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 Ordföranden har ordet

Hej!

Först vill jag meddela att jag kommer sluta som
ledamot i styrelsen fr.o.m årsskiftet.

Det innebär att vår vice ordförande, Katja
Jalovaara kommer att ta över ordförandeskapet
i styrelsen för brf Porkala fr.o.m 1/1-99.
Anledningen till mitt beslut är bl.a. att jag haft svårt
att samarbeta med vissa av styrelsemedlemmarna.
Dessutom är det ett lämpligt tillfälle att sluta i och
med den att nya förvaltningsorganisationen kom-
mer att träda i kraft den1 januari 1999.
Jag vill också passa på att tacka alla medlemmar
i föreningen för alla de åren jag suttit i styrelsen.
Jag blev invald i styrelsen redan 1984. Det har
gått 14 år sedan dess och mycket har hänt under
den tiden. Det har varit mycket givande år och
har gett mig mycket erfarenhet hur man driver en
bostadsrättsförening.

Det stora som kommer att hända vid årsskif
tet är att vi kommer att få en ny förvaltare.

Företaget heter ISS Fastighetsservice. De har 20
års erfarenhet av förvaltning. Vi tror att företaget
har en bra teknisk kompetens för att ge förslag till
tekniska förbättringar vilka kommer att leda till
lägre driftkostnader i föreningen. ISS Fastighets-
service kommer också att sköta vår mark.
Vi kommer att skicka ut en folder till alla boende
om alla förändringar det kommer att medföra.
Bl.a. kommer vi att få ett nytt felanmälnings-

nummer och föreningskontoret kommer att ligga
på Sibeliusgången 36, e-plan. Där kommer vi att
ha 2 anställa vice värdar som kommer att vara
behjälpliga vid behov. Vi kommer också att ha en
kontorist som skall ta hand om överlåtelser, pan-
ter, nyckelkvittenser mm.

Vi kommer att kalla alla till en informationsträff
den 20 januari där vi kommer att presen-

tera den nya förvaltaren och vice värdarna.

Vi har lagt en ny budget för 1999. Om den
håller så kommer vi att få ett överskott på

ca. 1,3 milj. kr. På det periodiska underhåll så har
vi budgeterat för att byta portar på Sibeliusgången,
fortsatt arbete med att renovera (4 st) hissar, byte
av undercentralerna och upprustning av tvättstu-
gan på Sveaborgsgatan. Vi  planerar att avsätta
2,5 milj. kr till den yttre fonden. Vår förhoppning
är att vi inte skall behöva höja årsavgiften för 1999.

Till sist så vill jag önska ALLA i föreningen

en riktig God Jul och ett Gott
Nytt År!
Hälsningar

Håkan Glingestam
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INFORMATION

GÄLLANDE
ANDRAHANDSUTHYRNING

I vår förenings stadgar, § 37 står följande:

�En bostadsrättshavare 1) får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt
samtycke 2). Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse 3) får bostadsrätts-
havaren ändå upplåta hela sin lägenhet i andra hand, om han under viss tid 4) inte har tillfälle att
använda lägenheten och hyresnämnden 5) lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd skall
lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl 6) för upplåtelsen och föreningen inte
har någon befogad anledning att vägra samtycke 7)�

1) bostadsrättshavare  =
    den eller de personer som står som ägare  på lägenhetskontraktet. Om två personer står
    som ägare, krävs att båda två godkänner en andrahandsuthyrning

2) endast om styrelsen ger sitt samtycke =
    ansökan måste inkomma till styrelsen i god tid så att handläggning kan ske, styrelsen har ett möte
    i månaden, däremellan ett  arbetsutskottsmöte

3) andrahandsupplåtelse =  hyra ut en lägenhet i andra hand

4) under viss tid = begränsad tidsperiod

5) hyresnämnden = myndighet som bl a sköter överklaganden i hyresfrågor

6) beaktansvärda skäl =
    t ex arbete på annan ort (kan vara tjänst med utlandsplacering, obs att det ej gäller ort  inom
    pendlingsavstånd),  studier på annan ort (när likvärdig utbildning ej går att erhålla nära bostaden).

