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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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Kallelse - Föreningsstämma
Medlemmarna i HSB:s Brf Porkala kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 
onsdagen den 
10 juni 2009 kl 18.00 - 21.00 i Stenhagsskolan, matsalen.

Dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare
4 Godkännande av röstlängd
5 Fastställande av dagordningen
6 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
7 Fråga om kallelse behörigen skett
8 Styrelsens årsredovisning
9 Revisorernas berättelse
10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
11 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen
12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13 Val av styrelseledamöter och suppleanter
14 Val av revisor och suppleant
15 Val av valberedning
16 Erforderligt val av representation i HSB
17 Fråga om arvoden till styrelsen, revisorer och valberedning
18 Anmälda ärenden - Motioner och frågor
19 Avslutning

Vid den ordinarie föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera 
medlemmar en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. 
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Medlem kan företrädas av ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. Endast 
medlems make, maka, med medlemmen varaktigt sammanboende, närstående eller 
annan medlem får vara ombud. Medlem, som är juridisk person, får dock som ombud 
företrädas av icke-medlem. Ingen får dock som ombud företräda mer än en person.

Vid föreningsstämman kan medlem medföra ett biträde. Samma krav på biträdet gäller 
som för ombudet (se ovan).
OBS! För att erhålla röstkort krävs att godkänd ID handling medtages till stämman.

KISTA i maj 2009           
         Styrelsen
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1 Årsredovisning för år 2008
Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Porkala nr 249 i Stockholm, org.nr. 716417-7987, får 
härmed avge följande redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-
12-31.

1.1 Förvaltningsberättelse år 2008

1.1.1 Föreningen allmänt 
Föreningen bildades den 7 maj 1982 och registrerades vid länsstyrelsen den 5 juli 1982.
Föreningen innehar tomträtten till samt äger och förvaltar samtliga byggnader på fastigheterna 
Porkala 1, 3-4 och 7-14 inom stadsdelen Akalla i Kista församling i Stockholms Kommun.
Föreningen äger 18 bostadshus med en total lägenhetsyta om  58 347 m2 och en total lokalyta 
om 2 996 m2.
Av föreningens 823 bostadsrättslägenheter upplåts, per 2008-12-31, 806 (803) lägenheter 
med bostadsrätt, medan resterande 17 (19) är hyresrätter. Under året har 92 (92) 
lägenhetsöverlåtelser och 2 (5) lägenhetsupplåtelser skett.
Per 2008-12-31 hade föreningen 963 (979) medlemmar förutom HSB Stockholm med dess 
styrelseledamot och suppleant.
Anm. Värden inom parentes avser räkenskapsåret 2007-01-01 till 2007-12-31.

1.1.2 Föreningens administration

1.1.2.1 Föreningens styrelse
Ordinarie styrelseledamöter fr.o.m. 2008-06-09:
Namn   Kommentar
Sigurd Eliasson   Ordförande, ekonomiansvarig
Georgios Kantenidis   Vice ordförande
Mats Björndahl   Sekreterare
Bela Johansson   Ledamot 
Lennart Lund   Ledamot
Katja Jalovaara   Ledamot, studieorganisatör 
Marianne Bergsten         Ledamot
Hans Jansson   Ledamot, utsedd av HSB

Suppleanter fr.o.m. 2008-06-09:
Magnus Rydell   Suppleant 1, avgick 2008-07-24
Cecilia Hilonen   Suppleant 2, redaktör Porkalen 
Jonas Erkenborn   Suppleant, utsedd av HSB

Föreningens firma har tecknats av Sigurd Eliasson, Bela Johansson, Katja Jalovaara samt 
Georgios Kantenidis fr o m 2008-06-09, två i förening. 

1.1.2.2 Sammanträden
Ordinarie föreningsstämma hölls 2008-06-09.
Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 20 protokollförda sammanträden.
Styrelsens arbetsutskott har under räkenskapsåret hållit 5 protokollförda sammanträden.
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Under räkenskapsåret har ytterligare ett antal möten hållits, dels driftmöten med våra 
förvaltningsentreprenörer (ISS Ecuro AB och T.A.C,) och dels projekt- bygg- och uppföljningsmöten 
med våra leverantörer (Sigma Måldata, Warrantor Bygg AB m.fl.). Större delen av dessa möten 
har varit protokollförda. Föreningsförvaltare och/eller annan beställarerepresentant har företrätt 
föreningen vid flertalet av dessa möten.

1.1.2.3 Revisorer
Av föreningen valda revisorer har varit Ayan Ekici med Wilhelm Ruuth som suppleant samt 
BoRevision AB, av HSB:s Riksförbund utsedd revisor, Lars-Göran Petersson.
1.1.2.4 Valberedningen 
Valberedningen har utgjorts av Ulla Sjöberg, (sammankallande), Barbro Spaak samt Tarja Lundin. 

1.1.2.5 Ombud till distriktsstämman 
Föreningens ombud vid distriktsstämman för HSB Stockholms 9:e distrikt har varit Inger Andersson, 
Lennart Lund, Katja Jalovaara, Sigurd Eliasson, Bela Johansson, Georgios Kantenidis samt Mats 
Björndahl, med suppleanterna Rezan Yüksekdag, Marianne Bergstén samt Selcuk Subasi
1.1.3 Allmänna händelser och löpande verksamhet

1.1.3.1 Föreningskontoret
Kontoret har varit öppet tre timmar på morgonen varje arbetsdag. Dessutom varje helgfri måndag 
kväll mellan 19:00 – 20:00, förutom under sommarmånaderna. På måndagarna finns också minst 
en styrelseledamot närvarande.

1.1.3.2 Brf Porkalas föreningsförvaltare 
Sedan maj 2008 har föreningen ett kontrakt med HSB Stockholm om administrativ fastighetsför-
valtning. Hans Öhman heter förvaltaren och han har sedan start arbetat heltid hos Brf Porkala. 
Föreningens målsättning med entreprenaden är entreprenören skall verka för att utveckla den 
nuvarande organisationen i arbetssätt, metoder och rutiner, stötta samt leda verksamheten för att 
nå förbättringar och besparingar. Rollen som förvaltare och arbetsledare är helt oberoende av att 
föreningen är medlem i HSB och att de har en representant i styrelsen. Samordning av sidoen-
treprenör samt kontroll av leverantörer som föreningen har avtal med är en del i det ordinarie 
ar-betet.

1.1.3.3 Felanmälan och statistik 
Föreningens felanmälan är öppen dygnet runt. Den är personligt besvarad under vardagar 7.00 
– 12.00 samt måndagar 19.00 – 20.00. Under övrig tid finns telefonsvarare. Det är dessutom 
möjligt att ringa direkt till telefonsvararen för felanmälan. Alla anmälningar skickas vidare till 
lämplig entreprenör för åtgärd.
Statistik och trender på olika kvalitetsmått tas ut kontinuerligt. Dessa är mycket viktiga för att 
belägga mängden och frekvensen av fel och brister, t.ex. för att avgöra när det är dags att byta en 
utrustning eller för att få gehör hos entreprenörer för brister i deras åtaganden. 
Aktuella användningsområden är t.ex. vid revidering av underhållsplan och uppföljning av 
förvaltare (ISS Ecuro). 

Det är viktigt att alla upptäckta fel och brister felanmäls.
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ISS Ecuro - Arbetsdagar tills felet är åtgärdat. Fel > 10 arbetsdagar är exkl.
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ISS Ecuro - Andel fel med avseende på åtgärdstid
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ISS Ecuro - Fakturerad tid för fel. Fel med >10 timmars tid är exkl.
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1.1.3.4 Porkalen, medlemstidningen 
Under år 2008 utgavs 4 nummer av medlemstidningen Porkalen. Nummer 2008:2 innehöll 
årsredovisning för 2007. Utöver att ges ut som tryckt tidning läggs den även ut på föreningens 
hemsida www.porkala.org. På grund av tekniska problem har Porkalen nr 3 och 4 för 2008 ej 
kunnat läggas in på hemsidan.

