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Rapport från föreningskontoret

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 koordineras med övriga felanmälningar.

Telefonbevakning 08.00 - 10.00:
Många tycker att det är svårt att komma fram per telefon mellan 08.00 - 10.00. Mellan 08.00 - 10.00
när föreningskontoret är öppet för besök prioriteras dessa i första hand. Antingen kan du då lämna
meddelande eller göra en felanmälan på telefonsvararen (vilken kontrolleras vid början och slutet av
arbetsdagen) eller återkomma senare under dagen då kontoret är stängt. Tiden för telefonbevakning har
utökats till 08.00 - 14.00 samtliga vardagar (lunch mellan 12.00 - 12.30).
Ni kan även ringa telefonsvararen direkt (08 - 44 06 86) för att göra felanmälan eller lämna
meddelande.

Filter till kökskåpan:
För att få korrekt funktion på frånluftsuttaget i kökskåpan bör filtret i denna bytas regelbundet. Nya
filter kan köpas på föreningskontoret för 50 kr.

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

Rökning förbjuden i allmänna utrymmen:
Tänk på dina grannar, rök ej i trapphusen.
God Jul och Gott Nytt År !

Gun-Britt och Annette
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Åtgärder efter elavbrottet maj -2002

ör andra året i rad drabbades Akalla av ett längre strömavbrott (2002-05-29 - 2002-05-31). Då
trapphus/våningsplan i höghusen helt saknar inkommande dagsljus uppstår stora problem vid
elavbrott. Styrelsen beslöt därför vid senaste styrelsemötet 2002-05-31 att, som ett första steg,
förse branddörrarna från våningsplanen till trapphusen i höghusen med självlysande skyltning som bl.a.
anger aktuellt våningsplan.
Då armaturerna i höghusen, i samband med det periodiska underhållet, byts ut kommer den inledande
projekteringen att även undersöka möjligheten att integrera nödbelysningen i de nya armaturerna. En
teknisk lösning som skall studeras är att utnyttja reglerbara högfrekvensdon med tre lägen (normal/
nattsänkning/nödbelysning) samt separerbar strömförsörjning. En kombination av batteribackup (UPS)
och anslutning av externt aggregat skulle kunna ge strömförsörjning till nödbelysningen under en längre
tid.
Under hösten utökades omfattningen av
uppmärkningen. Utöver uppmärkning av
höghusens branddörrar ut mot trapphusen
(se bild t.h.) genomfördes en uppmärkning
av 6-våningshusen.
I källarplanet på 6-våningshusen märktes
golvet (se bild t.v. nedan) upp med en
självlysande linje (av samma typ som
används på Arlanda m.m.) som anger
närmaste trapphus/källarutgång som är
giltig utrymningsväg.
Ovanför hissarna (se bild t.h. nedan)
monterades självlysande skylt med aktuellt våningsplan. På källarplan kommer, inom kort, kompletterande uppmärkning av portnummer att monteras ovanför hissarna.

Janne
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Information från Gillesvik

illesvik har hand om föreningens hyresadministration och redovisning. Det är alltså oss som
Du kontaktar om frågor angående Din avgift eller hyra.

Samavisering av flera kontrakt från 1 januari 2002

Många av de boende inom Brf Porkala har flera kontrakt, t ex både lägenhet och en eller flera parkeringsplatser. För att underlätta för Er och för oss genom att minska hanteringen av antalet avier kommer
vi från och med januari 2002 att samavisera dessa. Detta betyder att Du kan få en avi som avser både
Din lägenhet och Din parkerings-/garageplats.
Samavisering kommer ske med lägenheten som huvudkontrakt. Detta betyder att om en person som
står som lägenhetsinnehavare/hyresgäst också hyr en parkeringsplats kommer dessa att komma på
samma avi.
Om Du inte vill att samavisering skall ske eller har andra frågor angående samavisering ber vi Dig
kontakta Gillesviks Förvaltnings AB.
Om Du under ett kvartal byter eller får ny parkerings- eller garageplats kan detta innebära att samavisering inte kommer att ske förrän till nästkommande kvartal.

Påminnelser och inkasso

För att undvika påminnelse- och inkassokostnader ber vi Dig uppmärksamma att avgiften/hyran skall
betalas senast sista vardagen före förfallodagen. Brf Porkala accepterar inte förseningar med
inbetalningarna och försenade betalningar påförs ovillkorligen påminnelseavgift. Om betalning trots detta
inte skulle komma in skickas ärendet vidare till Intrum Justitia, vilket innebär att man får en notering om
betalningsanmärkning hos dem.
Att inte betala i tid skapar alltså onödigt arbete för Din förening och onödiga kostnader för Dig.

