras cyklar i
cykelrummen. Däremot är det inte meningen att man bara skall förvara sin cykel år efter år i
cykelrummet om man inte använder den. I det fallet är det lämpligare att man lagrar sin cykel i sitt
källarförråd. Föreningen kommer i framtiden med jämna mellanrum att rensa i cykelrummen för att
kunna efterleva målsättningen.

Under tidigare år har föreningen uppfört
två byggnader på gårdarna mellan Sibelius
32/34-36/38 och 40/42- 44/46 där det
förutom cykelrum även finns
återvinningsrum. Behovet av ökat
utrymme för främst återvinning är redan
idag uttalat och kommer av allt att döma
att bli ännu större de närmaste åren. Det är
därför av stor vikt att de ytor som ställs i
ordning för cykelrum nyttjas så optimalt
som möjligt. Vid en inspektion av samtliga
cykelrum kunde konstateras att minst en
tredjedel av cyklarna inte används, är
trasiga eller saknar ägare (många har t.ex.
flyttat utan att ta sin cykel med sig).

Med denna skrivelse uppmanas alla
medlemmar att ta hand om sina cyklar och
eventuellt markera de som kan kasseras.
Är ni inte i behov av nyckel till
cykelrummet var vänlig och lämna tillbaka
den till föreningskontoret. Enligt
föreningskontorets noteringar är det inte
vanligt (aldrig hänt egentligen) att cyklar
avlägsnas, stjäls eller förstörs i våra cykelrum.

För de som använder sin cykel en eller två gånger per år (kanske för att uppfylla ett nyårslöfte) är det
meningen att ni kan utnyttja ”cykelpool” som föreningen skrivit om i förra numret av Porkalen.
Medlemmarna uppmanades då att komma in med synpunkter och det är fortfarande önskvärt att veta
vad ni tycker. Den här artikel förklarar kanske mer varför försöket med cykelpoolen skulle startas.

För att underlätta både för er och föreningens hantering av problemet, kommer  de cyklar som bedömts
som icke cykeldugliga, trasiga eller bortglömda att markeras med ett rött band. Var vänliga och besök
cykelrummet. Är cykeln markerad, var vänlig ta hand om den eller fäst ett meddelande till föreningen
på den.

P.S. Om ni under vintern lämnar kvar er cykel ute i cykelstället och den blir igenplogat med snö så
hjälper det inte att gapa och skrika på snöröjaren. Han gör bara sitt jobb och med de mängder av snö
som kom under den senaste stormen kan han knappast undvika det inträffade.

Bela
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Ris Och

Ris till dig som:

saboterat lampor i Porkalafaret. Detta är ett befängt tilltag som medför ökade kostnader för oss alla
helt i onödan. Skärpning!

skräpar ner i och utanför våra fastigheter.

lämnar skräp i källargångar eller lägger saker i entrén. Inte ens saker som är hela och som man
kanske vill skänka till andra kan läggas någon annanstans än i återvinningsrummen.

röker i entréer och trappor och kastar fimpar omkring Dig.

har hund och ej plockar upp efter denne då den uträttat sina behov. Ni försämrar dels arbetsmiljön
för markpersonalen och dels närmiljön för Era grannar.

inte deponerar gamla och trasiga vitvaror i det speciella vitvarurummet på Sibeliusgången och
därmed orsakar att vi alla får högre boendekostnader. Nyckel och ”pirra” finns att låna på
föreningskontoret.

Ros till dig som:

nyttjar återvinningsrummen på avsett sätt och ser till att du lämnar det i samma, eller bättre, skick
som då du kom.

anmäler upptäckta fel och inte litar på ”att någon annan” gör det.

MOMOMOMOMOTTTTTORENTORENTORENTORENTORENT
Biluthyrning i Kista - Akalla

www.motorent.se

FORFORFORFORFORTFTFTFTFTFARANDE BILLIGAST!ARANDE BILLIGAST!ARANDE BILLIGAST!ARANDE BILLIGAST!ARANDE BILLIGAST!

Från 200:-200:-200:-200:-200:-/dag * med fria mil. Vår bilpark består av Ford,
Opel, Mini, Toyota, BMW, Volvo, Mitsubishi. Även Van och Suv.

