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Hej alla medlemmar!

Ett helt nytt år har börjat och det är nu dags för 
Porkalens första nummer 2009. Fototävlingen är 
avgjord och första priset gick till David Tobias, 
med sin vackra bild av höghusen i kvällsmörkret. 
Grattis! Andra pris gick till Sandra Lee, hennes 
vackra vinterlandskap av Akalla kommer Ni att 
se på framsidan av nästa nummer. Grattis till dig 
med!

Bidrag till Porkalen skickas helst via e-post por-
kala@telia.com eller till föreningskontoret (Sibe-
liusgången 34). Märk mailet Porkalen. Glöm inte 
att lämna in i tid, vid försenad inlämning kom-
mer bidraget i nästa nummer. Tidningen ges ut 
som tryckt tidning 4 ggr / år läggs den även ut på 
föreningens hemsida www.porkala.org.

Jag önskar Er en god läsning och god fortsättning 
på det nya året!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Hilonen
Redaktör för Porkalen nr 1 2009
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Ordföranden har ordet
Hej!

Nu har Vasaloppet genomförts och vi har kom-
mit in i den första dagen i mars månad, som ock-
så brukar räknas som den första vårmånaden. 
Kanske var det inte vår i dag, då temperaturen 
låg på runt – 10 grader 

under morgontimmarna, men vi kan ändå 
glädjas åt att dagarna  har blivit bra mycket längre 
nu än då Porkalen nr 4 delades ut under december 
månad. Något som också är positivt är vårdagjäm-
ningen, som inträffar om ungefär 3 veckor.

Vad har vi för positivt som pågår i vår 
förening? Den frågan kan besvaras med flera 
exempel. Till exempel är de arbeten som Sä-
kerhetsintegrering AB nu genomför avseende 
låsningen av våra entréportar inne i ett slutskede 
och snart kan nyckelbrickor delas ut till de bo-
ende i föreningen. Förhoppningen är också att 
den åtgärden aktivt skall bidra till att minska 
lägenhetsinbrotten. Hissarna i föreningens 
fastigheter börjar nu bli slitna och i behov av 
renovering. Hiss-gruppen AB har fått fören-
ingens uppdrag att göra renoveringen och de 
10 första hissarna tas efter sommaren 2009 då 
de 10 hissarna, Sibeliusgången 32 – 50, skall 
renoveras. Därefter kommer ett tiotal hissar per 
år att renoveras under åren 2010 – 2012.

Övriga underhållsåtgärder består av reno-
vering av trapphusen i de så kallade punkt-
husen (höghusen) och till de åtgärderna har 
offerter begärts från olika entreprenörer och 
de offerterna skall vara föreningen tillhanda 
2009-03-31. Därefter kommer en utvärdering 
att göras av vår målningskonsult, som gör ett 
beslutsunderlag till inför styrelsens beslut. När 
det gäller utbytet av elarmaturer i trapphusen 
på Sibeliusgången 32 – 50, så pågår det arbetet 
för fullt och varje huskropp tar c:a en vecka att 
åtgärda och bottenplanen sparas till sist. När allt 
är klart tar föreningen in en besiktningsman, 
som skall besiktiga arbetena.

Efter Sibeliusgången från Happy Grillen 
ner till Pizza Express vid slutet av ”Sibban” 
skall utbyte ske av dörrar samt uppsättning 
av jalusier att göras vid våra affärslokaler. 
Syftet med detta är att efter Sibeliusgången 
från Happy Grillen ner till Pizza Express vid 
slutet av ”Sibban” skall utbyte ske av dörrar 
samt uppsättning av jalusier att göras vid våra 
affärslokaler. Syftet med detta är att försvåra 
skadegörelse med t ex fönsterkrossning, vilket 
har skett vid åtskilliga tillfällen. Föreningen 
har för många år sedan sökt byggnadslov för 
detta ändamål hos Stockholms Stadsbyggnads-
nämnd, men har fått avslag. Med anledning 
av detta överklagades beslutet till Länssty-
relsen, som till slut under våren 2007 i dom 
meddelade att Stadsbyggnadsnämndens beslut 
underkändes, samt återförvisade ärendet till ny 
handläggning hos Stadsbygg-nadsnämnden för 
meddelande av byggnads-lov till vår förening. 
Arbetena med uppsätt-ning av jalusier samt 
utbyte av dörrar kom-mer troligen att på börjas 
under april månad.

