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PORKALEN                 
Ansvarig	utgivare:
Lars-Åke H. Hedberg
Ordförande

Besöksdress:
Brf Porkala
Sibeliusgången 34
164  72  KISTA

Redaktör:
Lars-Åke H. Hedberg

Hemsida:
www.porkala.se

E-post:
porkala@telia.com

Nästa nummer utkommer i första 
kvartalet 2012. Sista dag för 
insänt material: 29 februari.

De bilder i tidningen som saknar bildbyline 
(namn på fotograf) har tagits av Lars-Åke H. 
Hedberg.

Tryckeri:
APEC-Tryck & Förlag AB
Spånga, 08-761 81 18

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)

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

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

Förvaltare,	Hans	Öhman
HSB Servicecenter tel. .......................08 - 785 35 00
(måndag – fredag 08:00-16:30)

E-post	till	styrelsen:	porkala@telia.com

Akuta	fel	under	kontorstid
vardagar 14:00 – 18:00, då kontoret är stängt 
Ecuro Fastighetsdrift 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 ärendet ej bedöms som akut, måste den boen
de själv betala utryckningen!

Viktiga	telefonnummerFörändring	i	styrelsen
Vice ordförande Marianne 
Berg  sten som varit ledamot i 
Brf Porkalas styrelse i sex år, har 
flyttat från föreningen och läm-
nade därmed styrelsen.
 Vi tackar Marianne för det 
arbete hon lagt ned i föreningen 

och önskar henne all lycka i det 
nya boendet.

Ny vice ordförande är Reija Ri-
sanen, som också är gruppan-
svarig för Informationsgruppen 
i styrelsen.

Brf	Porkalas	styrelse
Att en ledamot i styrelsen har f lyttat, har inte 
inneburit att vi gjort något fyllnadsval. I stäl-
let går någon av suppleanterna Göran Lind-
gren eller Anders Lagnefeldt upp till en or-
dinarie ledamotsplats vid styrelsens möten. 
Mariannes tidigare ansvarsområden har förde-
lats mellan styrelsens ledamöter.

Lars-Åke H. Hedberg, ordförande
Reija Rissanen, vice ordförande, informations- 
och  personalansvarig
Mats Björndahl, sekreterare
Bela Johansson, ledamot, ekonomiansvarig
Dariush Adineh, ledamot, byggansvarig
Georgios Kantenidis, ledamot 
Fred Åkesson, ledamot utsedd av HSB
Göran Lindgren, suppleant 1 
Anders Lagnefeldt, suppleant 2
Jonas Erkenborn, suppleant utsedd av HSB

Om några veckor möter vi ett 
nytt år, 2012. Som alltid innebär 
ett nytt år att förväntningarna 
ökar. Nu ska jag äntligen ta itu 
med det gamla som blivit liggan-
de, kanske sluta med någon ova-
na, börja träna och se till att få 
mer tid med mina nära och kära.
 En nyhet blir det för några av 
oss som bor i Brf Porkala, näm-
ligen att det nya bredbandet bör-
jar fungera. Några av oss har 
haft det sedan tidigare och det vi 
märker är väl främst att utgifter-
na minskar en del varje månad i 
och med detta.
 Arbetet med den nya bud-
geten är avklarad och förhopp-
ningsvis  ska vi under året kunna 

omförhandla några ytterligare 
avtal för att sänka kostnaderna 
och öka kvalitén på de tjänster 
vi upphandlar.
 Till sist vill styrelsen och jag, 
önska er som läser Porkalen, ett 
riktigt Gott Nytt År 2012!

Lars-Åke H. Hedberg

Ordföranden har ordet

Vid extrastämman i augusti be-
slutades att vi ska ge medlem-
marna möjlighet att få informa-
tion från Brf Porkala som e-post.
 För att genomföra detta bör-
jar vi nu en insamling av e-post-
adresser. Det är naturligtvis fri-
villigt att delta, och vi kommer 
tills vidare att fortsätta att dela ut 
information på samma sätt som 
hittills.

Gör	så	här
Skicka ett e-brev (mail) till 
porkala@telia.com där du 
skriver ”E-postinfo” i ämnes-
raden. I meddelandefältet skri-

ver du ditt namn, din adress och 
lägenhetsnummer (det som står 
på inbetalningskorten för avgif-
ten, samt på en 
liten skylt på 
dörren).
 Av säker-
hetsskäl mås-
te du skicka 
e-bre vet från 
sam ma adress 
som informa-
tio nen ska skic-
kas till. Du kan 
således inte be-
ställa informa-
tion till en an-

nan persons e-postadress, och en 
annan person kan inte göra dig 
till mottagare.

Nu	kan	du	få	Porkala-information	med	e-post

”meddelandefältet”

Förvaltaren	flyttar
Föreningen har tecknat ett nytt avtal med HSB 
som börjar gälla den 1 januari 2012. Den tid som 
man kunde träffa vår förvaltare Hans Öhman på 
föreningskontoret har nu tagits bort.
 Detta innebär att Hans Öhman kommer att ha 
sin fasta arbetsplats på HSB-kontoret på xxxxga-
tan. 
 
Den medlem som vill komma i kontakt med för-
valtaren kan ringa till:
HSB Servicecenter tel. 08 - 785 35 00
(må-fre 08:00-16:30)
Servicecenter kontaktar då Hans och kopplar över 
samtalen till honom om de inte själva kan svara på 
frågan.
 Kontakt med Hans ska endast gälla förvaltar-
ärenden och inga felanmälningar eller liknande. 
Dessa sköts som tidigare av personalen på fören-
ingskontoret.
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Då den ordinarie stämman tog så lång tid, hann mötet 
inte med alla punkterna på dagordningen, utan motio-
nerna fick behandlas på en extra stämma den 22 au-
gusti i Akalla kyrka. Ordförande vid denna extra-
stämma var Stefan Johansson förtroendevald i 
HSB Stockholm.

