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Porkalen är eit nyhet5b ad för d g scm bor Brl pcrkala. Häi ilnner

du vrktigt inlormatlon om ditl boende och vad som händer l

omqivn ngen. Porka en ges !t orege bundel l-.1 gånger per år.

Om d! önskar bldra meC arliklsr, afnons€ra e e, har synpunkter

på innehållet, är du v; kcmmen ait kontak:a chefredaktören vla

e postadresser porkalen@porkala.nel

ANSVAR G UTG VARE Mars Blörndah

CHIFREDAKTÖR ]ensLagerqvlst

5KR BENTER Bela ]ohansson, Arne Eriksson

PRODUKTION Görån Lindgren

TRYCK Kista Snabbtryck

REDAKIIONEN porka en@porkala.nel

STYRaLSEN styre sen@porkala.net

5e även fullständigå kontaktuppgifter ångst bak i delta
nummer åv Porkalen.

En händelserik höst...
I juni 2016 valde stömman en ny styrelse. Nu har snart fem månader passerat, och vi

kan börja sammafatta den första halvan av vår mandatperiod.

Arbetsbelastningen hittil s vart osedvan qlt höq - pa sirvä styrelse sor-n förvaltare och
föreningspersona. Det har inte minst berott p.: v,rttenskador och nya, stora projekt
Vattenskadorna har varit mänqa och komplicerade, och cJe. har i nagra fall drabb.:t de
boende rner än rimlqt Vi h,:r ocks.i hatt en stor br.rld pii Kasködåcket Och ytter igarc
clrarnatik blev clet f är viirsta noverrbersnön på over 100 år s og till.

Mycket har behovt ..rtqärcl,rs i orqanisationen inte minst när det gäller förcninqskonto
ret, där viktigt materia lrade f lyttats och andra förandringar skett utan att de dokurnen
ter,lts.Vi kan nr se att kontoret åter bö1ar frngera tilfredställancle.

Betyd igt minclre drarnatiskt har clet varit niir det qrlller virra stora unclerhijlsprolekt llär
har vi systematisktJobbat vrdare på det storcr fönsterbyte, sorr vi presenterat i nyhetsfllad
och på informationstrafl Vi ser nu nårrnast frarn ernot en lyckacl provinsta ation.

Vi har även arbetat vidare med strategier for föreninqens franrticla förvaltning. Förra sty
relserr anorclnacle -.tt vä besökt informatiorsnröte, diir crr lnodel lned eqen förvaltning
presenterades. lnspiration trll cJc.rr rnocle en fickvi av Brf Farrnen, som bildat eget aktie
bolag förförvaitnrngc'n. Uncler hösten har vi taqit ny kontakt rned Brf Farnren, rren även

andra a ternativ h.:r unclersirkts. rrqet är ijrrnu [reslutat .^]Jer avfårdat, men li s viclare tar
styrelsen h1ä1p merd förva tninqsfr.igor av Prirniir, sorr cliirrned fätt ett utökat fortroende.

Julen närmar sig och vi ser alla frarn ernot en stuncls vila C,lörr clock inte att komrna pä

vår aclventsfika 15 december! Crocl helq önskar styre 5enl
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Ordningsregler
Allo som bor i Brf Porkala ör skyldiga

att vårda både sin egen lögenhet och

övriga delar av fastigheten. Följande

regler göller:

. Du får inte utan tillstånd sätta upp sl<yltar

eller anslaq på husets y.tteruäqgar, i qe-

mensamma utrymmen eller på anslaqs-

tavlor. Tillstånd kan du soka genom att

kontal<ta foreni nqsl<ontoret.

. Tänk på att du har qrannar omkring dig

dyqnet runt Håll volymen nere, och utför

inte arbete som l<an vara störande för de

kri nqboende

. Även utanför läqenheten måste du ial<tta

ordning [yl<elrum, porlgånqar, trappor,

källarforrår och andra utrymmen får inte

anvåndas fÖr lel( eller störande verl<sam-

het

. Du fär inte släppa in obehoriga i fastiq

heten Låt dårfor inte Wterporlen stä

uppställd, och lämna inte dörr till käliare,

cykelrum eller annat utrymme olåst.

. f,od ventilation är vil<tig av många sl<äl -
inte minst avseende luftmiljö och energi-

förbrul<ninq. Du får inte på näqot sått
blocl<era läqenhetens ventiler (tilluftsdon

och frånluftsdon)

. Mattor och liknande får du inte sl<aka på

balkonger eller genom fönstren.