När det gäller renoveringen av gårdarna 
mellan punkthusen avslutades etapp 1, gården 
närmast mot Akallavägen under november 
månad förra året och planeringen är nu att 
etapp 2 skall kunna påbörjas under mars månad 
och etapp 3 därefter för att kunna färdigstäl-
las under innevarande år. Vilken entreprenör 
som får uppdraget att verkställa det projektet 
är inte klart i skrivande stund, då offerter ej 
har inkommit ännu. Den trappa som går från 
den nyrenoverade gården och ner till Sibelius-
gången kommer att bytas ut senare under våren, 
när vädret så tillåter.

Torsdagen den 16 april 2009, kl 18.30, 
kommer styrelsen att ordna ett informations-
möte i Stenhagsskolans matsal med framför 
allt information om villkor för gruppanslutning 
av föreningens hushåll till Bredbandsbo-laget 
med tjänsterna bredband och IP-telefoni och 
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till ett pris av 150 kr/månad. Informatör från 
Bredbands-bolaget blir Anders Granholm Ett 
informationsblad i A4-format med fakta i ärendet 
finns på sid 10 i detta nummer. Vi kommer även 
vid det mötet att genom försäkringsmäklare Leif 
Bolander & Co AB i Uppsala ge information om 
ett tillägg till fastighetsförsäkringen, så kallat 
bostads-rättstillägg. Informatör från Bolander 
& Co blir försäkringsjuristen Eric Rubenson. 
Före-ningen kan teckna kollektiv bostadsrätts-
tilläggsförsäkring och då omfattas alla med-
lemmar av denna samt premien, som betalas 
genom föreningen, blir per hushåll avsevärt 
lägre än vid enskild försäkring. Information om 
bostadsrättstillägg finns på föreningens hemsida 
och kan nås via länken: http://www.porkala.org/
Porkalen/Innehåll/2003/Försäkringsinformation 

Nämnt möte är endast ett informationsmöte 
och styrelsen avser sedan att till den ordinarie 
förenings-stämman den 10 juni 2009 lägga ett 
förslag till beslut om att föreningen skall teckna 
ett gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget 
för att erhålla bättre priser på bredbands- och 
telefonitjänster (IP-telefoni) samt kollektivt 
bostadsrätts-tillägg till vår fastighetsförsäkring 
hos Trygg Hansa.genom försäkringsmäk-lare 
Bolander & Co AB. 

Det har sannolikt framgått av min spalt i det 
här Porkalennumret att vi har många pågåen-de 
projekt av varierande slag i föreningen och därför 
tar vi tillfället i akt, vid tidigare nämnt informa-
tionsmöte under april, att från styrelsen ge mer 
information om projekten.

Sigurd.

Tvättstugerenovering, etapp III

Den sista tvättstugan i etapp III av tvättstugsrenoveringen, Sibeliusgången 50, har nu gjorts klar 
och tagits i bruk under hösten 2008. Det har gått nästan fyra år mellan start och avslut i den etap-
pen. Den första tvättstugan togs i bruk den 20 januari 2005. Alla tvättstugorna i föreningen är nu 
utrustade med grovtvättmaskin och detta innebär att grovtvättstugan på Sibeliusgången 40 har 
stängts. Styrelsen har i sin fortsatta förbättring av tvättstugorna kollat alla anslagstavlorna och 
kommit ut med en enhetlig information. Vi ber alla våra medlemmar att läsa all denna informa-
tion och använda sig av den och i allmänhet vara rädda om de nya fina tvättstugorna. I syfte att 
förebygga mögelbildning i tvätt-
medels- och sköljmedelsfacken 
är det mycket viktigt att efter an-
vändning av tvättmaskinerna stäl-
la upp luckorna till dessa och om 
inte detta görs kan det också börja 
lukta efter det använda tvättmed-
let och det är inte så trevligt för 
nästa brukare av tvättmaskinerna.

