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Redaktören:

Hej!
Styrelsen  tackar Dig Cecilia för det gångna årets 
arbete som redaktör för Porkalen och önskar lycka 
till och händelserik tid framöver tillsammans med Er 
lille prins som föddes i augusti och är Ert första barn.

 ’ Tiden går’ som ordföranden säger och saker och 
ting ändras i takt med den. Nu har vi en info-grupp 
(i styrelsen) i vilket personalen på kontoret ingår. 
Gruppen ansvarar för alla typer av informationer till 
medlemmarna på anslagstavlor i portarna.

Den trevliga tiden med Ali på tryckeriet 1996 
– 1998 då vi startade den här formen av Porkalen 
minns jag väl och nu efter tio år är jag tillbaka som 
redaktör för vår medlemstidning.

Nu hjälper Marcus Nilsson mig och hela styrelsens 
infogrupp inkl. personalen på kontoret så det blir 
säkert bra. Huvudansvaret ligger dock på hela 
styrelsen med ordföranden i spetsen.

Det blev svårigheter i att få årsmötets protokoll 
med så jag i styrelsens vägnar ber om ursäkta för det 
inträffande.

 Ett nummer till i år är planerad med information 
gällande föreningens ekonomi bland annat.

Katja Jalovaara
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Ordföranden har ordet 
      
 Hej !                      
                
 

Tiden går. Vi är inne i oktober månad och tittar man ut genom fönstret så kan 
man se klara tecknen på att hösten på allvar gjort intåg i hela landet  och även i 
Bostadsrättsföreningen Porkala.
Jag och alla vi andra välkomnar säkert hösten i dess skönhet för visst är hösten vacker 
med alla sina färgnyanser.
Vad mer innebär hösten för föreningen? 
Ja många utmaningar och hårt arbete för styrelsen och stökigt för medlemmarna på 
grund av pågående arbeten även inomhus. Speciellt för boenden i höghusen året ut.

1. Gårdsrenoveringen: Etapp 2 startades i våras är nu i sitt slutskede. Etapp 3 
kommer att starta under våren 2010.

2. Hissrenoveringen: Projektet delas i 4 etapper och sista etapp 4 med målet att 
slutföras år 2012. Etapp1 som omfattar höghusen är redan på gång.

3. Renovering av Entré E-plan, våningsplan och brandtrappan: 
Detta arbete kommer också att delas i 4 etapper och beräknas bli 
färdigt år 2012. Etapp 1 startades under sista veckan i september.                                                
E-planen; kaklet byts ut till nytt och den andra delen av väggarna målas om. 
Våningsplanen får helt ny matta, väggarna och ståldörrarna målas om och även 
hela trapphuset målas om.

4. Byte av Armaturer:  Ett projekt som även det har delats i 4 Etapper och likt de 
andra beräknas bli färdigt år 2012.  Etapp 1 som innefattar höghusen är redan 
klart.

Vi i styrelsen hoppas att alla arbeten genomförs på det smidigaste genomförs så smidigt 
som det är möjligt och utan alltför stora problem för er boende.

Om det trots allt skulle uppstå problem kontakta då föreningskontoret som beroende 
av vad det gäller lämnar ärendet vidare. Till exempel till byggruppen i styrelsen som har 
tillsammans med entreprenören ansvaret för att snabbt kunna lösa problemet.

Alla projekten kommer även att följas upp i  Porkalen och på Hemsidan där det 
kommer att stå vilka hus finns med i varje Etapp och under vilket år.
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En stor utmaning således till styrelsen är att ha kontroll på alla de projekten som redan 
pågår eller kommer ska starta.

Det finns en ännu större utmaning i att styrelsen måste gå igenom alla de kontrakter som 
föreningen har med olika entreprenörer för att kunna avgöra om det finns möjligheter till 
att få mer fördelaktiga avtal för föreningen. Omförhandling  av de befintliga tjänster till 
lägre priser eller hitta ett helt nytt företag istället. Det råder stor konkurrens i dagsläget på 
marknaden ( tex. ekonomiförvaltning mm ).

Styrelsen har redan tagit steget ut genom att säga upp städavtalen, bevakningsavtalet och 
ekonomiförvaltningen.
Styrelsen kommer även att se över föreningens organisation om den är uppbyggd på så 
sätt att den blir mer effektiv och billigare.
För att göra allt detta mer effektivt och billigare i drift behöver även styrelsen medlem-
marnas hjälp.

Vi renoverar inne i husen och på gårdarna för medlemmarnas, våra  pengar dvs varje hus-
håll är en delägare i notan och får betala. Att vårda med omsorg allt detta som ska bli till 
allas trivsel borde vara prioriterad av alla, även barn.
Om tex portarna lämnas öppna ökar det inte bara risken för inbrott och skadegörelse 
utan ökar även föreningens värmekostnader då värme släpps ut, och om kranen eller 
toalettstolen läcker ökar vattenförbrukningen. Att ha koll över onödig slöseri av vatten är 
önskvärt.