* minst 3 dygn

08-750 60 01  Sibeliusgången 34 T-bana Akalla

Annons:
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Annons:

Vilka är ”de”?

Ibland kommer styrelsen i kontakt med ett antal av våra medlemmar i olika slags diskussioner och har
förvånats ibland av det allmänt utbredda talesättet de. Frågan är vilka som är de? Föreningen är inte
de, föreningen är vi. Om vi allihopa tänker i vi- formen så blir det enklare att vara medlemmar, grannar
och medmänniskor. Det är ändå vi som står för kostnaderna.

Styrelsen

Nytt i tvättstugan

För att hantera eventuellt stopp i tvätt- och sköljmedelsrör finns en upphängd diskborste på varje
tvättmaskin. Den är dessutom avsedd att rengöra rören eftersom det lätt bildas svart avlagring och
mögel i facken. Detta kan undvikas om man efter avslutad tvätt lämnar dessa fack (går att ställa upp på
de nya tvättmaskinerna) och tvättmaskinlucka öppna så att tvättmaskinen kan torka ut inför nästa
användning. Moppen och hinken skall tömmas på vatten och sköljas ur. Där särskild upphängnings-
anordning finns skall moppen placeras i denna.

Tvättvagnar:

Är endast till för användning inne i tvättstugan och får ej avlägsnas från tvättstugan.

För allas trevnad är det viktigt att ovanstående följes.

Kvarglömda kläder:

Om Ni ej tar hand om Era kläder utan lämnar dem kvar i tvättstugan efter Er tas dessa och läggs till
förvaring i två veckor varefter de slängs. Då vi dels har ont om utrymme och dels ovan hantering
innebär både onödigt merarbete och merkostnader ber vi Er att noga tillse att Ni får med Er samtliga
kläder efter avslutat tvättpass.

Ulla
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Ny trappa under
uppförande!

Trappan från Sibeliusgången och upp till gården
mellan hus 16 och hus 17 håller för närvarande
Gatu- och Fastighetskontoret (GFK) via
underentreprenörer på med att byta ut. Arbetet
ingår i den tämligen omfattande upprustningen
av Sibeliusgången som har pågått under en
längre tid (se Porkalen nr3 2004, sid 19-20 för
mer detaljer).

Trappan som monteras har projekterats av
Thyréns och är en ståltrappa som ger ett betyd-
ligt öppnare intryck än den tidigare betong-
trappan. Trappan är trots sin flexibla stålkon-
struktion av robust karaktär främst som en följd
av de gjutna trappstegen och plattformarna.

På grund av annan konstruktion och materialval
krävs endast två vertikala balkar direkt under
översta plattformen. Balkarnas tvärsnitt är av
storleken 200 * 200 mm. Undergjutning och
anslutning mot markfundament görs så att övre
ytterkant (i s.k. expanderande bruk) ligger i
nivå med plattsättningen. Sammantaget ger
detta betydligt bättre framkomlighet utmed
trappan.

För både plattformar och trappsteg gäller att
vald betong är salt- och frostbeständig. Arme-
ringsjärn och monteringsdetaljer (bultar, ankars-
tänger etc) är av syrafast rostfritt stål.

Förändringen av konstruktion har dock medfört
att vattenavrinningen från gården förändrats och
under den första fasen av arbetet upptäcktes att
vatten från gården rann ner längs fasaden.
(Detta vatten har tidigare runnit nerför den
tidigare, slutna, trappans plattform och trapp-
steg.). GFK arbetar dock, i samråd med av
föreningen anlitade konsulter, med att ta fram
en lösning på aktuellt problem. Målsättningen
är inte endast att eliminera aktuellt problem
utan att, relativt ursprungsläget, förbättra
vattenavrinningen vid trappan.

En yta av ca. 10 m2 från trappan och ut mot
gården kommer även att friläggas för att
montera ett nytt tätskikt. Nytt tätskikt, inkl. en
flexibel polymerduk längs vertikala sockeln
kommer att ingafflas i befintligt tätskikt.

