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Ordföranden har ordet
Äntligen börjar man se ljuset i vintertunneln. Snön
smälter, dagarna blir längre och solen syns mer och
mer. Allt detta fyller kroppen med energi.

Ett projekt, som jämfört med vå-

ra är gigantiskt, nämligen Förbifart Stockholm, ska byggas nära
vår förening och om ingen sätter
krokben för beslutet ska bygget
påbörjas år 2012.
Tyvärr förlorade vi möjligheten att med vår rösträtt påverka
detta enorma projekt, i och med
att de grönröda partierna förlorade valet. Men vi tänker ändå
försöka påverka så att vi drabbas
så lite som möjligt.
Som ett första steg bjöd styrelsen in de ansvariga på tra2
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Ansvarig utgivare:
Georgios Kantenidis
Ordförande

fikverket till föreningen för att
få information om de olika utredningar, bland annat i form av
mätningar, som gjordes i närområdet samt i vilken fas projektet
befinner sig just idag. Det var ett
mycket givande möte.
Vid mötet passade vi också
på att lämna över tre förslag på
sådant som styrelsen tycker att
trafikverket måste ta hänsyn till
i deras planer för att inte påverka
vår boendemiljö allt för mycket.
Förslag 1 av Thomas Lindgren
är att bygga trafikplatsen med
anslutning till Esbogatan (ovanför DN/Ex-tryckeriet) och låta
Akallaleden och Finlandsgatan
förbli oförändrade.
Förslag 2 av Georgios Kantenidis är att koppla Akallaleden
till den trafikplats som ska byggas (nedanför DN/Ex-tryckeriet)
och låta Finladsgatan förbli avstängd.
Förslag 3 av Georgios Kantenidis är att om man måste öppna
Finladsgatan (trafikverkets förslag) ska en ändring av skyltningen göras för att minimera
köbildningen nära våra bostäder
(t.ex. ändra företrädesreglerna
korsningen Finlandsgatan/Sveaborgsgatan) samt att den del av
Finlandsgatan som är nära våra
bostäder flyttas längre ner.

Stockholms kommun har fem återvinningscentraler. De tar emot grovavfall, elavfall och farligt avfall. Om du har funktionsnedsättning är ÅVC Bromma mest anpassad. På kartan visas de tre som ligger närmast Akalla.
• Du kan som privatperson lämna ditt avfall utan kostnad.
Återvinningscentral
Vanadisberget

Cedersdalsgatan 7, Stockholm
Telefon: 08-508 465 40
Öppettider:
Måndag - torsdag kl 17.00–21.00

Redaktör:
Lars-Åke H. Hedberg

• Du är välkommen med
fordon som väger upp
till 3,5 ton eller fordonskombinationer som du
får köra med B-körkort.

Återvinningscentral Lövsta

Hemsida:
www.porkala.se

Lövstavägen 501, Hässelby
Telefon: 08-508 465 40
Öppettider:
Måndag - torsdag kl 10.00–20.00
Fredag - söndag kl 9.00–16.00

E-post:
porkala@telia.com
Nästa nummer utkommer i
maj 2011. Sista dag för insänt
material: 31 mars.
De bilder i tidningen som saknar bildbyline
har tagits av Lars-Åke H. Hedberg.

Tryckeri:
APEC-Tryck & Förlag AB
Spånga, 08-761 81 18

Utgivningsplan
för Porkalen 2011
		 Material
Nr
senast Utkommer

Motioner 31 mars början av maj
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Att tänka på:

Återvinningscentral Bromma
Linta Gårdsväg 16, Bromma
Telefon: 08-508 465 40
Öppettider:
Måndag - torsdag kl 10.00–20.00
Fredag - söndag kl 9.00–17.00

Besöksdress:
Brf Porkala
Sibeliusgången 34
164 72 KISTA

Fulla av energi är även våra en-

treprenörer som har kommit
igång på allvar. Renoveringen
av hissar, byte av armaturer och
målning inomhus har varit igång
i några veckor, men under veckan har även rensningen av ventilationskanaler och avloppsstammar kommit igång.
När det gäller renoveringen inomhus så önskar styrelsen
att de medlemmar, som blir påverkade, visar tålamod med att
städningen blir lite undermålig
under denna tid. En storstädning
efter renoveringen är beställd.
När det gäller rensningsarbeten krävs även att vi på en personlig nivå samarbetar med entreprenörerna eftersom de måste
ha tillgång till våra lägenheter.
För att resultatet ska bli så bra
som möjligt, ber styrelsen er alla
att ställa upp och underlätta för
dessa arbeten.

Här lämnar du dina grovsopor

31 maj mitten av juni
30 aug mitten av sept
30 nov mitten av dec

Tidningen ansvarar inte för material/
bidrag som skickats in till tidningen
men som vi inte beställt.