1.1.3.5 Föreningens hemsida och e-post 
Hemsidan www.porkala.org skall innehålla senaste nytt om sådant som är av intresse för föreningen. 
I och med genomförd bredbandsinstallation har antalet boende som aktivt utnyttjar Internet hem-
ifrån ökat. På grund av tekniska problem har dock hemsidan under andra halvåret 2008 ej kunnat 
uppdateras. Åtgärder för att komma tillrätta med detta kommer att vidtas under 2009.

1.1.3.6 Stugvärdar 
Stugvärdarna, för respektive hus, går sina ronder en gång i veckan för att tidigt upptäcka och 
rapportera fel och brister som bör åtgärdas. Ett antal möten har hållits med deltagare från 
stugvärdsverksamheten.

1.1.4 Pågående och avslutade projekt
Provmontering av nya belysningsarmaturer i entreplanet Sibeliusgången 32-34 samt på ett vå-
ningsplan utfördes under första halvåret 2008 och under början av 2009 har belysningsarmatu-
rer monterats klart på Sibeliusgången 32-50, förutom källargången som vi avvaktar med 
tillsvi-dare. Resterande armaturer byts ut i samma takt som renovering av hissar och målning av 
trapphusen görs. Renovering av trapphusen vad gäller målning och utbyte golvmattor kommer 
också att utföras på Sibeliusgången 32-50 under 2009. Resterande trapphus tas även de i samma 
takt som hissrenoveringen. 
Montering av ett nytt passagesystem till garaget Porkalafaret ufördes under våren 2008 och togs i 
bruk från andra halvåret 2008. Vid uppföljning av de effekter som låsningen av Porkalafaret har 
fått kan konstateras att Securitas bedömer att säkerheten har ökat markant i faret.
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Provmontering av nytt passersystem för entrédörrar med Aptus passersystem (lika som för 
tvättstugorna) på Sibeliusgången 32-34 gjordes under andra halvåret 2008. Montering av nya 
porttelefoner för entrédörrar med Aptus passersystem är nu så gott som klart och innan det tas i bruk 
skall alla uppgifter läggas in i datasystemet. Samtliga portar kommer att låsas under maj månad 2009 
men den gamla nyckeln fungerar fortfarande under en tid framåt. Information om hur porttelefonerna 
fungerar kommer att delas ut till samtliga medlemmar.

1.1.4.1 Åtgärder efter radonmätning 
Efter åtgärder avseende radonmätning under 2007 återstod en lägenhet på Sveaborgsgatan, som ej hade 
godkänts. Därefter har nya åtgärder utförts med bl a en installation av en radonsug som har monterats i 
cykelförrådet under lägenheten. En ny långtidsmätning genomfördes under februari-maj månad 2008. 
Mätresultatet från denna mätning och rapport om våra åtgärder lämnades till Miljökontoret under juli 2008
Samtliga åtgärder gällande detta är nu utförda och protokoll på de lägenheter som behövdes mätas om 
har vi fått och dessa är också inskickade. Föreningen har fått ett intyg från miljöförvaltningen om att 
allt är godkänt och klart.

1.1.4.2 Hissrenoveringar
Nya skärpta regler vid renovering av hissar medför att samtliga hissar som renoveras framöver måste 
vara försedda med inre dörrar. För att inte få en försämrad tillförlitlighet kommer särskild vikt vid val 
av dessa dörrar att läggas. 
Förslag finns framtaget av ÅK Hisskonsult för upprustning/ombyggnad av 7 st hissar Sveaborgs-gatan 
18, 20 samt 22 samt Sibeliusgången 52, 54, 56 samt 58. Beslut har tagits under 2009.
Föreningen kommer att anlita Hissgruppen AB för renovering av föreningens samtliga hissar. Un-der 
2009 kommer hissarna på Sibeliusgången 32-50 att renoveras. Därefter renoveras 9-10 st hissar årligen 
tre år framåt i tiden tills samtliga är gjorda.

1.1.4.3 Jalusier på Sibeliusgången
För att komma tillrätta med problem med krossade fasadfönster längs Sibeliusgången 32 – 52 har 
föreningen under tidigare period genomfört en komplett förprojektering över installation av jalusier för 
samtliga fasadfönster och affärslokalsdörrar på Sibeliusgången 32 – 52. 

Efter överklagande, av avslag från Stadsbyggnadsnämnden, till Länsstyrelsen erhölls slutligen beslut 
per 2007-05-04 att den upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till nämnden för 
erforderlig handläggning. 

Länsstyrelsen konstaterar att det i ärendet är fråga om ett flertal moderna flerbostadshus. Något stöd 
för att kvarteret skulle vara särskilt värdefullt i kulturhistoriskt hänseende föreligger inte. Ändringen 
kan inte anses vara av sådant genomgripande slag som skulle innebära att byggnadernas särdrag och/
eller deras helhetsverkan påverkades på ett sätt som inte kunde godtas. Därtill kommer att flera 
butiksfönster i området är försedda med jalusier av varierande utseende.

Bygglov har nu erhållits från Stadsbyggnadsnämnden per 2008-02-07. Styrelsen beslutade 2008-
12-18 att anta en offert från ABAX AB att montera jalusier på samtliga kommersiella lokaler (10 st) 
utmed Sibeliusgången. Föreningen kommer att stå för halva kostnaden och den andra halvan läggs på 
respektive lokalinnehavares hyra under 36 månader  

1.1.4.4 Driftsoptimering
Under 2009 kommer föreningen att på Kaskögatan 20-24 göra en provåtgärd vad gäller injustering 
ventilation, OVK och rensning av Im-kanaler, som sen skall utvärderas innan vi går vidare med 
resterande byggnader.
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1.1.4.5 Utbyte av portar/entréer
P.g.a. mycket kraftigt ökade materialkostnader har den avslutande etappen, etapp IV, som avser 
utbyte av affärspartier längs Sibeliusgången, ej kunnat startas som planerat. Entreprenören har 
även valt att byta underentreprenör som tillverkar partierna. Offerter för den avslutande etappen 
har begärts in och styrelsen beräknar ta beslut i ärendet senare under året.

1.1.4.6 Upprustning av tvättstugor
Den sista etappen (huvudetapp - III) av tvättstugerenoveringen vilken omfattar nedan tre tvätt-
stugor, har slutförts under 2008 och är nu klar och slutbesiktigad. Föreningen har också tecknat 
ett serviceavtal med Entema på samtliga tvättstugor.
•	 Sibeliusgången	58	
•	 Sibeliusgången	50	 	
•	 Kaskögatan	24
Utformningen ovan tre tvättstugor är mycket snarlik de som tidigare renoverats. Särskild vikt har 
lagts vid att tillförsäkra att de justeringar/ändringar som gjorts under etapp I - II även inkluderas 
i etapp - III. Dock gäller att tvättstugan på Sibeliusgången 58 endast har en tvättgrupp (den har 
dock, liksom övriga tvättstugor, försetts med en nytillkommen avdelning för grovtvätt). 
Efter nu avslutade renoveringar kan konstateras att samtliga tvättstugor är försedda med grov-
tvättstugor och den särskilda grovtvättstugan på Sibeliusgången 40 har nu tagits ur drift och 
lokalen håller nu på att iordningställas till cykelrum.

1.1.4.7 Gårdsrenoveringar - Etapp 1
Efter avslutad anbudsutvärdering beslöt styrelsen i februari 2008 att anta anbudet från Birka 
Markbyggnad AB. Kostnaden för första etappen beräknades till ca 6,7 Mkr, men slutsumman 
blev 7,7 Mkr, inklusive moms. Arbetet beräknades kunna slutföras under september 2008, men 
blev ett par månader försenat och avslutades strax innan första snön kom under november. 
Etapp 2 för gårdarna 2 och 3 har påbörjats under april 2009 och kostnaden för den etappen 
är kostnadsberäknad till 13 Mkr, inklusive moms. Information till berörda har gått ut. Arbetet 
kom-mer att hålla på fram till hösten 2009 då det skall vara klart. Inget avbrott görs under 
semester-perioden. Arbetet utföres av Birka Markbyggnad AB. 
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1.1.5 Ekonomi 

1.1.5.1 Ekonomiska nyckeltal 1995 - 2008

Likviditet = Summa omsättningstillgångar / Summa kortfristiga skulder

Likviditeten bör överstiga 1 och är ett mått på hur föreningen klarar att betala kortfristiga lån och skulder. 