7)  befogad anledning att neka =
     att säga nej av något skäl kan vara t ex: en boende i andra hand stör grannarna, styrelsen tillskriver
     då ägaren och kräver rättelse. Sker inte detta kan ägaren riskera att bli av med sin lägenhet, om
     han efter tillsägelse låter bli att vidtaga rättelse utan dröjsmål. I stadgarna står i  § 35 �Bostads-
     rättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sund-
     het och skick inom fastigheten�,  § 38 �Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående perso-
     ner i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen�.
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Valberedningen i brf Porkala efterlyser
talanger till styrelsearbete.

            Snart är det vår och föreningens årsmöte kommer att äga rum före sommaren.
   Det är av stor vikt att Du som kan ställa upp och har intresse för arbetet till

           föreningens bästa, gemensam trivsel och ekonomisk välmående, hör av dig till
valberedningen snarast möjligt. Tiden går så otroligt snabbt, så tänk inte att  det skulle vara för
tidigt. �Slå till� redan NU !

Ring gärna, eller besök 52:an eller föreningskontoret som första kontakt.

Dan Olsson      ( ofta träffbar på 52:an)
tel 752 79 89

Du kan även skriftligt anmäla dig, (föreningskontoret, Sibeliusgången 36. bv),
eller via E-post, (se sidan 2).

 Styrelsen i brf Porkala:

- följer stadgarna, bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar vid bedömning om
tillstånd skall ges eller ej

- har som målsättning att begränsa tiden för andrahandsupplåtelse, detta beroende på att en
boende i andra hand sällan deltar i föreningens gemensamma aktiviteter och den som hyr ut
sin lägenhet brukar inte heller ha intresse av att delta i föreningens angelägenheter i övrigt
under uthyrningstiden

- följer den rättspraxis som har utvecklats genom hyresnämndens avgöranden. I princip inne-
bär detta maximalt två års andrahandsuthyrning

- kommer att kontrollera om det pågår andrahandsuthyrning, bl a med hjälp av skriftlig förfrå-
gan till bostadsrättshavaren, ansökan om ny uthyrningsperiod måste ske på ny blankett och
ska lämnas in i god tid

- vill även påminna om att en person som hyr i andra hand kan få besittnings-skydd, vilket
betyder  att ägaren får lämna lägenheten

- all kontakt mellan andrahandshyresgästen och brf Porkala skall gå via bostadsrättshavaren
som i detta fall betraktas som hyresvärd.

Eva Sandevik
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GRANNSAMVERKAN  -  VERKSAMHET 1998

KONTAKTPERSON I GRANNSAMVERKAN

Vid novembermötet valdes SEIDY SÖDERLIND som kontaktsman i vår förening. Information från
och till polisen ska ske huvudsakligen via henne. Hon fick dock en hjälpare som kan ta över hennes
roll om det behövs. �Hjälpen� heter BARBRO ALVOLIN som också har varit med länge.

Alla boenden i Brf Porkala är välkomna att ta kontakt med Seidy och Barbro i frågor rörande grann-
samverkan. Alla är välkomna att vara med på möten som kommer att hållas 2 gånger om året.

Alla närvarande vid novembermötet önskade att 1999 skulle bli ett gott samarbetsår.
Mer information kommer att delas ut efter julhelgen.

God Jul och Gott Nytt År!
     önskas av

Seidy och Barbro

Miljötips
Miljöfrågor är förknippade med

ATT SPARA
 - på naturen, på pengar,  - att ha det kemiskt sett naturvänligt och trivsamt, mm. mm.
Vad kan vi göra då?

Mycket vanligt är det att vi på kvällen tar oss till badrummet, öppnar kranen och borstar våra tänder
med olika typer och märken av tandkräm. Sedan tar vi och sköljer våra munnar med vatten, inte sant!
Har DU tänkt hur mycket vatten hann rinna i onödan medan DU borstade tänderna ? ! ? !
För skojs skull (till att börja med), gör följande kontroll när du borstar dina tänder nästa gång:

Sätt proppen på så att vattnet samlas i handfatet. Eller, mät ännu mer noga med en måttkanna ( kan-
ske någon vill hjälpa till att se hur många kannor det blir) !

