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Denna sommarhälsning är en 
hyllning till alla er som ser till 
att vi har en bra och trivsam för-
ening.
 Det är ju ni som kommer ihåg 
att plocka undan efter er i tvätt-
stugan så att jag känner mig väl-
kommen när det är min tur att 
tvätta.
 Det kostar pengar för fören-
ingen, det vill säga för oss alla, 
att ta bort en ”kvarglömd” Big-
Bag sopsäck med byggsopor. 
Men er som jag hyllar i dag, tar 
själva hand om era sopor och kör 
skräpet till en återvinningssta-
tion.
 Föreningen har hjältar i stort 
och smått. Några kommer alltid 
i håg att se till att ytterdörren in-
te står öppen. Andra vet att även 
små saker som att le vänligt mot 
grannen i hissen gör att vi alla 
mår bättre.
 Några beundrar jag särskilt, 
det är de som år efter år kommer 
på informationsmöten och stäm-
mor. Ni som vet att demokratin i 
föreningen är viktig och att varje 

röst räknas.
 Andra 
medlem-
mar som jag 
tycker att vi 
bör uppmärksamma, är de som 
vet att det är lite speciellt att bo 
i flerfamiljehus. De som skruvar 
ner ljudet på tv:n och stereon när 
det börjar bli sent, och de som 
vet att hammarslag och borrma-
skiner kan höras långt genom 
väggarna i ett betonghus, även 
tidigt på morgonen. Hurra för 
dem!

Om ungefär en månad är det 
dags för del två av vår årsstäm-
ma. Vi kommer då att fortsätta 
med de punkter som vi inte hann 
med i våras.
 Titta efter kallelse på anslags-
tavlorna i entréerna och leta upp 
stämmonumret av Porkalen där 
all information finns.

Till sist vill jag önska alla en 
fortsatt fin sommar!

Lars-Åke H. Hedberg

Ordföranden har ordet Stämman 2012, protokollet
På följande sidor redovisas protokollet från stämman. Vi har denna gång valt att 
inte göra ett referat, utan redovisar hela protokollet som det ser ut, bara kopierat. 
Till protokollet hör också ett antal bilagor, och är man intresserad av dessa, kan 
kopior av dessa, samt deltagarförteckning hämtas på föreningskontoret.

fortsättning på nästa sida...
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...fortsättning från föregående sida

fortsättning på nästa sida...

...fortsättning från föregående sida

Stämman fortsätter den 30 augusti
Då stämman inte hann behandla alla punkter, kommer den att återupptas den 30 augusti kl. 18.00. 
Denna gång håller vi till i Akalla gårds lokaler.
Titta på anslagstavlorna i mitten på augusti efter kallelse med definitiv tid och plats.
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Förbifarten kommer att binda 
ihop Stockholms norra och söd-
ra delar och avlasta Essingele-
den och göra Stockholms vägnät 
mindre sårbart.
 Hela projektet kommer att gå 
på runt 28 miljarder varav 80 % 
kommer från trängselskatt och 
20 % från staten. 

Förbifart Stockholm kommer 
att vara 21 km lång varav 18km 
kommer att gå i tunnel, men att 
den kommer komma upp till 
”ytan” vid 6 stycken s.k. Trafik-
platser (Kungens kurva, Lovö, 
Vinsta, Hjulsta, Akalla och 
Häggvik).
 SL planerar en busslinje från 

Kista-Akalla längs med Förbi-
fart Stockholm till de södra för-
orterna. Det kommer dessutom 
att finnas snabbusslinjer under 
rusningstrafik.

Trafikplats Akalla
Trafikplats Akalla kommer att 
passeras av 114 000 bilar/dygn 
i ett nedsänkt tråg förbi vår del 
av Akalla. Hanstavägen kom-
mer att vara huvudförbindelsen 
mellan Förbifart Stockholm och 
Kista och trafikmängden kom-
mer att öka från dagens 30 000 
bilar/dygn till 34 000 bilar/dygn 
på den sträckan. Man har dock 

Stockholm växer och då behövs det bättre vägar och 
utbyggd kollektivtrafik. Ett av Sveriges genom tiderna 
största infrastrukturprojekt, Förbifart Stockholm, 
närmar sig sitt första spadtag. Om allt går enligt 
planerna så börjas det grävas redan i slutet av 2013. 
Bygget är beräknat att ta 8-10 år