Styrelsen
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OBS! Entrémattan är borta

Vi saknar entrémattan, på Sibeliusgången 46 K-planet, som är till för vår
trevnad.

Mattan skyddar mot stark nerslitning av stengolvet.

Den underlättar städningen, som inte blir så tung.

Den eller de som har tagit vår matta ifrån entrén hoppas vi förstår sitt misstag.

Vi medlemmar får dyrare kostnader.

Alla boende måste få känna att mattan är till för de som bor i huset.

Tack på förhand,

Styrelsen

Har du byggt om lägenheten?

Det s.k. ROT-avdraget har nu
tillfälligt återinförts och kan med-
föra att du som bostadsrättsinnehav-
are kan få en nedsättning av
skatten om du reparerat eller
byggt om din lägenhet under
perioden 2004-04-15 - 2005-06-30.

Några grundregler är:

√ De som utför jobbet måste ha F-skattsedel.
√ Rot-avdraget medför en minskning av skatten med maximalt 30 % av arbetskostnaden.
√ Maximalt skatteavdrag för bostadsrättslägenhet är 5 000 kr.
√ Arbetskostnaden måste vara minst 2 000 kr för att ansökan skall kunna göras.
√ Arbete som endast avser installationer eller service ger ej skattereduktion.
√ Absolut sista ansökningsdag är 2006-03-01.

Ansökan görs så här:

Blankett SKV4500 från Skatteverket (kan hämtas via www.skatteverket.se) fylls i och lämnas till
närmaste skattekontor.

OBS! Ansökan skall ej lämnas tillsammans med den vanliga deklarationen.

För mer information hänvisas till:

Skatteupplysningen (0771-567 567) alt. ditt närmaste skattekontor.
Broschyren ”Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT)” [SKV 322 utgåva 5] vilken kan laddas ner
eller beställas via www.skatteverket.se alt. via Servicetelefon (020-567 000 + direktval 7905).

Styrelsen



PORKALEN   Nummer 1  mars 200514

Pågående tvättstugerenoveringar

Sibeliusgången 38 (hus 15)

Besiktningen genomfördes i flera etapper under perioden 2004-12-15 – 2005-01-26. Ett felaktigt
golvfall i grovtvättstugan gjorde att denna öppnades något senare än övriga tvättstugan vilken öppna-
des efter avslutad renovering 2005-01-20.

Särskild visning av tvättstugan och genomgång av tvätt-
utrustning och bokningssystem genomfördes av Entema
AB 2005-01-26. Uppslutningen till denna visning var god.

Entreprenaden slutbesiktigades och godkändes 2005-01-26.

Kaskögatan 4 (hus 8)

Tvättstugan stängde 2005-02-14 för ombyggnad. En
visning av ersättningstvättstugan på Porkalagatan 15 (har
nytt bokningssystem), för de boende på Kaskögatan 2-10,
genomfördes av Entema 2005-02-16. Uppslutningen till
denna visning var god.

Entreprenaden planeras kunna slutföras till v.20.

Maskinplaceringen framgår av ritningen t.h.

Tvättstugan är av s.k. tvättstugelandskapstyp med tre,
separat bokningsbara, delar, två med ordinära tvättmaskiner
och en med en större grovtvättmaskin.

Liksom tidigare tvättstugor har, utöver att en grovtvätt-
avdelning inkluderats, ytterligare maskinell utrustning
tillkommit. Samtliga tre bokningsbara delarna har försetts
med torkskåp. De nu installerade tvättmaskinerna ger
betydligt snabbare tvätttider och den utökade torknings-
utrustningen kortar effektivt torktiden.

Utrymme för ytterligare en tvättmaskin och torkskåp har
skapats och systemet är förberett för att skapa en fjärde
bokningsbar del om så skulle vara önskvärt längre fram.

Plattsättningen är av samma typ som tvättstugan på
Sibeliusgången 38 och Höganäs golv- resp. väggklinkers
nyttjas genomgående. För att minska halkrisken har sär-
skilda golvklinkers med strukturerad yta använts.