Bidrag till tidningen kan
skickas som e-post till:

porkala@telia.com , lämnas på

Föreningskontoret eller skickas
med post till: BRF Porkala,
Box 6002, 164 06 KISTA
PORKALEN

Information och karta:
www.stockholm.se
(Återvinningscentraler)

Viktiga telefonnummer
Föreningskontoret

öppettider:
måndag-fredag, 07:00 – 10:00
måndagsjour:
19.00 – 20.00 (personal + styrelsemedlem)
telefon nr:.................................................... 08- 750 66 30
telefontid: måndag-fredag, 07:00 – 12:00
(besök prioriteras)
övrig tid: telefonsvarare....................... 08- 750 66 30
(felanmälan)

Frågor om hyror, avgifter

ISS Facility Services AB............... 018- 66 01 60
telefontid 08.30 - 12.00
Felanmälan garageport

Kone AB........................................ 08- 618 01 80
Felanmälan Hiss

Hissgruppen AB..............................08- 21 33 00
alla hissfel, inklusive jour

fax nr:............................................................08- 751 57 71

Parkeringsbevakning
Länsparkeringsbevakning..............08- 735 60 20
på föreningens mark

Förvaltare

Övriga bevakningsfrågor

tel nr:............................................................. 08- 750 65 72
telefontid: måndag-fredag, 09.00 – 10.00

Securitas...................................... 070- 644 36 15

E-post till styrelsen: porkala@telia.com
Brådskande fel

vardagar 14:00 – 18:00, då kontoret är stängt
Ecuro Fastighets drift AB.................... 08- 29 03 25

PORKALEN

Akuta fel efter kontorstid

Dygnet Runt Service........................08- 18 70 00
Fastighetsjour AB
Om utryckningen ej bedöms som akut,
måste den boende själv betala utryckningen!
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Insändare!
Välkomna med bidrag till insändarsidan i Porkalen. Här kan du påstå, tycka eller fråga. Ge ros
eller ris. Men bara sådant som rör vår förening,
ingen partipolitik, inga personangrepp och inget som är rasistiskt eller på annat sätt stötande.
Du får använda signatur, men redaktionen måste veta vem du är för att publicera din insändare. Redaktionen förbehåller sig också rätten att korta ner
långa insändare eller att helt avvisa insändare utan att motivera varför.
Insändare kan skickas med e-post eller lämnas eller skickas till föreningsexpeditionen. E-postadress och postadress finns i redaktionsrutan på sidan 2.

En skitsak!

”Hej alla hundägare, jag
hoppas denna vinter inte
varit allt för hård och att
ni kommit ut ordentligt
trots kylan.”
Jag förstår om promenaderna blir korta och ibland rent ut
obefintliga. Men nu när det börjar tina upp och solen ligger på
så syns det att i varje fall en del
av vi hundägare går ut med våra
hundar.
Tyvärr måste jag säga att det
ser ut som om en hel del av oss
struntar totalt i det ansvar vi
hundägare har.

Att äga hund är det inte
alla som har möjlighet
till, hunden kräver ganska
mycket uppmärksamhet och
tillsyn. Den kräver både kärlek
mat och omtanke, samt något
som vi inte kommer undan: Promenader!
Vi måste ta ut våra jyckar så
att de får göra ifrån sig någonstans. Detta är något som är
självklart och lika självklart så
är det ett måste för oss hundägare att se till att detta hamnar på
rätt plats.
Det är lag på att plocka upp bajset efter sin hund i Sverige, men
det är tydligen något som oer-

hört många hundägare verkar
vara omedvetna om. Så därför
ber jag er att plocka upp efter
era hundar, och ligger det en hög
bredvid, ta den också!
Vi har massor med små barn
i vårt område som leker i snön
och i gräset, de ska inte behöva
riskera att hamna i en bajshög
när de kastar sig i snön eller att
kliva i bajs om de inte kollar varje steg de tar (vilket barn inte
gör).
I bland skäms jag som
hundägare fast jag vet
att jag gör rätt, men när jag
ser alla dessa högar så vill inte
jag att folk jag möter tror att jag
har lämnat dem där.
Visst kan man glömma en påse ibland, men då tar man det på
nästa tur när man går förbi. Och
visst kan det vara jobbigt att kliva upp i snöhögen eller in i buskaget ibland, men gör det!
Det handlar om allas trevnad
och faktiskt så är det en skitsak
när man väl gör det.
Hälsningar från Mie och Bonnie

Nya grinden vid Sveaborgsgatan
Bommen på Sveaborgsgatan är
nu färdig och den sätts i drift
den 21 mars.

Grinden öppnas och stängs elektriskt
med motordrift.
För att öppna den används nyckelbricka med nummer ett (1). Observera
att grinden stängs automatiskt efter en
minut.
Mata inte fåglarna
Mata inte fåglarna genom att
sätta ut eller slänga mat på
marken, det drar till sig råttor och andra skadedjur.
Se mera information på vår
hemsida (www.porkala.se).
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Erbjudanden och fakta på informationsmötet:

Billigare bredband och fri tilläggsförsäkring
Medlemsmötet den 26 januari var välbesökt, trots
att vi i sista stund tvingades
att byta dag, och matsalen i
Stenhagsskolan blev snabbt
fullsatt.

