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Sigurd

Ordföranden har ordet
Hej!
Efter en sommar med blandat väder, både regn
och sol, har nu de flesta av oss boende i Brf
Porkala återgått till de mer vardagliga sysslorna.
Styrelsen har som vanligt många ärenden på vårt
bord och ett av de ärendena, nämligen behovet
av en resurs som föreningsförvaltare, som dels
skall kunna handha tekniska ärenden av olika
slag, men också kunna ansvara för att vi har en
effektiv kontorsadministration med vad som
därtill hör. Jag informerade om det aktuella läget
i denna fråga vid föreningsstämman i juni och
det som därefter har hänt är att föreningen under
juli månad fick en offert från SBC (Sveriges
BostadsrättsCentrum) om fastighets-förvaltare.
Den offerten kommer nu att användas som en
del i det material som behövs för att kunna ta
fram ett förfrågningsunderlag, som sedan skall
skickas till olika företag m m som bedriver
fastighetsförvaltning. Planeringen nu är att
styrelsen under okt-nov skall fatta beslut om
godkännande av förfrågnings-underlaget samt
till vilka detta skall skickas till. Vår förhoppning
är att ett beslut om en sådan resurs skall ha
fattats före årsskiftet.

Vid styrelsesammanträdet i maj fattades beslut
om att Brf Porkala skall gå med som medlem i
en organisation med namn Fastighetsägare i
Järva, ideell förening. Den föreningen bildades
den 4 juni 2007 vid en föreningsstämma, då
styrelse valdes samt stadgar antogs och
verksamhetsplan fastställdes. Från vår förening
hade styrelseledamoten Bela Johansson nomine-
rats till styrelsen och hon valdes även till leda-
mot i föreningens styrelse. I nämnd förening
ingår många av fastighetsägarna runt Järvafältet,
både allmännyttiga fastighetsägare som Svenska
Bostäder men också bostadsrätts-föreningar av
olika storlek. Den uppgift som Fastighetsägare i
Järva avser att arbeta med är att vara fastighet-
sägarna behjälpliga med ge-mensamma typer av
ärenden, som bland annat att undersöka förut-
sättningarna för gemensam bevaknings-
upphandling, samt gemensam stör-ningsjour. Ett
arbete med att lokalisera övergivna och
misskötta platser inom föreningens verksam-
hetsområde pågår och samtidigt undersöks vilka
ägar- och ansvarsförhållanden som gäller för
dessa platser. En undersökning kring förutsätt-
ningarna att få bättre ordning på renhållningen
planeras att igångsättas. En prioriterad arbets-

uppgift kommer att vara att bistå de medlemmar
i Fastighetsägare Järva, som så önskar, med
trygghetsbesiktningar och rådgivning. Vår
bedömning från Brf Porkalas styrelse är att den
nybildade föreningen kommer att ha en viktig
roll i samordningen av gemensamma ärenden
för de fastighetsägare som har sin verksamhet i
Järva. Det är då ytterst viktigt att vår förening
aktivt tar del i att försöka få Fastighetsägare i
Järva, ideell förening att fungera och att utveck-
las.