Bela Johansson  

(Bild från tvättstugan Kaskögatan 
34, foto: Sigurd Eliasson)
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Information från fritidsgruppen
Vävstugan 
har nu blivit omvandlad till föreningens träfflokal. Vävstolarna är bortplockade och vi för-
söker hitta en eller flera köpare med tanke på att bli av med några av dem utan att behöva 
kasta bort dessa som sopor.

Känner du någon som behöver/vill köpa? Eller kanske du själv, som läser detta, vill skaffa 
dig en vävstol till ditt lantställe/sommarstuga. Det är ju inte lämpligt att väva och banka i 
flerfamiljshus för grannarnas skull. 

Vävstolarna är av bra kvalité, märke Glimåkra, och finns i bredden 70, 80, 100, 120, 135, 150 
cm. Anmäl ditt intresse till föreningskontoret (telefon och adress på sista sidan i Porkalen).

Träfflokalen på Sibeliusgången 40
är först och främst tänkt till att användas av föreningens medlemmar. Boenden i föreningen 
kan nu hyra den för att ha barnkalas eller vuxenträffar där till priset av 100 kr per tillfälle. 
Deposition på 500 kr tillkommer vid nyckelutlämning och återfås då nyckeln lämnas till-
baka och lokalen är städad. 

Bokning
Endast på måndagar kl 19 – 20 på föreningskontoret. (jouren). Föreningen kan även ta emot 
andra hyresgäster, typ visning och försäljning t ex säkerhetsdörrar, balkonginglasningar 
mm. Då blir priset ett helt annat. 200 kr per timme och depositionsavgift 1 000 kr.
Studiecirklar, s k kamratcirklar får låna lokalen gratis. Studiecirklar, avgiftsbelagda med 
avlönad ledare betalar avgift.

Känn dig välkommen till Öppet Hus, söndagen den 22 mars kl. 16.00 – 19.00  

Ta med dig dina idéer på vad vi mer kan starta som fritidsaktivitet i vår nya träfflokal. 
Adress:  Sibeliusgången 40,  entré från (övre)gården, dörren bredvid hissen.

Styrketräning och bastu
Nytt för i år är att årsavgifterna betalas till ISS som skickar avier hem till dem som har kvit-
terat nyckeln och bor i föreningen.
Nyckelhanteringen sköter föreningskontoret som vanligt. 

Har du frågor gällande bastun eller styrketräningen; ta kontakt med föreningskontoret som 
vidarebefordrar ditt telefonnummer till den sakkunnige som kan hjälpa dig om inte de kan. 

Vill du bli medlem i bastun eller styrketräning, vänd dig till föreningskontoret.
Står du i kön till styrketräning? Ta kontakt med föreningskontoret så får du veta om det 
snart blir din tur. 

För allas trivsel
Det finns ordningsregler och de är till för att följas på alla platser. 

Vänligen  Fritidsgruppen i styrelsen
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Rapport från föreningskontoret 
BRA ATT VETA

Golvlister för radiatorrör: 
 
Lister från Primo Plast 
(inkl. vita, 1 = 3 m) kan 
köpas via Beijers Bygg i 
Sollentuna.

Återlämnande av nycklar: 
 
Vid överlåtelse av
lägenhet ska 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 markper-
sonal.Detta för att felanmälan ska registreras korrekt och kunna koordineras med övriga felan-
mälningar.

Telefonbevakning 07.00 - 12.00
Mellan 07.00 - 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 telefon-
svararen (vilken kontrolleras vid början och slutet av arbetsdagen).

