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Föreningskontorets Telefontider/Öppettider
Tel: 08 – 750 66 30
Telefontider: 
Måndag – Torsdag Kl: 07:00 – 16:45
Fredag Kl: 07:00 – 12:00
Öppettider:  
Måndag – Fredag kl: 07:00 – 10:00
Tisdag – Torsdag 15:00 – 16:45
Hemsida: www.hsb.se/stockholm/brf/porkala

Riksbyggen Fastighetsägare AB
Hyror/Avgifter Direktnummer 
Tel: 018-660 160 

Hissgruppen AB 
Felanmälan hiss: Tel: 08-21 33 00
(Alla hissfel, inklusive jour)

Una Portar AB
Felanmälan Garageport: Tel: 08-18 60 03

AdEx Fastighetsutveckling AB
Förvaltningsärenden: Tel: 08-586 344 06
E-mail: Ann@adex.se

Primär Fastighetsförvaltning AB
Felanmälan endast  Tel: 08-12 00 27 08
Helgfria dagar Kl: 08:00-16:00
E-mejl felanmalan@primar.se
Hemsida www.primar.se
Klicka på ”kundservice & felanmälan”

AKUTA FALL
Fastighetsjour 010-47 05 381
Vardagar/Helger Kl 16:00-08:00

OBS: Om jourutryckning ej bedöms
vara akut, bekosta utryckningen av 
lägenhetsinnehavaren.

mailto:Ann@adex.se
http://www.hsb.se/stockholm/brf/porkala
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                                                    Styrelsen beslutar
 
                                       Årsstämman Motion 4: Styrelsens åtgärd

 Styrelsen har på sitt första sammanträde beslutat att ta hjälp av en konsult / inhyrd
 personal / anställd för att jobba med information i form av t.ex. månatliga infoblad,
 porkalen, uppdatering av hemsida. Tjänsten skulle också innebära att personen 
 jobbar som sekreterare på styrelsens möten, ser till och aktiverar all information
 hos oss. Tjänsten är under uppbyggnad.

                                             Information ges ut på svenska.

 Vi har många språk i vår förening att vi inte kan tillgodose allas behov men alla 
 medlemmar är ändå skyldiga att själva ombesörja översättningen av föreningens
 information genom tolk eller bekanta för att hålla sig underrättade
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OBS Bostadsrättstilläggsförsäkringen OBS
Styrelsen har beslutat att inte förlänga försäkring för kollektiv bostadsrättstillägget från 
årsskiftet 2018-2019. Det innebär att varje bostadsrättsinnehavare själv måste teckna
denna med sitt hemförsäkringsbolag senast den 1 januari 2019.

Varför?
Anledningarna till att man väljer att inte förlänga denna försäkring är flera. Bland annat har
det visat sig att många av föreningens medlemmar redan har tecknat bostadsrättstillägget 
med sitt hemförsäkringsbolag och därmed dubbelt försäkrade och betalar dubbla premier, 
dels ligger självrisken högra i det kollektiva bostadsrättstillägget än vad det den normalt 
gör i den egna hemförsäkringen. Den måste göra av föreningen. För föreningens del 
innebär också bostadsrättstillägget en högre skadestatistik och högre premie i och med att
fler skador anmäls till försäkringsbolaget och försämrar skadestatistiken. Utan 
bostadsrättstillägget är endast större skador som anmäls till föreningens försäkringsbolag.

Vad är en bostadsrättstilläggsförsäkring?
Bostadsrättstilläggsförsäkringen är den försäkring som hanterar fast inredning och ytskikt 
mm i lägenheten. Dvs det som återfinns i föreningens stadgar under § 36 eller det som är 
skillnaden för vad du behöver försäkra i en hyresrätt respektive en bostadsrätt. Det kan var 
golv eller väggar som skadas eller köksskåpen som exempel.

Bostadsrättstilläggsförsäkringen kostar någon hundralapp per år och tacknas med det 
försäkringsbolag där ni har er hemförsäkring.
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                                OBS!  Det är mycket viktigt att samtliga

    som inte idag har en egen bostadsrättstilläggsförsäkring tecknar en 
    sådan senast vid årsskiftet för att inte vara oförsäkrad när det gäller 
    fast inredning och ytskikt. 
    Det kan bli mycket kostsamt vid exempelvis en vattenskada.
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Trygghetsbesiktning med åtgärdsförslag
Brf Porkala

10



Porkalen nr 3

Besiktigat av Lennart Levander
Rapporten sammanställd 2018-01-28

Uppdraget

Brf Porkala är medlem i Fastighetsägare i Järva. Som medlemsförmån genomför 
Fastighetsägare i Järva trygghetsbesiktningar om så önskas.