. Ställ inte cyl<lar, mopeder, barnvaqnar,

möbler, lädor eller andra föremål i portar,

trapplan, l<ällarqänqar eller andra gemen-

samma utrymmen

. Till uttaq kabel TV och internet får du en-

dast ansluta godkånd l<abel. 0m du ar osä

l<er pä vilken kabeltyp som gäller, rådgör

då med leverantören av respektive tjänst
(t.ex. tom Hem eller Bredbandsbolaqet).

. På trappavsatsen utanför läqenheten sl<a

det vara tomt på qolvet. Du får inte lägga

dörrmattor (torl<mattor) utanför dörren.

. Parl<era inte fordon i planterinqar. på par-

kvåqar, framför porlar eller på qata där

slqlt visar att parl<erinqsförbud råder.

. Sopnedl<asten ar endast till för hushälls-

sopor. Allt du l<astar i sopnedl<asten måste

vara väl förpackat i lagom stora pal<et.

. f,las, plast, plåtburkar, tidninqar och bat-

terier samt mindre föremål (qrovsopor)

lämnar du i ätervinninqsrLrmmet.

. Möbler, vitvaror, sanitetsporslin och andra

sl<rymmande föremäl som du vill bli av

med, måste du transporlera bort s1älv

eftersom det annars medför extra l<ost-

nader för övriga lägenhetsinnehavare. När

du t.ex. l<öper nya vitvaror, l<an leveranto

ren ofta ta hand om dina gamla maskiner.

. 0m du har egen parabolantenn, måste du

montera den innanför racl<et på balkonq

en. Du får inte fästa den i väqgen eller på

räcl<et Sl<affa lämpliqen en cementklump

för stadig föranl<rinq av parabolantennen.

Vattenskador
Föreningen har de senaste två åren

haft tre stora vattenskador. Nör sådana

skador uppstår högt upp i ett höghus

blir följderna omfattande, och många

lögenheter drabbas.

Den första vattenskadan inträffade 2015
på SibelrLrsqänqea 40/42, och arbetet
dår avslutades först i lanLrari i är. Det blev
en olycksdrabbad renovering rred stora
päfrestningar för de boende. Dårefter
drabbades höghuset pä Srbe iusgirngen
48/50. Renoveringen har d.ir gätt mycket
smicligare och är i skrlvande stuncl helt av

slutad. Den sef aste slora valtenskadan in

tråffacle för endast en dryq månad sedan.

Denna q1ånq1 var det Sveaborgsgatan 24

som drabbades.

Dessa skador har pa grrnd av sin omfatt
ning nödvåndigqlort starnbyten a t
ilnnclt Vol'€ oansvarig kapitalförstörng och
hacje inneburit onödig och påfrestancle

dubbelrenovering för nredlemmarna. Vi

hoppas givetvis att skadefrekvensen ska

avta, men foreningen nråste frar-n edes ha

hög beredskap orn det skul e inträffa f er

stora vattenskador dår vi tvingas till akuta,

oplanerade stambyter.

PLANERING AV FRAMTIDA STAMBYTE
I ör tvä är sedan förkastade stiinrrnan HSB:s

b-^s utsunderlag om omgäend€r st,lrnbyte
Med hanvisning til professione I expertis,

förklaracle styrelsen som dä valdes att ett
qenerellt stambyte inte skuJle vara aktuellt
inorn de nårmaste fern åren. Nr har det
clock redan gått två år sedan vi tick cJenna

prognos. Av den an edningcn, och mot
bakgrund av ovan beskrivna skaclor, har

styre sen nu beslutat att inleda prolekte

r I 'ö ' ta "L) lc i lolo o'^t i^O-t .

Bastu
I vår bostadsrättsförening finns en

bastu som de boende l<an använda,
Bastun är bra att värma siq inär det
är kyliqt ute

Bastun finns på l(asl<ögatan ro (kallar-

qånqen) Den är utrustad med två
duschar, men du måste ta med egen

handduk och två1. Du bol<ar bastun med

en nyckel orh ett litet lås Nyckel och

bricka till l(asl<öqatan ro (baksidan)får
du på föreningsl<ontoret. Sedan ar det
bara att bol<a vilken dag och tid du vill

använda bastun.