På samma sätt som i tidigare renoverade tvättstugor sköts
styrningen av dörrar och maskinell utrustning av ett elek-
troniskt bokningssystem. Bokningssystemet reglerar även
belysningen i de olika delarna av tvättstugan. Genom
nyttjande av särskilda armaturer med reglerbara HF-don
vilka styrs mellan hög- och lågeffektläge (släcks alltså
aldrig helt) fås såväl god funktion som låg driftskostnad.

Styrelsen
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Vi måste bli bättre på att ta hänsyn till varandra!
Under den korta tid som jag suttit i BRF Porkalas styrelse så har jag fått vara med och behandla en hel
del störningsanmälningar och klagomål på störningar. Jag tror inte att problemet är stort men tycker i
alla fall att det är onödigt.
Husen i föreningen är tyvärr inte byggda så att buller dämpas på det mest effektiva sätt som modern
vetenskap tillåter så därför sprider sig även måttliga ljud som tex. tunga steg, tappade hårda föremål
och liknande. Kraftiga ljud som uppstår i väggar golv och tak, tex. när någon spikar eller borrar kan ge
nästa lika högt ljud hos flera av grannarna som inne i lägenheten där ljuden uppstår. Ljud kan även
sprida sig andra vägar än genom husens betongkonstruktion. En TV eller musikanläggning på måttlig
volym, prat och skratt och liknande ljud dämpas ganska bra men hörs väldigt bra in till grannarna
genom öppna fönster.
Vi måste alla tänka på detta. Sommartid när det är varmt så kan det vara nödvändigt att ha ett fönster
öppet under natten för att få ner temperaturen i sovrummet. Tänk då på att inte skratta ropa och prata
högljutt sent på kvällen eller natten eller att ha TV-n på med för hög volym särskilt om du befinner dig
i ett rum eller på en balkong som vätter mot husets baksida där många har sina sovrum.
Det är viktigt att alltid ta hänsyn till sina grannar när man skall göra något som för oväsen. Alla
behöver någon gång sätta upp något i lägenheten som kräver att man spikar eller borrar i en vägg. Men
tänk då på att det inte är givet att man kan göra detta även om klockan ”bara” är åtta på kvällen. En del
av era grannar kanske har småbarn som sover redan klockan sju. Om man då kör en slagborrmaskin i
barnets sovrumsvägg så kommer det barnet att bli väckt på ett synnerligen brutalt sätt. Som ett
exempel kan jag nämna att vi råkade hålla på med bullermätning i en lägenhet en kväll. Medan
mätningen pågick var det någon som satte igång att borra i sin lägenhet. I den lägenhet där vi höll på
med mätningarna uppmättes då en bullernivå på 55 dB! Det är så högt ljud att det inte går att föra ett
normalt samtal, man kan inte höra vad som sägs på TV mm. Det skall också nämnas att dessa
borrningar pågick till kl 22:00! Detta är naturligtvis helt oacceptabelt!
Ett annat störningsmoment är oväsen på gården i anslutning till husen. Tänk på när du kommer hem
sent på kvällen / natten och tex. kommer med bil på baksidan att du befinner dig i ett bostadsområde
och att folk kanske vaknar av en rusande motor, skrik och skrän i samband med glada avsked av
kompisar.
Tänk på att vi också måste ta hänsyn åt andra hållet. Med det menar jag att vi måste tåla lite ljud från
våra grannar. Tänk på småbarnsfamiljen igen. Barn tycker om att röra på sig och de springer och
hoppar. Ibland vaknar de på nätterna och skriker. Sådana ljud kan naturligtvis verka störande men man
kan inte tvinga barn att alltid bara sitta still. Man måste även tolerera andra ”naturliga” ljud som tex.
”normala” steg, en spolande toalett att någon går i trappan eller åker hiss.