Rapporter från två extrastämmor:

1.	Motionerna	i	augusti
.

Trafikverket tror inte att det inne
bär att genomförandet av projek-
tet kommer att bli försenat.
 Dagens Nyheter skriver att 
Projektledningen för Förbifart 
Stockholm har sökt de omfattan-
de tillstånd som behövs för att 
hantera grundvattnet vid bygget 
och efter det att tunnlarna är fär-
diga och för att anlägga tre pro-
visoriska hamnar.
 – I vår planering räknar vi 
med att få de tillstånd vi behö-
ver vid årsskiftet 2012–2013, sä-
ger Riggert Anderson, projekt-
chef för Förbifart Stockholm. 

Han betonar att Trafikverket in-
te kommer att gå ut och begära 
in offerter för de omkring 50 en-
treprenader som ingår i projektet 
förrän efter det att alla tillstånd 
är klara.

Det betyder att ambitionen att 
starta bygget i slutet av 2012 
stannar vid en ambition. Det blir 
snarare så att arbeten inte kom-
mer i gång på allvar förrän i slu-
tet av 2013.

Förbifart Stockholm:

Bygget	kan	försenas	minst	ett	år
Projektarbetet med För bi
fart Stockholm pågår för 
fullt, säger Trafikverket på 
sin hemsida. Men med de 
pågående överkla gande
na av bland annat vatten
arbetena innebär att pro
jekteringen av Förbifart 
Stockholm hittills har blivit 
försenad med ett knappt år.

Översiktsbild över 
sträckningen av Förbi-
fart Stockholm.
 I söder börjar den 
vid E4 vid Kungens kur-
va, detaljbilden visar 
sträckningen förbi Akal-
la, och sedan ansluter 
förbifarten vid Häggvik 
till E4 och  Häggviks-
leden som går mot Vax-
holm och E18.
Illustratör: Tomas Öhr-
ling. Trafikverket.

Kirsten Skontorp ordnar sedan 
en tid träffar för föreningens se-
niorer. Träffarna har varit myck-
et uppskattade och välbesökta. 
Man träffas i föreningens träff-
lokal på Sibeliusgången 40, där 
det bjuds på fika och något in-
tressant att lyssna till eller att be-
grunda.
 Nu senast var det Erik Lind-
berg från Hästa gård som hade 

mycket att berätta både om går-
den och Järvas historia. Han be-
rättade om hur den drivs i dag 
och alla de verksamheter som 
finns där. Man har bland annat 
gårdsbutik och café och produk-
tionen är ekologisk. Arne Er-
iksson kompletterade föreläs-
ningen med att visa många fina 
foton från Hästa gård och dess 
omgivningar. På Hästas hemsi-

da kan man läsa att platsen Häs-
ta härstammar från 1350- talet 
och betyder hässja (ställningen 
som man torkar gräs/hö på).

Nästa träff är planerad till mit-
ten av januari 2012; titta på an-
slagstavlorna i entréerna efter 
in bjudan. 

Populära	samkväm	för	föreningens	äldre

Eftersom det gått en tid sedan stämman, presenteras varje motion tillsammans med yrkandet i 
förkortad form, tillsammans med namnet på motionären. I spalten till höger redovisas stämmans 
beslut och eventuella kommentarer enligt protokollet från stämman (de förändringar som en av 
justerarna noterat har inte tagits med). I de fall motionen anses besvarad, står svaret i sammanställ-
ningen av motioner. En sammanställning av alla motioner och styrelsens eventuella svar, finns att 
läsa i nummer 2/2011 av Porkalen. Den och hela protokollet från stämman finns att läsa på fören-
ingskontoret (inklusive justeringsanmärkningar).

Motioner (förkortade) Beslut
Motion nr 01, Karl-Arne Bertilsson, 1102
Yrkande
Jag vill att alla tvingande kollektiva avgifter specificeras på avgiftsavin. 

Motion nr 01
Stämman beslutar att avslå mo-
tionen

Motion nr 02, Karl-Arne Bertilsson, 1102
Jag menar att vår förening behöver ”friskt syre/styre”...
Yrkande
Därför föreslår jag att ingen får sitta oavbrutet mer än tre mandatperioder. 

Motion nr 02
Stämman beslutar att avslå mo-
tionen

Motion nr 03, Karl-Arne Bertilsson, 1102
Yrkande
Jag vill därför att föreningen begär att HSB Stockholm utser en annan representant 
med erfarenhet och kunskap som kan stötta och hjälpa vårt styre. 

Motion nr 03
Stämman beslutar att anse motio-
nen besvarad 

Motion nr 04, Karl-Arne Bertilsson, 1102
Yrkande
Jag vill att behov av säkerhet och skydd utreds och regler fastställs. 

Motion nr 04
Stämman beslutar att avslå mo-
tionen 

Motion nr 05, Karl-Arne Bertilsson, 1102
Enligt min mening har vi inte en acceptabel revisor...
Yrkande
Jag vill att föreningen anlitar en auktoriserad revisor. Detta är vårt enda skydd mot 
mygel och oegentligheter, såväl som misstag begångna av vår styrelse samt leveran-
törer. 