Likviditet (2007) =   0,902
Likviditet (2008) =   1,363        

Soliditet = Summa eget kapital / Summa tillgångar
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Soliditeten är ett mått på hur föreningen mer långsiktigt klarar av sina ekonomiska åtaganden.

Soliditet (2007) =  34,89 %
Soliditet (2008) =  34,09 %



PORKALEN   Nummer 2 maj 2009 13

Resultatet är räkenskapsårets vinst eller förlust. Föreningen skall långsiktigt gå jämnt ut.

Resultat (2007) =   4 339 281  kr  
Resultat (2008) =  -2 702 069  kr

Resultat =  Redovisat resultat + Avsättningar till yttre fond – Avlyft från yttre fond           (t.o.m. 2004)

                  Redovisat resultat                                                                                            (fr. o.m. 2005)
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1.1.5.2 Finansiella kostnader 
Under år 2008 omsattes fem lån hos Stadshypotek (Handelsbanken) på ca 4,2 Mkr (16,2 Mkr). Dessa lån 
är nu placerade med rörlig ränta. Dessutom togs ett nytt lån, 2008-01-21, hos Stadshypotek på 5 Mkr för 
att ersätta det, hos Nordea, lösta lånet på 5,2 Mkr 2007-12-28.
Vid årsskiftet var andelen lån med rörlig ränta 70 % (47 %) av den totala lånestocken med en total ge-
nomsnittsränta på 5 %, varav lånen med fast löptid har en genomsnittlig ränta på 4,67 % (5,54 %) och 
den genomsnittliga löptiden är 2,8 år (1,7 år).
Den totala lånestocken per 2008-12-31 var 95,8 Mkr (91,5 Mkr) och byggnadernas taxeringsvärde upp-
går till 222,7 Mkr (222,7 Mkr). Taxeringsvärdet för mark var 65,9 Mkr (65,9 Mkr) .
Anm. Siffrorna inom parentes avser värdena vid föregående årsbokslut.
1.1.5.3 Kassamedel 
Likvida medel i form av kassa och bank var vid räkenskapsårets utgång ca 5,8 Mkr.
1.1.5.4 Förslag till disponering av årets resultat 

Stämman har att ta ställning till:

Balanserat resultat/underskott  -6 462 672 kr    
Årets resultat, underskott -2 702 069 kr 
 -9 164 741 kr
Styrelsen föreslår följande behandling av underskottet

Överföring till Fond för yttre underhåll 6 996 240 kr                                                                                                                    
enligt underhållsplan                                     
Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad -8 868 528 kr

Balanserat underskott, överföres i ny räkning  -7 292 453  kr
  -9 164 741  kr
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1.1.5.5 Planerad verksamhet 

Merparten av verksamheten styrs från underhållsplanen och för de närmaste åren förutses 
följande större projekt. Under de närmaste 4 åren kommer det att ske en hel del periodiska 
underhåll i föreningen. Nedan följer en kort sammanfattning av det som skall utföras.

•	Gårdsrenoveringen: Etapp 2 är påbörjad vad gäller gård 2 och 3 där information till berörda 
boende har gått ut. Arbetet kommer att pågå även under sommaren och semesterperioden 
och skall vara klart till hösten. När det är klart kommer en slutbesiktning att ske. Arbetet för 
etapp 2 kommer att utföras av Birka Markbyggnads AB.

Etapp 3 gård 4 och 5 + Porkalas entré kommer att renoveras som planerat under 2010.
 
•	Hissrenovering: Förfrågningsunderlag har gått ut till ett antal entreprenörer gällande 
renovering av föreningens samtliga hissar (ej 3 st). Vi har fått in 4 anbud och därefter har 
styrelsen och konsulten valt att anlita Hissgruppen AB för de arbetena. Efter sommaren 2009 
kommer hissarna på Sibeliusgången 32-50 (10 st) att renoveras. Därefter sker renovering med 
9 – 10  hissar/år i ytterligare 3 år framåt tills samtliga hissar är åtgärdade.

•	Trapphusrenovering: Förfrågningsunderlag har gått ut till ett antal målningsfirmor som 
lämnat in anbud. Utvärdering av anbuden pågår. Arbetet kommer att starta efter sommaren, 
samtidigt som hissrenove-ringen på Sibeliusgången 32-50 pågår, med undantag av 
källargången som vi avvaktar med tillsvidare. Resterande del av renoveringen kommer att ske 
lika som hissrenoveringen alltså utslaget på ytterligare 3 år.

•	Byte armaturer i trapphus: Byte av armaturer har redan skett på Sibeliusgången 32-50 
förutom källargången. Sen kommer bytet av armaturer att ske i samma takt som renoveringen 
av hissar & målning av trapphusen. Arbetet kommer att utföras av Pa´s El.

•	Montering jalusier kommersiella lokaler: Montering av jalusier kommer att utföras på 
samtliga lokaler utmed Sibeliusgången. En del entrédörrar kommer också att bytas ut. 
Föreningen står för halva kostnaden av detta och den andra halvan betalas av respektive 
lokalinnehavare på hyran utslaget på 36 månader. Arbetet kommer att utföras av ABAX AB.

•	Montering av porttelefoner: Arbetet är så gott som klart. Utdelning av nyckelbrickor pågår 
och beräknas vara klart till början av maj. Återstår sedan att lägga upp alla i datasystemet 
vilket redan är påbörjat. Under maj månad kommer portarna att låsas även dagtid, men 
tidigare nyckel till porten kommer fortfarande att fungera under en tid framöver. Information 
om hur detta system fungerar kommer att gå ut till samtliga hushåll ungefär samtidigt som vi 
låser portarna.

•	En	statuskontroll	är	utförd	på	föreningens	fönster,	utvärdering	på	detta,	samt	förslag	på	vad	
vi behöver göra kommer vi att få från konsulten som gjort kontrollen. En provmontering av 
olika åtgärdsförslag kommer att göras på föreningskontoret framöver.

På samtliga periodiska arbeten som utförs kommer naturligtvis en slutbesiktning att utföras 
och de fel och brister som kan finnas upptagna i protokollet får entreprenören åtgärda efter ett 
bestämt datum.
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1.2 Resultaträkning

  2008-01-01 2007-01-01
 Not -2008-12-31 -2007-12-31  
   
Föreningens intäkter 1 40 611 429 40 341 755 

Föreningens kostnader    
Underhållskostnader 2 -1 805 876 -2 221 932 
Planerat underhåll 3 -8 868 528 -1 981 861 
Driftskostnader 4 -22 905 995 -21 904 807 
Förvaltnings- och externa kostnader 5 -1 361 982 -1 529 673 
Personalkostnader 6 -1 354 043 -1 289 313 
Avskrivningar 7 -2 961 469 -2 833 954 
Resultat före finansiella poster  1 353 536 8 580 215

Resultat från värdepapper och långfristiga    
 fordringar 8 441 441 21 653 
Övriga ränteintäkter och liknande    
 resultatposter 9 297 807 184 958 
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -4 794 853 -4 447 545 
Resultat efter finansiella poster  -2 702 069 4 339 281

Årets resultat  -2 702 069 4 339 281
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1.3 Balansräkning

 
 Not 2008-12-31 2007-12-31
 Tillgångar
   
Anläggningstillgångar
    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader 11 138 953 653 136 960 017 
Markanläggningar 12 26 110 105 174 
Pågående om- och tillbyggnader  490 125 1 356 313 
Maskiner och inventarier 13 76 556 16 041
   139 546 444 138 437 545

Finansiella anläggningstillgångar    

Värdepapper 14 5 742 445 5 301 004
Övriga fordringar 15 1 078 700
   5 743 523 5 301 704

Summa anläggningstillgångar  145 289 967 143 739 249

Omsättningstillgångar    

Hyres- och avgiftsfordringar  51 389 51 330
Kundfordringar  8 086 26 258
Övriga fordringar 16 1 445 000 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 1 559 318 1 608 494 
  3 063 793 1 686 082
Kassa och bank    
Kassa och bank  2 364 001 752 896 
Avräkningskonto ISS Ekonomiförvaltning   3 441 159 3 626 192 
  5 805 160 4 379 088