Förbifart Stockholm – ny överbyggnad ger mindre störningar

Lilla bilden visar hur tunnelöppningen först var tänkt att utformas, men efter påtryckningar från Porkalas styrelse, har projektgruppen för Förbifart 
Stockholm kommit med ett förslag så att det nu finns en överbyggnad på en längre sträcka. Detta är naturligtvis gynnsamt för föreningen då störningar-
na därmed troligen blir mindre. Beslut om denna ändring fattas eventuellt i höst.

Bildmontage: Trafikverket

inte räknat med den 
ökade trafiken från 
byggandet av den 
nya Barkarbystaden.
 Styrelsen för Brf 
Porkala skickade i 
vintras ett överkla-
gande till Förvalt-
ningsrätten med vis-
sa synpunkter på 
vår närmiljö (publi-
cerades i Porkalen). 
Dessa synpunkter re-
sulterade i några änd-
ringar. Under bygg-
tiden har man tänkt 
att i stället för att an-
vända Finlandsgatan 
som genomfartsväg, 
så kommer man byg-
ga en ny gata ned-
anför Finlandsgatan 
(gamla Enköpings-
vägen). Det innebär 
att de kommer att 
använda Finlands-
gatan som ett natur-
ligt bullerskydd och 
Trafikverket utreder 
också möjligheten 
att belägga den nya 
vägen med ljuddäm-
pande asfalt. Inga be-

slut är tagna i denna fråga, men 
Porkalen kommer rapportera om 
detta när det är klart (bild på 
dragningen finns på nästa sida). 
 I juni var delar av styrelsen 
på ett informationsmöte om För-
bifart Stockholm där vi fick reda 
på att Trafikverket utreder möj-
ligheten att täcka över huvudvä-
gen mellan tunneln och Akalla 
trafikplats med ett tak, dock ej 
över avfarts- och påfartsvägar-
na. Detta för att få ner bullerni-
vån ytterligare 2 decibel. Beslut 
på detta kommer att komma un-
der hösten. Porkalen kommer att 

följa denna utredning och skriva 
om det när beslutet är fattat. 

Bullermätningar i Brf Porkala
Trafikverket kommer att ta pro-
ver på luftkvalité och göra bul-
lermätningar före och under 
byggtiden. Bullermätningarna 
kommer man att börja med start 
nu i höst i utvalda (frivilliga) lä-
genheter som drabbas längs Por-
kalagatan och Kaskögatan. Tra-
fikverket kommer inte att mäta 
buller från trafiken eller annat 
buller, utan mäta vad de olika 
fasaderna (fönster och ytterväg-
gar) klarar ljudisoleringsmässigt. 
Detta beror på att inga av de käl-
lor de ska räkna på finns för till-
fället (d.v.s. buller i bygg- eller 
driftskedet från Förbifart Stock-
holm). Trafikverket har därför 
gjort beräkningar för dessa ske-
den och med hjälp av den plane-
rade mätningen och besiktning-
en av fasadisoleringen räknar 
man ut åtgärder för byggbuller 
och trafikbuller med hjälp av ra-
diosignaler (frekvensspektrum). 
Mätningarna görs med högtala-
re som kommer stå en bit från 
fasaden. Resultaten från mät-
ningarna kommer att skickas till 
styrelsen för Brf Porkala. Styrel-
sen kommer fortsätta att komma 
med synpunkter och förbättring-
ar till Trafikverket ända fram till 
byggstart om det skulle behövas.
För de boende längs Porkalaga-
tan/Kaskögatan kommer, en-
ligt Trafikverket, bullernivån 
vara nära densamma som idag 
när Förbifart Stockholm är fär-
digbyggd. Det som Trafikverket 
också ska göra är att de kommer 
att vidta åtgärder innan byggti-
den, det är inte meningen att vi 
ska störas i 10 år och vänta om 
bullret fortsätter eller minskar. 