Motion nr 05
Stämman beslutar att anse motio-
nen besvarad

Motion nr 06, Karl-Arne Bertilsson, 1102
Jag vill fästa uppmärksamhet på att ett antal grekiska företag...
Yrkande
För att undvika rykten och misstankar om mygel och ev. brott, föreslår jag att:
föreningen anlitar en utomstående revisor som granskar föreningen.
snarast säger upp alla avtal med grekiska företag (...)

Motion nr 06
Stämman beslutar att avslå mo-
tionen 

Motion nr 07, Karl-Arne Bertilsson, 1102
Vår styrelse har myglat fram beslut i strid emot våra stadgar...
Yrkande
Jag vill därför att våra stadgar ändras tillbaka till de ”gamla”. De som ersattes av de 
nu gällande stadgarna. 

Motion nr 07
Stämman beslutar att avslå mo-
tionen 
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Motion nr 08, Karl-Arne Bertilsson, 1102
Som alla vet får vi med mycket kort varsel före årsmötet tillgång till de inlämnade 
motionerna...
Yrkande
Jag föreslår att alla motioner distribueras till medlemmarna på lämpligt sätt senast en 
vecka efter senaste inlämningsdag. Styrelsens tyckande kan lämpligen meddelas se-
nast två veckor före stämmodatum. 

Motion nr 08
Stämman beslutar att avslå mo-
tionen 

Motion nr 09, Karl-Arne Bertilsson, 1102
Yrkande
Jag vill ha min mobiltelefon kopplad till portlåset. 

Motion nr 09
Stämman beslutar att avslå mo-
tionen 

Motion nr 10, Karl-Arne Bertilsson, 1102
Vår förening drabbas av reklamutdelare...
Yrkande
Jag vill därför att föreningen endast låter utdelare som är dresserade för sin uppgift 
att få tillträde samt att ”gratistidningar” för att vara gratistidningar skall betala hela 
kostnaden för sopphämtning av skräpet de lämnat inom vår förening. 

Motion nr 10
Stämman beslutar att anse motio-
nen besvarad 

Motion nr 11, Karl-Arne Bertilsson, 1102
Yrkande
Jag anser att Hans Öhman inte producerar vad vi betalar för. Jag vill att Hans Öhman 
byts ut mot en konsult som åtminstone förstår innebörden av och kan respektera för-
eningens stadgar. 

Motion nr 11
Stämman beslutar att anse motio-
nen besvarad 

Motion nr 12, Ny belysning till orienteringstavlor
E. Halfan, 816, m.fl.
Yrkande
Undertecknade motionärer förelägger årsstämman följande yrkande:
att belysningsarmaturerna till föreningens två orienteringstavlor byts, i enlighet med 
förslag tillställt styrelsen 2010-10-20, till sådana som nyttjar LED-teknik. Detta för 
att säkerställa funktionen och ge lägre kostnader för föreningen.
Styrelsen anser att de befintliga orienteringstavlorna inte längre fyller sin funktion.
Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar att uppdra till styrelsen att införskaffa 
och montera upp nya anslagstavlor avsedda att placeras på marknivå.
 Detta för att en mindre tavla på marknivå blir mera tillgänglig för besökaren och 
för att den blir billigare att underhålla.
 Vid nyanskaffande, kan sannolikt belysning av den energisnåla typ som förslags-
ställarna omnämner, väljas. Karl-Ame Bertilssons föreslår att en liten tavla med hän-
visning sätts under. 

Motion nr 12
Stämman beslutar
– att avslå motionen.
– att bifalla styrelsen förslag till 
åtgärd
– att avslå Karl-Arne Bertils-
sons tilläggsförslag. 

Motion nr 13, Luftvärmepump – frånluftsfläktar
Arne Eriksson, 756, m.fl.
Yrkande
Undertecknade motionärer förelägger årsstämman följande yrkande:
att en öppen upphandling av en förstudie, från sakkunniga VVS-konsulter, gällan-
de montering av FLVP på lägenhetsrånluftsfläktarna i hus 1418 genomföras snarast 
möjligt med målet att vara färdigställd senast 6 (sex) månader efter föreningsstämman. 
Studien skall vara sådan att den kan nyttjas vid en eventuellt kommande projektering
att förstudien görs tillgänglig (ex. via föreningskontoret) till alla föreningsmedlemmar 
som önskar ta del av denna.

Motion nr 13
Stämman beslutar att anse motio-
nen besvarad 

Motion nr 14, Komplettering av porttelefonsystem
Ritva Tjelder, 820, m.fl.
Yrkande
För att kunna möjliggöra både nyttjande av sin egen porttelefon och bortfiltrering av 
”hemliga nummer” föreslås (...) nummerpresentationen för (porttelefonerna)
(...) information i Porkalen (...) vilka nummer som nyttjas för porttelefonerna. 

Motion nr 14
Stämman beslutar att avslå mo-
tionen.
Lars-Åke Hedberg framför att 
styrelsen kommer att undersöka 
om en komplettering av låssyste-
met är möjligt.

Motion nr 15, Otillbörlig begäran om tillträde till lägenhet
Ritva Tjelder, 820, m.fl.
Föreningen kan, bl a för att uppfylla sitt underhållsansvar, behöva begära tillträde till 
föreningens lägenheter...
Yrkande
att styrelsen föreläggs att nogsamt tillse att begäran om tillträde till lägenhet görs, så 
långt som möjligt, för maximalt 4 timmar (fm alt. em). 

Motion nr 15
Stämman beslutar att anse motio-
nen besvarad

Motion nr 16, Förbättring av belysning
Ulla Sjöberg, 094
Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen skall dels återställa den belysning, mellan hus 14 
och hus 1, som monterades ned vid renoveringen av gårdarna och dels söka förbättra 
belysningen ytterligare. 