Under januari 2018 genomfördes en trygghetsbesiktning av fastigheterna för att finna och 
ge förslag till lösningar på brotts- och otrygghetsproblem. Besiktningsprotokollen, PM 
samt de foton som tagits kan laddas ner via denna länk. Bela, Arne och Kerstin 
medverkade vid del av besiktningarna och en föregående intervju.

Ett stort antal foton som visar specifika brister har tagits. Dessa bör studeras separat.

Kriminologiska utgångspunkter

En viktig utgångspunkt för vårt arbete är den situationella brottspreventionen. Den syftar 
till att minska tillfällena till brott genom att öka ansträngningen och minska utbytet för 
brottslingen. Två av de viktigaste metoderna är broken windowsteorin och 
rutinaktivitetsteorin. De är också lätta att förstå även för den oinvigde.

Broken windowsteorin gör en koppling mellan oordning i området, till exempel trasiga 
fönster, klotter, nedskräpning och social oordning som kriminalitet (trasiga fönster som 
inte lagas signalerar att ingen bryr sig och det blir fritt fram att överträda lagen, normer 
och regler). De som reagerar på oordningen kommer att flytta till andra områden om inget
görs. Följden blir att boende byts ut med minskad stabilitet i området på sikt. Antingen 
förblir lägenheterna tomma eller så flyttar boende som inte störs av oordningen in.

Rutinaktivitetsteorin utgår från tre olika faktorer som ska samverka i tid och rum. Det ska 
finnas en motiverad gärningsman, ett attraktivt objekt eller offer samt exempelvis frånvaro 
av kapabla väktare som är kompetenta och villiga att ingripa. Med andra ord krävs en 
gärningsman, ett offer eller objekt och ett tillfälle för att det ska bli ett brott (jämför med 
brand som förutsätter något brännbart, syre och värme). Faller någon av faktorerna bort 
blir det inget brott. Det är lättast att påverka tillfället (situationell brottsprevention).
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Trygghetsbesiktningen fokuserar på att minska brottstillfällen och därigenom få färre 
brottsoffer. Färre mängdbrott ger färre brottsoffer vilket till slut påverkar tryggheten 
positivt. Att minska mängdbrotten i bostadsbebyggelsen renderar i minskade kostnader.

Objekten

De besiktigade objekten består av 18 flerfamiljshus varav 4 är låghus med endast 4 
lägenheter i varje port. Föreningen består av 823 bostadsrätter. Garage finns i faret under 
Sibeliusgången 32 – 52.

Uppgiven problematik

Problem med stök kring restaurangen. Dörr mot garaget lämnas öppen och kunder går ut i
garaget och röker.

Narkotika göms i källare (Sveaborgsgatan), narkotika och mopeder förvaras i 
ventilationsrum mellan portarna (främst höghusen), obehörigt rökande i källare samt 
ungdomsgäng utanför vissa portar.

Tidvis problem med källarinbrott, främst på Sibelius 52 – 58 där en bakdörr på baksidan
ibland lämnas öppen.

Känd problematik med otillåten andrahandsuthyrning.

Lägenhetsinbrott har varit ett stort problem. Dessa sker alla tider, dagar, kvällar. GM verkar 
ha haft kontroll på om lgh-innehavaren är bortrest Mest på Kaskögatan men även 
höghusen under hösten. Kaskögatan fönster i markplan men mest lägenhetsdörr. Mest 
utländska namn.

Övergripande frågor

Administrativa rutiner

Det är viktigt att alla brott mot fastighetsbeståndet polisanmäls, att det finns en rutin för 
hur klotter och skadegörelse hanteras, att det finns en regelbunden rutin för kontroll och 
funktion av dörrstängare, dörrar och lås, uppställda dörrar (”stänger och låser dörren” – 
prova att dra i dörren innan den öppnas med nyckel, kontrollera slutbleck och uppställda 
låskolvar, slutbleck, mm) och kontroll av städning, trasiga lampor, olåsta förråd, utställt 
gods i trapphus och källare.
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Sammanfattning

Mycket av det som poängterades i redovisningen av trygghetsbesiktningen 2009 ser 
likadant ut 2018. Det finns fortfarande en stor förbättringspotential främst i källarmiljön 
och entré/källardörrar i fasad.