Avgifts- och hyresavier

De förtryckta avierna, som skickas ut kvartalsvis, skall i första hand användas vid inbetalning av
avgift/hyra. Inbetalning sker till ett OCR konto och avläsning sker helt maskinellt. Om Du gör Dina
inbetalningar via internet ber vi Dig använda detta konto och ange det OCR-nummer som finns längst
ner till vänster på avierna. Vänligen notera att varje månad har ett eget nummer. Detta konto har postgironummer 490 40 01-7.
Om Du skriver egen avi skall Du använda postgirokonto 124 69 99-5. För detta konto sker avläsning
manuellt. Vi ber Dig därför att Du tydligt anger avinummer, lägenhetsnummer samt vem som gjort
inbetalningen på avin eftersom det annars kan vara mycket svårt att veta vem som gjort inbetalningen.

Autogiro

Autogiro är ett smidigt sätt att hyran dras direkt från Ditt konto i rätt tid.
Om Du flyttar från Porkala skall Du komma ihåg att kontakta Din bank för att säga upp den automatiska autogirodragningen.

Kontakter

Du når oss lättast mellan kl 08.00-12.00 på telefon 08-564 354 10. Du kan även kontakta oss med epost info@gillesvik.se.
Med vänliga hälsningar

Gillesviks Förvaltnings AB

PORKALEN

Nummer 4 december 2002

5

U

Installation av brandvarnare

nder senaste perioden har tämligen stort massmedialt intresse visats gällande kravet på montage av brandvarnare i befintliga flerbostadshus. Nedan ges en kortfattad summering av
aktuellt läge.

Nuvarande räddningstjänstlag [RäL] (1986:1102)
Förebyggande åtgärder
41 § Ägare eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla
utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i övrigt
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd
av brand.

Räddningsverkets Rekommendation (till hur ovan skall bör tolkas och tillämpas)
Allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder (2001-11-02).
(s.3 Ägare och innehavares skyldigheter):
För att hindra eller begränsa skada till följd av bränder bör varje byggnad som stadigvarande eller
tillfälligt används för bostadsändamål vara försedd med fast installerad och fungerande brandvarnare
eller motsvarande anordning för tidig varning vid brand.
Exempel på byggnader som tillfälligt används för bostadsändamål är fritidshus, byggnader med
övernattningsrum eller liknande utrymmen.
Ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och hyresgäst kan lämpligen klargöras i hyreskontrakt eller
någon annan form av avtal mellan parterna. Om inte annat avtalats bör fastighetsägaren svara för
installation av brandvarnaren medan hyresgästen svarar för skötsel av denna.
(s.4 Montage och skötsel):
Inom varje bostadslägenhet bör det finnas minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan.
Brandvarnare bör placeras så att sovande personer kan väckas av larmsignalen. Kontroll av brandvarnares funktion bör ske regelbundet samt i de fall då bostaden inte använts under en längre tid.

Kommunala beslut
I ett antal nyhetsinslag (bl.a. i tidningen Vår Bostad) har angivits att en del kommuner kräver uppsättning av brandvarnare genom politiska beslut. Beslut som i flera fall överklagats till länsrätten och där
förklarats ogiltiga. Detta emedan kommunen är tillsynsmyndighet och skall tillse att aktuell lagstiftning
följs och kan i enskilda fall där detta ej gäller utfärda föreläggande. Någon möjlighet att ställa generella
krav av aktuell typ har dock ej kommunerna. Vid ett eventuellt brandsynsföreläggande från räddningsnämnden måste explicit motivering till detta lämnas, att endast hänvisa till Räddningsverkets allmänna
råd är, enligt info framtagen av jurister vid Räddningsverket, ej tillräckligt.

