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Hej från redaktionen!
Som du märkt har vi gjort lite ändringar i innehållet 
för Porkalen i förhållande till de gångna årens num-
mer: Bland annat presenteras årets stämmoprotokoll 
endast som resumé (i förkortat form). 
Om utseendet: vi testar en ny layout. Tala om för oss 
vad du tycker om och känner. Skicka några rader med 
e-post till porkala@telia.com (Vi kommer snart att ord-
na en egen e-postadress direkt till  redaktionen). Eller 
skriv ett brev, märk ”till Porkalen” och lämna det till 
föreningskontoret.
Insändarsidan: Bidrag förväntar vi oss också från er 
medlemmar/läsare. Vi förbehåller oss rätten att förkor-
ta inkomna texter eller att inte publicera dem. Bidra-
gen kan även bli publicerade på vår hemsida.

!atja "alovaara

Efter att en hel årstid har 
passerat och nästa redan har 
kommit så är det åter dags 
att knyta kontakten med er.

Den årstid som passerade var 
till stor del bra för de ! es-

ta av oss, en årstid med mycket 
sol, värme och lite regn. Tyvärr 
så har sommaren också bjudit på 
tråkiga dagar för några i fören-
ingen, detta på grund av att de-
ras lägenhet utsattes för inbrott.
 På grund av dessa tråkiga 
händelser, och genom skriverier i 
tidningarna förstår vi att inbrott 
är vanligt förekommande i våra 
områden. Tyvärr bekräftas det-
ta av statistiken som vi får ifrån 
Fastighetsägarna i Järva som i 
sin tur har kontakt med polisen. 
Den visar en klar ökning av in-
brotten i norra Stockholm.
Därför vill jag be er att tänka på 
er och era grannars säkerhet.

Ett problem, är att några läm-
nar porten till fastigheten öp-
pen, något som gör tjuvens jobb 
enklare. Om vi lär känna våra 
grannar och hjälper varandra, 
till exempel att informera var-
andra om när man är bortrest. 
Vi kan kanske vattna varandras 
blommor och plocka undan post 
och reklam, sätta på radion ib-
land och tända och släcka lam-
por. Förekommer det aktivitet i 
lägenheten så skrämmer vi kan-
ske bort tjuvarna.
Ser vi dessutom till att våra por-
tar är låsta och inte släpper in 
främmande människor, så får 
tjuven svårare att göra sitt jobb 
(inbrottet). Ju ! er hinder vi sät-
ter upp, desto svårare blir det för 
tjuven. Att alltid stänga porten 

och inte släppa in okända, är nå-
got vi även måste lära barnen. 

Ett annat problem som har upp-
märksammats är att några kastar 
ut vad som helst från öppna föns-
ter eller från balkongen, bland 
annat cigarrett" mpar. Detta är 
inte bara otrevligt och oansva-
rigt utan det är också farligt! Det 
har förekommit att cigarett" m-
pen hamnat på balkongen under 
och gjort brännmärke på andra 
medlemmars mattor.
 Detta oansvariga beteende 
kan i sämsta fall orsaka en brand 
där människor och djur kan ut-
sättas för fara.

Att respektera och ha ett gott 
förhållande till sin granne kan 
självklart leda 
till ett trivsam-
mare boende 
för oss alla.
 Min och 
styrelsens för-
hoppning är att 
medlemmarna i 
Brf Porkala ska 
ha ett trivsamt 
boende och 
slippa obehag i 
form av inbrott, 
brand eller ska-
degörelse.

Ordföranden har ordet
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Föreningskontoret
öppettider:
måndag-fredag, 07:00 – 10:00
måndagsjour:
19.00 – 20.00 (personal + styrelsemedlem)

telefon nr: .................................................08- 750 66 30
telefontid: måndag-fredag, 07:00 – 12:00
(besök prioriteras)

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

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

Förvaltare
tel nr: ..........................................................08- 750 65 72
telefontid: måndag-fredag, 09.00 – 10.00

E-post till styrelsen: porkala@telia.com

Brådskande fel
vardagar 14:00 – 18:00, då kontoret är stängt 
Ecuro Fastighets drift AB .................08- 29 03 25

Frågor om hyror, avgifter
ISS Facility Services AB.............. 018- 66 01 60
telefontid 08.30 - 12.00 
 
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 efter kontorstid 
Dygnet Runt Service .....................08- 18 70 00
Fastighetsjour AB
Om utryckningen ej bedöms som akut,
debiteras den boende

Viktiga telefonnummer

Precis som i andra bostads-
rättsföreningar förekommer 
det otillåten andrahandsut-
hyrning i vår förening.

För föreningen är det är en nack-
del att inte veta vem som bor i lä-
genheten men det kan det också 
bli obehag för ägaren av lägen-
heten.
 Vid eventuella skador eller 
vid störning av andra boende är 
det svårt att binda störningen till 
rätt person, när de som bor i lä-
genheten inte är skrivna där.
 I stället blir det ägaren som 
blir ansvarig.