Störningsanmälan
Det kan ju vara så att det förekommer störande ljud som inte beror på grannar. Om du störs av någon
form av fel i huset tex. en trasig ytterdörr som smäller så skall du göra en vanlig felanmälan till
kontoret.
Om störningen beror på grannar som för oväsen blir det hela lite svårare. Om styrelsen skall kunna
agera så krävs det att störningen är väl dokumenterad. Det räcker normalt inte med att skriva ett brev
och klaga. Det man skall göra är att skriva en störningslista. En sådan finns att hämta på kontoret. I
listan skriver man datum, klockslag och typ av störning vid varje tillfälle då störningen förekommer.
Det räcker inte med att skriva vid ett eller två tillfällen utan listan måste föras under en lite längre tid.
Det första man skall göra är dock inte att göra en anmälan. Om du vet vem som orsakar störningen ta
då kontakt med den grannen och förklara hövligt att du blir störd och på vilket sätt. Många gånger kan
det ju vara så att grannen inte förstår att det som han eller hon håller på med kan vara störande. Tänk
också på att man måste tolerera lite ”naturliga” ljud från grannarna när man bor så tätt inpå varandra.
Det som händer om man lämnat in en väl underbyggd störningsanmälan är att styrelsen skickar ett brev
till den boende som är störande och förklarar vilka regler som gäller. Om störningarna inte upphör
skickas ytterligare brev med begäran om rättelse. Det som tillslut händer blir att rätten till lägenheten
blir förverkad vilket betyder att man inte får bo kvar. Du som hyr ut i andrahand, tänk på att du är
ansvarig för din hyresgäst. Om din hyresgäst är störande så är det du som kan bli av med din lägenhet.

Lennart
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ReturMera - ett boendenära
återvinningssystem

Informationsmöte

I förra numret av Porkalen presenterades ett nytt återvinningsavtal med RangSells.
Under oktober månad förra året har samtliga boende kallats till ett informationsmöte där Kristina
Ljungqvist från RangSells informerade om det nya återvinningssystemet. Anslutningen var dock inte
så överväldigande stor från våra medlemmars sida. Nu kommer hon igen för att vid tre separata träffar
under våren hålla föredrag och ge oss vägledning om hur vi skall använda ReturMera
återvinningssystem. Särskild kallelse kommer att delas ut även inför dessaa informationsträffar.
Välkomna!

Informationsmaterial

Tillsammans med Er personliga kallelse till ovan informationsträffar kommer Ni även att erhålla en del
informationsmaterial från RagnSells. Denna information är tänkt att underlätta vid sortering av
återvinningsmaterial etc. och kan med fördel sparas.

Statistikutdrag

Genom föreningens avtal med RagnSell, där utvidgade möjligheter till statistikutdrag har tagits med,
kan löpande uppföljning göras över hur mycket återvinningsmaterial som återvinns just i vår
förening.

För perioden 2004-09-01 - 2005-02-25 har följande totala mängder hämtats av RagnSells för
återvinning:

Utöver detta tillkommer bl.a. grovsopor som ej återvinnes. Den totalt insamlade mängden material var
under perioden 120 244 kg varav papper & tidningar var den enskilt största gruppen.

I rapportunderlaget från RagnSells anges även hur ovan återvunnit material minskar råvarubehovet vid
tillverkning av en rad produkter. I detta fall motsvarar återvunnet material ett stort antal toarullar
[381.541 st], träd [105 st], isolering [12 hus], glasförpackningar [2860 st], läskbackar [552 st] och
cyklar [48 st].

Genom att aktivt delta i återvinningen och lägga de olika materialen i rätt behållare (i annat fall kan
hela behållaren få tömmas som grovsopor vilket dels kostar föreningen extra och dels reducerar
miljövinsterna) vinner föreningen såväl ekonomiskt som miljömässigt.

Styrelsen

noitkarF ]gk[tlatoT ]gk[akcevreP

ragnindit&reppaP 26846 85,2072

gnotrak&lleW 8747 85,113

salgtagräF 5303 64,621

salgtagräfO 0341 85,95

ragninkcapröftsalpadråH 896 80,92

ragninkcapröfllateM 036 52,62
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Inte alla försök ger önskat resultat...

Städning med förhinder!