Arsl<ostnaden för bastun är 8oo l<ronor

och betalas i samband med avgiften i

januari. Anmäl ditt intresse till forenings-
l<ontoretl

Regler för bastun:

. Bastun får användas endast av för-
eninqens medlemmar.

. Du får inte låna ut bastunycl<eln till
obehöriga

. Du får inte släppa in hund, I<att eller

annat husdjur i bastun.

. lnnan du lämnar bastun måste du

städa efter dig och ta med eventuel-
la sopor (burl<ar, flasl<or med mera),

Allt du medfört till bastun, måste du

avlägsna nar du lämnar den.

. 0m du har dagens sista bastutid,
måste du se till att aggregatet är

avstänqt när du lämnar bastun.
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Nya fönster
Fönsterbytet fortskrider som planerat. Beslut har tagits ott
prajektera vidare med endast en fönstertyp glasad 2+1 med

m e I la nbåg spe rsi e n n e n li gt bi ld e r.

Fönster och altandörrar imarl<plan förses med säl<erhetsla-
minerat qlas och med lås Fönster mot tal(et utefter Sibelius-
gången törses med Hammerglass och med lås. Behov av qal-
ler f0r fonstren forsvinner därmed. Fråqan om solreducerande
qlas och extra ljudisolerande glas kommer att lösas med tillval
i form av boendebestållninqar. Det vill säqa att den boende l<an

valja extra tilival utöver ett standardval mot extra kostnad som
betalas av den boende.

Alla kommer att qes mölliqhet att välJa färq pä fönsterbänk
Fonsterbänl<arna ar av granit och l<ommer att f innas i qrätt, vitt
och svart lntormation angående val och visninq av prover l<om-

mer nir det Llrr ak tuellt

Nu när slutqiltiq typ av fönster (funl<tion och utseende) be

stämts l<ommer en provläqenhet att utrustas med exem
pelfönster från SP Fönster. Styrelsen har fätt tillqäng till en

provlåqenhet pä Sveaborqsqatan 5 Företaqet Rustil< Fönster
l<ommer att installera de nya exempelfönstren för att upptärl(a
eventuella installationssväriqheter innan det stora fönster-
bytet sätter iqäng under varen 2or7. Med detta hoppas sty
relsen att det stora fönsterbytet sl<a qä snabbt och smärtfritt

Preliminår tidsplan för fönsterbytet är start andra kvartalet
zorz Sluttid för projektet beror på vill<en entreprenör som väljs
samt storlel<en pä bemanninq men kan ta upp till z är. Flera

infomöten kommer att hällas under processens qånq sä att alla

ska få uppdaterad information under hela projel<tet

Garagebrand på Kasködäcket
Utdrag ur Stockholm Betongkonsult AB:s rapport.

BAKGRUND
Stocl<holm Betonql<onsult AB har pä uppdraq av Brf Porkala

undersökt en del i föreninqens parkerinqsqaraqe där en bilbrand

äqt rum Parl<erinqsqaraget består av två plan med ett ovan-
paliqqande parl<erinqsdacl< under bar himmel Bllbranden skall
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enligt uppqift ha startat pä mellanplanet och spridit sig till en

bil/bilar på det ovanpäliqqande parkeringsdäcket Spjalkskador

ibetonqbjälklaget direkt ovan branden l<unde vid en första syn

l<onstateras, varför stämpning av bjälklaqet samt vidare un-

dersöl<ning har forordats av Stocl<holm Betonql<onsult Syftet
med uppdraget är att avqöra om betonqen i bjalklaget och 0v

riqa konstrul<tionsdelar fätt nedsatt barighet med anledninq av

bran den

BEDöMNING
Bjalklaget ral<t ovanför brandhärden är skadat som en följd av

intensiv brand. Någon allvarligt nedsatt tryckhållfasthet hos

betonqen har docl< inte l<unnat påvisas. Samtidigt är spjälk-

sl<adorna och nedl<ylninqsspricl<orna sådana att de inte kan

ignoreras. Armeringens förankrinq ibetonqen l<an delvis ha

qått förlorad. Nedsatt bärighet l<an inte uteslutas B1älklagets

nedböjning ifältmitt kan ha orsal<ats av branden, men l<an

ocl<så bero på betongens krypning under långtidslast. Betongen

i bjälklaqet bör repareras och stämpen stä l<var fram till dess

GARAGET IöVRIGT
Vid undersöl<ninq och tidigare platsbesöl< har det l(onstaterats
att qaraqet år behåftat med sl<ador på pelare och bjälklag som

istor omtattninq inverl<ar på konstrul<tionens bärighet och

beständiqhet Ett stort antal pelare år kraftigt spjälkskadade

både upptill och nedtill 0rsaken till spjälkskadorna är uteslu

tande armerinqsl<orrosion, dvs den inqjutna armeringen rostar

lntör den l<ommande reparationen av brandskadorna bör man

kartlågga övriga sl<ador iqaraget med avseende på kloridhalter
l<arbonatisering och täcl<sl<ift. Stocl<holm Betongl<onsult AB

l(onstaterar att qaraget ar behäftat med sl<ador och bör reno-

veras snarast.