Styrelsen vill helst att den som 

äger lägenheten också bor i den, 
men då det inte är förbjudet att 
hyra ut i andrahand om det " nns 
goda skäl, så vi rekommenderar 
att den som hyr ut sin lägenhet 
utan att ha lämnat in en ansökan 
att göra det så snart som möjligt.

Styrelsen

Andrahandsuthyrning Därmed basta!
Det har kommit in klagomål på 
att några av dem som använder 
bastun inte städar efter sig.

Skärpning ni som slarvar. Bas-
tun är vår gemensamma till-
gång och alla vill vi ha " nt när vi 
kommer dit nästa gång.

Mera städning
Städningen i våra allmänna ut-
rymmen       kommer också fort-
sättningsvis att skötas av vår nu-
varande städ" rma.
 Det är företaget Kastri Städ 
AB som fått fortsatt förtroende 
ett år till.
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Insändare!
Välkomna med bidrag till insändarsidan i Porkalen. 
Här kan du påstå, tycka eller fråga. Ge ros eller ris. 
Men bara sådant som rör vår förening, ingen parti-

politik, inga personangrepp och inget som är rasistiskt eller på annat sätt stötande.
 Du får använda signatur, men redaktionen måste veta vem du är för att publicera 
din insändare. Redaktionen förbehåller sig också rätten att korta ner långa insändare 
eller att helt avvisa insändare utan att motivera varför.

Brandfrågor
"ag har en kompis som påstår att 
jag inte kan bli räddad om det 
skulle börja brinna i vårt hus. "ag 
bor på tionde våningen, men han 
påstår att brandkåren bara har ste-
gar som räcker upp till åttonde.

Sigaturen: Tom Nerman

!ignaturen #nna har en fråga om 
staketen: #et har byggts trästaket 
runt gårdarna mellan husen, hin-
drar de räddningstjänsten vid en 
eventuell insats? 

$n fråga från stämman: $ören-
ingen har lås med kodbricka och 
telefonöppning, hur tar sig rädd-
ningstjänst, ambulanspersonal och 
polis in på natten när inte öppning 
med telefonnummer är i bruk?

Redaktionen lät frågorna gå vi-
dare till Stefan Wittberg som 
arbetar på Kista brandstation.

Höjdfordon
Stefan Wittberg: Om det i kom-
munens detaljplan står att det får 
byggas höghus, så måste kom-
munen ha ett höjdfordon i rädd-
ningstjänstorganisationen.
 De  esta höjdfordon räck-
er 30 meter upp, vilket motsva-
rar en praktisk höjd på upp till 
8 våningar. Detta för att trygga 
utrymning med hjälp av rädd-
ningstjänsten.

När man bygger högre hus styr 
plan- och bygglagen samt Bo-
verkets byggnadsregler hur hu-

set skall se ut för att människor-
na skall kunna utrymma på ett 
tryggt sätt utan hjälp från rädd-
ningstjänsten.
 Det vanligaste är att man har 
brand- och röksäkra trapphus, 
till exempel med slussar som gör 
att man inte får ut rök i trapphu-
set.

Staket
Stefan Wittberg fortätter: Staket 
kan vara i vägen, men i de  esta 
fall är vägarna på gårdarna inga 
räddningsvägar och då behöver 
inte räddningstjänsten komma 
fram just där.
 Är byggnaden ett höghus 
måste det  nnas räddningsvä-
gar och uppställningsplatser för 
höjdfordonet, och det är i dessa 
fall som det kan vara problem på 
gårdarna.
 Skulle det vara så att sta-
ket hindrar räddningstjänsten 
att komma fram ser vi till att vi 
kommer fram genom åverkan på 
staketet...

Låsta entréer
När det gäller att ta sig in, har 
räddningstjänsten vanligtvis kod-
bricka till de  esta bostäder i 
området, och dessa kontrolleras 
regelbundet.
 I de fall någon ringer till SOS 
ställs alltid frågan om det  nns 
kod, eller om någon kan möta 
upp räddningstjänsten.
 Skulle räddningstjänsten vara 
tvungen att snabbt komma in gör 
vi åverkan på dörren.
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Lägenheten är säker
Om det brinner någon annan 
stans i huset, men inte i din lä-
genhet, ska du stanna kvar i 
din lägenhet, där är du säker!

Släpp inte elden fri
Om det brinner i din lägen-
het, ta dig ut och kom i håg att 
stänga dörren!

Brandvarnare är viktigt
Se till att det " nns fungeran-
de brandvarnare i lägenhe-
ten, gärna ! era. Kontrollera en 
gång i kvartalet att de funge-
rar (tryck på provknappen).

Brandsläckare hemma
Komplettera gärna med en 
handbrandsläckare (6 kg, pul-
ver) och/eller brand" lt.