Summa omsättningstillgångar  8 868 953 6 065 170

Summa tillgångar  154 158 920 149 804 419
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Eget kapital och skulder   

Eget kapital 18   

Bundet eget kapital    
Insatser  24 186 691 24 053 780 
Upplåtelseavgifter 19 26 943 424 24 088 535 
Yttre reparationsfond  10 587 067 5 572 688 
Summa bundet eget kapital  61 717 182 53 715 003

Fritt eget kapital    
Balanserat resultat  -6 462 672 -5 787 574 
Årets resultat  -2 702 069 4 339 281 
Summa fritt eget kapital  -9 164 741 -1 448 293

Summa eget kapital  52 552 441 52 266 710

Långfristiga skulder    

Fastighetslån 20 95 099 210 90 813 928 
    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  397 288 734 631 
Skatteskulder  87 159 83 793 
Övriga skulder 21 734 541 749 887 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 5 288 281 5 155 470 
Summa kortfristiga skulder  6 507 269 6 723 781

Summa eget kapital och skulder  154 158 920 149 804 419

Ställda säkerheter   

Företagsinteckningar  131 278 000 131 278 000

Ansvarsförbindelser  Inga Inga



PORKALEN   Nummer 2 maj 200918

1.4 Kassaflödesanalys

  2008-01-01 2007-01-01
 Not -2008-12-31 -2007-12-31

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster  -2 702 070 4 339 280
Justeringar för poster som inte ingår i   
kassaflödet, m.m. 23 2 961 469 2 833 954
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital  259 399 7 173 234

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet 
Förändring av kortfristiga fordringar  -1 377 711 -145 290
Förändring av kortfristiga skulder 24 -208 072 -2 663 220
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 326 384 4 364 724

Investeringsverksamheten 
Materiella anläggningstillgångar 25 -4 070 368 -1 356 313
Finansiella anläggningstillgångar  -441 819 -1 477 653
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -4 512 187 -2 833 966

Finansieringsverksamheten 
Långfristiga skulder 26 4 276 843 -7 711 709
Förändring eget kapital 27 2 987 800 1 568 200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  7 264 643 -6 143 509

Årets kassaflöde  1 426 072 -4 612 751

Likvida medel vid årets början 28
Likvida medel vid årets början  4 379 088 8 991 839
Likvida medel vid årets slut 28 5 805 160 4 379 088
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1.5 Noter och tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. 
Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas 
redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
Linjär avskrivningsmetod används. 
Följande avskrivningstider tillämpas: Se avskrivningsnot

Markvärdet är inte föremål för avskrivning.

I de fall en tillgångs redovisade värde skulle överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs 
tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde.
Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde.

Finansiella instrument
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde.
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Leverantörsskulder värderas till nominellt belopp.
Övriga finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar aktuell skatt, d.v.s. skatt  som ska betalas eller erhållas 
avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. 
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller 
erhållas från Skatteverket.
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.

Föreningens fond för yttre underhåll

Reservering till föreningens fond för yttre underhåll sker genom omföring mellan fritt och 
bundet eget kapital och sker efter att behörigt organ har fattat beslut. Motsvarande gäller för 
ianspråktagande av medlen. 

Finansieringsanalys
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar, 
hänsyn har dock inte tagits till periodiseringseffekter.

För ytterligare upplysningar hänvisas till not.
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Noter
 2008-12-31 2007-12-31
1 Föreningens intäkter
Hyresintäkter 327 929 282 963
Hyresintäkter bostäder 857 639 1 043 430
Hyresintäkter lokaler 1 644 304 1 588 591
Hyresintäkter garage/p-platser 1 840 960 1 503 386
Hyresbortfall  ./. -558 616 -456 133
Årsavgifter bostäder 36 251 135 36 080 882
Kabel-TV 14 000 16 840
Vatten/avlopp 6 504 6 504
El 5 496 5 496
Övriga ersättningar/intäkter 94 434 104 616
Överlåtelse- och pantsättningsavgifter 127 644 150 180
Tillvalsavgifter 0 15 000
 40 611 429 40 341 755

2 Underhållskostnader
Rep bostäder, övrigt 13 184 422 354
Rep hyreslägenheter/lokaler 45 163 7 537
Rep gemensamma utrymmen 248 825 214 241
Rep lås och larm 72 410 133 870
Rep va/sanitet 79 562 353 653
Rep värme 0 618
Rep ventilation 82 011 0
Rep el, lgh/lokaler/byggnad 82 835 95 920
Rep hissar 772 632 625 626
Rep huskropp 45 804 207 149
Rep skadegörelse 253 103 0
Rep garage 110 347 160 964
 1 805 876 2 221 932

3 Planerat underhåll
Per uh gem utrymmen, golv/tvättutrustning 4 869 452 1 243 876
Per uh låssystem 218 420 0
Per uh ventilation 718 049 1 548 221
Per uh hissar 112 088 18 882
Per uh huskropp/punkthus 103 500 0
Per underhåll markytor 7 742 990 196 513
Per underhåll övrigt 0 172 816
Per uh hårdgjorda markytor 0 337 826
Ers för av medlem eller hyresgäst begärd åtgärd -35 971 -179 960
Avgår aktiverbara underhållskostnader -4 860 000 -1 356 313
 8 868 528 1 981 861

Aktiverbara underhållskostnader avser tvättstugerenovering 4 860 000. 
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4 Driftskostnader
Fastighetsskötsel/städning entreprenad 5 138 448 5 070 456
Grovsopor 867 313 798 646
Fastighetsel 2 055 568 1 606 809
Uppvärmning 6 769 026 6 367 173
Vatten 1 081 129 1 240 728
Sophämtning 776 612 591 829
Fastighetsförsäkringar 438 338 438 338
Självrisk/rep. försäkringsskador 212 892 543 537
Bevakningskostnader 857 637 807 005
Tomträttsavgäld 2 691 221 2 577 396
Kabel-TV 636 932 618 336
Fastighetsskatt 1 100 240 1 067 440
Övriga driftskostnader 2 037 48 297
Databehandling 115 667 11 283
Besiktning, hissar/portar/brand 162 935 117 534
 22 905 995 21 904 807

5 Förvaltnings- och externa kostnader
Kontorsmaterial/tidskrift m m 161 752 142 152
Kreditupplysning/inkasso/KFM 67 119 38 203
Tele- och datakommunikation 68 755 42 092
Hyres- och kundförluster 9 404 52 403
Års- och styrelsemöteskostnad 14 354 6 711
Revisionsarvode 23 250 25 375
Förvaltningsarvode 403 062 396 592
Extradebiteringar 21 390 26 353
Övriga externa tjänster 192 236 185 886
Konsulttjänster 400 660 613 907
 1 361 982 1 529 674

6 Styrelse- o personalkostnader
Styrelsearvode  250 000 250 000
Löner 687 893 546 624
Styrelse, lön 5 618 34 370
Lön, lokalvårdare 9 061 22 428
Arvode internrevisor  12 000 15 000
Sociala avgifter 302 564 328 367
Arbetsmarknadsförsäkringar 21 714 47 330
Övriga personalkostnader 65 193 45 194
 1 354 043 1 289 313

Föreningen har under året haft 3 st deltidsanställda
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7 Avskrivningar
Byggnad, annuitetsfaktor 0,06. Resterande livslängd 30 år 2 252 746 2 125 230
Ombyggnad daghem 120 500/40år 120 500 120 500
IT-installation 493 118/10år 493 118 493 118
Markanläggning enligt 20-årig rak plan 79 064 79 064
Inventarier/verktyg enligt 20-årig plan 16 041 16 042
 2 961 469 2 833 954

8 Resultat från värdepapper och långfristiga fordringar
Resultat, värdepapper 0 21 653
Utdelning Robur 441 441 0
 441 441 21 653

9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter 297 640 183 958
Överskatteränta ej skattepliktig 167 1 000
 297 807 184 958

10 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader 4 794 853 4 447 545

11 Byggnader 
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 152 553 100 152 553 100
Om- och tillbyggnader  11 191 088 11 191 088
Tvättstugerenovering 4 860 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (netto) 168 604 188 163 744 188