Styrelsen avser tecl<na. avtal med Stocl<holm Betonqk0nsult AB

angående projel<terinq inför en renoverinq.
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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Porkala
Måndagen den 20 juni 2016 kl 18:00
PIats: Akalla kyrka
1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Mats Björndahl, hälsar alla väll<omna

och förl<larar stamman öppnad

2. Val av ordförande vid stämma

Stämman beslutar att välja Elisabeth l(alder€n från Bostads-
rätterna till ordförande för stämman.

3. Anmälan av stämmoordförandens val av
protokollförare

Stämmoordföranden anmäler Tove Lindau från Bostadsrätterna
till protokollförare för stämman.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godl<änna röstlänqden till rS8 röstbe-
rättigade, varav rz8 medlemmar qenom personlig närvaro och

3o medlemmar genom f ullmakt.

5. Fastställande av dagordning
Stamman beslutar att fastställa dagordn ingen.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Mot bal<grund av den tid rösträl<ningen tar vid slutna val före-
slår stämman att arbetsuppqifterna separeras och att stam-
man istället valjer två justeringsmän och två rösträl<nare.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget att välja Benqt 0lsson
och Abrar Nazari till rösträl<nare samt Ceorqios l(antenidis och

l(azem Norouzian att jämte ordförande justera daqens protol<oll.

7.Fräga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar att l<allelsen har sl<ett i stadgeenlig ordninq.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Stäm moordföra nde föred rar översi l<tliqt styrelsens å rsredovis-

ninq och närvarande medlemmar erbjuds möjliqhet att ställa
fråqor rörande innehållet vill<a besvaras av styrelsen m fl.

Stämman beslutar därefter att lägga årsredovisningen till
handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Föreningens internrevisor, Sigurd Eliasson, föredrar revisions-

berättelsen för zor5, och närvarande medlemmar erbjuds
möjlighet att ställa frågor rörande revisionen vilka besvaras
av revisorn.

Stämman beslutar därefter att laqqa revisionsberättelsen till
handlingarna,

I O. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansral<ninqen

för räkenskapsåret 2o15.

4:D

1 1. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag balan-
sera årets resultat i ny räkning.

12. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvars-
frihet för zor5.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att fastställa antalet ordinarie styrelsele
damöter till z och suppleanter till 3

l(ristina Bah presenterar valberedningens förslaq till nya styrel-
seledamöter vill<a är N4ats Björndahl (z år), thristian Sl<ontorp
(z år) lnger Lundström (z är) Bela Johansson (r år), Fatemeh

Järlström (r är), [eorqios l(antenidis (r år) och Selwan Refat
(r är) Ytterliqare fem förslag: Pirjo Lawson, Alberto Munoz,

Alexander Sanchez, Iabriel Velarde och Arne Eril<sson, inl<om-

mer varför stämman beslutar om sluten omröstninq.

Efter sluten omröstning beslutar stämman välja Mats Björndahl
(z år) thristian Sl<ontorp (z år) Bela Johansson (z år), lnger

Lundström (r år), Fatemeh Järlström (r år), Ceorgios l(antenidis
(r år) och Selwan Refat (r år) till ordinarie styrelseledamöter

l(ristina Bah presenterar valberedninqens förslaq till supp-
leanter, vill<a år jens Laqerqvist, f,öran Lindqren och Shahla

Tahan. Ytterliqare tre förslag inl<ommer: Elvida Philiang, Abrar
Nazari och Arne Eril<sson,

Efter öppen omröstning beslutar stämman välja Jens Laqerqvist,

f,öran Lindgren och Arne Eril<sson till suppleanter fram till nästa

ordinarie stämma.