Därför kommer de och gör bul-
lermätningar så snart de kan så 
de vet vad man ska göra för att 
åtgärda problemen.
 Så här skriver Trafikverket på 
sin hemsida om buller och stom-
ljudsnivåerna:
”Eftersom flerfamiljshus domi-
nerar i Akalla blir många perso-
ner, främst i nordvästra Akalla, 
störda av både trafikbuller och 
byggbuller under byggtiden. I 
samband med utbyggnaden av 
trafikplats Akalla som ligger 
mycket djupt kommer grundvat-
tennivån att hållas uppe genom 
att arbetet sker innanför spont 
(en ”skyddsvägg”). De högsta 
bullernivåerna blir vid spont- 
och pålningsarbeten. De arbete-
na utförs tidigt i projektet. Stom-
ljud från bygget av bergtunneln 
kan nå den västra delen av Akal-
la samt Hästa gård där stom-
ljudsnivåer över 35 dB(A) kan 
uppstå under en kort tid (ca 5 
veckor).”
 Motorcrossbanan kommer 
vara kvar tills slutet av 2015 var-
efter den görs om till naturmark.

Trafikverket
undersöker luften i tunneln
Förbifart Stockholm kommer 
att bli Sveriges längsta tunnel 
och därmed finns det inget man 
kan jämföra hur luften i tunneln 
kommer att påverka oss. SvD 
skrev 20/6 -12 ”… räknade Väg-
verket för några år sedan ut att 
halterna av de farliga partiklarna 
PM10 i tunneln mellan Kungens 
kurva och Häggvik kan bli tio 
gånger högre än i Södra länken.”
Samuel Scott, informatör från 
Trafikverket kommenterade 
SvD-artikeln så här för Porka-

fortsättning på nästa sida...
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len: Siffran (tio gånger högre hal-
ter av PM10) som nämns kom-
mer från när Vägverket räknade 
på tunnelluften utifrån förutsätt-
ningen att inte några luftförbätt-
rande åtgärder alls vidtogs, en 
tunnel helt utan till exempel ven-
tilation. Det är inte alls aktuellt 
för Förbifart Stockholm. Förbi-
fart Stockholm kommer enligt 
beräkningar att ha ungefär hälf-
ten så höga halter av PM10 som 
Södra länken. 
 I miljökonsekvensbeskriv-
ningen för Förbifart Stockholm 
har Trafikverket redovisat be-
räkningar av luftkvaliteten. Tra-
fikverket har identifierat åtgärder 
som tillsammans ger en accepta-
bel luftkvalitet. Andelen dubb-
däck har störst betydelse precis 
som ni nämner nedan. Ventila-
tion, betongbeläggning, sänkt 
hastighet, dammbindning och 
partikelfilter är andra möjliga åt-
gärder.
 Viktigt att påpeka är också att 
luftkvaliteten vid bostadsområ-
de är väl inom miljökvalitetsnor-
men och det är främst vid tun-
nelmynning och vägytan vid den 
som kommer att ha högre värden 
av PM10. Akalla kommer över-
lag snarare att få en bättre luft-
kvalitet eftersom trafiken på yt-
vägnätet kommer att minska till 
följd av Förbifart Stockholm.
 Trafikverket menar att den 
enskilt viktigaste åtgärden för 
att få ner de höga halterna är att 
minska dubbdäcksanvändning-
en. Om den minskar från dagens 
andel 70 % till 25 % kommer mil-

jökvali-
tets-
normen 
för par-
tiklar 
(PM10) 
att kla-
ras vid 
För-
bifart 
Stock-
holms 
tunnel-
myn-
ningar. 
Andra 
åtgärder 
man tit-
tar på 
är bl.a. 
sänkt hastighet, dammbindning 
och betongbeläggning av vägba-
nan.
 Trafikverket har påbörjat en 
undersökning av luften i Södra 
länken då de mäter värden i bi-
len och jämför sedan med luften 
utomhus. Därefter kommer man 
att kunna räkna ut hur mycket 
själva bilen skyddar mot förore-
ningarna och hur mycket av luf-
ten i tunneln vi exponeras för. 
Vidare skriver SvD i samma ar-
tikel ”I EU saknas idag direktiv 
som reglerar vilka värden som 
får finnas i tunnelluft. De nor-
mer som finns gäller endast ut-
omhusluft. Men problemet med 
partiklar är inte så stort i större 
delen av unionen. Det är dubb-
däcken som ställer till det för oss 
nordbor. Syftet med undersök-
ningen är att identifiera ett lämp-