Vad händer mer i vår förening? Ett enkelt svar
skulle kunna vara – ganska mycket. Sedan jag
skrev sist i Porkalen har vi från 1:a maj fått en
ny markförvaltare, Tylömarks trädgårdsanlägg-
ningar AB och det intryck jag har fått av
Tylömarks arbete är att de gör ett bra jobb och
att detta måste tolkas som att skötseln av vår
mark har lagts i bra händer. Vid styrelsemötet i
maj beslutades om att anta kompletterande
regler till den garagepolicy som styrelsen
tidigare har antagit, samt att hyran för de bil-
platser som föreningen har på Kasködäcket och
i Porkala-faret skall höjas med 20 % från och
med oktober 2007. Information om detta med
tilläggskontrakt har skickats ut till dem som har
bilplatser på Kasködäcket. Tyvärr så har den nya
hyressättningen för bilplatserna inte kunnat tas
med när föreningens ekonomiförvaltare ISS
skickade ut avierna avseende 4:e kvartalet, utan
ISS kommer lägga in den på aviseringen för 1:a
kvartalet 2008 och retroaktivt påföra den del
som höjningen utgör på januariaviseringen. Av
administrativa skäl så har styrelsen i den 1:a
etappen skickat ut meddelande om höjd bilplats-
hyra till de medlemmar/hyresgäster som har
bilen i Kasködäcket. Därefter kommer bilplats-
innehavarna i Porkalafaret att underrättas om
höjd bilplatshyra. När det gäller Porkalafaret har
styrelsen beslutat att installera elektroniska
nyckelbrickor och även tecknat avtal om total-
entreprenad för de arbetena. När det gäller
gårdsrenoveringen, så skall det nu under hösten
skickas ut ett nytt förfrågningsunderlag till
entreprenörer som kan bedömas klara av de
stora arbeten som den renoveringen innebär.
Planeringen är att de arbetena kan påbörjas
under våren 2008 samt att dessa förväntas pågå
under en treårsperiod.

Nu finns det inte plats att skriva mer i min spalt
för den här gången, men till Porkalen nr 4, ”jul-
numret”, återkommer jag med mer information
om vad som händer i vår förening.
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Rapport från föreningskontoret

BRA ATT VETA

Golvlister för radiator-
rör:

Lister från Primo Plast
(inkl. vita, l= 3m) kan
köpas via Beijers Bygg i
Sollentuna.

Återlämnande av nyck-
lar:

Vid överlåtelse av lägen-
het skall samtliga
utkvitterade nycklar
återlämnas till förenings-
kontoret för att antingen
avregistreras eller överfö-
ras på de nya lägenhet-
sinnehavarna.

Felanmälan:

Kom ihåg att felanmälan ska göras till oss på kontoret och ej till fastighetsskötare eller markpersonal.
Detta för att felanmälan skall registreras korrekt och kunna koordineras med övriga felanmälningar.

Telefonbevakning 08.00 - 12.00:

Mellan 08.00 - 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 telefonsvararen
(vilken kontrolleras vid början och slutet av arbetsdagen). Ni kan även ringa telefonsvararen direkt
(08 - 44 06 86) dygnet runt.

Filter till kökskåpan:

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

Tätningslister till fönster:

Särskilt, till föreningens fönster anpassade, tätningslister av gummi kan köpas hos:
Kuntze & Co   Lindhagensgatan 76   10 222 Stockholm.

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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Styrelsen för Brf Porkala 2007/2008

Vid föreningsstämman 2006-06-14 valdes en ny styrelse och efter konstituering är styrelsen som följer:

Sigurd Eliasson ordförande Georgios Kantenidis vice ordförande
Mats Björndahl sekreterare Bela Johansson ledamot
Lennart Lund ledamot Katja Jalovaara ledamot
Rezan Yüksekdag 1:a suppleant Marianne Bergstén 2:a suppleant
Selcuk Subasi 3:e suppleant

samt styrelsemedlemmar utsedda av HSB Stockholm:

Jonas Erkenborn ledamot Hans Jansson suppleant

Övre raden f.v.: Sigurd Eliasson, Georgios Kantenidis, Bela Johamsson och Mats Björndahl.
Mellersta raden f.v.: Selcuk Subasi, Rezan Yüksekdag, Katja Jalovaara och Marianne Bergstén.
Nedre raden f.v.: Lennart Lund, Jonas Erkenborn och Hans Jansson.

Motion är nyttigt!

Flera av våra medlemmar är ute och motionerar, både dag- och
kvällstid, bl a stavgång.

Tycker Ni att detta skulle vara något för Er men att det är
roligare att vara fler?

Hör i så fall av Er till oss på Föreningskontoret så förmedlar vi
gärna kontakter.

Kerstin och Gun-Britt
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Annons:

Felparkering av bilar på kommunal mark

För att tillkalla kommunens trafikbevakningsbil ring

508 287 11

mån – tors   8 – 16
fredag          8 – 15

övriga tider ring

651 00 00

vårt eget område bevakas och patrulleras av Länsparkerings Bevakning.
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September 2007

Till dig som bor i brf Porkala

Vad ser du?  vad hör du?   - då du kommer ut från din port...