Motion nr 16
Stämman beslutar att avslå mo-
tionen.

Motion nr 17, Felaktig föreningsinformation - Brandvarnare
Kenny Wong, 213, m.fl.
Yrkande: att styrelsen omgående korrigerar den felaktiga föreningsinformationen 
gällande brandvarnare 

Motion nr 17
Motionären meddelar att motio-
nen tas tillbaka.

Motion nr 18, Gruppanslutning - Bredband
Jörgen Persson, 762, m.fl.
Yrkande
att styrelsen omgående distribuerar heltäckande information om gruppanslutningsav-
talet till föreningens samtliga medlemmar
att styrelsen senast tre (3) månader efter föreningsstämman kallar till extrastämma 
för att låta föreningens medlemmar ta beslut i frågan 

Motion nr 18
Stämman beslutar att avslå mo-
tionen.

Motion nr 19, Självstängande bom, Kaskögatan
Per-Evert Engvall, 698
Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska montera en självstängande bom på infarten 
från Kaskögatan. 

Motion nr 19
Stämman beslutar att anse motio-
nen besvarad

Motion nr 20, Kompletteringar av bommar
Ritva Tjelder, 820, m.fl.
Yrkande
att styrelsen i första hand undersöker möjligheten att svetsa igen bommen på Kask-
ögatan så att föreningen endast nyttjar bommen vid Sveaborgsgatan
att, om åtgärd i ovan punkt ej är möjlig att genomföra, bommen på Kaskögatan ändras 
så att den får självstängning lika bommen vid Sveaborgsgatan
att bom/bommar förses med skylt som anger att de skall hållas stängda och uppma-
ning att göra felanmälan om bommen är ur funktion
att styrelsen tecknar erforderliga skötsel-, underhålls- och jouravtal för att säkerställa 
en så hög driftsäkerhet som möjligt 

Motion nr 20
Stämman beslutar att anse motio-
nen besvarad 

Motion nr 21, Felaktig föreningsinformation - Underhållsansvar brl, Stejvor Bernt-
sen, 799, m.fl.
Yrkande
att styrelsen omgående korrigerar den felaktiga föreningsinformationen gällande un-
derhållsansvar så att denna överensstämmer med föreningens stadgar 

Motion nr 21
Stämman beslutar att anse motio-
nen besvarad 

Motion nr 22, Efterlyses - Kvalitetshöjning av städning
Ritva Tjelder, 820, m.fl.
Yrkande
att styrelsen föreläggs att söka höja (läs: återställa) städkvalitén så att boendemiljön 
för föreningens medlemmar ej påverkas negativt. (...) 

Motion nr 22
Stämman beslutar att anse motio-
nen besvarad

Motion nr 23, Pirjo Lawson, 709
Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska bekosta veckovis städning på bastun. 

Motion nr 23
Stämman beslutar att anse motio-
nen besvarad

Motion nr 24, Pirjo Lawson, 709
Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska bekosta byte av lavarna och uppfreshning av 
panelväggarna i bastun. 

Motion nr 24
Stämman beslutar att bifalla mo-
tionen. 
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2.	Ändring	av	stadgarna
På den andra extrastämman var det så dags att rösta för el-
ler emot den stadgeändring som krävdes för att kunna ta ut 
samma summa för bredbandstjänsten från alla bostads-
rätter. Denna andra extrastämma hölls den 24 oktober i 
Akalla kyrka.

Motion nr 25, , Mikael Moutakis, 570
Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska skriva ett avtal som innehåller klausuler om 
att BBB inte får:
- stänga nätverksportar mellan föreningen och Internet, (...)
- medvetet diskriminera vissa användare, vissa typer av program (...) 

Motion nr 25
Stämman beslutar att anse motio-
nen besvarad 

Motion nr 26, Christer Forsberg, 809
Vid Porkalagaragets västra infart finns en trapp mellan garageplanen...
Yrkande
Mitt förslag är att man sätter några trappsteg i denna ”grässlänt”. 

Motion nr 26
Stämman beslutar att anse motio-
nen besvarad

Motion nr 27, Stefan Wahl, 432
dom som knäpper iväg fimpen (osläckt) ut från balkongen etc...
Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska på hemsidan ta med alla huskroppar som till-
hör föreningen. Och man kan på ett enkelt sätt (anonymt?) kan peka ut/anmäla indi-
viden/balkongen/fönstret som beter sig så oansvarigt. Där styrelsen sen får í uppdrag 
att prata/bötfälla personen/erna. 

Motion nr 27
Stämman beslutar enligt styrel-
sens förslag

Motion nr 28, Stefan Wahl, 432
Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska ändra öppettiderna förslagsvis följande. 
Måndag och fredag som idag, med undantag kvällsöppet på måndag kväll som kan 
läggas på tisdagen med en representant från styrelsen. Tisdag - Torsdag l6.00/ 17.00 
- 19.00/20.00 

Motion nr 28
Stämman beslutar att anse motio-
nen besvarad

Motion nr 29, Tarja Lundin, 102
Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska ha öppet på Föreningskontoret även vissa ef-
termiddagar 

Motion nr 29
Stämman beslutar att anse motio-
nen besvarad

Motion nr 30, Stefan Wahl, 432
Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska knyta upp fler avtal med företag exempelvis: 
Golvläggare, Tapetserare, Målare och Köksinredare/renovering. Dock inte avtal som 
gör att ett bolag automatiskt får alla arbeten av samma typ i föreningen. 

Motion nr 30
Stämman beslutar att avslå mo-
tionen

Motion nr 31, Stefan Wahl, 432
Yrkande
Att stämman beslutar. att föreningen ska samla in e-mail adresser för att via det fo-
rumet informera och spara på pappershanteringen. (...)