Anders Granholm och Linda
Mötet var välbesökt och stundtals var frågor och tyckanden intensiva från
de som kommit till mötet. Apparaten på bordet är den projektor som visade
Segerman från Bredbandsbode förföriska erbjudanden som Bredbandsbolaget hade till föreningen.
laget inledde mötet med att redogöra för hur det blir om föreningen beslutar sig för en så 100 Mbit/s (nedladdning) och lagringsutrymme per styck, fem
kallad gruppanslutning. Detta 8–10 Mbit/s (uppladdning), fem hemsideskonton med 20 MB
skulle innebära att föreningen e-postadresser med 10–100 MB lagringsutrymme vardera, kostansluter alla lägenheter
till Bredbandsbolagets Bredband – faktaruta
bredband (se faktarutan
I vår förening finns tre möjligheter Hastigheterna i bredband varierar
om olika bredbandsanför Internetanslutning:
beroende på vilken tjänst man köpt.
slutningar).
• via telefonledningen (första teleDessutom är det oftast högre hasPriset eller grundavfonjacket, vanligtvis i hallen)
tighet på nedladdning (ta emot data)
giften för detta, som för• via tv-antennuttaget (flera uttag,
medan uppladdning (sända data) går
bl.a. i vardagsrummet)
långsammare.
handlats fram med HSB
•
via
fibernätet
(uttag
i
lägenheten
i ett så kallat ramavtal,
ovanför ytterdörren)
Hastigheten för att ladda ner data
som är bland de lägsta i
Dessutom
finns
i
dag
möjligheten
att
brukar i dag ligga på mellan 2Mbit/s
landet för motsvarande
ha ett helt trådlöst bredband via mo- och 100 Mbit/s men ”på riktigt” brutjänst, är 125 kronor per
biltelefonnätet (mobilt bredband). kar man kunna räkna med att man får
lägenhet.
För att få någorlunda snabbhet krävs mellan 80 och 90 procent av den farGrundavgiften för aldå en anslutning som klarar så kal�- ten på grund av att andra belastar din
la lägenheter betalas ”i
lad 3G eller 4G. Båda dessa mobila del av nätet samtidigt. Är ni dessutom
en klump” av föreninganslutningar har enligt leverantörerna flera i hushållet som delar på samma
en och blir en av de kostbra täckning i Akalla, men mottag- bredband, kan farten för var och en
nader som föreningen
ningen kan bli sämre inomhus eller minska ytterligare.
där radiovågorna inte når fram.
Med en hastighet på 2Mbit/s tar
budgeterar för. LägenDen anslutning som sannolikt ger det cirka 4 timmar att ladda ner en
hetsinnehavarna behöver
högsta hastigheten och som påverkas film med dvd-kvalitet (cirka 4 GB),
alltså aldrig se något inminst av att många är anslutna, är fi- medan det med en hastighet på 100
betalningskort för denna
bernätet.
Mbit/s bara tar någon minut. Sedan
grundavgift.
Detta ingår
I grundavgiften ingår
bredbandsuppkoppling
med en hastighet på 60–

PORKALEN
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Leverantörerna av de fasta anslutningarna av bredband kan också erbjuda tilläggstjänster som tv, telefoni,
digital-tv, hdtv och On Demand (beställningstjänst för bl.a. film).

finns det ju andra faktorer som påverkar hur lång tid en nedladdning tar,
till exempel hur många som samtidigt
laddar ner från den som levererar datan.
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tomatiskt, medan den som har
avtal med någon annan leverantör och vill avsluta detta, själva
får ordna det. Detta kan innebära att man under en tid har mer
än ett bredbandsabonnemang.

En av de bilder som Bredbandsbolaget visade. Här är alla de ”gratis” förmåner
vi får om vi väljer gruppanslutning av bredband i föreningen.

nadsfri kundservice och support erbjudande till föreningen grunmellan klockan 08–22 alla da- dar sig på, innebär också att den
gar i veckan, ett modem med in- som betalar med autogiro (för
byggt trådlöst nätverk under he- samtalsavgifter och andra til�la avtalstiden (frakt för modemet lägg/avgifter) får 10 kronor i rapå 95 kr tillkommer) och ip-te- batt per månad.
le–foni ”Telefoni
Vi behöver inMini” utan abonte heller betala
nemangsavgift
några startavgif(samtalsavgifter
ter på de tjänster
tillkommer).
som här beskriMan kan också
vits (med undanfå en digital ”box”
tag för frakten
på nätet som lagpå modemet) och
ringsutrymme
inte heller några
(till exempel för
porteringsavgifsäkerhetskopieter.
ring) som är kostUppsägningstinadsfri de förs
ta
den, om man till
tolv månaderna
exempel ska flytAnders
Granholm
från
Bredbandsoch som därefter
ta, är tre månader
bolaget redogjorde för fördelarna
kostar 29 kr per med gruppanslutning.
för
bredbandet
månad och ett säoch två månader
kerhetspaket ”F-secure” som är för telefonin.
kostnadsfritt de första tolv måOm föreningen väljer att anta
naderna och som därefter kostar detta erbjudande och en boende
39 kr per månad.
redan nu har ett avtal med BredHSB:s ramavtal, som detta bandsbolaget, avslutas detta au6

Vill man inte ha bredband eller
om man föredrar att behålla en
annan leverantör, så går det naturligtvis bra, men man får ingen avgiftssänkning från föreningen för att man väljer att inte
utnyttja det gemensamma bredbandet.
Det är samma princip som
med vårt gemensamma abonnemang med ComHem och grundutbudet på tv-program i antennuttaget.
När det gäller tv-program, så
erbjuds naturligtvis också detta, liksom mobilt bredband, men
här hade inte representanterna
från Bredbandsbolaget så mycket att säga. Vill du veta mer,
kan du titta på hemsidan: http://
www.bredbandsbolaget.se.
Stämman beslutar
Beslutet om vi ska anta detta erbjudande och ansluta oss till ett
gemensamt bredband, kommer
att fattas på Föreningsstämman
den 25 maj.
Det är viktigt att varje medlem funderar på vilka för- och
nackdelar en sådan anslutning
kan ha och sedan kommer till
stämman och röstar för det man
tycker är bäst.
Tilläggsförsäkringen
Sedan årsskiftet har föreningen en gemensam tilläggsförsäkring som komplement till fastighetsförsäkringen. Den finns
för att kunna reglera det ansvar
som varje bostadsrättsinnehavare har, enligt stadgarna, om det
skulle uppstå en skada.
Den skyddar alltså dig om
PORKALEN