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -26 784 171 -24 045 323
Årets avskrivningar enligt plan -2 866 364 -2 738 848
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -29 650 535 -26 784 171

Utgående bokfört värde 138 953 653 136 960 017

Taxeringsvärden byggnader 222 713 000 222 713 000
Taxeringsvärden mark 65 948 000 65 948 000
 288 661 000 288 661 000

I utgående bokfört värde ingår byggnad 129 338 068 (131 590 814) kronor, ombyggnad daghem 
3 567 842 (3 688 342) kronor, IT-installation 1 187 743 (1 680 861) kronor samt tvättstugere-
novering 
4 860 000 kronor 
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12 Markanläggningar 
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde/nätväggar 1 581 275 1 581 275
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (netto) 1 581 275 1 581 275

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -1 476 101 -1 397 037
Årets avskrivningar enligt plan -79 064 -79 064
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 555 165 -1 476 101

Utgående bokfört värde 26 110 105 174

Utgående bokfört värde består av nätväggar 26 110 (105 174) 

13 Inventarier 
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 373 374 373 374
Nyanskaffning datorer 76 556 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (netto) 449 930 373 374

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -357 333 -341 291
Årets avskrivningar enligt plan -16 041 -16 042
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -373 374 -357 333

Utgående bokfört värde 76 556 16 041

I restvärdet ingår kopiator/skrivare  0 (16 041) kronor samt datorer 76 556 kronor

14 Värdepapper
Namn Antal Anskaffn.-  Marknads-
  värde  värde
Robur 53 058 5 742 445  5 565 824
  5 742 445  5 565 824
15 Övriga fordringar
Andel HSB och Fonus 1 078 700

16 Övriga fordringar
Fordringar hos anställda 35 000 0
Övriga kortfristiga fordringar/köpeskilling sålda lgh 1 410 000 0
 1 445 000 0

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga interimsfordringar 1 559 318 1 608 494

Förutbetald tomträttsavgäld 725 198:-, försäkring 438 338:-,  fastighetsskötsel 36 005:- sophämtning 
194 154:-, kabel-TV 22 926:-, bevakning 74 211:-, vattenavgift 34 846:-, larm 3 366:-, Svensk byggtjänst 
3 750:-, förhandlingsersättning 3 047:-, driftavtal 11 219:- samt övrig fordran 12 258:-
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18 Förändring eget kapital

 Inbetalda Upplåtelse Yttre rep.  Balanserat   Årets
 insatser  avgifter fond resultat  resultat
 

Belopp vid årets ingång 24 053 780 24 088 535 5 572 688 -5 787 574 4339 281
Ökning av insatskapital 132 911   
Ökning upplåtelseavgift  2 854 889  
Uttag ur yttre fond   -1 981 861 1 981 861 
Överföring till yttre fond   6 996 240 -6 996 240
Disposition av föregående    
års resultat    4 339 281 -4 339 281
Årets resultat     -2 702 069
Belopp vid årets utgång 24 186 691 26 943 424 10 587 067 -6 462 672 -2 702 069                               

19 Upplåtelseavgifter
Upplåtelseavgifter 27 064 574 24 177 485
Försäljningskostnader  -121 150 -88 950
 26 943 424 24 088 535
20 Fastighetslån
Långivare - räntesats - ränteändring
Stadshypotek - 3,95% - Rörlig 5 691 300 5 691 300
Stadshypotek - 3,88% - Rörlig 1 772 825 1 791 245
Stadshypotek - 3,88% - Rörlig 2 701 060 2 729 124
Stadshypotek - 4,05% - Rörlig 12 850 000 12 850 000
Stadshypotek - 3,88% - Rörlig 7 183 900 7 258 540
Stadshypotek - 3,63% - Rörlig 10 325 110 10 492 546
Stadshypotek - 4,61% - 2012-04-30 13 977 758 14 119 666
Stadshypotek - 4,59% - 2012-04-30 1 970 000 1 990 000
Stadshypotek - 5,87% - 2009-01-30 891 129 901 029
Stadshypotek - 5,87% - 2009-01-30 931 480 941 832
Stadshypotek - 5,87% - 2009-01-30 837 000 846 300
Stadshypotek - 5,87% - 2009-01-30 774 000 782 600
Stadshypotek - 5,87% - 2009-01-30 783 000 791 700
Stadshypotek - 3,8%   - 2009-01-01 4 954 163 0
Swedbank hypotek AB - 4,91% - 2009-04-15 9 320 400 9 360 400
Swedbank hypotek AB - 4,91% - 2009-04-15 7 980 700 8 020 700
Swedbank hypotek AB - 4,80% - 2010-01-25 12 878 000 12 978 000
Avgår kortfristig del ./. -722 615 -731 054
 95 099 210 90 813 928
21 Övriga skulder
Kortfristig del av fastighetslån 722 615 731 054
Källskatt 11 926 18 833
 734 541 749 887
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22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner och arvoden 207 254 204 870
Upplupna sociala avgifter/löneskatt 75 254 87 742
Upplupna utgiftsräntor 594 845 642 501
Förutbetalda hyror och avgifter 2 225 967 2 051 295
Uppl va-avgifter 0 14 000
Uppl uppvärmning 885 534 809 041
Uppl elavgifter 190 922 181 339
Uppl renhållning 26 814 9 370
Upplupna rep/underhåll 1 021 983 1 096 820
Övriga interimsskulder 25 709 33 492
Beräknat arvode för revision 34 000 25 000

 5 288 282 5 155 470
 
23 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 2 961 469 2 833 954

24 Förändring av kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld ingår inte i beräkningsunderlaget.

25 Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar  
Tvättstugerenovering 3 503 687 1 356 313
Pågående låsbyte 490 125  0
Datorer 76 556 0
Anläggningstillgångar 4 070 368 1 356 313

26 Långfristiga skulder
Amortering av lån 4 276 843 7 711 709

27 Förändring eget kapital
Upplåtelseavgift 2 887 089 1 536 059
avgår försäljningskostnader   ./. -32 200 -41 800
Inbetalda insatser 132 911 73 941
 2 987 800 1 568 200
28 Likvida medel 
Likvida medel
Kassa och bank 2 364 001 752 896
Avräkning ISS Ekonomiförvaltning  3 441 159 3 626 192
 5 805 160 4 379 088
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Motioner och svar till föreningsstämman 2009

Motion 1

Motion nr 1

Inlämnad skrivelse från Shivom Choudhury kan ej bedömas vara en motion.

Styrelsen föreslår stämman att skrivelsen ej skall betraktas som en motion och därmed 
lämnas utan kommentar/åtgärd.
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Motion nr 2

Inlämnare: Carmen Gonzalez

Styrelsens svar:

I samband med ombyggnad av gårdarna på Sibeliusgången ska en ny utformning av 
tillfartsvägen (den inre vägen – Diktoniusgången) utformas så att den förhoppningsvis kan 
leda till sänkt fart. Det går inte att ta bort all trafik från denna väg eftersom det dagligen körs 
barn med färdtjänst till särskolan. 

Styrelsen har tidigare uppmanat medlemmarna att, om de ser bilar stående eller felparkerade 
inom föreningens gränser, ringa efter parkeringsbevakningen. Inom föreningens gränser är det 
Länsparkeringar som bevakar och lappar (08-735 60 20) och Sibeliusgången (affärsgata) där 
det är kommunens mark ska man tillkalla kommunens trafikbevakningsbil. Tel.nr.  0771 50 
26 80 mån-tors 8-16, fre 8-15 övriga tider 651 00 00. Tidigare information finns i Porkalen nr 
4-2007.

Privata leveranser till höghusen ska helst göras genom Faret. Leveranser till femvåningshusen 
ska helst göras från baksidan av husen. Vid flyttning kan parkeringstillstånd hämtas på 
föreningskontoret. Styrelsen kan knappast bevaka all trafik inom föreningens gränser men det 
är vi medlemmar som borde hjälpa till och eller skärpa oss med onödig bilkörning inte minst 
med tanke på rådande förbud. Förbudskylten finns vid infarten till Sveaborgsgatan. 

Avvaktar kommunens svar från Johan Bergkvist – trafikkontoret för planering och säkerhet. 
Hittills har han inte hört av sig.