Motion nr 31
Stämman beslutar enligt styrel-
sens förslag 

Motion nr 32, Per-Evert Engvall, 698
(...) informationsskylt som talar om hur portkodssystemet fungerar.
Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska låta montera upp en instruktion enligt ovan 
så att den kan läsas från utsidan på varje port som har porttelefon. 

Motion nr 32
Stämman beslutar att bifalla mo-
tionen. 

Motion nr 33, Billy Westbom, 592
Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska förse dessa platser (övre parkeringsdäcket 
Kaskögatan) med el-stolpar. (...) 

Motion nr 33
Stämman beslutar att avslå mo-
tionen.

Motion nr 34, Stephan Hedberg, 572
(...) belysning i prånget (gången) mellan husen, från gården till Porkalagatan.
Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska titta på kostnader och ordna med belysning. 

Motion nr 34
Stämman beslutar att anse motio-
nen besvarad

Motion nr 35, Resursförstärkning - informationshantering
Ulla Sjöberg, 094
Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen skall skjuta till extra resurser (ex. via sekreterar-
hjälp) för att söka förbättra hanteringen av bl a medlemsskrivelser. 

Motion nr 35
Stämman beslutar att anse motio-
nen besvarad

Motion nr 36, Gruppanslutning Bredband, Styrelsen
att föreningen skall sluta ett avtal om kollektivt bredband/telefoni för föreningen. När 
avtalet skall börja gälla (styrelsen rekommenderar årsskiftet 2011/2012). Vilken mo-
dell som medlemmarna väljer för att betala den kollektiva kostnaden. Efter genom-
gången av alla motioner, fanns två punkter kvar på dagordningen att besluta om, det 
var dels den stadgeändring som krävs för att kunna debitera lika för bredbandet och 
dels frågan om att välja in ytterligare en ledamot i styrelsen, förre ordföranden Geor-
gios Kantenidis, som med sin kunskap om föreningen är viktig för att överlämningen 
till den nya styrelsen ska gå så smärtfritt som möjligt.

Stadgeändring (paragraf § 31: Avgifter till föreningen)
Förslag till ny lydelse (bara den del av paragrafen som berörs):
(...) Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att mot-
svara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader, samt amorteringar 
och avsättning till fonder. Dessutom kan för varje lägenhet tas ut en, för varje till-
fälle av styrelsen fastställd, fast avgift för gruppanslutning avseende abonnemang på 
bredband, television, telefon, eller dylikt. För tillval som medlemmen gör, utöver det 
abonnemang som beslutats av styrelsen, svarar respektive medlem för alla kostnader. 
(...) (den föreslagna nya texten är fet)

Motion nr 36
- Stämman beslutar,
med röstsiffrorna 44 st för och 17 
st mot styrelsens förslag, att bifal-
la motionen.
- Stämman beslutar med ackla-
mation, att avtal om gruppanslut-
ning/telefoni skall införas fr.o.m 
årsskiftet 2011/2012.
- att kostnaden för gruppanslut-
ningsavtal avseende bredband/te-
lefoni skall kunna tas ut av med-
lemmarna rakt, dvs med lika 
belopp per bostadsrätt. Stämman 
beslutar, att bifalla styrelsens för-
slag och i första läsningen anta 
nya stadgar för föreningen.
(Detta innebär att ändringen ska 
tas upp på ytterligare en stämma 
för att bli antagen.)

Önskemål från styrelsen, att utöka styrelsen med en ledamot.
Stämman beslutar,
att utöka styrelsen med en leda-
mot och att välja Georgios Kan-
tenidis till styrelseledamot för en 
tid av ett år.

Om förslaget inte godkändes 
vid denna extra stämma, skulle 
kostnaden för bredbandet kom-
ma att fördelas enligt lägenhets-
storlek, eller så skulle ett annat 
förslag komma upp och då skul-
le det krävas ytterligare en ex-
trastämma.

Enligt röstlängden, fanns det 
135 röstberättigade medlemmar 
på representerade på mötet. Av 
dessa var det 25 stycken som 
röstade genom fullmakt.

Då förslaget till stadgeändring 
redan hade antagits en gång vid 
extrastämman som hölls i au-
gusti, skulle det krävas en majo-

ritet med minst två tredjedelar 
för att stadgeändringen skul-
le godkännas.

Efter att de vanliga mötesforma-
liteterna genomförts, var det så 
dags för dagordningens vikti-
gaste punkt, omröstningen.
 Efter att justerarna (som ock-
så är rösträknare) hade räknat 
och kontrollräknat alla röster, 
visade det sig att förslaget till 
stadgeändring röstats igenom 
med 104 röster. 13 hade röstat 
emot och 18 hade lämnat mötet 
eller avstod från att rösta. Efter-
som det krävdes 90 röster för att 
förslaget skulle godkännas, är 
nu stadgeändringen godkänd.

Be-
slutet 
innebär att var-
je medlem/lägenhet beta-
lar samma avgift för det gemen-
samma bredbandet. I dag är det 
125 kr per månad och lägenhet.

Stadgarna har reviderats och 
skickats in till Bolagsverket, de 
finns också att läsa eller kopie-
ra på Föreningskontoret samt att 
hämta ner i pdf-format på vår 
hemsida www.porkala.se.
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Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att var-
je vågrät rad, lodrät rad och låda på tre gånger tre rutor innehål-
ler varje siffra exakt en gång.
Lösningen finns, uppochner, här till vänster.

Sudoku-lösningar
Denna gång är lite svårare, men här är lös-
ningarna till Sudoku-problemen på denna si-
da.