Filter till kökskåpan: 
För att få korrekt funktion på frånluftsuttaget i kökskåpan bör filtret i denna 
bytas regelbundet. 
Nyafilter kan köpas på föreningskontoret. Filterna finns i plast (pris: 50 kr) och i stål (pris: 110 kr).

Tätningslister till fönster:  
Till föreningens fönster finns det anpassade tätningslister av gummi (Artnr: 504-340) som 
kan köpas hos Kuntze & Co AB, Västbergavägen 19, 126 30 Hägersten. Tel: 08-657 90 00.

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

Rökning är förbjuden i samtliga allmänna utrymmen!
Gun-Britt, Annette och Kerstin 
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MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMAN
                      
Styrelsen vill dels meddela att Brf Porkalas ordinarie föreningsstämma
i år blir onsdagen den 10 juni, samt att motioner till stämman skall in-lämnas till 
föreningskontoret senast under tisdagen den 31 mars. 

/Styrelsen
           

Medlemssida och annonser

Hej alla pensionärer i Akalla

Vet Ni att Akalla Alliansen på Sibeliusgången 20B bjuder på kaffe med bröd och soci-
alt umgänge varje måndag och onsdag kl. 13.00-15.00.

Ni kan också spela Bingo om Ni vill!
Då och då anordnas fester med lite mat samt underhållning.

Annonsblad sätts upp på ICA och Lidl samt i entrén till Sibeliusgången 20B.

Alla är hjärtligt välkomna!
Telefon 08-508 011 92

Grovsoprummen!
Beträffande soprummen så tycker jag att det slarvas mycket när tidningar o.d. 
slängs. Varför inte trampa/platta till de pappkar-tonger som lämnas. Nu är tre 
containers överfulla, kartonger på golvet etc. det skulle inte behövas om vi alla 
hjälptes åt. Likaså kan den som ”tappar” något på golvet, tar upp det och lägger 
det på rätt ställe. Saker lämpas in i rummet och man tror ju att den som lämnar 
skräpet anser att ”det får sopkillarna ta hand om”.
Skärpning - vi måste hjälpas åt att hålla städat omkring oss. Hur ser det ut hemma 
hos slarvpellarna innan de går till soprummet?
Hur ser det ut i alla soprum om det ser ut som där jag bor, efter Kaskögatan.
Börja omgående att hålla fint, det är trevligare så!

Vänligen ABW
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Kommentar:
Jag instämmer. Det ser så ut i grovsoprummet på Sibeliusgången 36-38 också. De 
som kastar kanske inte har tid med att trampa ner deras lådor, vem vet, men det 
tar ju inte så lång tid. Sen kan man ju alltid använda trampandet för att få ut lite 
aggression. Börja trampa! Det är värt att tillägga att det får plats mer i varje ”låda” 
om man tar sig tid att trampa lådorna platta. 

Cecilia

Vagnarna i tvättstugan?!
Tänk på att inte ta med er vagnarna i tvättstugan när Ni har tvättat. Det ska finnas 
två vagnar i varje tvättstuga. Tar man med sig dem till lägenheten blir det lätt att 
man glömmer att lämna tillbaka dem. 
Vi som tvättar efter Er behöver dem också.

Cecilia

Städhjälp!
Nu får du dra av 50 % för

hushållsnära tjänster
Pris 300 kr-/timme inkl moms

– skattereduktion
Ring oss:

751 40 92
Vi utför: Fönsterputsning • Veckostädning
Strykning • Storstädning • Dammsugning

Sibeliusgången 34 • Kista • Tel: 08-751 40 92               
Fax: 08-50 22 53 53
Innehar F-skattsedel
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Här är vi i valberedningen
            

Ulla Sjöberg    Tarja Lundin   Barbro Spaak

Det är vi som sitter i valberedningen och har det övergripande ansvaret att värva 
styrelsemedlemmar.
Vi önskar komma i kontakt med medlemmar, som är intresserade av att aktivt 
delta i Brf Porkalas framtid och utveckling. Det behövs några timmar emellanåt av 
Din fritid.