Informationen på hemsidan är en annan stor utmaning för styrelsen. Som många har 
märkt har den varit bristfällig under det senaste året.
Det har inte varit möjligt att uppdatera hemsidan på grund av att vi inte har fått kontakt 
med den ansvarige och därmed inte kunnat rätta till problemet. Denne har ignorerat 
styrelsen. 
Detta har varit  grunden till att styrelsen har fattat ett beslut om att göra en hel ny hem-
sida och lägga upp den på HSB’s server för att på så sätt ha ett mer seriöst och ansvarsfullt 
samarbete om det skulle uppstå problem.

Mer information om startdatum för den nya hemsidan kommer i nästa nummer
av Porkalen. 
Vi kommer även att jobba mer med att komma ut oftare med informationsblad på våra 
anslagstavlor mm.
Detta är lite av vad som är på gång i våran bostadsrättsförening.

Mer i nästa nummer av Porkalen.

 Med vänliga hälsningar
 

 Georgios Kantenidis
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Här tar vi, Kerstin, Gun-Britt och Hasse hand om bland annat:

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

Nyckelhanteringen
Vid överlåtelse av lägenhet ska samtliga utkvitterade nycklar återlämnas till föreningskontoret för att
antingen avregistreras eller överföras på de nya lägenhetsinnehavarna.   
     
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 telefonsvararen
(vilken kontrolleras vid början och slutet av arbetsdagen). 

Här kan du få ett tillfälligt P-tillstånd:  Vid t.ex. in- eller utflyttning

Här kan du träffa och diskutera med styrelsen under måndagsjouren kl 19 –20, och boka 
lokalen på Sibeliusgången 40 för barnkalas/vuxenträff bl a

Här kan du köpa 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).

Tätningslistor 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.

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

Rökning är förbjuden i samtliga allmänna utrymmen!
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Mark och miljö 
      

Var stolt över ditt bostadsområde!
Vi bor ju väldigt bra här i Akalla, nära till naturen och nära till bra service!
Ännu bättre skulle det bli om vi alla tog ansvar för vår miljö.
Tänk om alla slängde skräpet i papperskorgarna och fimparna i askkopparna!
Man kan faktiskt pocka upp efter en granne också!
Att se till att portarna inte står öppna är också viktigt att tänka på.
Bostadsrättsföreningen Porkala är vår gemensamma ekonomiska förening! Klotter och  
förstörelse drabbar oss alla ekonomiskt.
Hittar vi fel och brister ska vi anmäla detta till föreningskontoret, som har öppet varje dag 
mellan klockan 07.00 – 10.00 och måndagarna klockan 19.00 – 20.00. Övriga tider kan du 
ringa 750 66 30.
Använd den kunskap och service som finns där!

Är du hundägare?
Det är inte bara roligt att ha hund. Det innebär också ett ansvar. 
Ta inte hundar in i tvättstugan! 
Tänk på dem som är allergiska och inte kan vistas i rummen  där hundarna har varit.

Du ska ha hunden alltid kopplad när du går på gårdarna med den och alltid ha en plastpåse i 
fickan, så att du kan plocka upp efter  din hund. 
På sista tiden har det slarvats med detta. 
Hur roligt är det att komma hem och ha hundbajs på skorna?!.          

                                           Marianne Bergstén
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Så här använder ni kortläsarna 

                        
1. Håll fram nyckelbrickan framför kortläsaren. 

2. Håll kvar nyckelbrickan tills det att du ser att 
kanterna i nyckelhålet blir grönt .

3. När nyckelhålets kanter lyser grönt är dörren 
upplåst.

OBS!
4. Vid kodläsare slå kod efter att kanterna på 

nyckelhålet blinkar grönt så är dörren upplåst

5. Om lysdioden lyser rött är man ej behörig att 
passera denna dörr.

6. Lyser det blinkande gult runt nyckelhålet är det 
tekniskt fel i anläggningen.
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Så här 
använder 

ni Porttelefon 

1. Håll fram nyckelbrickan 
framför kortläsaren. 

2. Håll kvar nyckelbrickan 
tills det att du ser att

    Lysdioderna kring 
nyckelhålet lyser med 
grönt ljus.

3. När lysdioderna lyser 
grönt är dörren upplåst. 

4. Om lysdioderna lyser 
rött är man ej behörig att 
passera   denna dörr.

Så här används 
Porttelefonen 

vid besök

Er besökare trycker in ert 
telefonnummer och sedan 
på ”OK” knappen.

Ni svarar på er vanliga telefon.

För att öppna porten och 
släppa in besökaren

trycker ni ” *(stjärna)” eller 5 
på er telefon och låset öppnar.