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

l(ristina Bah presenterar valberedninqens förslaq vilket är

Allegretto Revision AB, med Eva Stein som ansvarig (extern

revisor) och Siqurd Eliasson (intern revisor) samt Bengt 0lsson
(revisorssu pplea nt). Ytterl iqa re två försla g i nl<ommer; Ihrister
Huseryd (intern revisor) och Betiel Werede (revisorssuppleant).

Stämman beslutar, efter öppen omröstning, ienlighet med
valberedningens förslag att för nästl(ommande verl<samhets-
år till revisorer välja Alleqretto Revision AB (extern), med Eva

Stein som ansvariq, och Siqurd Ellasson (intern) Till revisors-

suppleant beslutar stämman välja Benqt 0lsson.

15. Val av valberedning

Stämman beslutar att välja l(ristina Bah (sammankallande),

Mona Uppström, Ihristina Holmertz och l(azem Norouzian till
va lbe re d a re,
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16. Erforderligt val av representation i HSB

Starnman beslutar att överlata till styrelsen att utse H5B repre

sentant

17.Fräga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
för nästkommande verksamhetsår

l(r stina Bah föredrar valberednrnqens förslaq varefter stänr
nran be slutar att oföråndrat arvod." om 250 ooo kr skall utqå t ll

styre ser V dare bes utar stämmar att arvode till internrevisor
skall utqa med zo ooo l<r och att extern revisor arvoderas en

lqt råkn rq samt dtt 10 ooo kr + 4oo krlbevistat möte Lrtqar

till valberedninqen Alla arvoden förutorn t I exterr revisor är

exklus ve socrala avqifter

18. Anmälda ärenden - Motioner och frågor

Motion 1 - Egen förvaltning

Motronaren redoqör för sin motion varefter ordet lamnas f ritt

St;rnrr.rn b."slutar orn att avsla rnotionen ienliqlret med
styre sens forslaq

Motion 2 - Att undvika onödigo stambyten

MotionJren redogör for s n motion varefter ordet låmnas f r it

5tårnrran beslutar orn dtt avsla motionen ienliqhet med
styrelsens törslaq

Motion 3 - Skifte av system angående suppleanter

Motionaren redoqor för sln motion varefter ordet lamnas f rltt.

5tänrrnan bes utar om att avsla rnotionen i en qhet med
styrelsens försiaq

Motion 4 och 9 - Rimligo priser på Aptusbrickor; servo oss på ett
vänligt sött med Aptus-brickor

Motionären redoqör för sln motion varefter ordet lamnas fritt

Stärnrnar beslrtar orn att avslå rnotionen ienliqhet med
styrelsens förslag

Motion 5 - Vottenskador/stambyte

Motronären är inte pa plats ordet lamnas fritt

Stärnrnan beslutar att rnotionen far anses besvarad i enl qhet
med styrelsens svar pa rnotionen

Motion 6 - Avsaknad av värme i badrummet

Stärtl man beslutar att motionen far anses besvarad ienliqhet
med styrelsens forslaq

Motion 7 - Val av auktoriserad revisor

Då ståmrnan redan fattat beslrt lenllqhet med motionen under
prnkten val av revisor faller denna motlon och utqar dJrmed

Motion 8 - Sätt tillbaka förklarande text till porttelefonerno

Motronären redoqör för sin mot 0n var."fter ordet lärnnas fritt

5tåmman beslutar om att bifa la motionen

Motion 10 - Reglera trafiken i vårt område på ett vettigt sätt

Motronären redoqör för sin rrot on varefter ordet larnnas fritt

5tåmman beslrtar orn att avsla motionen

1 9. Stämmans avslutande

Motesordforande tackar for vlsat intresse och lörklarar
stamman avslLrtad l<l tt oa

Gym;t
[:rfu :'lT-;,i:j:JJJj'i; 

i n gs'|oka'1) på Kl[_
lvart qyrn finns olika typer av redskap
som du kan anvånda tor att hä la l<roppen

1 trim Ärsavqiften för qymrnet är 12oo
kronor och du betalar den tillsammans
rred januariavqiften för din bostadsratt.

Du som ar intresserad av att anvånda
qVmmet l<an vända diq ti1 föreningskon
toret. sorn kan beråtta mer och sätta diq
pä väntelista orn det skul e vara l<ö

f,Vmrnet har toalett, men sal<nar dusch
Det är inte sä stort och har treqränsad ka-
pacitet, men det ska inom l<ort renoveras.
Äldre maskiner sl<a ersättas med nya, och
ytsl<ikten sl<a fraschas upp med ny färg

I sarnband med renoverinqen kommer vi

att avaktiverd alla brickor Om du villfort-
satta att trana pä vårt qym, år du vall<om
men att håmta ny bricka på l<ontoret.
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På gång ifaret
Som tidigare presenterats i Porkalen ska Porkalafaret
renoveras. Faret ska målas om, och ny, böttre belysning

ska installeras. Först tvöttas de ytor som ska målos om.