Det är ju klart att alla vill ha rent, fint, snyggt, fridfullt, trevligt, hälsosamt och .. det
finns ju hur mycket som helst ord som beskriver denna inre önskan hos oss alla
– eller hur!

Men – du  har säkert lagt märke till att man inte ser det önskade utan snarare
tvärtom.  - Och vad gör du då?

Blir du bara ledsen och stänger dina ögon och öron för att slippa känna DITT ansvar?

Har du mod att påpeka med vänliga men bestämda ord om vikten att använda pap-
perskorgar då du ser någon slänga papper och annat? - Ännu bättre om du har mod
att plocka upp skräp och glasbitar mm som inte har hamnat rätt i papperskorgen!

Eller tycker DU att det inte angår dig?

Vad gör du om du tar någon på *bar gärning*? Skräpa ner eller förstöra? Det före-
kommer lite här och där. Även störande oväsen kan bli irriterande.

Det vore bra om du kunde prata med de störende (kanske i parken) för de är  unga,
helt vanliga barn o ungdomar som det går att tala med. [Undvik att bara tala till dem!]

Du kan alltid ringa efter hjälp hos Securitas, om det behövs. (Tel.nr. finns i Porkalen).
I extrema störningsfall kan du ringa direkt till polisen.

Och – om ALLA PLOCKAR SKRÄP blir det trevligt och glada minen fler och fler!

Trivsam boendemiljö och samarbete önskas av många.

Styrelsen

(Även utdelat som infoblad till samtliga boende i september 2007.)
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Ris till dig som:

lämnar skräp i källagångar eller lägger saker i entréer eller trappuppgångar.

tar med dig tvättvagnar från tvättstugorna. Tvättvagnarna får, inte under några omständigheter, tas
ut från tvättstugorna.

smutsar ner i tvättstugorna och ej städar upp efter sig i samband med avslutandet av tvättpasset.
Detta inkluderar rensning av luddfilter, rentorkning av tvättmaskinernas ovandel etc.

hindrar städarna att göra sitt jobb
med att lämna dörrmattor, cyklar,
barnvagnar m.m. på
våningsplanen, vilket är också en
säkerhetsrisk vid brand eller
elavbrott. Våra städfirmor delar ut
infoblad i brevlådor hos dem som
förhindrar och försvårar deras
arbete - följ de anvisningar som
gäller!

stulit entréemattor som är utlagda
för allas vår trevnad!

ställer upp entréerna trots att ej
flytt eller transport av varor etc
pågår. Tilltag som detta medför
dels försämrat skalskydd (då det
sker på kvällar/nätter) och dels ökade
uppvärmningskostnader. Se även nästa sida för mer info.

målar eller sprayar möbler eller diverse föremål i trapphuset. Det inte bara luktar väldigt illa, man
förstör golvet och trappsteg också. Detta betende är absolut förbjudet!

Ros till dig som:

nyttjar återvinningsrummen på avsett sätt och ser till att du lämnar det i samma, eller bättre, skick
som då du kom.

anmäler upptäckta fel och inte litar på ”att någon annan” gör det.

OBS! Det finns tyvärr, trots förhoppningen om det motsatta, fortfarande ett betydande
överlager av rosor som saknar mottagare!

Så här får det INTE se ut!

Ris Och
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STÄNG DÖRREN!

Tyvärr finns det personer i vår förening som har för vana att
hela tiden ställa upp ytterdörren. Vi i styrelsen och många med
oss kan inte förstå varför.

Att lämna dörren öppen kan medföra en massa problem och
kostnader.

T.ex.

• Det kan komma in skadedjur och tamdjur som förorenar eller ställer till andra problem.

• Dörren glöms bort på kvällen så att låsningen inte fungerar. Ingen blir väl särskilt glad av
att hitta t.ex. en missbrukare som har spytt ner i trapphuset eller av att få påhälsning av
tjuvar. Styrelsen planerar även för att kunna ha ytterdörrarna låsta dygnet runt.