Besiktningen påkallades då brf Porkala drabbats av många inbrott under de senaste två 
åren. Tillvägagångssätten är ganska spridda och för att komma tillrätta med inbrotten 
behöver både entré-portar få ett bättre inbrottsskydd, ronderingen fungera på alla 
skalskyddande dörrar och fönster på bottenvåningslägenheter erbjudas förstärkt 
inbrottsskydd.

I protokollet når brf Porkala 112 poäng vilket innebär ett stort antal åtgärder för att kunna 
bli trygghetscertifierad.

Sammanfattning entréer

Alla kontrollerade entréer är gjorda i aluminium och uppvisar svikt vid brytning mot 
brytprofil. Många av entréerna är placerade inskjutna i vägglivet vilket medför att 
gärningsmän väl insynsskyddat kan bearbeta dörrarna. Väldigt många dörrar uppvisade 
tydliga tecken på brytangrepp och ett flertal bröts också upp. Nedre entréer mot 
Sibeliusgången och källarentréer mot baksida/garage har ett hårt tryck från obehöriga 
vilket ställer extra höga krav på brytskydd och funktion (avsaknad av social kontroll).

Entrédörrarna och källarentréerna kan generellt inte godkännas med befintligt brytskydd. 
Dörrarna till nödutrymningstrapphuset har inget optimalt brytskydd (bör löpa längs med 
hela dörrbladet) och kan bara med viss tvekan godkännas. Dock hade flera dörrar dålig 
låsfunktion och stod uppställda. Regelbunden och fungerande rondering är viktigt.
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Vid genomgången observerades ett antal trasiga lampor, klotter i källare samt öppnade     
källardörrar.
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Fönsterbyte i hela föreningen.

Fönsterbyte har startat i hus 5 i början av september 2017. Nedan finns information om i 
vilken ordning arbetet kommer att utföras enligt projekteringsplan. Mer detaljerade 
tidsplaner för de olika huvuddelarna kommer att anslås i trapphus allteftersom arbetet 
fortskrider. Om det skulle bli några ändringar i tidsplanen kommer reviderad tidsplan att 
anslås i berörda trapphus.
Innan varje huvuddel startas kommer samtliga boende att kallas till informationsmöte där 
representanter från styrelsen deltar. Fönsterkonsultgruppen Nele AB samt representanter 
från upphandlad entreprenör. Fönsterspecialisterna i Norrland AB att närvara för att 
informera hur arbetet kommer att gå till i respektive lägenhet och så klart svara på 
eventuella frågor ni som boende har.
Fönsterspecialisterna i Norrland FSN gör också lägenhetsinsyn strax innan aviseringen om 
fönsterbytet för att säkerställa vilka skador finns i resp. lägenhet. I Samband med detta vill 
föreningen påminna om tidigare (Porkala nr 2 2017) aviserad kontroll av olika installationer
i varje lägenhet som utförs av Primär parallellt med denna syn.
Kallelse till informationsmötet kommer i god tid att delas ut i samtliga brevlådor.
Hittills har arbetet framskridit utan större störningar. Viktigt att alla öppnar då två 
lägenheter på samma våningsplan i två angränsande hus görs samtidigt. Underlätta för 
entreprenören att utföra sitt jobb utan att flytta på ev möbler och övrig inredning.
Kontakta föreningskontoret om ni önskar vara i 52ans lokal under ombyggnaden.

Aktuell tidsplan:
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Ventiler i fönstren

De nya fönstren är försedda med vädringsventil. 

Genom dessa ventiler kommer luft in i lägenheten och för att klara kraven för
luftgenomströmning behöver dessa vara öppna. Lika mycket luft som sugs ut ur 
lägenheten ska komma in genom dessa ventiler. Luften som kommer in denna väg värms 
upp av radiatorerna under fönstren. Stängs dessa ventiler sugs luft in från okontrollerade 
håligheter och luften värms inte upp. Upplever du drag från dessa ventiler beror det 
snarare på att ni möblerat för nära fönstret. 
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  Denna kan regleras för varje fönster men får absolut inte täppas till, målas över
  Eller överhuvudtaget påverkas på något sätt

  De brister på ventilationen som är innehavarens ansvar kommer att få åtgärdas och
  bekostas av innehavaren. Det är därför viktigt att de brister som upptäcks vid 
  kontrollen åtgärdas innan besiktningen genomförs så att man inte också behöver 
  bekosta en ombesiktning. De brister som noteras vid kontrollen kommer att 
  skickas ut per brev till de innehavare där dessa brister noterats.
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Öppna/stänga fönsterbågen för putsning

Med ett par enkla klick kan du enkelt koppla dit eller från fönsterbågen.
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Gemensamma utrymmen

Lägenhetsförråd

För att förbättra i våra förråd och säkerheten i källarutrymmen genomförde föreningen en 
s k rensa städa – byta – schpock – dag i Faret för först och främst de medlemmar som bor i
höghusen. Vi beställde containrar ordnade med bortforsling av gamla cyklar som skulle 
doneras till Tanzania, styrelsemedlemmarna var på plats för att ledsaga medlemmarna. Vi 
hade en check till HappyGrillen att bjuda de duktiga medlemmar på pizza som belöning. 