Trapphus = nödutgång
Det ska vara tomt i entréer och 
trapphus!
 Se till att du aldrig har sa-
ker i trapphuset. Det är en ut-
rymningsväg som aldrig får 
blockeras!

Att ringa nödnumret 112:
Är du i en nödsituation och 
behöver omedelbar hjälp, ska 
du ringa 112.

Du ska ringa nödnumret:
– om du eller någon annan 

i din närhet är skadad i en 
olycka

– om någon i din närhet 
plötsligt faller ihop

– om det brinner
– om det är en annan nöd-

situation som kräver ome-
delbar hjälp av ambulans, 
brandkår, polis, läkare osv.

Tips till dig från 
brandförsvaret!
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Läs doseringsanvisningarna 
på förpackningen och kom 

i håg att ta med ett decilitermått 
för att kunna ta rätt mängd.

Dosera lagom
Rätt mängd tvättmedel tjänar 
du på i ! era led. Du spar pengar 
och mindre onödigt tvättmedel 
försvinner ut i avloppet, vilket är 
mycket bättre för naturen.

Rätt program
Välj rätt program till din tvätt. 
Bakom tvättmaskinerna " nns 
en instruktion om hur du ställer 
in rätt tvättprogram.
 I dag går de ! esta textilier att 
tvätta, men kontrollera på plag-
gets tvättanvisningar innan du 
börjar tvätta.

Manglarna
I tvättstugorna " nns två oli-
ka mang lar, den ena är en 
varmmangel och den an-
dra är en kall-mangel.
 Varmmangeln fungerar 
bäst om du lägger i det du 
ska mangla utan att ha vikt 
det, eller bara vikt i två lager.
 Kallmangeln är bra på att 
mangla till exempel lakan och 
örngott, och då blir det bäst om 
textilierna är nästan torra.
 Risken " nns att mangeln 
fastnar och går sönder om man 
matar in för mycket. När den 
manglat en stund, tar du ut tex-
tilierna genom att använda fri-
görningsspaken, sedan är det 
enkelt att dra ut det du manglat.

Torktumlaren
Enligt experter från tillverka-
ren av torktumlare, sliter in-
te torktumlaren på kläder-
na! Det ludd som " nns i " ltret 

kommer från normal nötning 
och från tvättningen.
 Om det är korrekt eller ej, får 
man själv avgöra... Men kom i 
håg att rengöra % ltret efter varje 

tvättpass.

Sista timmen
Under den sista tim-
men på ditt tvätt-

pass fungerar det 
inte att starta tvätt-

maskinerna.
 Sista timmen är till för 
att du ska hinna torka, göra 
i ordning din tvätt och städa 
innan nästa tvättpass börjar.

�”Fint som hemma�”
När du är klar i tvättstugan, 
är det viktigt att du lämnar 
den i det skick, som du själv 
vill att den ska vara när du 
kommer dit nästa gång.
 Tänk också på att korgar, 
städmaterial och annat som 
hör till tvättstugan inte får 
tas med därifrån.

Observera att det är förbjudet 

att röka i tvättstugan (och andra 
gemensamma utrymmen).
 Inte ens om du har fönstret 
öppet får du röka i tvättstugan!

Fönster - vädring
Kom i håg att stänga fönstren 
innan du lämnar tvättstugan!

Tvättstugan, några tips...

I föreningens tvättstugor % nns olika modeller på tork-
tumlare. Alla har någon form av ludd% lter, oftast bakom en 

lucka nertill på maskinens framsida. Det är viktigt att ta bort luddet för 
att nästa som använder torktumlaren ska få ett bra torkresultat.

I varje tvättstuga % nns en behållare där man 
slänger tvättstugans skräp. Det % nns också 
sopkvast, sopsky& el, en större sopborste, hink 
och svabb att städa med. Och ofta % nns det 
trasor för att torka rent maskinerna.
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Stämman 2010
I det här numret presenterar vi en resumé från den ordina-
rie föreningsstämman som hölls den 9 juni och den 19 au-
gusti. Om du vill läsa hela protokollet, så finns det dels på 
föreningens hemsida (http://www.porkala.se) och dels kan 
du hämta en kopia på föreningsexpeditionen.

Då det kommit in ett myck-
et stort antal motioner till 

årets stämma, räckte inte tiden 
till att behandla dem under den 
första dagen, utan mötet beslu-
tade att behandla motionerna 
vid en senare tidpunkt.

Stämma nummer ett
Till det första mötet kom 88 
röstberättigade medlemmar va-
rav sju med vardera en fullmakt 
från medlem som inte hade möj-
lighet att närvara.
 Ordförande under stämman 
var Stefan Johansson, från HSB, 
och protokollförare var Ingela 
Fransson, också hon från HSB.