• När det är kallt ute ökar uppvärmningskostnaderna.

Tänk på att du bor i en bostadsrätt och därmed är
delägare i fastigheten. Detta betyder att det är du som
betalar extra städningar, skadedjurs-bekämpning och
dyr uppvärmning!

Att ta bort dörrarnas uppställningsanordning är ingen
bra lösning på problemet. Det innebär att dörrar
kommer att ställas upp med stenar, mattor och
liknande vilket kan skada dörrar och mattor. Återigen
onödiga kostnader. Att laga en trasig dörr är mycket
dyrt. Dessutom är det väl bekvämt och bra att man
kan ställa upp dörren när man verkligen
behöver det.

Vi ber alla i föreningen att se till att dörrarna är stängda. Säg till personer som ni ser ställa upp dörren
och det finns anledning att tro att den kommer att lämnas så. Prata med era barn. Kom ihåg att ni är
ansvariga för vad era barn gör. Ni som har små barn, kolla att de stänger dörren efter att t.ex. ha tagit ut
en cykel.

Hälsningar Styrelsen

(Även utdelat som infoblad till samtliga boende i september 2007.)

Så här skall det se ut!

Stängs direkt efter avslutad flytt/
transport!
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Klagomål
Styrelse har nyligen fått ett ano-
nymt klagomål på vad som pågår
och händer i Borgen. Det är den där
lekplatsen som ligger i mitten av
vårt område, mellan höghusen och
5-våningshusen, med den lilla
skogsplätten på ena sida samt
fotbollsplan och den tomma slätten
efter dagiset på andra. De sista
månaderna har här förekommit
mycket skadegörelse, klotter och
nedskräpning och många ungdomar
har samlats här på sena efter-
middagar och kvällar. Det är säkert
många som bor i närheten som inte
kunde undvika att höra dem.

Själva situationen är inte så anonymt för styrelsen som är väl medveten och informerat om detta.
Likaså vårt bevakningsföretag Securitas som parkerar sina bilar där och tittar till området. Det är inte
heller anonymt för polisen som var på platsen flera gånger och pratat och visiterat ungdomar. Men det
kanske är anonymt för många föräldrar. Det är ändå antagligen barn till våra medlemmar som samlas
där påbackade av kompisar från andra stadsdelar. Så fråga gärna din tonåring. Detta är visserligen
lekplats och mark som sköts av kommunen vilka blir förstörda men det är ändå inte några de som för
betala slutnota, någonstans är det ändå vi alla.

Bela

Markförvaltning

I Porkalen nr 1/07 har föreningen informerat om byte av markförvaltare. Tylömarks startade sin
verksamhet hos oss den 1 maj och det är många som har uttryckt sin belåtenhet och uppskattning över
deras arbete. De är fortfarande i infasningsperioden och mycket skall sättas på plats, diskuteras och
kontrolleras inte minst nu innan vintersäsongen, med redan nu tycker många att det har blivit bättre.

Några av oss tycker fortfarande att skräp ligger på marken i flera dagar, men upplysningsvis kan
meddelas att Tylömarks tömmer papperskorgar och askkoppar över hela området på fredagar sedan går
de en kontrollrunda på måndagar och enligt deras uppfattning är det lika mycket skräp att plocka båda
dagarna. Så det kan hända att det ligger någon enstaka pappersbit mitt i veckan som väntar på sin tur.
Däremot är det inte förbjudet att någon av oss i stället för att irritera sig på nedskräpning, offrar sig och
plockar bort skräpet. Man blir inte för den del förväxlad med parkarbetare och riskerar inte heller
anställning hos Tylömarks, dock kan det tänkas att man nomineras för en ros (se sid 26).

Inför vårens maskinsopning av Porkalafaret och Kasködäcket var det tyvärr inte så många som hade
hörsammat mark-förvaltarens uppmaningar om städning av de egna burarna. Det är viktigt att så sker
för att även utrymmena inne i burarna skall kunna hållas välstädade. Styrelsen förväntar sig förbätt-
ringar till nästa gång!