Men kl. 12 var antagligen ingen vaken,
 kl. 16 var antagligen ingen hungrig. 

Med andra ord  f i a s ko.
Nu är fråga om styrelsen, som lovad, vågar genomföra samma städning för de övriga 
gatorna? Mejla eller, ring eller lämna lapp på föreningskontoret med ert åsikt.

Bilparkering

En städning har genomförts i parkeringsgaraget Kasködäcket. Styrelsen direktiv att få 
bilarna flyttade den 9/7 har uppfattats av de flesta. Det är dock viktigt att vi alla respekterar
behovet av att städa platserna själva.
Bostadsrättsföreningen har fortfarande problem med att många använder ytorna för 
förvaring av annat än en bil samt en uppsättning däck. Det står tydligt i reglerna att 
hyreskontraktet kan bli uppsagt om det inte efterföljs. De berörda har fått en varning men 
det innebär inte att kontrollerna fortsätter.

Grovsoprum 

Vi har senaste tiden upplevt felsortering i de sopkärl som finns i Faret. Många kastar sina 
kartonger i återvinningen för papper. Platsbristen i kärlen för kartong orsakas oftast i att 
den boende inte väljer att riva sina kartonger utan sorterar hela.
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Dags för stambyte

Föreningen har under många år haft problem med stammar till tappvatten och 
varmvattencirkulation (VVC) som brister och orsakar vattenskador. Redan 2014 var frågan 
uppe för beslut hos stämman. Denna beslutade stämman att inte genomföra något 
stambyte. Stammarna fortsätter att brista och föreningen drabbas av vattenskador. 
Styrelsen har därför upphandlat en projektledare att leda föreningen genom detta 
omfattande projekt.

Den projektledare föreningen har utsett är Lars Sandberg på ÅF (Ångpanneföreningen). Ett
startmöte har hållits och preliminär tidplan har presenterats för styrelsen. Det första som 
händer nu är att ÅF tar fram ett förslag till metod för stambytet, om ett traditionellt 
stambyte ska genomföras eller om det finns andra alternativ. Vi har bland annat tittat på 
en luftad konstruktion som innebär att ett nytt badrum byggs upp inne i det befintliga. 
Med denna konstruktion förkortas byggtiden avsevärt och även föreningens kostnader. En 
relining är inte ett alternativ för föreningen.

Baserat på en övergripande kravspecifikation har styrelsen begärt in offerter från ett antal 
företag med kompetens att projektera ett framtida stambyte i Brf Porkala. Efter vår 
utvärdering föll valet på ÅF-Infrastructure AB, som ingår i ÅF (Ångpanneföreningen), ett 
ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. 
Projektledare på ÅF-Infrastructure är Lars Sandberg. Ett startmöte har hållits och en 
preliminär tidplan har presenterats för styrelsen. 

Eftersom vattenskador uppkommer kontinuerligt i föreningen har vi beslutat att tills vidare 
utföra de återställningar som föreningen ansvarar för i badrummen med enklast möjliga 
medel för att inte lägga ned onödiga pengar på något som ska rivas inom ett eller något 
år. Byggstarten kommer att ske om ungefär ett år. Eftersom arbete nu pågår med att ta 
fram möjliga metoder för föreningen har vi inte just nu svar på några detaljfrågor. Detta 
kommer vi dock att ha till informationsmötena.
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Möte med Trafikverket