Årsredovisning
Efter att ha gått igenom årsredo-
visningen, beslöt mötet att lägga 
den till handlingarna.
 Revisorerna hade inget att 
anmärka på när det gällde sty-
relsens arbete under 2009 och 
deras revisionsberättelse lades 
ock så den till handlingarna.
 Stämman fastställde så re-
sultaträkningen och balansräk-
ningen. 
 Man beslutade också att dis-
ponera föreningens resultat i en-
lighet med styrelsens förslag.

Det betyder på vanlig svenska att 
stämman godkände styrelsens sätt 
att sköta förra årets ekonomi och 
förvaltning av föreningens till-
gångar.
 Som en naturlig konsekvens 
av dessa beslut, beslöt också 
stämman att styrelsen skulle be-

viljas ansvarsfrihet. Det-
ta innebär att föreningens 
medlemmar godkänner hur 
styrelsen arbetat och att medlem-
marna åter igen tar över ansvaret 
för föreningen.

Val till olika poster
Efter att valberedningen re-
dogjort för sitt arbete att " nna 
kandidater till de olika posterna, 
beslutade stämman, efter att ha 
diskuterat olika förslag, att ut-
öka styrelsen med två ordinarie 
ledamöter. Det innebär att sty-
relsen nu består av tio ordinarie 
ledamöter och tre suppleanter.
 Vilka som valdes in, redovi-
sas på nästa sida. Några av per-
sonvalen skedde med sluten om-
röstning.
 Stämman valde också en ny 
valberedning. Den består av 
Anela Mahovic (sammankal-
lande), Tarja Lundin och Mar-
kus Nilsson. Hör av dig till dem 
med förslag på medlemmar som 
du tycker skulle passa att arbeta 
i Porkalas styrelse eller på någon 
annan post i föreningen! Du kan 
också föreslå dig själv.

Arvoden
Stämman beslutade att arvode-
na till styrelsen, revisorer och 
valberedning skulle vara oför-
ändrade.

Motioner
Stämman hann under en av röst-
räkningarna med att behandla 
motion nummer 41. Den hand-
lar om upphandlingen av städ-

bolag till föreningen. Då motio-
nen inte innehöll något yrkande, 
ansågs motionen besvarad.

Stämma nummer ett avslutades!

Stämma nummer två
Den 19 augusti var det så dags 
att ta itu med de motioner som 
inte avhandlats vid första mötet.
Till detta andra möte kom be-
tydligt färre. 31 röstberättigade 
medlemmar varav tre med var-
dera en fullmakt från medlem 
som inte hade möjlighet att när-
vara.
 Mötesordförande och proto-
kollförare var desamma som vid 
första mötet.

Enligt ett beslut under det första 
mötet behandlades motionerna i 
omvänd ordning, således började 
mötet med nummer 40.
 Den motionen och många av 
de andra motionerna saknade yr-
kande, det vill säga att motionen 
innehöll information, tankar och 
idéer, men uppmanade inte sty-
relsen att vidta någon åtgärd.
 Denna typ av motioner beslöt 
stämman i de ! esta fall att anse 
besvarade i och med svaret  som 
fanns med i utskicket av motio-
nerna.

Flera av motionerna hade yrkan-
den som godkändes av stämman: 
nummer  37d (användning av 
annat soprum), 30 (bredband), 7 
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Styrelsen består nu av tio 
ledamöter och tre supplean-
ter. 
Mats Björndahl och Bela Jo-
hansson valdes på två år vid 
stämman 2009. De är alltså val-
da fram till nästa års stämma.
 Till ordinarie ledamöter på 
två år valdes ! omas Lind-
ström, och Dariush Adineh.
 Marianne Bergsten, Ma-
ria Estebanez, Katja Jalovaara, 
Georgios Kantenidis och Reija 
Rissanen valdes som ordinarie 
ledamöter på ett år och är valda 
fram till nästa års stämma.
 I styrelsen ingår också en or-
dinarie ledamot som utses av 
HSB, och det är Hans Jansson.

Till styrelsesuppleanter på ett 
år valdes Lars-Åke H. Hedberg 
och Mie Jagne.
 Suppleant för HSB-ledamo-

ten är Jonas Erkenborn.

Till föreningsvald revisor val-
des på ett år Bo Nylander och 
till föreningsvald revisorssupp-
leant på ett år valdes Wilhelm 
Ruuth.

Vid ett konstituerande möte (då 
man fördelar posterna mellan sig) 
i den nya styrelsen, valdes Ge-
orgios Kantenidis till styrelsens 
ordförande.
 ! omas Lindström val-
des till vice ordförande, Mats 
Björndahl till sekreterare och 
Bela Johansson, ekonomian-
svarig. Katja Jalovaara valdes 
till organisatör för studie- och 
fritidsverksamheten inom för-
eningen och Dariush Adineh 
valdes som representant för för-
eningen i sopsugen. ! omas 
Lindström valdes suppleant för 
föreningen i sopsugen.