Styrelsen föreslår att motionen skall anses besvarad. 
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Motion nr 3

Motion nr 3

Inlämnad av Mi Khade

Till föreningsstämman 2008 hade styrelsen aktualiserat ett ärende angående 
regler för paraboler. Styrelsen fick därvid ett uppdrag att ta fram regler för hur 
paraboler skall sättas upp. Till årets fö-reningsstämma lägger styrelsen ett förslag 
om att stämman skall godkänna styrelsens förslag till policy för paraboler inom 
Brf Porkala.

Styrelsen föreslår att motionen skall anses besvarad.
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Motion nr 4
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Motion nr 4 /1.

Inlämnare: Barbro Spaak

Styrelsens svar:

Styrelsen hänvisar till svaret på motion nr 8 då motionerna behandlar samma tema.

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.

Motion nr 4/ 2.

Inlämnare: Barbro Spaak.

Styrelsens svar:

Restaurang Dahlak och dess gäster ställer upp dörren. Detta har påtalats för restaurangen vid 
ett flertal tillfällen. Det finns ingen annan lösning i den frågan än att styrelsen får påtala detta 
igen för restaurangen, som föreningen ofta har samtal med avseende hur restaurangverksamhe-
ten skall bedrivas, så att föreningens boende och medlemmar också skall trivas i vårt område.

Styrelsen föreslår stämman att motionen skall anses besvarad.
 
Motion 4 / 3

Inlämnare: Barbro Spaak.

Styrelsens svar: 
Det är inte tekniskt möjligt att göra avläsaren mer avståndskänslig än det är idag.
Det har diskuterats vid val av system att komplettera med ett fjärstyrt system också men det 
hade blivit dyrt för den enskilde vid köp av fjärkontrollen (uppskattad kostnad ca. 500 kr.) 
samtidigt hade skalskyddet försämrats vid förlust av fjärkontroll eftersom det är inte lika lätt 
att spärra fjärkontrollen som det är med brickan.

Styrelsen föreslår stämman att motionen avslås.

Motion nr 4/4. 

Inlämnare: Barbro Spaak.

Styrelsens svar:

Den 28 april 2009 hade föreningens miljögrupp ett möte med kommunens representant Roger 
Örneholm och Stockholm Entreprenad, som för närvarande anlitas av kommunen till att sköta 
om parkområden. Klagomål har anförts och förmedlats till dem. På det mötet behandlades och 
fastställdes gränser till de områden som var tveksamma avseende var gränsen mellan föreningens 
och kommunens marks går och överenskommelse har gjorts med kommunen vilka områden 
som Brf Porkala tar på sig och vilka som i framtiden kommer att skötas av kommunen. Det 
finns inget ingenmansland längre. 

Styrelsen föreslår stämman att motionen skall anses besvarad.
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Motion nr 4/ 5.

Inlämnare: Barbro Spaak.

Styrelsens svar:

Förstörelse av alla möjliga slag förekommer överallt och så är det också i vår förening. 
Det är svårt att bevaka alla burar och bilar dygnet runt och dessutom är problemet 
ändå inte så dramatiskt enligt de inkomna anmälningarna. Idag kan det vara långa 
stunder och timmar, både dag- och nattetid, då ingen alls vistas i Faret. Detta kan 
förbättras med att en stor miljöstuga kommer att placeras i Faret och många fler med-
lemmar kommer att vistas och röra sig där och på det sättet störa eventuellt brottslig 
verksamhet. Nattetid gör Securitas sina ronderingar både i Faret och i parkeringshuset 
Kasködäcket, samt i hela området, men detta kan inte ta bort all brottslighet. 

Styrelsen föreslår stämman att motionen skall anses besvarad.
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Motion 5

Motion nr 5

Inlämnad av: Monica Skrzeczynska

Styrelsens svar:

Vid varje port till alla föreningens hus, både på framsida och baksida av husen, finns 
det idag en askkopp av varierande storlek. Dessa har installerats för att medlemmarna 
ska kunna fimpa innan de går in i husen. Det är totalt förbjudet att röka i alla fören-
ingens allmänna utrymmen. Det kan vara ett problem om någon ställer sig just i por-
ten och röken går till den närmaste medlemmens balkong och att dessa rökare kastar 
också alla fimpar runt omkring sig. Föreningen har satt upp anslag på de utsatta områ-
dena och uppmanat medlemmarna att sluta med detta beteende. Alternativ att ta bort 
askkoppar och få all rök och fimpar in i husen tilltalar inte styrelsen. Dagens problem 
förekommer bara på några få ställen, med borttagna askkoppar sprider vi problemen 
över hela föreningen. 

Styrelsen föreslår stämman att motionen skall anses besvarad.
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Motion  6

Motion nr 6; A

Inlämnare: Marita Pettersson Revollo.

Styrelsens svar:

Det finns redan idag två stora informations- orienteringstavlor vid ingångarna till föreningen. 
En är placerad på det första höghuset (när man kommer från tunnelbanan) Sibeliusgången 32 
hus nr 14. Den är placerad på fasaden och med belysningar ovanpå. Den andra är vid Kask-
ögatan 28 på fasaden i hörnet av huset nr 6 vid bommen där man kommer in från parkerings-
däcket och från av föreningen hänvisad parkering för besökare. 

Taxi skall inte hämta kunder inne i området på gatuplan utan vid ”källardörrarna” på Sibelius-
gången, Sveaborgsgatan, Kaskögatan och Porkalagatan där det finns bilväg.
Husnummer finns på alla portar till husen i området.

Styrelsen föreslår stämman att motionen skall avslås.

Motion 6; B
Det är inte tillåtet för boende att göra ingrepp i fasaden. Detta har förhindrat tillstånd för att 
sätta upp markiser. Styrelsen har kontaktats av en firma som kan tillverka markiser som inte 
fästs i fasaden (föreningens ansvar) utan istället fästs i själva fönster ramen (boendes ansvar).
Föreningen skall därför utreda hur dessa fungerar pris- och funktionsmässigt. Om markiserna 
är bra kommer föreningen sedan rekommendera dessa för medlemmar som önskar informa-
tion angående uppsättning av markis.

Styrelsen föreslår att stämman skall anse motionen besvarad.
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Motion nr 7
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Motion 7

Inlämnare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg, Charlotte Steen.

Styrelsens svar:

I motionen föreslås det att styrelsen höjer nivån på föreningsinformationen både kvalitativt 
och kvantitativt, att informationen i Porkalen förbättras, att hemsidan hålls aktiv, uppdateras 
och förbättras. I motionen föreslås det även att det ska finnas fortlöpande information om 
planerade projekt så att medlemmar kan ha möjlighet att samverka. 

Informationen till medlemmarna genom hemsidan och Porkalen sköts idag av två medlemmar 
från styrelsen som ingår i infogruppen. Styrelsen är uppdelad i olika grupper som ansvarar 
för olika områden i bostadsföreningen. I varje nummer i Porkalen under hösten 2008 och 
våren 2009 har det givits utrymme för medlemmar att bidra med insändare eller åsikter för 
att utöka tidningens kvalitet och kvantitet. Under denna tid har endast en medlem skickat in 
alster till tidningen. Info-gruppen har även gått ut till samtliga arbetsgrupper i styrelsen och 
bett om fortlöpande information till medlemmarna för att tidningen kan fungera som källa 
till kommunikation för medlemmarna. Detta har gjorts i den utsträckning som är möjlig. 

Hemsidan har under år 2008/2009 varit inaktiv på grund av att hemsidan behöver uppdateras 
och göras om då servern inte fungerar när nya uppdateringar görs. Infogruppen har och 
jobbar fortfarande med att försöka förbättra sidan utifrån de resurser som finns idag. Efter 
som Porkalen delas ut till samtliga medlemmar har denna prioritet inte gjorts. Infogruppen 
kan lägga upp de senaste utgåvorna av Porkalen men då med reservation att hemsidan kan 
ligga nere en viss tid på grund av detta. Infogruppen har även planer på att byta server och ha 
hemsidan via HSB eller annat WEB-hotell för att försöka undvika detta problem. 

Styrelsen anser att fortlöpande information till medlemmarna via hemsidan och Porkalen är 
väsentlig, men att arbetets omfattning kräver mer tid för att skapa kvalitet och kvantitet. 
Infogruppen tar till sig kritiken.