. Styrelsen
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Uppfräschning av cykelrum

I Porkalen nr 1 2007 har föreningen också presenterat nyöppnandet av 4 nya cykelrum i höghusen. Ett
i vardera av följande höghus:  Sibeliusgången 32-24, 40-42, 44-46 och 48-50. Nu är dessa cykelrum
tagna i bruk och det finns fortfarande lediga platser i dem.

Nu går vi vidare och under oktober-november målar vi och snyggar till de befintliga cykelrummen i 5-
våningshusen. I första etappen skall de 2 cykelrummen på Sveaborgsgatan (hus nr 1 och 3) och ett på
Kaskögatan (hus nr 5) målas om. Sedan fortsätter man med 3 cykelrum på Kaskögatan och avslutar
med de 2 cykelrummen på Porkalagatan.

Detta kommer kräva medlemmarnas engageman, främst i form av att cykelrummen måste tömmas och
var och en måste ta in sin cykel under ommålningen. Anslag om detta kommer att finnas på anslags-
tavlorna och delas även direkt ut i brevlådorna hos de inblandade.

Föreningen tar hand om de cyklar som ingen gör anspråk på. Ramnummer kommer att avläsas och
samköras med polisens register. Efter tre månader av förvaring kan dessa (skräp) cyklar tas bort. I
likhet med cykelrummen i höghusen kommer en eller max två platser hyras ut till de boende som
anmäler intresserade. Antalet platser är dock begränsade varför först till kvarn gäller. I samband med
ommålningen kommer också ett nytt lås att sättas in så att endast de som förvarar sin cykel i cykel-
rummet kommer ha tillgång till detta rum.

Bela
Vitvarurummet

Föreningen har under några år haft ett särskilt
vitvarurum där de boende kan göra sig av med
gamla vitvaror (bäst är dock att låta bort-
transporten göras av det företag som installerar
den nya utrustningen). Det är viktigt att vitvaror
placeras i detta särskilda utrymme och ej i de
normala återvinningsrummen eftersom det annars
dels blir för trångt och funktionen hos dessa starkt
reduceras och dels medför ökade kostnader.

Vitvarurummet ligger i den röda byggnaden
mellan hus 16 (Sibeliusgången 40-42) och hus 17
(Sibeliusgången 44-46)  och andra halvan av
byggnaden nyttjas som cykelrum. För att kunna
komma in i vitvarurummet måste man för närva-
rande gå in på föreningskontoret och låna nyckel
och pirra, om man så önskar.

Efter utvärdering av användandet av vitvarurummet kan det konstateras att de flesta vet vad vitvaror är
och att det hela fungerar rätt så bra. Det enda nackdel är att många av oss köper och installerar sina nya
vitvaror under alla tider på dygnet och har svårt att pricka in sig till föreningskontoret öppettider.  För
att underlätta för oss alla kommer därför ett byte av låscylinder att ske så att nyckeln till
återvinnings- och grovsoprummet även ger tillträde till vitvarurummet f.o.m.
1 november 2007.

Det kommer dock även framledes att vara möjligt, för den som så önskar,  att låna en pirra på förening-
kontoret.

Styrelsen

Kan nu lättare ställas in på rätt plats!
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Föreningens hemsida

På hemsidan, http://www.porkala.org/, hittar ni normalt den
färskaste informationen om vad som händer i vår förening. Vi vill
därför uppmana intresserade medlemmar att regelbundet ”surfa” in på
den.

Normalt strävar vi efter att lägga in nytt material så fort som möjligt
(dvs någon eller några uppdateringar per månad). Ni är välkomna att
inkomma med synpunkter och förslag på förändringar och
förbättringar!

Leif

Tvättstugerenoveringar - Etapp III

Den avslutande etappen (huvudetapp - III) har nu påbörjats och den
omfattar följande 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 (kommer dock att, liksom övriga tvättstugor, att
förses med en nytillkommen avdelning för grovtvätt).