(felaktig inbetalning till fören-
ingen) och 4 (andra yrkandet, att 
genomföra OVK-besiktning).
 Motion nummer 2 som hand-
lade om att vare sig medlemmar 
eller andra boende i förening-
en får ta uppdrag att utföra ar-
beten i föreningen, antogs också 
genom beslut med acklamation 
(=deltagarna godkänner frågan ge-
nom att gemensamt ropa ja).
 Några av motionerna av-
slogs, det var: 31 (anska# ning av 
ljuddämpad behållare för åter-
vinning av glas) och 4 (första 
att-satsen, att minska frånluft-
! äktarnas varvtal).

Motionerna 12 (Demokratis-
ka principer) och 10 (Medlems-
skap i andra organisationer) togs 
tillbaka av motionären och lades 
därmed till handlingarna.

Stämma nummer två avslutades!

Fortsättning från föregående sida. 

Ekonomigruppen
Ekonomigruppen har hand om 
frågor som rör ekonomisk för-
valtning; lån, avgifter och faktu-
ror. Den består av:
Bela Johansson
! omas Lindström
Dariush Adineh
Katja Jalovaara 

Mark- och miljögruppen
Mark- och miljögruppen arbetar 
främst med miljön i vårt områ-
de. Den består av:
Reija Rissanen
Marianne Bergsten
Bela Johansson
! omas Lindström

Byggruppen
Den grupp som i första hand ar-
betar med frågor som rör våra 
byggnader är Byggruppen, där 
ingår:
Dariush Adineh
Mats Björndahl
Mie Jagne
Lars-Åke H. Hedberg

Informations- och 
fritidsgruppen
Informations- och fritidsgrup-
pen svarar för att medlemmar-
na ska få veta vad som händer i 
föreningen, bland annat genom 
denna tidning och hemsidan på 
Internet. Här ingår:
Katja Jalovaara

Maria Estebanez
Mie Jagne
Lars-Åke H. Hedberg

Den som står först i varje grupp 
är gruppledare.
 Styrelseordföranden, Geor-
gios Kantenidis, ingår inte fast 
i någon av grupperna utan har 
en sammanhållande och överva-
kande funktion.
 Georgios Kantenidis och 
Marianne Bergsten är de som i 
första hand ansvar för personal-
frågor inom föreningen.
 Samtliga i styrelsen kan ock-
så medverka vid de andra grup-
pernas arbete i mån av tid och 
möjlighet.

Styrelsen 2010 �– 2011

Arbetsgrupper i  styrelsenArbetsgrupper i  styrelsen
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Nu är det dags att beskära trä-
den vid Kasködäcket (parkering-
en). Orsaken är att träden skrä-
par ned på de bilar som står på 
parkeringsdäcket. Det har också 

droppat seg vätska, som svärtar 
ned bilarna, som är svår att tvät-
ta bort. Det fanns ett förslag att 
fälla träden, men Reija Rissa-
nen ansvarig för mark- och mil-
jögruppen säger:
– #et vore synd att fälla träden, 
de är så friska och de gör att miljön 
i området blir bättre.

Reija berättar också att gruppen 
tar in prisuppgifter från ! era ar-
borister (trädvårdsspecialist som 
vårdar träd), bland annat ett i 
närområdet. 

 Av de träd som " nns i 
sluttningen vid infart till 
Kasködäcket från Svea-
borgsgatan är hälsoläget 
blandat. Vi hoppas att det 
räcker med beskärning, 
men detta får de som utför 
arbetet bedöma i samband 
med beskärningen av de 
friska träden. Huvudsaken 
är att detta åtgärdas innan 
någon skadas av nedfallan-

de grenar.

Gångvägen mellan låghusen 
på Porkalagatan saknar ett 
antal kantstenar. Detta gör 
att regnvatten rinner ner mot 
vägen och in i husgrunden. 
 Vi kommer att anlita före-
taget Tylömark att komplet-
tera dessa kant stenar för att 
slippa framtida problem med 

fuktighet i grunden på husen.

Den vägbom som tidigare fanns 
på uppfarten till området från 
Sveaborgsgatan, kommer åter att 
monteras upp för att minska bil-
tra" ken i området.
 Vägbommen kommer att an-
passas för de transporter som får 
köra in i området.

Som service för föreningens bo-
ende, " nns vid infarten till Kas-
ködäcket en låda avsedd för åter-
vinning av bilbatterier. Se till att 
locket är stängt och reglat, så att 
barn inte så enkelt kan öppna 
den.

Reija Rissanen ansvarig för mark- och miljö-
gruppens,  framför de som gör i ordning entrén 
mellan kontoret och Sveaborgsgatan.