Styrelsen föreslår stämman att motionen skall anses besvarad, samt uppdra åt den nya 
styrelsen att flytta hemsidan till en stabilare server.
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Motion 8
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Motion 8

Inlämnare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg, Charlotte Steen m fl.

Styrelsens svar

I motionen framförs omständigheter som dels akut brist på tillgänglig tid för stämman, 
dels möteslokalen i Stenhagsskolan har besvärande missljud från fläktar.

I yrkandena anförs att tillräcklig tid skall tilldelas föreningsstämmorna samt att 
stämman i förväg delas upp i två delar att behandlas på efterföljande dagar.

Styrelsen anser givetvis att det skall finnas tillräcklig tid för en stämma och i kallelsen 
till stämman 2008 angavs stämmotiden från kl 18.00  till kl 21.30, då larmet skulle 
kopplas på. Vad som är tillräcklig tid är också svårt att veta i förväg. Om stämman 
skulle hållas i t ex kryptan i Kista kyrka, där stämmorna hölls åren 2003 och 2004, så 
är risken mycket stor att ej så många medlemmar kommer. Yrkandet på att dela upp 
stämman på två dagar kan styrelsen ej finna motiverat då en föreningsstämma är ett 
beslutsforum och ej ett diskussionsforum. Om ett möte måste avbrytas för att fortsätta 
vid en senare tidpunkt kallas detta för ajournering och en sådan användes främst för 
att ta en rast, för enskild överläggning eller för att arbeta om ett förslag. Om ett möte 
ajourneras för att fortsätta en annan dag så är detta enbart en fortsättning på mötet 
från den tidigare dagen och detta kommer att innebära en hel del praktiska problem.

Beträffande yrkandet i den andra att-satsen om lämplig stämmolokal så anser styrelsen 
att Stenhagsskolans matsal är en lämplig möteslokal, trots visst ljud från fläktarna.

Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen skall anses besvarad.
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Motion 9

Motion 9

Inlämnare: Nicola Rabi.

Styrelsens svar:

Det finns ingen lämplig plats i föreningen. Det har tidigare gjorts en utredning avse-
ende biltvätt i föreningen. Den dåvarande styrelsen kom då fram till att om en sådan 
plats skulle byggas skulle det krävas special utrustning. Föreningen skulle troligen få 
svårt att få bygglov (p.g.a. avloppet som skulle vara miljöförstörande).

Styrelsen föreslår stämman att motionen skall avslås.
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Motion 10
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Motion 10

Inlämnare: Per-Evert Engvall.

Styrelsens svar:

Fr o m den 1 maj 2009 anlitar Brf Porkala en ny entreprenör för hämtning av grovsoppor i våra 

miljöstugor. Den heter Apeln Express AB och ersätter därmed vår tidigare entreprenör RagnSells 

AB. Brf Porkala har anslutit sig till den gemensamma avfallsupphandlingen som förmedlades genom 

Fastighetsägare i Järva ideell förening och kommer med det bytet av entreprenör att spara ca 400 000 

kr/år. Detta entreprenadbyte förutsätter att föreningen köper en tillhörande tjänst från en firma LM 

Service & Entreprenad AB, som står för städning, bevakning och koordination av hämtningar. LM 

Service & Entreprenad AB:s avfallsteam besöker våra miljöstugor efter behov, flera gånger i vecka eller 

varje dag. Allt efter behov och hur vi sköter oss. Med den nya ordningen i våra miljöstugor behöver 

inte Brf Porkala drar på sig en stor kostnad för övervakningskameror.

Styrelsen föreslår stämman att motionen skall avslås.
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Motion nr 11
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Motion 11

Inlämnare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg.

Styrelsens svar:

Renovering av gårdsbjälklaget.
WSP Byggprojektering, Staffan Wredling har arbetat med projektet och gjort 
förfrågningsunderlagen gällande konstruktion.

Omfattning
Entreprenaden omfattar i huvudsak: Utförande av schakt, rivning av befintligt tätskikt 
och skyddsskikt på bjälklag, utförande av nytt tätskikt, utjämning av betongbjälklag 
och dräneringsskikt, återfyllning inklusive dräneringslager samt utförande av ny 
finplanering.

Skyddsrum i fastigheten Kv.Porkala Nr 11, Stockholm.
Sakkunnigintyg för skyddsrumshandling har erhållits från SLB, Sören Lundgren 
Byggkonsult AB och är bifogat i förfrågningsunderlagen.

Två-tre provgropar har grävts på varje gård och är fotograferade. 
Platserna detaljkognorerades av Björn Pettersson och Staffan Wredling efter 
förplanering tillsammans med Mats Allaskog och Stefan Eriksson. Groparna grävdes 
av BP i juni 2006. Bilderna med kommentarer är bifogade i förfrågningsunderlagen för 
varje gård för sig.

Förfrågningsunderlag, daterat 2007-11-19, är grundat på tidigare gjorda 
undersökningar och värderingar som fortfarande gäller.

På grund av motionens art har styrelsen vänt sig till WSP Management för att 
säkerställa informationen om att inga försämringar är gjorda och fick följande svar:

Svar på motion daterad 2009-03-20.                         Södertälje 2009-05-05
Punkt 1. 
Inga ändringar av de tekniska delsystemen har gjorts beträffande etapp 1 pilotgården.
Punkt 2. 
Samma svar som i punkt 1.
Punkt 3. 
En tätskiktsanalys utfördes 2008-04-24 av WSP, där man tillråder att det 
planerade och upphandlade, tätskiktskonceptet Alt.4 vidhålles, och det är även det 
tätskiktsalternativ som är lagt på etapp 1, Pilotgården.

Med vänlig hälsning
Jan-Olov Berglund, byggledare för etapp 1 och 2
WSP Management

Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovan avgivet svar att stämman avslår samtliga 
under rubriken ”Yrkande” i motionen uppräknade att-satser.
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Motion 12
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Motion 12

Inlämnare: Charlotte Steen.

Styrelsens svar

Ändringen av lås på elskåpen skedde efter att en motion lagts fram på årsstämman 2008 och rötats igenom. 
Det är därför endast en föreningsstämma som kan riva upp beslutet och genomföra en ändring.
Skalskyddet på elskåpen har inte ändrats då masonitdörrarna är den svagare punkten på skåpen och hänglåsen 
är betydligt kraftigare än masoniten.
Från föreningens sida underlättas det om de vanliga låsen (hänglås i lamellhusen) kan användas med 
huvudnyckel istället för att använda en lista med individuella koder som nu.
Styrelsen föreslår stämman att motionen bifalles.
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Motion 13
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Motion 13   

Inlämnare: Arne Eriksson.

Styrelsens svar

Arbetet med lampbytena är ännu inte slutfört och slutbesiktning har därför inte skett. När 
detta är klart kommer entreprenören att få åtgärda bristerna efter besiktningsprotokollet.
Not: En projektering av målning av trapphus i punkthusen har skett och offertförfrågan har 
gått ut. Föreningen hoppas att arbetsstart skall kunna ske under hösten.
Not: I elskåpen finns endast elledningarna som servar lägenheterna. Om kabeln dragits 
enligt förslag på bild 3 hade den kopplats till bostadselen hos någon av de som bor på 
våningsplanet och denne hade fått stå för kostnaden. Vilket förhoppningsvis inte var 
motionärens mening.

Styrelsen föreslår att stämman skall anse motionen besvarad.
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Motion 14
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Motion 14

Inlämnare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg, Charlotte Steen.

Styrelsens svar

Vid föreningsstämmorna 2008-06-09 och 2008-08-27 behandlades styrelsens förslag 
till nya stadgar, som till stor del har baserats på HSB:s så  kallade långa normalstadgar 
från 2004. Dock hade styrelsen i flera viktiga avseenden i förslaget till stämmorna gjort 
avsteg från delar av normalstadgarna från 2004. En detaljerad genomgång gjordes vid 
båda föreningsstämmorna i vilket avseende som förslaget till nya stadgar skilde sig från 
de gamla, registrerade år 2009. Förslaget till nya stadgar godkändes med vissa smärre 
justeringar och hade sedan för att vinna giltighet tagits upp till ett andra beslut vid 
den extra föreningsstämman 2008-08-27. Till stämman redovisades också med fetstil 
på stadgeförslaget vilka ändringar som gjordes vid första stämmobe-slutet, samt en 
genomgång gjordes på nytt avseende på vilka punkter som de nya stadgarna skiljer sig 
från de gamla.