Ny räddningstjänstlag
En ny lag, kallad Lagen om skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser. är under framtagande och väntas träda ikraft under 2003/2004. Den nya lagen (ref: SOU 2002:10) kommer att samla
den enskildes skyldigheter i ett eget kapitel för att tydliggöra den enskildes ansvar. Den enskildes
grundskyldigheter att vidta förebyggande åtgärder enligt 41§ RäL kommer att vara i stort sett oförändrade i den nya lagen. Regeln kommer att finnas i 2 kap 3 §. Både den gamla och den nya bestämmelsen, 41 § och 2:3, är vida och täcker de flesta åtgärder som man kan kräva av ägare och innehavare.
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Brf Porkala
Under senare period (bl.a. efter branden i Porkalafaret 2000 och den senaste brandinspektionen) har ett
flertal åtgärder för att höja brandsäkerheten genomförts och ytterligare planeras. Att höja säkerheten
med hjälp av brandvarnare är något föreningens styrelse är mycket positiv till. Det är dock viktigt att
vidtagna åtgärder är korrekta och ej stressas fram (jmf. OVK-arbetena 1996/97) och beslut har
därför tagits att till Brand och Räddningsnämnden inlämna dispensansökan (vilket även t.ex. Svenska
Bostäder gjort) för montering av brandvarnare. Detta då ett antal frågeställningar, av främst teknisk
natur, måste söka besvaras innan beslut om framtagning av förfrågningsunderlag, begäran om offerter,
offertutvärdering och slutlig upphandling kan tas. Mer information kommer att ges framöver

Styrelsen

Historik

Gå med i grannsamverkan !

Under 1997 startade grannsamverkan med en några deltagare gick igenom hela föreningen och knacka
dörr och många intresserade anmälde sig då. Det är dock önskvärt om vi fick en heltäckande grannsamverkan.

Varför ?
Minskad skadegörelse och inbrott vilket leder till
lägre månadskostnad. Ökad trygghet och trivsel.

Vad krävs ?
Bättre kontakt med de närmaste grannar. Man
kan tillsammans hjälpas åt att notera om personer
upphåller sig i fastigheten utan att höra hemma
där . På detta sätt kan inbrott och skadegörelse
minskas.
Grannar kan dessutom hjälpas åt med posten
m.m. Genom att man bättre lär känna de boende i
huset är det lättare att våga ifrågasätta och bry
sig vad som händer i huset.
All stöldbegärlig egendom bör märkas då detta
minskar tjuvens intresse och ökar sannolikheten
att återfå stulna ägodelar efter en eventuellt stöld.
Det tar inte många minuter att rista in personnummer på t.ex. DATOR, CD, VIDEO, TV, KAMERA,
CYKEL! Märkutrustningen kan Du låna mot depositionsavgift av 100 kronor hos huvudpersonen
Barbro Alvolin.
Skalskyddet dörrar och fönster inkl. lås bör ses över och kompletteras.

Var anmäler jag mitt intresse ?
Till föreningskontoret (Sibeliusgången 36, 08 - 750 66 30), som då vidarebefordrar anmälan, eller till
Barbro Alvolin direkt. Det går även bra att anmäla intresse via e-mail (porkala@telia.org).

Barbro / Ulla
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Låsbytet 2002/2003

D

et sedan tidigare planerade låsbytet blev p.g.a. att ett antal nycklar stals vid ett inbrott under
slutet av vecka 46 både mer omfattande och fordrade betydligt kortare genomförandetid. En
kortfattad genomgång av vad som genomförts och vad som återstår att göra i samband med
låsbytet ges nedan.

Nytt låssystem - markant höjning av säkerheten
√
√
√

Kopieringsskyddade nycklar
Unik nyckelmärkning omfattande samtliga nycklar (5000 - 6000 st).
Märkningen har bl.a. ändrats så att ej trivial koppling till husnummer, bilbur etc finns.
Omklassning av nyckelkategorier för att minimera behovet av huvudnycklar

Nycklar till bilburar på Kasködäck och i Porkalafaret.
Detta låssystem var ej planerat att genomföras men krävdes p.g.a. aktuellt inbrott.
Samtliga hyresgäster till plats med bur har
tillskrivits och utkvittering av nya lås och
nycklar har genomförts under v. 48-v. 50.
De nya låsen är av typ ASSA RUKO 3 och
har nycklar av samma typ (Assa Twin
Combi 4800) som huvudlåssystemet.

Låsbyte etapp - I
Denna, planerade etapp, omfattande samtliga lås som går till utrymmen de boende ej
har tillträde till, har genomförts under v.48 v.49.

Lånenycklar - lägenhetsförråd
För att snabbt återställa skalskyddet till lägenhetsförråden byttes låscylindrarna till dessa under v.48 och
lånenycklar kan kvitteras ut (korttidslån, max 24 timmar) på föreningskontoret fram till slutförandet av
låsbytets etapp - II då ordinarie nycklar kan kvitteras ut.