– Den stora gårdsrenove-
ringen som pågått länge, 
börjar nu närma sig slutet. 
Det är framför allt de  enor-
ma arbeten med gårdarna 
mellan höghusen som vi ti-
digare berättat om i Porka-
len nummer fyra från 2009, 
berättar Dariush  Adineh 
som är gruppansvarig i 
Byggruppen.
 Arbetet på Porkalaga-
tan med målning av trapp-
husen, uppsättning av nya 
ljusarmaturer och instal-
lation av nya hissar börjar 

också bli klart.
I nästa etapp fortsätter detta ar-
bete på Kaskögatan.
 Projektet med iordningstäl-
lande av gårdarna till husen på 
Sibeliusgångenoch vägen som 
gränsar mot skogspartiet, som 
tidigare styrelser initierade, bör-
jar nu gå mot sitt slut. I mitten av 
oktober
beräknas detta vara klart.
 Vi kommer också framöver 
att genomföra stamspolning och 
rensning av avlopp, något som är 
planerat enligt 2011-års under-
hållsplan.

Bygg-gruppen informerar

Här visar Dariush  Adineh upp en av de nya % na 
hissarna.   Foto: Lars-Åke H. Hedberg

Mark- och miljögruppen informerar
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En så stor mängd motioner som 
kom till det senaste årsmötet bi-
drog till icke önskade extra kost-
nader till föreningen och försvå-
rade styrelsens arbete.
 Men med tanke på det stora 
antalet frågor som medlemmar-
na tycks ha, har infogruppen 
bollat runt tankarna om att ord-
na ett informationsmöte till alla 
medlemmar i början av år 2010. 
 För att kartlägga behovet av 
ett sådant möte vill infogrup-
pen/styrelsen veta om du undrar 
du över underhållsarbeten, reno-
veringar eller annat? 

För att styrelsen ska kunna ge ett 
bra och riktigt svar på din fråga 

är det bra om du skriver till sty-
relsen i god tid innan, helst re-
dan nu. 

Som du vet händer det mycket 
i en stor förening och de ! esta 
styrelsemedlemmar har ett hel-
tidsarbete. Det går inte att trol-
la fram svaren så där ”hokus po-
kus” bara (ingen kristallkula 
" nns heller tillgänglig). Att ta 
fram fakta tar tid!

Kom i håg att läsa Porkalen där 
du säkert hittar svar på några av 
dina frågor. Frågor och svar på 
en del saker kan vi också ta upp 
på Insändarsidan i kommande 
nummer av Porkalen.

Skriv ner dina frågor och fun-
deringar och skicka ett brev till 
styrelsen. 

E-post går bra (porkala@telia.
com), märk: ”till styrelsen”, eller 
skicka ett vanligt brev till:
Styrelsen Brf Porkala
Box 6002
164 06  KISTA

Det går också bra att lämna 
skriftligt  till föreningskontoret 
Sibeliusgången 34, bv.

Lämna det gärna under mån-
dagsjouren kl 19:00 – 20:00 då 
du har möjligheten att trä# a nå-
gon från styrelsen.

Under året 2010 har föreningen 
haft höga kostnader på grund av 
de renoveringar som pågått.
 För att kunna " nansiera årets 

arbeten har föreningen i janua-
ri tagit ett lån hos Swedbank på 
sex miljoner kronor och i juni ett 
lån hos Handelsbanken på fem 
miljoner kronor. I april tog för-
eningen ut de sparmedel som 
fanns på en penningsmarknads-
fond hos Swedbank på 5,7 miljo-
ner kronor.
 Föreningen har också sålt av 

två hyreslägenheter för 750 000 
kronor respektive 820 000 kro-
nor. Det " nns fortfarande 15 
stycken hyreslägenheter kvar 
som i framtiden kommer att 
kunna säljas, då nuvarande hy-
resgäster ! yttar. Alla hyresgäs-
ter har fått förmånligt erbjudan-
de om att köpa sin lägenhet.

Det är mycket troligt att fören-
ingen kommer att behöva låna 
ytterligare fem miljoner kronor, 
för att kunna avsluta årets reno-
veringar. Vi hoppas att alla våra 
renoveringar på sikt kommer att 
minska underhållskostnaderna.

Ekonomigruppen håller just nu 
på att sammanställa en budget 
för nästa år och kommer att fö-
reslå till styrelsen att anpassa 
amorteringarna av våra lån ef-
ter de avskrivningar vi gör. Det-
ta blir vägledande för att fast-

ställa en avgiftshöjning. Nästa 
års planerade underhåll kommer 
att kosta cirka 10,6 miljoner kro-
nor inklusive moms och för det-
ta ska vår yttre reparationsfond 
tas i anspråk och inga ! er bank-
lån planeras. 

Ekonomigruppen informerar

Infogruppen informerar

Periodiskt underhåll 2011
– OVK (ventilationskontroll), 1,5 

Mkr. Entreprenör är inte utsedd.
– Hissar i lamellhusen Kaskögatan 

(ej hus nr 5), 5,5 Mkr. Utförs av: 
Hissgruppen AB, Inspekta Swe-
den AB kontrollerar och besikti-
gar de nya hissarna.