Under oktober månad skickades de nya stadgarna tillsammans med bevittnade 
stämmoprotokoll till HSB Stockholm för att stadgarna skulle förses med rutor där 
både föreningens representanter och företrädare för HSB Stockholm och HSB:s 
Riksförbund skulle skriva under. Underskrifter gjordes sedan under november 2008 
och stadgarna skickades till Bolagsverket där registrering skedde 2008-12-08. Tyvärr 
har det visat sig efteråt att de registrerade stadgarna ej överensstämde med de av 
stämmorna antagna stadgarna, vilket motionärerna observerade och delgav bland annat 
styrelsen detta faktum.

De rätta stadgarna har nu skrivits på av föreningens representanter och insänts till 
HSB Stockholm, som också har godkänt och skrivit på samt skickat stadgarna till 
Bolagsverket för ny registrering och när den är gjord och vi har fått stadgarna tillbaka 
som en kopia, kommer dessa att delas ut till medlemmarna. 

Styrelsen föreslår att stämman skall anse motionen besvarad
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Motion 15
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Motion 15

Inlämnare: Charlotte Steen.

Styrelsens svar

Arbetet med portlåsningen är ännu inte slutförd och slutbesiktning har därför inte skett. När 
denna har skett kommer entreprenören att få åtgärda bristerna efter besiktningsprotokollet.

Styrelsen föreslår att stämman skall anse motionen besvarad
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Motion 16
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Motion 16

Inlämnare: Arne Eriksson

Styrelsens svar

Arbetet med lampbytena är ännu inte slutfört och slutbesiktning har därför inte skett. När 
denna skett kommer entreprenören att få åtgärda bristerna efter protokollet.
Not: En projektering av målning av trapphus i punkthusen har skett och offertförfrågan har 
gått ut. Föreningen hoppas att arbetsstart skall kunna ske under hösten.

Styrelsen föreslår stämman att motionen skall anses besvarad.
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Motion 17
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Motion 17.

Inlämnare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg, Charlotte Steen m fl

Styrelsens svar:

Styrelsen har under 2008 -2009 arbetat i enlighet med fullmakt från föreningsstämman 2008. 
Fullmakten innebar följande 
Att ge styrelsen i uppdrag att utreda de tekniska och miljömässiga förutsättningarna för att kunna 
genomföra placering av miljöstugor i Porkalafaret
Att ge styrelsen fullmakt att om det visar sig finnas tekniska och miljömässiga förutsättningar för 
en sådan placering, fatta genomförandebeslut om detta, som och innebär beslut om ekonomiska 
åtaganden för Brf Porkala

Utifrån detta har styrelsen arbetat och gjort följande:

1. Undersökt alternativet att bygga två grovsoprum i Porkalafaret som visade bli för dyrt; tre till 
fyrahundratusen kr/st. Dessutom skulle de ha tagit plats från 8 st redan uthyrda garageplatser och 
därmed minskat föreningens intäkter.
2. Det fanns redan färdiga tillgängliga utrymmen i garaget. Styrelsen har beslutat att flytta arkivet, 
rensa onödiga skräp- och bråtessamlingar och inreda en miljöstuga där. I nuläge är allt så gott som 
färdigt och grovsoprummet är tillräckligt stort för alla höghusen.
Miljöstugans placering i Porkalafaret löser de negativa miljökonsekvenser och stärker trafiksäker-
heten. 
Föreningens mål har varit och är att ta bort biltrafiken från gårdarna.

Påkörningsolyckor och tillbud i samband med sophämtning inne i bostadsområden har tidigare 
skett och backning är i detta sammanhang ett högriskmoment. Manövrering på trånga ytor kräver 
en stor del av förarens uppmärksamhet och minskar förarens möjlighet att hålla uppsikt över 
omgivningen i övrigt. Körningen sker under hög muskulär anspänning där oron för att köra på 
människor eller egendom bidrar. För den psykiska hälsan kan det innebära svåra följder att ha 
kört på och skadat en människa.

Gående och cyklister förekommer på bostadsområdenas körvägar. Barn rör sig fritt och äldre tar 
sig ibland fram med hjälpmedel, t ex rollatorer. Längs vägar där sopbilen ska framföras behöver 
det därför finnas ett tillräckligt stort fritt utrymme, så att det finns plats för att möta en person 
och även plats för sophämtaren att öppna dörren och förflytta sig från förarhytten längs med 
bilen till bilens baklastare. Arbetsmiljöverket anser att 1 meter utöver bilens bredd ger möjlighet 
att hålla marginal till hinder intill körbanan samtidigt som en person kan förflytta sig längs med 
bilen.

Sikten längs körvägen måste vara fri så att föraren hinner upptäcka gående och andra trafikanter 
i tid och kan stanna bilen för att undvika en olycka. Hög växtlighet, byggnader och andra hinder 
som skymmer sikten vid anslutande gång-, cykelvägar och portar får därför inte finnas direkt intill 
körbanan. Vad som är acceptabla förhållanden är dock beroende av bl a bilens stoppsträcka och 
hur högt över marken föraren sitter. Som exempel kan nämnas att en bil som framförs i 10 km/
timme hinner förflytta sig knappt 3 meter på den tid (en sekund) det tar för föraren att reagera på 
att något händer. Till det skall bilens bromssträcka läggas.
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Arbetsmiljöverket har att med stöd av 7 kap 7 § arbetsmiljölagen (AML) rätt 
att förbjuda hämtningen av sopor och källsorterat material om inte följande 
villkor är uppfyllda.

 1 Hämtning av sopor och källsorterat material skall kunna ske på ett sådant sätt att 
  sophämtarnas arbete inte innebär risk att köra på personer eller egendom i området.

 2 Körbanan skall vara minst 50 cm bredare än det fordon som används vid hämtningen (sop 
   bilen) och ha tillräcklig bärighet i relation till sopbilens vikt inklusive last.

 3 Det fria utrymmet vid sidan om sopbilen ska sammanlagt vara minst 1 meter utöver 
  sopbilens bredd. I svängar skall körbanan och det fria utrymmet därutöver vara så stort att 
  sopbilen kan komma fram utan backningsmanöver och utan att körning sker med hjulen 
  utanför körbanan. Med fritt utrymme avses en yta som är jämn, utan hinder och har
   bärighet för en person att gå på.

 4 Vid sidan om körbanan skall sikten vara fri, så att sopbilen hinner stanna om en person 
  kom mer i vägen för sopbilen.

 5 Sopbilen skall kunna stanna intill uppställningsplatsen för sopor och källsorterat material.

 6 Backning får endast ske vid vändning av sopbilen och sikten ska vara fri. Undantag kan 
  göras för oförutsedda hinder i körriktningen.

Fullmakt från årsstämman innehåller även rätten att styrelsen har kunnat fatta beslut i den 
ekonomiska delen i ärendet. 

Styrelsens mål är att hålla kostnaderna så låga som möjligt med tanke på att årsavgiften inte skall 
behöva höjas för mycket.

Miljöstugan flyttas till utrymmet som redan fanns i föreningens garage. Kraven från Miljö- och 
Trafik har beaktats. Inget nytt kommer att byggas. Detta har medfört betydligt lägre kostnader för 
föreningen jämfört med att bygga på gårdarna.

Konsekvensen av motionens yrkanden är att arbetet skulle avbrytas och ytterligare kostnader 
tillkommer för föreningen.

Dessutom blir styrelsen tvungen att anlita ytterligare konsulter för att ta fram olika förslag som 
skall överlämnas till en kommande föreningsstämma.
Detta medför stora oundvikliga kostnader för föreningen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå de tre att-satser som under rubriken ”Yrkanden” 
har angivits i motionen.

 






	Arsredovisning_2008
	Scan-100629-0001
	Scan-100629-0003
	Scan-100629-0004
	Scan-100629-0002