Erik Rubensson från Trygg Hansa
förklarade hur tilläggsförsäkringen
fungerar.

det skulle bli en skada i lägenheten som du är skyldig att betala. Det kan till exempel vara en
vatten(lednings)skada, brand eller något annat oförutsett.
Denna
tilläggsförsäkring
motsvarar det bostadsrättstillägg
som en del försäkringsbolag tar
extra betalt för, på hemförsäkringen.
Den delen av hemförsäkringen kan du nu säga upp, om du
vill. Men det är heller inget som
hindrar att du behåller den, däremot kan du aldrig få dubbel ersättning vid en skada även om
du har två försäkringar.
Självrisk och åldersavdrag
Även i denna försäkring finns
det något som heter självrisk. Det
innebär, precis som med andra
försäkringar, att du själv måste
betala en viss summa pengar för
varje skadetillfälle.
Den högsta självrisken för
oss är två tusen kronor (2 000
kr) och den måste man betala
om det blir en vattenskada. För
alla andra skadetyper är självrisken ett tusen tvåhundra kronor
(1 200 kr).
Nästa ekonomiska avbräck som
man brukar bli varse vid en skada är att försäkringsbolagen til�PORKALEN

lämpar något som kallas ”åldersavdrag”, det innebär att du får
lägre ersättning för det som skadats, om det har en högre ålder.
Så kan till exempel kaklet i
badrummet ha en förväntad livslängd på fyrtio år, och om det då
suttit uppe i tjugo år, skulle du
bara få ersättning för hälften av
kostnaden för att sätta upp nytt.
Och så räknar man på alla delar
som ingår i reparationen, kakel,
golvmattor, maskiner, arbetskostnader och så vidare.
Positivt besked
Erik Rubensson, som var inbjuden från Trygg Hansa, berättade det positiva att med denna
försäkring blir åldersavdraget
aldrig högre än tio tusen kronor
(10 000 kr) för en skada, oavsett
hur hög åldern är på det skadade eller hur många saker som är
skadade.
Behåll din hemförsäkring
Erik Rubensson påpekade också

att det är mycket viktigt att behålla sin hemförsäkring, även
om man säger upp bostadsrättstillägget. Har du ingen hemförsäkring, är det viktigt att du
skaffar en snarast!
Hemförsäkringen är dels en
ansvarsförsäkring som ersätter
skador som du orsakat på tredje part (någon utomstående), eller skador som drabbar dig själv
ekonomiskt. Ansvarsförsäkringen kan till exempel ersätta skadestånd som du blir skyldig att
betala vid olika händelser.
Om du bor i hyresrätt och
tappar en parfymflaska i handfatet så att handfatet går sönder
kan du bli skadeståndsskyldig
som hyresgäst. I ett sådant exempel skulle ansvarsförsäkringen kunna hjälpa dig med ersättning till motparten, det vill säga
till din hyresvärd.
Anmäla skador
Skador kan anmälas till föreningen, men du kan också anmäla

Exempel när hemförsäkringen kan hjälpa

Försäkringsbolaget IF uppger på hemsidan att hemförsäkringen till exempel
gäller vid följande händelser:
• Stöld vid inbrott i hemmet eller av saker som du har med dig när du är
borta. Utanför bostaden är ersättningen begränsad till 30 000 kronor.
• Försäkringen gäller vid brand.
• Naturkatastrof, t.ex. storm, översvämning eller jordskred.
• Du får också ersättning för ökade kostnader om du inte kan bo i din bostad efter en skada, t.ex. en brand.
• Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig
och betalar ett eventuellt skadestånd, upp till 5 miljoner kronor.
• Hamnar du i en tvist betalar vi för advokat- och rättegångskostnader. Undantag finns bland annat för skilsmässotvister.
• Om du råkar ut för ett överfall och gärningsmannen är okänd, eller inte
kan betala, står vi för det skadestånd du har rätt till – upp till en miljon
kronor.
• Under varje privat resa gäller vårt reseskydd under de första 45 dagarna.
• Reseskyddet omfattar alla familjemedlemmar, antingen ni reser var för
sig eller tillsammans.
• Egendom som du förlorar på resan ersätts upp till 30 000 kronor.
• Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall under resan får du ersättning för vårdkostnader och resekostnader.
IF är bara ett av många försäkringsbolag, titta på Internet för att jämföra
olika hemförsäkringar. Alla bolag har information som man kan hitta genom
att gå in på deras hemsida. Jämför också så kallade ”otursförsäkringar”
som man kan komplettera hemförsäkringen med. På www.compricer.se/ kan
man bland annat kan jämföra pris och villkor på olika försäkringar.
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direkt till Trygg Hansa på telefonnummer 077- 11 11 500.

formerades det om porttelefonerna.

Det är också viktigt att du också informerar föreningen vid en

Följande regler gäller:
- man får ansluta maximalt tre
telefonnummer för varje bostad (som kan svara på porttelefonen)
- telefonnumren ska vara
svenska
Porttelefonsystemet har endast
två telefonlinjer anslutna för hela vår förening.
Om tre eller flera personer
samtidigt ringer på var sin porttelefon i vår förening, så kommer bara de två som var först
att kopplas fram, de övriga får
vänta. Detta är i allmänhet inget problem, dels är det ovanligt
att fler än två ringer på porttelefonen samtidigt, dels ska det ju i
allmänhet bara handla om korta
samtal.