– Målning i lamellhusen Kasköga-
tan (ej hus nr 5), 2,6 Mkr. Utförs 
av: Timblads Måleri samt S. Eli-
asson Konsult AB som besikti-
gar.

– Ljusarmaturer, Kaskögatan (ej 
hus nr 5), 5,5 Mkr. Utförs av: 
PA:s el AB.

– Stamspolning och rensning av 
avlopp i hela föreningen, 
600 000 kr. Utförs av: Rena Av-
lopp i Sverige AB.
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Lös Porkalens kryss och bli miljooo.ooonär!

Bland dem som skickat in rätt lösning på Porkalens 
korsord, drar redaktionen:
- en vinnare som får fem Trisslotter
- tre andraplaceringar som vardera får två Trisslotter 
- och fem tredjepris som får var sin Trisslott.

Fyll i namn och adress här till höger (texta tydligt), 
klipp ur eller kopiera hela sidan och skicka eller lämna 
in till Expeditionen. Svaren ska vara Expeditionen till 
handa senast den 30 november 2010.

Lätt Sudoku 数独 Medelsvårt
  4  2 8   3  8  4      
   9  1    8 9 1    7   2
   3  9   5   5  3  2  8 
  3 2 5    8 4  3       5
   7 8  9 3    6 9 5 3 4 7 1 
 9 8    1 5 2  1       2 
  1   5  4    8  2  9  4 
 7    4  2   5   6    3 9
  2   7 3  9        2  6

Sudoku är också trevligt 
som hjärngymnastik, men 
här delas det inte ut någ-
ra priser. Vinsten är att få en 
vältränad hjärna! Lösningen 
" nns (upp-och-ned) längst 
ned på nästa sida.
 Det gäller att placera in 
si# rorna 1 till 9 på ett sådant 
sätt att varje vågrät rad, lod-
rät rad och låda på 3 $ 3 ru-
tor innehåller varje si# ra ex-
akt en gång.

Ekonomi-
ansvarig

Visko-
elas-
tisk
t.ex.
Agar

Ovan-
ligt
söt

Am-
pere

T.ex.
pors-

lin

1 000
Pron.

av
de

Fat-
tig

I cent-
rum.

Hedra
Kra-
nier

Serie
num-
mer

Mu-
sik

lady
nr 7

Halv-
gräs

Dra
Läck-
er inte

Ego

Team-
work.
Nr 20

Ädel
sång-
erska

Byter
vi vis-
sa nu

Lades
19

sept.
Herba.

Ur-
man.

Korta
dagar.
Ro-båt

Sprin-
ga

Är
eng-
elskt

Ve-
nus
son

Mins-
ka

segel

Gudar
i Star-
gate

Chef.
Sädes-
slag.

I ur.
Boll-
klubb.

Ada-
vän

Räcka.
Seger-
tecken

Skylt 
för 

möte

Dal-
karl

Tub.

Inse.

Pota-
tis-
låda

Ljud-
stud-

sa

Fisk
och
träd

Hexa-
deci-

mal 10

Rysk
 od

Vind
stö-
tar

Litet
hål-
rum

Outlet
nära
oss

Plats.
Finns
på väg

Har sto?

TV-Forsell

Ooo-
oooo-
oooo
Fah-
ren-
heit

Bor
på

Ösel

Brist.
Glad
 sk.

Sigma.
Epsi-
lon

Vår-
mån.

Snobb
5.

...me'
Bumba

Möda
sig

Lud-
dig

matta

Gällat
nöt

Dok-
tor i
007

Finskt
AB

Slang
öga.
Syre.

+DUG\
����

Mil.
vapen

Gudinna
över löften
och eder

Är
tung
tur

Kan
man
linet

Väsen

Soffa
Grek.

H.
Linje

Oba-
lanse-
rade

Forma
lera.
Uvlåt

Japanska 3 927 m
 Tysk Infekt.
 Standard Virus

Båt-
plats

Sprit
i kaffe
07-18

Liten
sjö

Bostad för
Ursus arctos.
 Nr 1 Slit

Är gardin
Karlar

Bokstav 14

Korsord i Porkalen nr %, &'('

Namn:  ....................................................................................

Adress:  ....................................................................................

Postnummer: ..................... Ort: .................................................
Observera att vinnarna själva svarar för eventuell beskattning av 
vinster från denna tävling.

Kommer ev
upp nära oss.
08-750 6630

Smöras 

PAPPAPAPPA

Automo-Automo-
bilklubbbilklubb

Vind-ilVind-il
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I vår förening " nns dessa upp-
gifter i entrén. På bilden här 

till höger kan du se hur de ser ut.
 Under det kommande halvår-
et ska de som bor i ! erbostads-
hus få sina adresser komplet-
terade med lägenhetsnummer. 
Det sker genom att Skattever-
ket skickar brev till 2,8 miljoner 
personer som bor i lägenhet och 
frågar dem om deras lägenhets-
nummer. Först ut är kommuner-
na i norra Sverige.
 – Vi börjar nu med kommu-
nerna i Norrbottens län samt 
Lycksele och Skellefteå, säger 
Robin Mångs på Skatteverket. 
De som får breven ska sedan 
lämna sitt lägenhetsnummer till 
oss. Enklast gör man det på vår 
webbplats eller via knapptelefon.
 I stockholmsområdet kom-
mer breven i början på 2011.