Brf Porkala påtalar att man har störts av sprängningsarbetena för Trafikplats Akalla. 
Trafikverket har sammanställt en tabell över de högst uppmätta värdena på 
vibrationsmätaren som sitter monterad på Kaskögatan 2, samt en tabell över värdena på 
Kista Golfcenter. Inga höga värden har uppmätts på fastigheten, som högst 21 % av tillåtet 
riktvärde.
Brf Porkala upplevde sprängningen som gick i måndags (2018-09-17) som väldigt 
störande. En boende upplevde att det fladdrade i persiennerna. Joachim Jonsson förklarar 
skillnaden på vibrationer och luftstötsvågor, och att luftstötvågen i regel inte medför 
skador men kan upplevas som obehaglig. Vibrationer sprids i fasta material, berg eller 
byggnader och kan kännas, men hörs inte direkt. Vibrationer kan dock ge upphov till ljud, 
till exempel klirr av glas i ett vitrinskåp. Vi mäter vibrationer i enheten millimeter per 
sekund. 
Hur förebygger vi skador från vibrationer.
Innan och efter byggstart besiktigar vi alla fastigheter på 150 meters avstånd från 
planerade tunnlar och trafikplatser. Med hjälp av utplacerade mätare kontrollerar vi 
vibrationerna och anpassar storleken på sprängningarna. I känsliga områden arbetar vi 
med små sprängsalvor. Det innebär att vi använder en mindre mängd sprängämne vid 
sprängningarna. Små sprängsalvor minskar förstås vibrationerna, men gör att 
tunneldrivningen går långsammare. Med de vibrationsvärden som hittills har uppstått i 
samband med sprängningsarbetena, samt det avstånd som fastigheterna har till 
sprängplatserna, kunde inget orsakssamband konstateras. Det pratas lite kring 
Akallalänken och Förbifartens arbeten i Hjulsta. Trafikverket bjuder in till öppet hus i 
tunnlarna i Vinsta (Lördagen 6/10 kl. 10:30-14:30, Förrådsgränd 2, Vinsta)

UV=Uppmätt Värde                           GV=Gränsvärde
Vibration Mätning

Datum UV Datum GV Datum UV Datum GV

2017-10-24 5,27 26 2018-05-15 3,86 42 2018-01-15 3,77 26 2018-06-30 2,27 42

2017-11-15 4,02 26 2018-05-22 5,3 42 2018-01-30 4,01 26 2018-07-02 2,02 42

2017-11-21 3,47 26 2018-05-24 5,3 42 2018-02-06 3,52 26 2018-07-03 1,9 42

2017-11-21 3,47 26 2018-05-25 2,64 42 2018-02-07 4,42 26 2018-07-04 5,78 42

2017-11-28 3,9 26 2018-05-28 1,9 42 2018-02-12 4,04 26 2018-07-09 1,7 42

2017-11-29 4,08 26 2018-05-29 2,86 42 2018-02-14 4,06 26 2018-08-09 2,03 42

2017-12-06 3,78 26 2018-05-30 3,48 42 2018-05-22 4,7 26 2018-08-14 1,89 42

2017-12-12 3,47 26 2018-06-05 6,42 42 2018-05-24 4,86 26 2018-08-17 1,8 42

2018-01-02 3,74 26 2018-06-08 2,38 42 2018-05-30 4,13 26 2018-08-17 2,99 42

2018-01-04 3,5 26 2018-06-12 1,84 42 2018-06-05 5,17 26 2018-08-27 2,22 42

2018-01-08 3,66 26 2018-06-13 6,94 42 2018-07-04 5,41 26 2018-08-30 3,12 42

2018-01-09 2,6 26 2018-06-21 2,25 42 26 2018-09-18 1,7 42
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Renovering av hissar på Sibeliusgången

Med start den 26 november kommer samtliga hissar på Sibeliusgången att renoveras. 
Renoveringen startar på Sibeliusgången 42, 46 och 50 och fortsätter sedan enligt bifogad 
tidplan.

Under renoveringen kommer hissen att vara avstängd. Dock kommer endast en hiss i varje 
hus att vara avstängd åt gången och du kommer att ha möjlighet att åka hissen upp i 
porten intill och gå genom brandtrappan till din port. Varje hiss kommer att vara avstängd 
under cirka 3,5 veckor. Innan respektive hiss får tas i bruk kommer den att besiktigas av en 
besiktningsman.

I mitten av mars kommer samtliga hissar att vara renoverade och godkända. Först efter 
detta bytas mattorna i hisskorgarna ut. Då kommer hissen att vara avstängd endast under 
en kortare tid.

Arbetet utförs av Amsler Hiss AB och föreningen har en utsedd projektledare som kommer 
att hålla i arbetet från Gummesson Hisskonsult AB. Om det dyker upp frågor under arbetet
går det bra att ta dessa med vår förvaltare Ann Eriksson. Hon nås på 08-586 344 06 
alternativt ann@adex.se.
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Varma ord, vackra ord, djupa ord...
De äro som doften av en blomma i natten
den man icke ser.
Bakom dem lurar den tomma rymden...
Kanske de äro den ringlande röken
från kärlekens varma härd? /Edith Södergran 

           Foto:Ulla Sjöberg
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