Maria Estebanez i styrelsen och Informationsgruppen presenterade talarna
på infomötet.

skada, så att vi kan bistå på bästa sätt.
Porttelefonerna
När det gäller våra låssystem in-

På sidan 14 i detta nummer av
porkalen finns en handledning
för hur man använder porttelefonen.
Ekonomin
På mötet informerades också om
föreningens ekonomi, men från
det refereras inget då den mest
aktuella ekonomiinformationen
finns på sidan 12 i denna tidning
.
”Arga lappar”
På mötet efterlystes att föreningen ska sätta upp lappar om att
man ska städa efter sig i tvättstugorna efter varje tvättpass. Detta
ska också vara gjort när denna
tidning kommer ut.
Frågan är om de som slarvar
och missköter sig kommer att
bättra sig på grund av en påminnelselapp.

Stamspolning

Under första halvåret 2011 kommer föreningen att genomföra en noggrann kontroll av avloppen och också utföra stamspolning.
Företaget som utför arbetena heter Rena avlopp i Sverige AB.
Informationslappar kommer att sättas upp i entréerna när det är dags för ditt hus, och det kommer också att läggas information i din brevlåda
när det är dags att spola dina avlopp. Tillsammans
med informationslappen
kommer en liten nyckelbricka med ett unikt
nummer på baksidan
(inte samma som lägenhetsnumret) som
man kan lämna på
föreningskontoret
om man inte själv
kan vara hemma.

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa
och bibehålla en styrelse som på ett kvalificerat
och tryggt sätt hanterar
föreningens verksamhet.

Vår valberedning har till uppgift
är att ta fram förslag på personer
till olika förtroendeuppdrag som
till exempel styrelseledamot,
styrelsesuppleant, revisor, revisorsuppleant, ombud till HSB
och ledamöter i nästa års valberedning.
Alla medlemmar i BRF Porkala kan föreslå andra medlemmar, eller sig själva, för val till
de olika förtroendeuppdragen.
Valberedningen föreslår också
själva medlemmar som de tycker är lämpliga till de olika posterna. Därefter gör de en sammanställning över vilka som har
föreslagits och denna skickas ut
samtidigt som kallelsen till årsstämman.

Möte i valberedningen, från vänster Anela Mahoviĉ och Tarja Lundin. Mie Jagne är suppleant i styrelsen och här får hon svara på frågor, bland annat om hon
kan tänka sig att ställa upp och arbeta ytterligare ett år som förtroenedevald.
På bilden saknas Markus Nilsson.

Valberedningen är själva valda
av stämman fram till nästa ordinarie föreningsstämma.
Valberedningen består i år av
Anela Mahoviĉ, Tarja Lundin
och Markus Nilsson.
Vill du lämna förslag på någon som du tycker är lämplig
till ett förtroendeuppdrag, kan

du endera lämna ett meddelande till Föreningskontoret eller skicka ett e-brev (mail) till
porkala@telia.com .
Det är bra om du frågat personen om han eller hon är villig att bli nominerad/föreslagen.
Tänk också på, att bara de som
är medlemmar i föreningen kan
bli valda till förtroendeuppdrag.

Motioner till stämman den 25 maj
På de följande två sidorna finns en mall-blankett
för att skriva en motion till Föreningsstämman den
25 maj. Den är framtagen för att göra det enklare
att skriva en motion som blir konkret och förhoppningsvis lättläst.
Mallen finns i två varianter, en som man skriver
i för hand och en som kan fyllas i helt eller delvis
på en dator och sedan skrivas ut på din egen skrivare. Bägge versionerna av mallen finns att ladda
ner från föreningens hemsida, och den som man
fyller i för hand finns också att hämta på Föreningsexpeditionen.
Då varje motion ska skrivas under av den som
lämnar motionen, kan motionerna endast lämnas
eller skickas med vanlig post till föreningen.

Tänk på att fästa alla nycklar som hör till dörren på
nyckelknippan, om du inte kan vara hemma! Lämna den
sedan på Föreningskontoret senast dagen innan.
8
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Är ni flera som står bakom motionen, behöver ändå bara en
person stå som den som lämnar
motionen.
Tillsammans med mallen/blanketten finns en
enkel instruktion för hur man fyller i den. Har du
ändå frågor eller undrar över något om motioner,
kan du e-posta styrelsen eller komma på måndagsjouren för att få svar eller hjälp.
Observera att mallen/blanketten för motioner
endast är tänkta som en hjälp och ett stöd, du kan
naturligtvis skriva en motion på ett vanligt papper,
och på det sätt som du själv tycker är bäst. Men om
du gör det, tänk tå att avsluta med en ”att-sats” där
stämman uppmanas fatta ett konkret beslut.
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Motion till stämman – handledning!
Enligt vår förenings stadgar (§ 17 Motionsrätt) har varje medlem i föreningen
rätt att få ”visst ärende” behandlat på stämman. Kravet är att ärendet kommer
in till styrelsen skriftligt före mars månads utgång.
”Visst ärende” är det vi vanligtvis kallar en motion,
och för att underlätta både för de som vill lämna in en
motion till stämman, och de som ska läsa den, har styrelsen gjort denna handledning och en mall. Du kan
självklart skriva på vad du vill, men följer du vår handledning och använder mallen, blir troligen motionen
lättare att förstå.