Låsbyte etapp - II (boendenycklar) - tidplan:
v.3 - v.5
v.6

Utkvittering av nycklar (genomförs gruppvis), separat skriftligt besked distribueras veckan
innan aktuellt utkvitteringstillfället.
Byte av cylindrar

Varje bostadsrättsinnehavare (huvudägaren) kvitterar ut totalt fem (5) nycklar varav tre (3) nycklar till
entréerna. Nyckellånet är personligt och nycklarna skall omregistreras vid lägenhetsöverlåtelser.

Utlåningsregler
Omarbetning av rutiner och villkor för utkvittering av nycklar pågår för närvarande och syftet är dels att
förbättra kontrollen av utlånade nycklar och dels skapa effektivare hantering. Mer info kommer att i
samband med låsbytets etapp - II.

Styrelsen
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J

ulen med dess bestyr närmar sig med stormsteg. Snöröjningen kan bli omfattande och för att inte
hindra markpersonalen i deras jobb ber vi Er:

√ att inte parkera fordon

så de hindrar markpersonalen att fullgöra sina
åtaganden

√ att plocka bort alla

cyklar som ej användes
(Särskilda cykelförråd
finns - kontakta föreningskontoret om Ni önskar
kvittera ut en nyckel.)

√ att respektera de

parkeringsregler som finns
i området
Förhoppningen är att en
fungerande framkomlighet skall finnas även om det vita pudret kan komma i större mängder och ställa
till problem för framkomlighet under kortare perioder.
Målet är att trappor, entréer och övriga ytor skall hållas fria för framfart för samtliga.
För närvarande har vi all belysning fungerande. Är någon lampa mörk en längre tid - gör en felanmälan!
Målet är att föreningen utemiljö skall vara upplyst för allas trevnad.

Arne

Var är snön till snögubben ?
(bilden togs 2002-12-14)
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Installation av intranätverk

I

samband med installationen av föreningens bredbandsnät drogs till varje hus [via s.k. BloLite multi
ducts] fyra (4) single mode fiberpar och två (2) multimode fiberpar. Utrymme finns för ytterligare två fiberpar i existerande blåsrör. Intranätets stamnät utgörs av dessa multi mode fiberpar.

För att få ett komplett intranät erfordras att aktiv utrustning ansluts till stamnätet ovan. Då den passiva
delen av intranätverket redan installerats i samband med den tidigare bredbandsinstallationen är det
viktigt att inte få några artificiella gränsytor mellan denna och den aktiva utrustningen. Detta skulle i så
fall kunna ge problem vid service etc (då olika företag lätt skulle kunna skylla på andra parter).
Styrelsen har under hösten tecknat ett avtal med Sigma Måldata vilket är ett tillägg till huvudinstallationsavtalet. Avtalet gäller både installation och framtida service av föreningens intranätverk.
Den aktiva utrustning som installeras är från Cisco (Cisco Catalyst 2950, Cisco Catalyst 3550 och PIX
515E) och har både hög kapacitet och driftsäkerhet. Nätverket kommer att ansluta de olika huskropparna med bithastigheten 1 Gb/s och därför finns väl tilltaget utrymme för bandbreddskrävande utrustning (kameror etc).
Några användningsområden för intranätverket är:

♦

Sammankoppling av föreningens renoverade tvättstugor. Initialt för att möjliggöra enkel
omprogrammering av brickor, insamlande av driftstatistik, fjärrfelsökning (av serviceföretag).
Tänkbar utveckling är installation av en webb baserad front-end som möjliggör bokning via
internet.

♦

Sammankoppling av föreningens interna kontor/lokaler. Till en början gäller detta främst
föreningskontoret (Sibeliusgången 36) och det nya kontoret på Sibeliusgången 34.

♦

Ihopkoppling med det drifttekniska nätverket (Echelon LonWorks baserat) för att möjliggöra
snabb dubbelriktad kommunikation till/från TAC.

♦

Plattform för installation av kameror till parkeringsgaraget (Porkalafaret) enligt tidigare
stämmobeslut. Kanaliseringen är anpassad för tillkommande kablar till kamerorna.

♦

Möjlig plattform för styrning av lås/belysning (kan även göras via det drifttekniska nätverket).

Installation, test och idrifttagande kommer att ske under perioden dec - feb. För att erhålla hög säkerhet
kommer nätverket att delas upp i flera olika virtuella nätverk (VLAN) och särskild kontroll av anslutna
enheter kommer att kontinuerligt att göras.