Bilden nedan visar styrelsens arbetsuppgifter i olika fack:

Styrelsen har en mängd olika ansvarsområden som t ex                 

STYRELSENS ARBETSUPPGIFTER

Förutom kunskap och intresse för ett visst fack, behövs det också lite sunt förnuft.

Anmälan lämnas senast den 31 mars 2009.

Kontakta oss i valberedningen via porkala@telia.com eller telefonnr. 08-750 66 30 
uppge Ert namn och nummer så kontaktar vi Er. 

Välkomna att höra av Er och vi hoppas på ett givande samarbete.
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Inbjudan till Informationskväll gällande 
Gruppavtal för att sänka priset på 
bredband och fast telefoni

Många hushålls månadskostnader på bredband och fast telefoni kan 
sänkas i jämförelse mot dagens kostnader hos Brf Porkalas hushåll.

Vad är ett Gruppavtal och varför skall Brf Porkala teckna avtal om det?
Ett Gruppanslutningsavtal tecknas av Brf Porkala för att erhålla bättre priser till 
våra hushåll på Bredbandsbolagets bredbands- och telefonitjänster. Föreningen 
debiteras för samtliga hushåll via en faktura, istället för att som idag debiteras varje 
hushåll som önskar vara kunder hos Bredbandsbolaget. Eftersom detta innebär en 
enklare och mindre administration för Bredbandsbolaget sänks priset till nästan 
halva priset av vad som erbjuds idag. Månadskostnaden för både bredband och 
telefoni ingår.

Det här innebär en Gruppanslutning för Brf Porkala
Med Bredbandsbolagets Gruppanslutning kommer många att spara en bra slant.
Porkala har idag totalt 822 lägenheter. En majoritet av er är idag kunder på 
bredband och telefoni hos Bredbandsbolaget. Samtidigt vet vi att många hushåll 
också använder t ex ComHems bredband och telefoni för att de har en lägre 
prispunkt än vad Bredbandsbolaget idag erbjuder. Det är det som kan förbättras 
med kvällens information.

Ta reda på fakta innan informationskvällen.
Vad betalar du idag i månadsavgift för att ha ett 08-nummer på telefoni och vad 
betalar du i fast månadsavgift för att använda Internet?

Telefoni
Använder du Telia som telefonoperatör, betalar du 125 kronor per månad.
Använder du ComHem som telefonoperatör betalar du låga 59/69 kronor per 
månad. 
Har du en annan telefonoperatör betalar du en peng mellan dessa två belopp.
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Bredband
Använder du Bredbandsbolaget som Internetoperatör betalar du idag 295 kronor.
Använder du ComHems billigaste och abonnemang betalar du 99 eller 169 kronor.

Bredbandsbolagets representant är på plats för att berätta mer och också svara på 
alla frågor du har.

Välkommen till en trevlig, intressant och framtidsfokuserad kväll  önskar 
styrelsen för Brf Porkala. Vid mötet ges även information om bostadsrättstillägg 
samt om föreningens projekt.

Tid och plats

Stenhagsskolan, matsalen, 
torsdagen den 16 april 2009, kl 18.30. 



VIKTIGA TELEFONnr 
Brf Porkala 

Föreningskontoret 08 - 750 66 30 Felanmälan, nyckelhantering,
Sibeliusgången 34, E-plan  överlåtelser, kontrakt, hyres-
(Gun-Britt , Annette och Kerstin)  lokaler, garage- och P-platser.

Fax: 08 - 751 57 71
  
 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.)

Akuta fel: 08 - 18 70 00 Akuta felanmälningar efter  

Dygnet Runt Service  kontorstid (ej hissfel).

Fastighetsjour 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).

ISS Ekonomiför- 018 - 66 01 60 Frågor om avgifter och hyror. 
valtning AB  (telefontid 08.30 - 12.00)

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