Om ni inte vill öppna porten 
så är det bara 
att ”trycka på #”

OBS! Samtal kan endast 
ske till inprogrammerade 
telefonnummer och 
samtalslängden är 
maximalt 30 sekunder
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Budskap från förvaltaren 
Information vattenskador
Det uppstår tyvärr vattenskador i föreningen, en del 
kan man inte förutse men jag är övertygad om att 
det kan minska ytterligare i antal om vi alla hjälps åt 
att vara uppmärksamma  på vattenläckage m.m.

Tag alltid för vana att anmäla eventuellt läckage i 
lägenheten eller gemensamma utrymmen till för-
eningskontoret så snabbt som möjligt. En första 
åtgärd från fastighetsskötaren kan avhjälpa det 
akuta felet, därefter får förvaltaren kontrollera 
eventuella följdskador. Behövs en fuktkontroll/
mätning så beställer vi det med tillhörande pro-
tokoll.

Utifrån vad protokollet säger och omfattningen 
så avgör i första hand förvaltaren om skadan skall 
anmälas till fastighetsförsäkringen eller inte. En 
entreprenör beställs för att eventuellt frilägga och 
utföra uttorkning i bjälklag. Detta är föreningens 
ansvar.

När ni renoverar badrummet se alltid till att använ-
da entreprenörer som har behörighet för våtrum, 
så att renoveringen utförs efter de regler/normer 
som gäller idag. Det finns tyvärr allt för många 
som använder hantverkare som inte har sådan be-
hörighet. Problemen som kan uppstå då är att din 
hemförsäkring inte gäller och du får då bekosta 
hela skadan själv. Det du som bostadsrättsinneha-
vare kan göra för att ha det skydd som krävs är att 
se till att du har ett bostadsrättstillägg på din hem-
försäkring, detta täcker det mesta i lägenheten.

Om ni tänker renovera badrummet, så byter fören-
ingen ut golvbrunnen och avstängningsventilerna. 
Kontakta då föreningskontoret så beställer vi ar-
betet Föreningen har ett avtal med Järfälla Bad-
rumsrenoveringar och det är också dom som skall 
utföra detta arbete. 

Du som bostadsinnehavare har ansvaret för ditt 
tätskikt i lägenheten, med tätskikt menas kakel, 
klinker, våtrumsmatta, golvmatta, målning, lami-
natgolv ja i stort sett allt som finns inne i din lä-
genhet har du underhållsskyldighet för enligt för-
eningens stadgar samt bostadsrättslagen.

Hans Öhman

Pågående och kommande projekt

Hissrenoveringen    
är planerat att omfatta alla hissar i föreningen och 
delas i flera etapper under kommande åren.

År 2009  görs om hissarna på Sibeliusgången 32 –50  
(10 hissar i höghusen).
År 2010  hissarna på Sibeliusgången 52 – 58 
(4 hissar) 
och på Porkalagatan 3 – 21 ( 7 hissar).
År 2011 är det tur för hissarna på Kaskögatan 2 – 22 
( 9 hissar)
År 2012  de sista på Kaskögatan 32 – 36 ( 3 hissar) 
och på Sveaborgsgatan 6 – 24 ( 6hissar )

Byte av armaturer:
Höghusen är klara och bytet är planerat att fortsätta:
År 2010  på Sibeliusgången 52 – 58 och 
på Porkalagatan 3 – 21
År 2011  är det tur för  Kaskögatan 2 – 22 
År 2012  det sista på Kaskögatan 32 – 36 och på 
Sveaborgsgatan 6 – 24

Renovering av entréerna:
har påbörjats i höghusen och fortsättningen är plane-
rad enligt följande:
År 2010  på Sibeliusgången 52 – 58 och på Porkala-
gatan 3 – 21.
År 2011  är det tur för hissarna på Kaskögatan 2 – 22 
( 9 hissar)
År 2012  de sista på Kaskögatan 32 – 36 ( 3 hissar) 
och på Sveaborgsgatan 6 – 24

Gårdsrenovering
2009 Etapp 2 Sibeliusgången 40 - 42, 44 – 46 är 
under ombyggnad och blir klar snart.
2010 Etapp 3 Sibeliusgången 32, 34, 36, 38, och 
entrén från torget och Sveaborgsgatan.

Bygg gruppen
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Föreningsstämman 2009-06-10
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Föreningsstämman 2009-06-10
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Föreningsstämman 2009-06-10
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Föreningsstämman 2009-06-10
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Föreningsstämman 2009-06-10
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Föreningsstämman 2009-06-10
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Föreningsstämman 2009-06-10
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Föreningsstämman 2009-06-24
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Föreningsstämman 2009-06-24
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Föreningsstämman 2009-06-24



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) 

Felanmälan hiss 08 - 21 33 00  Hissgruppen AB (inkl. jour)

i höghusen 

Länsparkerings  08 - 735 60 20 Parkeringsbevakning

Bevakning  
     

Securitas 070 - 644 36 15 Bevakningsfrågor