Mats

Köpes / Säljes
Köpes:

Marbodalgarderober beteckning 30/31/32, 1 st av varje. Bruno Betlehem 08 - 752 79 44
Marbodalgarderober: 3 x 60 cm bred eller 1 x 80 + 2 x 60 cm. B Spaak 08 - 752 00 49
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Bredbandsnätet

Blanketter - Utfors

Har Ni behov av användarinstruktioner, blanketter etc
gällande abonnemang kan Ni hämta dem på föreningskontoret eller på föreningens hemsida
(www.porkala.org).

Vid problem
Har Ni problem med bredbandsanslutningen bör Ni först
noga undersöka Er egen utrustning (både hårdvara och
mjukvara), särskilt om Ni gjort någon förändring av densamma. Kan Ni ej hitta något uppenbart fel - tag
kontakt med Utfors kundsupport. Först vid långvariga problem/driftstörningar skall föreningskontoret
kontaktas för eventuell felsökning av det interna nätverket etc.

Fortlöpande kontroll

Fortlöpande kontroll vad gäller prestanda och driftstörningar görs fortlöpande av styrelsen. Avtalet med
tjänsteoperatören anger även att denne aktivt skall underlätta denna kontroll.

Ytterligare operatörer

Nätverket tillåter upp till fyra (4) samtidiga operatörer och avtalet med Utfors begränsar ej konkurrensen. Skulle det för föreningen vara förmånligt/önskvärt att ta in ytterligare operatörer kan alltså detta
göras tämligen snabbt. Dock måste nogsamt tillses att även framtida avtal ej begränsar konkurrensen.
Styrelsen inhämtar fortlöpande information/underlag från andra operatörer för att undersöka vilka föroch nackdelar som avtal med dessa skulle medföra för de boende.

Utfors ekonomiska problem

Liksom i stort sett samtliga bredbandsföretag som, utöver att sälja bredbandskapacitet, även äger och
underhåller en infrastruktur har Utfors dålig lönsamhet. I nyhetsmedia har informerats om dessa problem och aktuellt läge för Utfors är att företaget har ansökt och erhållit tillstånd för s.k. rekonstruktion.
Detta ger företaget en respit på 12 månader att lösa de ekonomiska problemen. Ett rekonstruktionsförslag från norska Nortel är för närvarande under behandling.
Utfors har inte till föreningen avgivit någon information med anledning av ovan och deras åtaganden
mot föreningen och anslutna abonnenter kvarstår oförändrat.
Har Ni frågor/synpunkter gällande bredbandsnätet - hör av Er till styrelsen !

Mats

Föreningens hemsida: www.porkala.org
Den färskaste informationen finns utlagd på hemsidan varför vi
uppmanar alla intresserade att regelbundet gå in på hemsidan
och kolla under Nyheter ! (www.porkala.org/nyheter.htm).
Vi söker lägga in nytt material ett antal gånger per månad.
I och med bredbandsinstallationen förväntas antalet boende som aktivt utnyttjar internet hemifrån att
öka kraftigt. Som ett resultat av detta kommer föreningens hemsida att få en mer framträdande roll vad
gäller att ge info till de boende.
PORKALEN
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VIKTIGA TELEFON nr
Brf Porkala
Föreningskontoret

08 - 750 66 30

Sibeliusgången 36, E-plan
(Gun-Britt och Annette)

Öppet tid:

Mån-Fre: 08-00 - 10.00
Mån:
19.00 - 20.00 *)
*) bemannad av styrelserep.

Felanmälan

Felanmälan, nyckelhantering,
överlåtelser, kontrakt, hyreslokaler, garage- och P-platser.
Telefontid: 08.00 - 14.00
(lunch: 12.00 - 12.30)

08 - 750 66 30

Felanmälan dygnet runt,
(Telefonsvarare då
föreningskontoret är stängt.)

08 - 444 06 86

(direktnr. till telefonsvarare)

Akuta fel:
08 - 18 70 00
Dygnet Runt Service
Fastighetsjour AB

Akuta felanmälningar på icke
ordinarie kontorstid (mån - fre
16.00 -07.00 och samt helger).
OBS! Hissfel anmäls direkt till
Kone AB.

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

ISS - Arsenalen

08 - 560 334 94

Brådskande fel, vardagar efter
kontorstid (efter 14.00).

Felanmälan Hiss

08 - 618 01 80

Kone AB (alla hissfel inkl. jour)

Länsparkerings
Bevakning

08 - 735 60 20

Parkeringsbevakning

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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