ligt riktvärde för föroreningar i 
tunneln.”
 Styrelsen kommer att ha en 
pågående och förhoppningsvis 
givande kontakt med de ansvari-
ga för Trafikplats Akalla och ge 
synpunkter under tiden för pro-
jektet. Trafikverket har även sagt 
sig vara intresserade av att kom-
ma hit på en informationsträff 
och berätta om bygget och hur 
närområdet kommer att föränd-
ras om det skulle finnas intresse 
av det bland medlemmarna. 
 Förbifart Stockholm är en 
nödvändig lösning på trafikka-
oset i det växande Stockholm 
vi bor i, men vi ska inte behö-
va drabbas onödigt mycket p.g.a. 
av det. Varken under eller efter 
bygget av Förbifarten.

Jari Juntunen

Föreningen stämd av medlem

Alla texter åldras med tiden. 
De åldras i den bemärkelsen att 
samhället ständigt utvecklas, så-
som att lagar, språk och värde-
ringar förändras. HSB som or-
ganisation har givetvis också 
förändrats. Att ändra stadgar är 
en stor process för de flesta bo-
stadsrättsföreningar och HSB-
föreningar. Det ska formuleras 
nya texter, dessa ska förankras i 
en demokratisk process och slut-
ligen måste de frivilligt antas av 
varje bostadsrättsförening.
 Senaste revisionen av bo-
stadsrättsföreningarnas stadgar 
skedde 2004. Detta efter föränd-
ringar som skett i bostadsrättsla-
gen. Stadgerevisionen 2004 tog 
sikte på de lagändringar som 
skedde och några enskilda frå-
gor som hade diskuterats inom 
HSB under en tid. Någon full-
ständig genomgång av stadgarna 
genomfördes dock inte vid det 
tillfället. Stadgarna har därmed 
mer och mer blivit ett lapptäcke 
av olika revisioner som skett.
 Som nämnts ovan är stadgar-

na ett mycket viktigt och cen-
tralt regelverk i föreningarnas 
verksamhet. Det är därför vik-
tigt att de är anpassade efter lag 
och den verklighet som fören-
ingarna verkar i. 
 Stadgarna bör vara 
ett levande dokument 
som är lätt tillgängligt 
och som de förtroen-
devalda och medlem-
marna i föreningarna 
kan använda och finna 
stöd av i deras praktis-
ka verklighet. 
 De nuvarande stadgarna är 
en produkt av flera tidigare gjor-
da revideringar som främst tagit 
sikte på innehåll. Det innebär 
att språket i vissa fall är spretigt 
och att misstolkningar lätt sker. 
 Det kan vidare konstate-
ras att bostadsrättsföreningar-
nas, HSB-föreningarnas och 
HSB Riksförbunds stadgar inte 
har anpassats till varandra. Oli-
ka definitioner, olika språkbruk 
och olika utformning av texter-
na finns. 
 Det finns tre huvudskäl till 
revisionen:
1. Göra språket mer modernt och 

texterna mer lättbegripliga 
för medlemmarna

2. Anpassa till aktuell lag stift-

ning och de förändrade vär-
deringarna inom HSB:s or-
ga nisation

3. Anpassa stadgarna inom oli-
ka HSB nivåer till varandra

Om du skulle vilja läsa om vad 
de nya stadgarna innebär är så 

kan du ta fram din Porkalen du 
fick innan denna (nr 1/12) och lä-
sa om dem där. 
 Vi kommer att kunna rösta 
om vi ska anta dessa stadgar på 
den extra årsstämman senare i 
augusti.
 Det höjs naturligtvis kritiska 
röster mot den nya skrivningen. 
Vi tar inte upp dessa här, men 
ni kan själva söka på Google el-
ler läsa på Internet och jämfö-
ra, till exempel på nedanstående 
adress:
http://tinyurl.com/d7of5mb (pdf)

Jari Juntunen 

HSB Riksförbund skriver 
så här om skälen till att 
nya mönsterstadgar tagits 
fram för HSB bostads-
rättsföreningar:

De nya stadgarna

Hallå! Du glömde visst något...