Det är riksdagen som har be-
slutat att alla bostäder i Sverige 
ska föras in i ett lägenhetsregis-
ter och att folkbokföringen ska 

kompletteras 
med lägenhets-
nummer. Upp-
gifterna ska se-
dan an vändas 
av Sta tistiska 
centralbyrån 
för att ta fram 
statistik.
 – Med lä-
genhetsnum-
mer blir det 
enklare och 
billigare att ta 
fram information om hushåll 
och bostäder. Statistiken be-
hövs exempelvis för kommuner-
nas planering, fortsätter Robin 
Mångs.

Totalt kommer Skatteverket att 
skicka 2,8 miljoner förfrågning-
ar som berör omkring 5 miljoner 
personer.
 Det är den som äldst i en fa-
milj som får förfrågan om lä-
genhetsnumret. Han eller hon 
svarar för hela familjen om för-

frågan omfattar mer än en per-
son. Breven skickas från slutet 
av september 2010 till mitten av 
mars 2011.

Fastighetsägaren har ansvar för 
att lägenheterna har numrerats 
och att informationen " nns väl 
synlig i fastigheten. Personer 
som bor i enfamiljshus omfattas 
inte av denna förändring.

Informationen är hämtad från
http://www.skatteverket.se och

http://www.hsb.se

Den som är äldst i hushållet får snart sva-
ra på ett brev från Skatteverket. Du ska då 
uppge det nya lägenhetsnumret som din lä-
genhet har.
– Alla personer som bor i lägenhet blir folk-
bokförda på lägenheten istället för som nu 
på den fastighet där lägenheten ingår, säger 
Ingegerd Widell på Skatteverket.

Alla folkbokförs på lägenheten

I entrén % nn ett anslag som talar 
om vilket som är ditt nya lägenhetsnummer. På bilden syns det 
hur informationen ser ut på Sibeliusgången 42.
 Det lägenhetsnummer som gällt hittills står dels på lägenhets-
dörrens övre del, dels på hyres-/avgiftsavin. Det är den näst sista 
si& ergruppen, den börjar vanligtvis med två nollor.

Sudoku-lösningar
Här är lösningarna till Sudoku-problemen 
från föregående sida.
lätta    medelsvåra

Styrketränare!
Från och med den 1 novem-
ber 2010 fungerar inte nyck-
eln till lokalen.
 Alla som betalt avgiften 
kan hädan efter öppna med 
sin kodbricka.

Var vänlig och lämna tillbaka 
nyckeln på före ningskontoret. 
Tack!

Gemensamma aktiviteter
!orvgrillningen blev trevlig trots att vä-
dergudarna spelade oss ett spratt.

Är du intresserad av prylbytardagar/
loppis på 52:an nån gång under veck-
orna 47 –  49? Lämna ditt namn, adress 
och telefonnummer till föreningskon-
toret så tar vi kontakt med dig  för att 
ordna det. 

!atja "alovaara



Som en del i gårdsupprustningar-
na, har det iordningställts en ny 
lekplats mellan husen 38-40 och 
40-42 på Sibeliusgatan.

På den stora bilden arbetar före-
taget, som iordningställt lekplat-
sen, med att göra den i ordning.
 Lekredskapen och so# or med 
bord är monterade och väntar nu 
på glada barn och nöjda föräldrar.
 Sureplay är namnet på mark-

beläggningen på lekplatsen, det 
är ett två lagers sandwich sys-
tem. Det undre elastiska lagret 
(det svarta på övre bilden) fung-
erar som stötupptagare. Det öv-
re lagret består av polyuretan och 
gummi och släpper igenom vat-
ten så att man slipper pölar.

Den nybildade Pensionärsklub-
ben Sveaborg välkomnar alla 
pensionärer och daglediga i för-
eningen Porkala till en eftermid-
dagsträ# . 
 Ni är välkomna måndagen den 
25 oktober klockan 14:00 på Svea-

borgsgatan 1.
 Det " nns ka# e/te med dopp 
för 10 kr. Anmälan kan göras på 
tel. 08-750 51 45  

Vill du bli medlem i klubben? 
(Medlemsavgift 100: - per år)

Ny pensionärsklubb i Akalla �– Välkomna!

Fo
to:

 w
ww

.fo
toa
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ten

.se

På bilden till vänster arbetar Andreas 
Källner från Lekplatskonsulten AB med  
det övre lagret som i dagarna är klart.
Till höger: Grinden in till gården gör lek-
platsen tryggare - om den är stängd!