Föreningen anlitar två olika städfirmor. ISS Supportservice städar i höghusen och Merka
Fastighetsservice i det övriga fastighetsbeståndet. Tidigare har meddelats om hinder som förekommer
på vissa våningsplan och i en del entréer och trapphus (se t.ex. Porkalen nr 3 2004, s.18, ”Hjälp oss

hjälpa städarna!”) i form av t.ex. dörrmattor, cyklar och barnvagnar. Allmän uppmaning
om att tillse att dylika föremål tas bort har dock ej gett önskat resultat. Föreningens båda städbolag har
meddelat att problemen till stora delar kvarstår.

Dessa hinder gör att städarna ej kan göra sitt arbete men utgör även en säkerhetsrisk.

För att möjliggöra för städarna att göra sitt jobb och göra Er mer uppmärksamma på de svårigheter
som är förknippade med att utföra städningen till allas belåtenhet har städbolagen sedan en tid, på
föreningens initiativ, börjat att dela ut infoblad i brevlådor hos dem som förhindrar och försvårar
deras arbete. På infobladen finns angivet det/de städhinder som finns på aktuellt ställe.

De som äger aktuella föremål ombedes omedelbart tillse att dessa tas bort.

Städfirmor kommer i fortsättningen att avrapportera alla slags förhinder till föreningen. Brf Porkala
kommer att sända ut brev till de som har dessa hinder i vägen för städningen. I de nya städavtal som
kommer att tecknas med dessa firmor kommer det också finnas ett utrymme för extra vår- och
höststädning.

Ulla
Annons:
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Sopor med drag i!

De flesta fastighetsområden i Akalla och Husby är anslutna till en gemensam sopsugsanläggning.
Anläggningen (Helsingfors ga:1) ägs och förvaltas av Samfällighetsföreningen för sopsug i Husby-
Akalla (Org,nr. 716416-9265). Brf Porkalas andelstal är cirka 10 %. I styrelsen för
samfällighetsföreningen representeras Brf Porkala av undertecknad.

Grundläggande funktion

De anslutna fastigheterna har vertikala sopschakt till vilka sopnedkast är anslutna. Längst ner i
schaktet sitter en fjärrstyrd ventil som kan öppna (ansluta) till det centrala sopsugssystemet. I detta
system skapas, m.h.a. stora fläktar, ett kraftigt undertryck varvid de sopor som finns i ett, just för
tillfället, anslutet vertikalt schakt sugs iväg till en uppsamlingsanläggning där soporna komprimeras
och packas i containrar för bortforsling. Soporna kan uppnå hastigheter av 70 km/h.

För att kontrollera systemet finns en datoriserad anläggning som styr 559 olika ventiler (en för varje
vertikalt schakt). Olika driftstörningar (ex. schaktstopp - vilka belastar aktuell fastighetsägare) loggas
fortlöpande och kan kopplas till de olika schakten. Antalen schaktstopp under 2004 var i Brf Porkala
9 st.

Drift och skötsel

Samfällighetsföreningen har tecknat serviceavtal med Envac AB
(världens största leverantör av sopsugsanläggningar) för perioden 2005-01-01 - 2009-12-31.

Statistikutdrag

Då aktuell anläggning byggdes (andra halvan av sjuttiotalet) var den enligt uppgift norra Europas
största anläggning. Den sopmängder som samlas in är betydande liksom den elenergi som erfordras för
att driva anläggningen.

Årets resultat

För 2004 anger resultaträkningen totala intäkter på 6 907 793 kr och ett årsresultat av -488 517 kr.
Underskottet kommer främst av ökade kostnader för underhåll och service. Bl.a. har styrsystemen i
Husbyanläggningen bytts och personalutrymmen i terminalhallen renoverats.

Ulla

rÅ dgnämpoS
]not[

gninkurbröflE
]hWk[

tehnetkiv/gninkurbröflE
]not/hWk[

6991 05,8762 305697 4,792

7991 05,8082 270328 1,392

8991 02,2472 865148 9,603

9991 05,8282 663688 4,313

0002 02,5592 903548 0,682

1002 03,7782 576638 8,092

2002 04,3562 332788 4,433

3002 02,1092 630238 8,682
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VIKTIGA TELEFONnr
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 - 12.00
Mån:         19.00 - 20.00 *)
*) 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.

Ecuro Fastighets- 08 - 29 03 25 Brådskande fel, vardagar efter

drift AB 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).