Sudoku uppfanns i USA i slutet av 
1970-talet, men vann då ingen po-
pularitet. På 1980-talet introduce-
rades det i Japan där det också fick 
sitt namn, ursprungligen suuji wa 
dokushin ni kagiru (”en siffra som 
måste förbli utan par”), vilket korta-

des till su doku (”ensam siffra”). Det 
fick en ny blomstringsperiod i Stor-
britannien 2005, till stor del där-
för att nyzeeländaren Wayne Gould 
konstruerade ett datorprogram som 
snabbt genererar nya pussel.

www.wikipedia

Vann	du	trisslotter?
Följande lösare, som vinner Triss-
lotter, hade skickat in rätt lösning 
till krysset i nummer 3 - 2011:

Första pris, fem Trisslotter: Ebba Dahlgren
Andra pris, två Trisslotter: Ann-Britt Wedin och Agneta 
Johansson
Tredje pris, var sin Trisslott: Harry Kullberg, Mirja 
Björndahl och Ulla Gustafson.

Redaktionen gratulerar vinnarna och hoppas att Trisslot-
terna ska ge riktigt ordentligt med vinst! I denna omgång 
kom det inte heller in tillräckligt antal rätta svar för att 
kunna skicka ut alla utlovade trisslotter.

Till vänster finns lösningen på förra krysset.

Normalt Svårt

Lös	Porkalens	julkryss	och	vinn	Trisslotter!

Korsord i Porkalen nr 4, 2011
Bland dem som skickat in rätt lösning på Porkalens korsord, 
drar redaktionen: en vinnare som får fem Trisslotter, tre an-
draplaceringar som vardera får två Trisslotter och fem tredje-
pris 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 Fören-
ingskontoret. Svaren ska vara oss till handa senast den 29 fe-
bruari 2012.

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

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

Postnummer: ............................ Ort: .......................................................
Observera att vinnarna själva svarar för eventuell beskattning av vinster 
från denna tävling.
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Alla medlemmar i föreningen 
omfattas av bostadsrättstilläg-
get, du behöver alltså inte teckna 
något bostadsrättstillägg på din 
egen hemförsäkring, men du ska 
behålla din hemförsäkring.
 Har du ingen hemförsäk-
ring, bör du skaffa detta sna-
rast. På Internet kan du jämföra 
olika försäkringar till exempel 
på www.compricer.se. Du kan 
också teckna Adehemförsäkring 
(www.trygghansa.se/adehem), 
en rabatterad försäkring för dem 
som bor i fastighet med den Ade-
försäkring som beskrivs här.

Vid årsskiftet 2011/2012 genom-
förs flera förbättringar på Ade-
försäkringen! Den viktigaste 
nyheten är att avskrivningarna i 
tilläggsförsäkringen i många fall 

helt slopas! Eventuell avskriv-
ning sker endast i den lägenhet 
från vilken skadan härrör.
 För den medlem som drab-
bas av att vatten läcker in från 
grannlägenheten innebär det-
ta att man är garanterad att få 
ett nytt likvärdigt badrum utan 
andra avdrag än självrisken på 
2 000 kr! Premien som förening-
en betalar, höjs i och med detta 
med cirka 25% per lägenhet.
 Att vår fastighetsförsäkring 
varit bra för föreningen visar 
också det faktum att vi under 
åren fått mer tillbaka i ersätt-
ningar än vad vi betalat in i pre-
mier, men på grund av det sto-
ra antalet skador höjs nu också 
grundavgiften som föreningen 
betalar.
 Under senaste år har vi bland 

annat haft 14 vattenskador, någ-
ra av dem har berott på att boen-
de gjort saker i lägenheten som 
orsakat skadan. En av de senas-
te var en bostadsrättshavare som 
reparerar köket, och i samband 
med det hade sönder en huvud-
kran i lägenheten. Eftersom det 
var helg, tog det tid att hitta nå-
gon som kunde få stopp på vatt-
net som strömmade ut. Detta 
innebar att tre lägenheter vatten-
skadades förutom den bostads-
rättshavarens egen lägenhet.

En annan nyhet är att försäk-
ringen utökas med ett tjänste-
reseskydd för styrelseledamö-
ter som reser på föreningens 
uppdrag och att rättsskyddsmo-
mentet utökas att även omfat-
ta brottmål för att ge ett skydd 
för ombudskostnader om någon i 
styrelsen stäms personligen efter 
ett snöras eller annan olycka. Så 
nu vågar ni, som tidigare tvekat, 
anmäla till valberedningen att ni 
ställer upp i nästa stämmas val 
till olika förtroendeposter!

Som ett komplement till fastighetsförsäkring-
en har Brf Porkala ett bostadsrättstillägg för 
samtliga medlemmar. 
 Vid en skada reglerar den ditt underhålls-
ansvar enligt föreningens stadgar och ersätter 
också din egen bekostade fasta inredning. 

Nu	blir	Adeförsäkringen	ännu	bättre!

Här	hittar	du	rum	för	grovsopor

Akalla

Bredbandet:

Så	här	gör	du...
Från den 1 januari 2012 kommer du att kunna koppla in 

dig på Bredbandsbolagets bredband i din lägenhet. 
Här och på de följande sidorna finns anvis-
ningar på hur du kan göra, och allmän in-
formation om bredband.