Dörefter målas vöggar, dörrar och pelare i ljusare förger
än den befintliga mörkgröna förgen. Körbanorna kommer
också att tvöttas av. Dörutöver installerar Securitas

övervakningskameror för ökad trygghet (se separat artikel).

ETAPPVIS RENOVERING
Renoveringsarbetet l<ommer att utföras i etapper. Under denna
tid l<ommer alla med parl<erinqar som omfattas av berörd etapp
att behöva flytta till tillfälliga platser. Allt som finns iparl<e
ringsburen måste avlägsnas i samband med f lytten. En contai-
ner kommer att ställas ut ifaret där du l<an slänga det som inte
skalltillbaks. Docl< får du inte kasta miljöfarligt material icon-
tainern, 0ch du bör passa på att avlågsna sådant som inte får
förvaras i burarna. I burarna fär endast falgar och däcl< förvaras.
Vi återkommer med instruktioner, tidsplaner och tillfälliqa plat-
ser i qod tid fore flytten.

NY BELYSNING
Den nya belysningen är av LED typ och l<ommer att ge inte
bara bättre ljus. utan ocl<så en rejäl energibesparing. Dessut
om är den avsevärt mer miljovänliq än l<onventionell belysninq.
LED-llusen innehåller inget miljöfarliqt avfall till skillnad från
vanliga lysrör. som innehåller l<vicl<silver De drar i snitt 45 ozo

mindre enerqi men lyser med ca 2oo-3oo lm mer än l<onven-
tionella ljuskällor Brinntiden för de planerade LED-ljusen är ra
1oo ooo h utan förändrad fårgåtergivninq. l(onventionella lys-
rör börjar flimra redan efter ca ro ooo h.

lsamband med att den nya belysningen installeras, uppråttas
ett belysninqsschema som sl<a reducera den al<tiva belysnings-
tiden i faret. Det sl<er med hjälp av värmel<änsliqa sensorer.
Deras uppgift är att l<änna av om någon person befinner siq i

någon del av faret och al<tivera belysninqen därefter. Det bidrar
till att LED-ljusl<ållornas berål<nade livslånqd uppgår till hela
55 år 0ch den nya LED-belysningen väntas ge en besparinq på

3 5-4 5 miljoner l<ronor på zo år.

Nya avtal
I samband med renoveringsarbetet kommer befintliqa parke-
rinqsavtal att säqas upp och ersattas av nya Efter avslutad re-

novering sl<a de nya avtalen sl<rivas under på föreninqsl<ontoret.
.f,enom att avtalen uppdaterats med en ny policy, l<ommer det
att l<otrolleras att det endast är medlemmar iBrf Porl<ala som
hyr parl<eringsplats ifaret, Det är nu for många som står i kö för
att vi sl<a l<unna hyra ut till utomstående. Således l<an vissa inte
få sina avtal förnyade.

Allt arbete med tillfälliqa platser och nya avtal l<ommer att han-
teras av föreningsl<ontoret. De nya hyresl<ontral<ten för parl<e-

ringsplatser l<ommer ocl<så innehålla registreringsnummer for
att vårt parl<erinqsbolag ska l<unna kontrollera om rätt bil står
på rätt plats 0m du byter bil, måste du omqående meddela
detta till föreningsl<ontoret.

AVGIFTSHöJNING
Avgiften kommer att höjas till SSo l<r per månad från och med
andra kvartaler201-7. Höjninqen är inte enbart en följd av de f0-
restående arbetena. Avgiften har varit alltför låq en länqre tid,
och det har lett till oönsl(ade resultat. Bland annat har vi upp-
levt öl<ad risl< för andrahandsuthyrning av vära parl<erinqsplat-
ser och att de endast använts som forvaringsutrymme. Efter
ca 5 år utan avqiftshöjninq för faret så är det nu alltså dags.
Vi l<an dock l(onstatera att avgiften förblir förhållandevis låq i

jämförelse med avgifterna i närliqqande områden, där en par-
l<eringsplats l<an l<osta mellan 7oo och rooo l<ronor i månaden.