Du kan också fylla i mallen för hand om du laddar ner
hand-filen i pdf-format från hemsidan. Skriv sedan ut
den på din egen skrivare.

Anvisningar:

Om ni är flera som skrivit motionen, så behöver en
person står med namn, adress och underskrift.

Du kan fylla i mallen på din dator om du laddar ner
dator-filen i pdf-format som finns på hemsidan. Tyvärr
går den inte att spara i ifyllt skick eller att skickas med
e-post (mail), så den måste skrivas ut på papper när den
är klar. Tänk på att också skriva ut en kopia till dig
själv att behålla.

Mallen finns också att hämta på Föreningskontoret på
Sibeliusgången 34. Den finns också i senaste numret av
Porkalen som kommer ut i mitten av mars.

Det viktigaste är att förmå så många grannar/ medlemmar som möjligt att gå på stämman.

Kom ihåg att skriva under motionen på avsedd plats, innan du skickar eller lämnar den till föreningskontoret. Motionen måste vara Föreningskontoret tillhanda senast den 31 mars 2011!

Här skriver du vem du är och
var du bor, så att styrelsen, och
medlemmarna som läser din
motion, kan se att du verkligen
är medlem i föreningen.
I rutan för ”Bakgrund” skriver
du kortfattat om orsaken, till att
du vill att föreningen gör den
förändring, som du vill åstadkomma.

Innan motionen skickas ut till
medlemmarna, gör styrelsen ett
utlåtande. D.v.s. de skriver var
de tycker om förslaget.

Numret på bostadsrätten hittar
du på utsidan av ytterdörren
eller på avin för månadsavgiften.
Kom ihåg att skriva din namnteckning!

Det är mycket viktigt att du
skriver tydligt vad du vill att
stämman ska besluta.
Skriver du kort och koncist,
är det lättare att fatta ett beslut.

Men oavsett vad styrelsen tycker, så är det stämman som beslutar om förslaget ska genomföras
eller ej!

	
  

Tänk också på att skriva motioner som:
- handlar om något som kan förändras eller som är nytt (för sådant som redan finns men som är trasigt, ska
man i stället skriva en vanlig felanmälan)
- föreningen kan göra (vi kan till exempel inte ändra på skatterna)
- är sakliga (eventuella personangrepp, rasistiska eller förnedrande uttalanden och liknande kommer vi att stryka över innan motionerna skickas ut till medlemmarna)
- leder framåt och utvecklar föreningen på ett positivt sätt
- överensstämmer med stadgarna (… eller som vill förändra stadgarna!)
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Ekonomigruppen
Under 2010 har föreningens ekonomi legat på marginalen, något som påverkat både soliditeten och likviditeten*). Orsaken
till denna situation är de stora
renoveringarna som ägt rum i
föreningen sedan flera år tillbaka. Gårdsrenoveringarna påbörjades 2007 och avslutades i stort
sett under 2010. Endast några
återstående arbeten, till exempel
växter som kräver plantering på
våren samt besiktning återstår.
De övriga underhållsplansarbeten som vi tidigare har berättat om, fortsätter också. Garan-

år

Mark- och miljögruppen

tisumman som ska betalas efter
avslutat arbete kommer i år att
uppgå till cirka 1,2 miljoner kronor.
Ekonomigruppen befarade redan i höstas att det efter årsskiftet 2010-2011 skulle kunna uppstå en situation då föreningen
belastas med stora utgifter. Vi
antog att de skulle orsakas av
ökade värmekostnader under de
aktuella månaderna, samtidigt
som vi ska betala fakturor för de
fortsatta underhållsplansarbetena. Styrelsen har, som vi skrivit

Resultat

Fastigh.lån

Kortfr.skuld

kr

tkr

tkr

Yttre rep.
fond
tkr

om tidigare, redan i höstas ansökt om ett lån på fem miljoner
kronor hos Handelsbanken.
Lånet beviljades och när det i
februari visade sig att farhågorna besannades, beslutade styrelsen att utnyttja en del av lånet.
Vi bedömde att det i dagsläget
räcker med tre miljoner kronor
och låter resterande två miljoner kronor vara en säkerhet för
kommande oförutsedda utgifter. Som vi också redovisade tidigare är det meningen att vi ska
återbetala lånet i slutet av året
om ekonomin så tillåter.

Tillgångar
tkr

Eget
kapital
tkr

Soliditet
%

1996

809

117,0

5,9

9,5

171

39,2

23,0%

1997

0

114,0

6,2

7,4

167

39,8

24,0%

1998

22 394

113,0

6,8

10,8

171

40,2

23,5%

1999

19 000

112,0

7,2

15,4

175

40,4

23,0%

2000

-13

111,0

8,9

12,0

172

40,4

23,5%

2001

-2 500 000

106,0

6,8

11,9

165

39,7

24,0%

2002

1 250 000

107,5

6,7

8,4

166

43,6

26,0%

2003

-45 000

106,7

6,6

3,7

162

48,4

29,8%

2004

-976 549

106,0

7,7

3,7

163

48,8

29,9%

2005

-802 463

105,0

7,0

6,1

161

48,5

30,0%

2006

-3 000 000

98,4

9,5

8,3

154

46,4

30,0%

2007

4 300 000

91,0

6,7

5,6

150

52,3

34,8%

2008

-2 700 000

95,0

6,5

10,5

154

52,5

34,1%

2009

-2 547 837

103,0

12,5

8,7

166

50,5

30,4%

2010

-17 285 000

114,0

Soliditet är ett finansiellt
nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, det vill
säga hur förmöget företaget eller föreningen är. De tillgång*)
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ar som inte är finansierade med
eget kapital finansieras med lån,
också kallat främmande kapital.
Ett vanligt soliditetsmål ligger
på mellan 30 och 40 procent.
Likviditet är ett mått på en orga-