Alla som vill använda bredband 
och/eller telefoni från Bred-
bandsbolaget ska börja med att 
ringa till Bredbandsbolagets 
Kundservicetelefon, på
0770 - 777 000 alla dagar klock-
an 8.00-22.00 och tala om:
- att du bor i bostadsrättsför-

eningen Porkala i Akalla och 
att vi ska anslutas till gemen-

samt bredband den 1 januari 
2012

- att du vill ha bredband in-
kopplat

- om du också vill ha bred-
bandstelefoni, säger du till 
om det också

- berätta om du vill avsluta ditt 
nuvarande fasta telefonabon-
nemangoch föra över ditt nu-

varande telefonnummer (por-
tering) eller om

- du inte har något fast telefon-
abonnemang eller vill behålla 
det nuvarande och få ett nytt 
telefonnummer

Efter ungefär en vecka kommer 
ett paket på posten, som du löser 
ut med 96 kronor. Telefonnum-
ret kan dröja lite längre.

Jag	vill	behålla	
mitt	nuvarande	bredbandsbolag!

Du behöver inte använda föreningens gemen-
samma bredband från Bredbandsbolaget. Du 
kan behålla ditt nuvarande, till exempel Com-
hem, om du föredrar det. Men alla medlemmar 
betalar en fast månadsavgift, oavsett om man 
använder Bredbandsbolaget eller ej.

In	English...
You do not need to use the association’s com-
mon broadband from Bredbandsbolaget. You 
can keep your current ones, such as Comhem, 
if you prefer that. But all members pay a fixed 
monthly fee, regardless of whether they use 
Bredbandsbolaget or not.
This was decided at the association annual 
meetings.

Detta	ingår:	bredband	och	telefoni
Bredband
– Fem e–postadresser med 10–

100 MB lagringsutrymme/
styck

– Fem hemsidekonton med 20 
MB lagringsutrymme/styck

– Kostnadsfri kundservice och 
support, 08–22 alla dagar i 
veckan

– Box med 10 GB lagring ingår 
för 0 kr i 12 mån. därefter 29 
kr /mån

– F–Secure säkerhetspaket in-
går för 0 kr i 12 mån, därefter 
39 kr /mån

– Modem med tråd-
löst nätverk 0 kr 
under hela avtals-
tiden

– 10 kr rabatt per 
månad på Bredband 100 vid 
Autogiro enligt HSB Ramav-
tal

– Obegränsad surftid, Start-
avgift 0 kr, Bindningstid 12 
mån. Uppsägningstid 3 mån.

– Fraktavgift modem 96 kr.
HSB Stockholm har bortför-
handlat alla startavgifter på 
dessa tjänster.

Telefoni	Mini
– Ring för samma låga kost-
nad dygnet runt. Samtalsav-
gifter tillkommer, se separat 
prislista.

– startavgift 0 kr, Bindnings-
tid 0 mån, Uppsägningstid 1 
mån, 

– Fraktavgift modem 96 kr.
Alla priser är inklusive moms. 
Med reservation för ändringar.
 För fullständig information om 
abonnemangen och tjänsterna samt 
allmänna och särskilda villkor, gå 
in på www.bredbandsbolaget.se
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Prisjämförelse	december	2011	 	 	 	 	 	 	 	
Priser hämtade från leverantörens hemsida eller tryckt info, alla priser är inklusive moms (25%).
BBB=Bredbandsbolaget, COH=Com Hem, BHO=Banhof.        

Produkt

Bind

ningstid 

mån.

pris 

per 

månad 

112

pris per 

månad 

1318

Start

kost 

nad + 

frakt

Totalpris 
första 18 

månader

Snittpris 

per månad 

(första 18 

mån)

Pris per 

månad 

därefter

Totalpris	
de	tre	

första	

åren
Banhof erbjudande (t.o.m. 2011-12-31) 

30/10 Mbit + telefoni,  
1 mån. 238 kr 418 kr 699 kr 7 683 kr 427 kr 418 kr 15 207 kr

Comhem, erbjudande nya kunder 
(t.o.m. 2012-01-31) Bredband XXL 

100/10 Mbit
3 mån. 199 kr 399 kr 199 kr 6 781 kr 377 kr 399 kr 13 963 kr

BBB, Bredband 100/10 18 mån. 249 kr 320 kr 591 kr 5 499 kr 306 kr 320 kr 11 259 kr
BBB, Bredband 100/10, pensionär + 

Telefon Mini 12 mån. 279 kr 279 kr 791 kr 4 139 kr 345 kr 279 kr 9 161 kr

BBB, Bredband 100/10, pensionär 12 mån. 210 kr 210 kr 516 kr 3 036 kr 253 kr 210 kr 6 816 kr
BBB, Porkala gruppavtal HSB, 

Bredband 100/10 + Telefon Mini 12 mån. 125 kr 125 kr 96 kr 1 596 kr 133 kr 125 kr 3 846 kr

På Internet, t.ex: http://www.prisjakt.nu/bredband/, kan du jämföra priser mellan olika leverantörer av bredband.

Så	här	kopplar	du	in	bredband	och	telefoni
Börja med att hitta 
bred bandsuttaget, det 
sitter troligen i hallen, 
högt upp vid ytterdör-
ren.
(Se bild här till vänster.)

Kontrollera:
– att Bredbandstjäns-
ten är inkopplad (= du 
har i så fall fått en be-

kräftelse från Bredbandsbolaget att tjäns ten 
ska gå att aktivera)

– att du har fått ditt startpaket och
– att paketet innehåller alla delar (se listan som 

finns i paketet: modem, strömadepter, två nät-
verkssladdar och för telefoni: splitter och test-
plugg).

Vad	behöver	du	mera?
En pall eller stege att kliva på, en skarvsladd till 
strömadeptern, skruvar och pluggar till att fästa 
modemet med på väggen. Och så verktyg för att 
fästa skruvarna i väggen och kanske en borrma-
skin för att göra hålen (slagborrmaskin eller borr-
hammare om det är en betongvägg).