Securitas och Q-Park för ökad
trygghet och säkerhet
För att åstodkomma ökad trygghet och sökerhet för Brf
Porkalas medlemmar har föreningen i höst slutit ett nytt,

utökat avtal med Securitas.

KAMERAöVERVAKNING
Föreningen har haft problem med intrång. stöld och sl<adeqö-
relse och har därför beslutat installera ett antal överval<nings
kameror i qaragen Porl<alafaret och l(asködäcl(et samt i miljö-
stuqorna på Porkalagatan, l(asl<ögatan och Sveaborqsgatan.
l(amerorna. som har hög upplösning och år skyddade mot åver-
l<an, l<opplas till larmcentral för direkta insatser. lnstallationen
av överval<ninqsl<ameror l<ommer att sl(e i två steg:

STEG 1: l(ameror installeras i qaraget Porl<alafaret. För att l(a-
merorna sl<a fungera optimalt, förses faret med ny belysning
och målas om iny, ljusare farg. Detta steq påqår iskrivande
stund. 5e vidare artikeln "På gång i Faret".

STEG 2: l(ameror installeras i qaraget l(asködacket efter full-
ständig renovering till följd av de bränder som orsal<at skada på

både elinstallationer och betonql<onstruktion. Detta har inne-
burit en del komplikationer med förseningar som följd men nu

har saneringsarbeten äntligen kommit igånq.

lavtalet med Securitas inqår ronderinq med hund ute på går-
darna samt l<amerarondering iqaragen och miljostugorna
(överval<ninq via monitorer).

PARKERINGSBEVAKNING
Q-PARI( ansvarar för parl<erinqsbeval<ningen i brf Porl<ala sedan

december zor5. Enligt vad styrelsen erfarit har detta kraftiqt
minsl<at antalet felparl<eringar på föreningens område.

Styrelsen undersöl<er även möjliqheten att med låmpliqt före
taq tecl(na avial on' störninqsjour.
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Vi ktiga kontaktu ppg ifter
Uppdaterade kontaktuppgifter följer nedan. Lögg märke till nya e-postadresser

till styrelsen och ny instruktion avseende felanmölan via webben.

röRenrncsKoNToRET
Telefon: 08 /50 66 30

E-post: porl<ala@telia.com

Oppetttder lot Desol...
. Måndaq: 07.oo-10.oo
. Tisdag onsdag, torsdaq: o7.oo 1o.oo samt r5.oo r5.45
. Fredaq: o7.oo-1o.oo
. Måndagsjour med styrelsen:ojämn vecl<a 19.oo-2o.oo
. Helgdaqar stengtl

STYRELSEN
E-post: styrelsen@porl<ala net

PARKERINGSBEVAGNING - Q-PARK
(fråqor om parl<erinq på föreningens marl<)

Telefon l(undtjänst: o77t-96 9o oo

FASTIGH ETSFöRVALTARE - HSB
Telefon Servicecenter'. 0L0-442 1-L oo

Telefontid: vardagar o8.oo-r5.30

EKONOMISK FöRVALTARE - ISS FACILITY SERVICES AB
(frägor om hyror och avgifter)
Telefon: or8 55o r5o
Telefontid: vardagar o9.oo-12.0o

FELANMÄLAN GARAGEPORT - KONE AB
Telefon: o8 6r8 or 8o

FELANMÄLAN HISS - HISSGRUPPEN AB
(alla hissfel inklusive jour)

Telefon: o8-zr 33 oo

FASTIGHETSSKöTSEL/DRIFT - PRIMÄR AB
(f rågor om vatten,.vårme, sanitet etc.)
Telefon: o8-tz ao z7 o8

Telefontid: helqfria vardagar 08.oo-15.oo
E-post: felanmalan@primar.se
Webbplats: www, pri mar,se

l(licka på "l(undservice & Felanmälan, fyll ianmälnings
formuläret och välj "51<icl<a".

AKUTA ÄNEruOCru - FASTIGHETSJOUR
Telefon: oro-47 05 381
Telefontid:vardaqar r6.oo-o8 oo samt helger dyqnet runt

0BSl 0m jourutrycl<ning ej bedöms som al(ut, mäste den

boende betala utrycl<ninqen.

PORKALEN
(artiklar, annonsering, I<ontal<t med reda l<tOren)

E-post: porl<alen@porl<ala. net
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