166
nisations kortsiktiga betalningsförmåga. Jämför med ”likvida
medel”. Är man tillräckligt förmögen att betala sina skulder i
tid är man likvid.
(källa: wikipedia)
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HSB har hjälpt föreningen med
att ta fram ett förfrågningsunderlag så att vi kan gå ut med
en ny förfrågan angående markoch miljöentreprenader.
Det nya förfrågningsunderlaget
som beskriver de krav vi har på  
vad entreprenören ska göra, har
skickats ut till ett antal entreprenörer som arbetar inom detta gebit.
Att vi nu gör en ny upphandling beror inte på missnöje med
den nuvarande Tylömarks, utan
att de nya gårdarnas skötsel ska
räknas om, för att de ser annorlunda ut efter renoveringen. I arbetet för Mark- och miljögruppen ingår också att finna de för
föreningen mest gynnsamma
avtalen, det vill säga de som ger
Allén vid Kasköfaret, norra delen av föreningens område.
mest nytta för minst pengar.

Bygg-gruppen

...har inget att rapportera denna gång

Info- och fritidsgruppen
Nytt informationsmöte

Eftersom det första informationsmötet var
så välbesökt, planerar vi att ha ett nytt informationsmöte i april.
Vi är fortfarande på planeringsstadiet, men vi räknar med att
mötet ska handla bland annat
om föreningens ekonomi och
om vad som händer med Förbifart Stockholm.
Genom att ha ett möte med
enbart dessa två punkter, kan
Vid senaste informationsmötet i Stenvi fokusera dels att se vad som
hagsskolans matsal blev platserna
hänt med föreningens ekonomi
snabbt fyllda med vetgiriga medlemmar. det senaste året, och vart vi är
PORKALEN

på väg. Och dels kan en del av
mötet avsättas till att berätta vad
vi vet om hur bygget av förbifart
Stockholm kommer att påverka
oss som bor här i Akalla.
När det är dags för informationsmöte kommer vi att meddela detta genom anslag på föreningens anslagstavlor i varje entré
samt på föreningens hemsida
(www.porkala.se).
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Så här fungerar porttelefonerna
Besök och ni vill öppna:
1. Besökaren knappar
in ert telefonnummer
(inklusive riktnummer,
t.ex. 081234567 eller
0701234567)
2. Ni svarar på den telefonen.
3. Tyck stjärna ( ) eller 5
på den telefonen som ni
svarade i.
4. Dörren låses upp!
5. Avsluta samtalet.

*

Besök men ni vill inte öppna:
1 - 2. Samma som ovan
3. Tryck på fyrkant (#) på den
telefon som ni svarade i.
4. Dörren förblir låst!
5. Avsluta samtalet
Observera!

Samtal kan bara ske till inprogrammerade telefonnummer och samtalslängden är maximalt 30 sekunder.
Varje lägenhet får ha maximalt
tre telefonnummer anslutna och alla
ska vara med svenska abonnemang!

Klipp ur denna handledning och sätt upp vid telefonen!

Påminnelse!
Brandvarnare
Det är fortfarande några medlemmar som inte har hämtat ut
sin julklapp (brandvarnaren).
Om du är en av dem som glömt,
gör det snarast! Du hittar anvisningar för bytet på vår hemsida.
Det är viktigt att ha en brandvarnare i hemmet. De brandvarnare som vi har köpt in har en
batterilivslängd på cirka åtta år.
Det enda man behöver göra är en
kontroll var sjätte månad genom
att trycka på knappen i mitten
för att se att den fungerar.

Föreningens kör- och parkeringsregler
Följande regler gäller för föreningens mark:
1. Undvik att köra med motorfordon inne på föreningens
mark. Måste du ändå köra in
för att lasta eller lossa material eller för att hämta eller
lämna någon, ska du följa föreningens regler.
2. Kör långsamt! Inom hela området finns barn och andra
som du som förare ska ta hänsyn till. Samma regler gäller
inom området som inom så
kallat Gångfartsområde. Och
det gäller även på parkeringsdäck, p-platser, i garaget och
på de vägar som finns inom
området.

Gångfartsområde (tidigare Gårdsområde), här får man köra med maxiamalt samma fart som de som går, det
vill säga som mest cirka 5 km/h.
ANNONS

des till su doku (”ensam siffra”). Det
fick en ny blomstringsperiod i Storbritannien 2005, till stor del därför att nyzeeländaren Wayne Gould
konstruerade ett datorprogram som
snabbt genererar nya pussel.
www.wikipedia
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Grundregeln är att det är förbjudet
att parkera inne på föreningens område, om det inte är på en egen förhyrd
parkeringsplats eller gästparkering.

efter dig även om du bara ska
vara inne på området en kort
stund. Bommen vid Svea
borgsgatan stängs automatiskt efter cirka en minut.
Den som bryter mot föreningens parkeringsregler, kan bli
tvungen att betala en kontrollavgift som utfärdas av Länsparkeringsbevakning.
Styrelsen

Städhjälp!
• Fönsterputsning
• Veckostädning
• Strykning/tvätt
• Flyttstädning
• Dammsugning
Pris 150:-/timme inkl moms, efter Rut-avdrag