Efter avslutade renoveringar kommer samtliga tvättstugor att vara
försedda med grovtvättstugor varför den särskilda grovtvättstugan
på Sibeliusgången 40 kan tas ur drift.

För närvarande pågår renoveringen av tvättstugan på Sibeliusgången 58 och besiktning  genomförs
under v.742 - v.743. Givet godkänd besiktning planeras tvättstugan kunna öppna v.744. Särskild
skriftlig information kommer att delas ut till berörda boende (bl.a. måste en nyckelbricka kvitteras ut
på föreningskontoret). I samband med ombyggnaden kommer även en smärre förändring av
frånluftsventilationen i intilliggande lokal att göras så att denna leds ut på fasad istället för som nu in i
tvätttstugan.

För de övriga två tvättstugorna i huvudetapp - III gäller nedan preliminära tider:

Kaskögatan 24:

Renovering samt besiktning. v.745 - v.813
Visning och öppning v. 814

Sibeliusgången 50:

Renovering och besiktning v.815 - v.837
Visning och öppning v.838

Styrelsen
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Herman Hedning har ordet:

Herman Hedning copyright 1997 Jonas Darnell (jonas@HermanHedning.com); www.hermanhedning.com

Grannsamverkan

Vi har hittintills i år haft 9 lägenhetsinbrott. I tidningarna har det
stått artiklar om att de flesta inbrott har skett hos familjer med
utländsk bakgrund. I Brf Porkala är det 6 med utländsk bakgrund.

Efter utskicken vi gjorde för några månader sedan har ett antal
boende hört av sig och gått med i grannsamverkan. Vi behöver vara
fler, Brf Porkala är stort, både till ytan och antal lägenheter.
Brf Porkala är ju en bostadsrättsförening där vi alla är delägare. Hur
känns det när tidningarna kommer ut med rapporter om var det varit
flest inbrott i Norra Järva och Brf Porkala är helt rödprickigt? Inte
kul.

För att vända på den trenden måste vi hjälpas åt!

Polisens krav för grannsamverkan:

√ Märk och fota era värdesaker. Märkapparater finns på Förenings
kontoret.

√ Var vaksam mot okända personer och ljud i trapphus.
√ Hör du eller ser du något du misstänker är ett inbrott, ring polisen.

Kontakta mig (Gun-Britt) på Föreningskontoret för att anmäla dig.

Gun-Britt
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VIKTIGA TELEFONnr
Brf Porkala

Föreningskontoret 08 - 750 66 30 Felanmälan, nyckelhantering,

Sibeliusgången 34, E-plan överlåtelser, kontrakt, hyres-
(Gun-Britt , Annette och Kerstin) lokaler, garage- och P-platser.

fax: 08 - 751 57 71

Öppet tid:
Mån-Fre:   08-00 - 10.00 Telefontid: 08.00 - 12.00
Mån:         19.00 - 20.00 *) *) bemannad av styrelserep

Felanmälan 08 - 750 66 30 Felanmälan dygnet runt,

(Telefonsvarare då
föreningskontoret är stängt.)

Akuta fel: 08 - 18 70 00 Akuta felanmälningar efter

Dygnet Runt Service kontorstid (ej hissfel).

Fastighetsjour AB OBS! Om utryckningen
ej bedöms som akut
debiteras den boende.

Ecuro Fastighets- 08 - 29 03 25 Brådskande fel, vardagar efter

drift AB kontorstid (efter 14.00).

ISS Ekonomiför- 018 - 66 01 60 Frågor om avgifter och hyror.

valtning AB (telefontid 08.30 - 12.00)

Felanmälan Hiss 08 - 618 01 80 Kone AB (alla hissfel inkl. jour)

Länsparkerings 08 - 735 60 20 Parkeringsbevakning

Bevakning

Securitas 070 - 644 36 15 Bevakningsfrågor

Träfflokalen 08 - 751 10 01 Barnkalas, pensionärsträffar,

studiecirklar m m
Bokning via föreningskontoret
(08-750 66 30).
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