Om du tänker ansluta din dator till bredbandet 
med sladd (det ger oftast bättre prestanda än tråd-
lös överföring), behöver 
du troligen en längre nät-
verkssladd än den som föl-
jer med.
 Sladdtypen kallas ether-
netkabel eller Cat-5-kabel 
(det är en är partvinnad 
kabel med färdigmonterade 
8P8C-kontakter som också 
kallas RJ-45).
 Välj i första hand en 
skärmad kabel av hög kva-
lité (=dyrare är bättre) spe-
ciellt om du ska dra den en 
lite längre sträcka i lägen-
heten.
 Kabeln är känslig för att 
klämmas, så fäst helst upp 
den med kabelklammer el-
ler i en kabelkanal. Tänk 

också på att kabeln inte får komma i kläm, 
till exempel i en dörr.

Koppla	ihop,	bredband
Nu är det dags att börja koppla ihop:
– Börja med att sätta ena nätverkskabeln (som 

fanns i BBB-paketet) i bredbandsuttaget (det 
som är på bilden här till vänster) j

– sätt sedan den andra änden i uttaget på baksi-
dan på (bredbands-)modemet (se bild längst upp 
på nästa sida). Du väljer det som är märkt med 
WAN k

– anslut strömadeptern till vägguttaget (skarv-
sladden) och stoppa in den smala svarta kon-
takten i hålet som är märkt POWER l

– tryck in strömbrytaren på baksidan av mode-
met, så tänds strömlampan på framsidan m

– anslut (den andra eller egna) ethernetkabeln till 
uttaget märkt ”1” på baksidan av modemet n

– anslut sedan andra änden av andra ethernetka-
beln till din dator

– starta ditt webbläsarprogram (Internet) på din 
dator och gå till www.bredbandsbolaget.se, 
där du följer anvisningarna för att slutföra in-
stallationen av ditt bredband.

Telefoni
Om du har valt att också ha telefoni genom BBB, 
gör du också följande:

Bredbandsuttaget
Baksidan på bredbandsmodemet med uttag för olika anslutningar. Längst till höger, strömbrytare.

Fram-/ovansidan på bredbandsmodemet med kontrollampor och längst till 
vänster, strömbrytare för trådlöst nätverk.

j

k l m

m

n

– sätt den ”splitter” som följ-
de med i paketet i första te-
lefonuttaget (oftast i hallen)

– koppla samman splittern 
och modemet genom att sät-
ta sladden/kontakten i utta-
get på baksidan av mode-
met, märk ”DSL” o

– Koppla in telefonen i split-
tern eller i något av dina 
andra telefonjack. Lyft på 
telefonluren, så blir du au-
tomatiskt kopplad till en ak-
tiveringsserver. En telefon-
röst ger dig anvisningar om 
hur du aktiverar telefoni-
tjänsten.

I den manual som följer med i 
paketet finns också anvisning-
ar och felsökning. Läs den!

Kablar i färdiga längder hittar du till exempel i da-
tabutiker eller i lämplig butik (!) i Kista centrum. 
”Kategori 5-kabel eller Cat-5 (kortform av engelska 
Category 5 cable) är en standard i nätverksöverfö-
ring över kabel. Kategorin garanterar en överfö-
ringshastighet på upp till 100 megabit per sekund.”

Källa citerad text: Wikipedia

o

Servicecenter	hjälper	dig	att	lösa	problemen	själv
Har du PC (inte Mac) och vill lösa eventuella problem själv? 
Med verktyget Servicecenter kan du åtgärda de vanligaste fe-

len.
  Om du är en mer avan-
cerad användare kan du 
dessutom ofta lösa pro-
blemet genom att använ-
da de olika funktionerna 

som finns un-
der avance-
rade verk-
tyg.
  Service-

center kan 
också hjälpa dig med inställningarna i din webb-
läsare och ditt e-postprogram ( fakta och bild om 
”Servicecenter” från Bredbandsbolagets hemsida 
www.bredbandsbolaget.se ).

Vad	betyder	100	ner	och	10	upp?

”Ner” är den hastighet som du kan ta emot och 

”Upp” är den hastighet som du kan skicka filer 

med över din bredbandsanslutning. I verklig-

heten innebär det 60 - 100 Mbit/s ner och 8-10 

Mbit/s upp. Beteckningen ”Mbit/s” betyder megabit per 

sekund (en miljon ”bit” per sekund). 1 bit = 1 

binary digit, det vill säga en binär siffra som 

kan vara en nolla (av) eller en etta (på). Åtta 

bit ger en Byte, det vill säga ett tecken som är 

en vanlig bokstav eller siffra. 1 MB (megaby-

te) motsvarar nästan 400 A4 sidor med text. En 

bild tagen med en digitalkamera med 10 mega-

pixel, är ungefär 4 MB stor (tar några sekunder 

att skicka) och en ”biofilm” som man ”laddar 

ner” är ungefär 2 - 4 000 MB stor (tar i allmän-

het 10 –  30 minuter att ladda ner). Men som 

alltid finns det stora variationer.
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* 1 )

Förtydligande	från	BRF	Porkala!
Det är riktigt att föreningen betalar in den fas-

ta avgiften, det vill säga månadsavgiften till Bred-
bandsbolaget, men enligt ett stämmobeslut, betalar 
varje medlem 125 kronor per månad på sin avgiftsa-
vi till föreningen för att ha tillgång till gruppanslutet 
bredband.

* 1 )

* 1 )

Information	från	Bredbandsbolaget
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