Ring oss på 751 40 92
	
  

Sibeliusgången 34 • 164 72 Kista, Telefon: 08-751 40 92 • Fax: 08-50 22 53 53
Innehar F-skattsedel

Här är lösningarna till Sudoku-problemen på
denna sida.
lätt        svåra

Sudoku-lösningar

Korsordet hittar du i detta nummer på sista sidan!
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som du kan/får öppna för att
köra in till eller ut från föreningens område, ska alltid
stängas efter varje genomfart. Du måste alltså stänga

Vi utför bland annat:

Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda på tre gånger tre rutor innehåller varje siffra exakt en gång.
Lösningen finns, upp-och-ner, här till vänster.
Sudoku uppfanns i USA i slutet av
1970-talet, men vann då ingen popularitet. På 1980-talet introducerades det i Japan där det också fick
sitt namn, ursprungligen suuji wa
dokushin ni kaguru (”en siffra som
måste förbli utan par”), vilket korta-

3. Den som kör motorfordon ska
alltid väja för andra trafikanter och gående. Det finns ingen förkörsrätt inom vårt område!
4. Det råder parkeringsförbud
inom föreningens hela område! Om du ändå måste parkera bilen ska du ha ett parkeringstillstånd, placerat väl
synligt utifrån i framrutan
på fordonet. Ett parkeringstillstånd kan du få utfärdat
på Föreningskontoret. Parkeringsförbudet gäller naturligtvis inte på egen förhyrd
parkeringsplats eller annan
anordnad parkeringsplats.
5. Hindra inte andra! Du som
tillfälligt får ställa upp ditt
fordon på föreningens område, till exempel med parkeringstillstånd, ska ta sådan
hänsyn att fordonet inte hindrar andra att komma fram.
Tänk också på att lämna plats
så att barnvagnar och rullstolar obehindrat kan passera.
6. Bommar eller andra hinder

PORKALEN
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Lös Porkalens kryss och bli miljooo.ooonär!
LEMURKRYSS
2010

VILLE
ET RINGA
GENOMGRIPANDE

HUSET
FÖR
VUXENBUSET?

LUFFAREN
VÄXTSAFT

FICK
AMADEUS
1998

KAN
GREPP OM
GREPE
VARA

ART
SOM
SKRED
TID FÖR
ATT FASTA
MEN INTE
FESTA

GÖR TÄT
I KLÖVER?
ÖVERTAG
SOM SMÅ
ÄRTER
FIRAR MED
SIGBRITT

FISK SOM
BEHÖVER
VISA LEG?

TILL
SÅDAN
ÄR DET
OFTA
SJUKT
BRÅTTOM

ÄR GLAD
I BLAD
OKÄND

SPELAR
FÖRNÖJT
PÅ FLÖJT

RULLAS
GODISBOLLARNA I

DÄMPAR
TON ELLER
FART
MÄRKNING
LUDEN
KUSIN

DIKTATOR
MED NEW
MEN INTE
YORK

SOM GREVE
OCH BARON
OFTA MED
SKRÄCK

LAGER
FÖR
LAGER

GJORDE
HUSMUS
FLÄCKIG
SJUKDOM?

MODERN
ÄLDRE
STADSDEL
I STHLM

BLIVANDE
FLERA
SOM DU
KANADASTAD
ALBANIENSTAD

BLEV
VIVOBUTIKEN

KVADRATISK
YTA

SKA DRA
DEM VILL
MAN INTE
TRAMPA PÅ

BLIR
IBLAND
DRÖMMEN

BEHÖVER
VISST
TURIST
VID TVIST

DECIMALTAL

VIMSA
UTAN
BÖRJAN
ELLER
SLUT

GRIMAS
TAR LAT
FRANSOS?

GJORDE
PRÄSTENS
LILLA
KRÅKA
FYLLS MED
SOLDATER
ELLER
SOPPA

HAR
EMIREN
ETT EGET

OVÄDER
KAN TJUV
SKRUV UR
HUV

FLYTER
GENOM
POLEN,
ELLER?

GÖR
VISST
HONUNG

REV SIG
ÄR DEN
DYKAREN SOM SLARVAR MED
PÅ PÅ
HYGIENEN
REV?

GRISIG
SPANAR
HYENAN
IN
JOBBAR
KANSKE
SVART
EJ UT

SOM
FÄRDEN
BORT
TITTA

BANDERAS
KAN MAN
I LABYRINT
OCH SKOG

SES
MED
GRATA
GÖR ÄVEN
MUSENS
SAMVETE?

SILVER
FITZGERALD
SOM
JAZZADE

DIJON
ÄR EN
SÅN
ÄR OFTA
ÖVNING I
MÖRKER

Konstruktör: Lena Holmlund
Korsord i Porkalen nr 1, 2011
Bland dem som skickat in rätt lösning på Porkalens Namn: ......................................................................................
korsord, drar redaktionen:
- en vinnare som får fem Trisslotter
- tre andraplaceringar som vardera får två Trisslotter
Adress: ......................................................................................
- och fem tredjepris som får var sin Trisslott.
Fyll i namn och adress här till höger (texta tydligt), klipp Postnummer:....................... Ort:...................................................
ur eller kopiera hela sidan och skicka eller lämna in till Observera att vinnarna själva svarar för eventuell beskattning av
Föreningskontoret. Svaren ska vara oss till handa senast
vinster från denna tävling.
den 31 mars 2011.
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