Dessa BigBag-säckar med bland 
annat byggavfall har stått på si-
dan av vändplatsen på Porkala-
gatan ganska länge nu.
De lär inte gå iväg av sig själva, så förening-
en har beställt hämtning av dem. Liknande 
skräphögar finns på fler platser i föreningen. 
När föreningen tvingas ta bort kvarlämnat 
skräp, blir det vi alla som får betala. Bilden är tagen på eftermiddagen den 18 juli.

Under våren stämdes Brf Porkala in-
för domstol av en medlem. De första 
handlingarna hävdade bland annat att 
Tingsrätten borde entlediga styrelsen, 
att stadgeändringen om bredbands-
avtalet är illegal och att alla delar av 
avgiften ska redovisas. Vid tings-

rättsförhandlingen yrkades att bred-
bandsavtalet borde ogiltigförklaras.
 Vid förhandlingen i Tingsrätten 
enades parterna om förlikning, och i 
domen står bland annat att medlem-
men inte längre gör gällande att det fö-
rekommit något fel vid de beslut som 

fattats vid de aktuella föreningsstäm-
morna. I domslutet sägs:
”Genom denna förlikning är parternas 
samtliga mellanhavanden med anled-
ning av detta mål slutligen reglerade.”
I domen står också att parterna är över-
ens om att inte klaga på förlikningen.

Enligt det senaste förslaget, kommer lokalgatan inte att anslutas till Fin-
landsgatan, utan i stället läggas på den obebyggda tomten där nedanför.
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Föreningskontoret
öppettider:
vardagar, 07:00 – 10:00
måndagsjour:
19.00 – 20.00
(personal + styrelsemedlem)

telefon nr: ............ 08- 750 66 30
må-fr, 07:00 – 12:00
(besök prioriteras)

övrig tid: telefonsvarare
.................................. 08- 750 66 30
(felanmälan)

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

Förvaltare
HSB Servicecenter
........................ tel. 010- 442 11 00
må-fre 08:00-16:30

Frågor om hyror, avgifter
ISS Facility Services AB
...................................018- 66 01 60
telefontid 08.30 - 12.00 

 E-post till styrelsen:
  porkala@telia.com

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

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

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

Övriga bevakningsfrågor
Securitas ........... 070- 644 36 15

Akuta fel, under kontorstid
vardagar 14:00 – 16:00,
då kontoret är stängt 
ISS kundtjänst .....08- 29 03 25

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!

Viktiga telefonnummerNy förvaltare

Från och med sommaren 2012 
kommer Sarah Andrée att va-
ra vår förenings förvaltare. Hon 
är stationerad vid HSB-konto-
ret på Helsingörsgatan 7, pre-
cis som vår tidigare förvaltare 
Hasse Öhman var från årsskifter 
2011/2012.

Hasse Öhman som, med place-
ring i innerstaden, har därstädes 
fått ansvar för ett antal bostads-
rättsföreningar. Vi i styrelsen 
vill tacka honom för det tålamod 
han haft, och det arbete han lagt 
ned i vår förening.

Vi vill samtidigt hälsa Sarah An-
drée välkommen och är överty-
gade om att samarbetet framde-
les kommer att vara fortsatt gott!

Lars-Åke H. Hedberg, ordförande

Ny redaktör

Styrelsen har valt en ny redaktör 
för vår medlemstidning Porka-
len. Det är Jari Juntunen som 
vid senaste stämman valdes in i 
styrelsen som suppleant.

Lars-Åke H. Hedberg, ansvarig utgivare
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Vid två olika tillfällen i början 
på sommaren har det utstående 
taket på Sibeliusgången mot tor-
get och mot ica blivit påkört så 

Det är en trerum-
mare på Sibeli-
usgången 36, 9 tr 
och en xxxxxrum-
mare på Sibeli-
usgången 48, 6 tr 
som är till salu i 
höst.

Kontakta föreningsexpeditionen för ytterligare upplysningar.

Två lägenheter blir till salu i föreningen

att det har blivit skadat. Tack va-
re vaksamma ögon har vi fått tag 
på de skyldiga och också repare-
rat och återställt taket.

Taket påkört vid Sibeliusgången

Ritningen är bara ett exempel på en trerummare!