Med allvar i fortsättningen: Ta som en god vana att ha vatten i ett glas eller i en mugg då du bor-
star tänderna!
RESULTATET BLIR ATT:
Till och med detta lilla hjälper till att spara pengar till oss alla i föreningen. - Vattenräkningarna betalar
vi allihopa genom månadsavgifter.
Minskad vattenbruk spar energi i reningsverket. - Mängden av vatten minskar. Tänk hur många vi,
som borstar tänderna minst två gånger per dag, är tillsammans!
Slöseri på alla nivåer kommer att kosta på oss konsumenter. Det vet vi alla, eller hur!

Från insända

Did you know that...........................



PORKALEN   Nummer 6 december  1998 7

STÄDA - STÄDA - STÄDA -  - - - - - - - - JAVISST !
     KASKÖDÄCKET OCH PORKALAFARET

  1999

Redan nu vill vi informera om:

Efter nyår kommer vi att anordna stora städdagar i vår förening. (Garage / P-platser)

Sopcontainrar kommer att placeras ut och vi skickar ut separat information gällande allmän städning av
förråd, garage och parkeringsplatser.

För att detta ska fungera, ombeds Du hjälpa till och på angivna tider se till att t ex Din garage/p-plats är

tom på tillhörigheter.

Brf  Porkala
Styrelsen

  Heja på ! Heja på ! Det kläcks snart !
Än står det på rosor med vassa taggar.

Styrelsen får känna den härliga �doften�
och ta hand om  blodiga rivsår av
taggarna.

Spänningen höjs dag efter dag.
�Vad ska det bli av dig? Vårt
kära ägg, vi jobbar för dig!�

Hur ska det bli?  -   Allt
ändras inte, men
dock så att det
räcker.

Bättre och bättre -
dag för dag.
Och det som alla
frågar: �När är det dags?�

Beräknad tid är den 1 jan -99,
men kommer �babyn stanna
på BB� över helgen! ?

(den 4 jan öppnar kontoret)

Katja Jalovaara
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HUSOMBUDSVERKSAMHET
UNDER HÖSTEN 1998

Våra möten har vi haft en gång i månanden.

Diskussionerna har rört många områden i vår förening.

Vi har engagerat oss i källarförrådsproblematiken och kommit till slutsatsen att fler ägare till
förråden borde oftare titta till sina förråd.
- Att det finns lås på förrådet är ju ägarens skyldighet att se till.
- Kolla helst flera gånger -  men minst en gång i månaden att allt är OK.
- Vid inbrott (till eget eller grannens) anmäla det och åverkan vid inbrott.
Husombuden vill att:
DU som inte vill använda ditt förråd kan överlämna det till föreningen. Det skulle innebära att fören-
ingen sätter lås på det och bevakar och ser till att det sköts på rätt sätt tills du vill återta förrådet.
På detta sätt skulle vi slippa förråd som används som skräprum eller tas i besittning av ungdomar.

Vi har diskuterat trafiken i vårt område och det har tagits upp i ytterstadsatsningens möten flertals
gånger. Många har blivit väldigt irriterade på Sveaborgsuppfarten och det kommer en och en annan
ide upp emellanåt. Visst är det sant att man måste göra något åt saken. Om inte för annat så
åtminstånde bör vi tänka på barnen i vårt området. De är värda att ha trygghet istället för trafikfara.

Fontänen framför 52 an, träfflokalen, har röstats �tas bort�. Husombuden samlade namnlistor från
boenden så vi kan bli glada för att slippa se den i framtiden.

Studiecirklarna är igång och vi samarbetar med föreningar i Kista, Husby och Akalla. En bra idé
från i höstas och ska utarbetas mer till våren. Flera förslag till studiecirklar finns, bl a från Röda korset.

Vi har tagit upp �cykelparkering�-problemet med resultatet att 3 nya cykelrum har blivit till under
hösten. De finns på Sibeliusgången 34, 46 och 54.

Till våren önskar vi att fler av boenden ville vara med som husombud och ta fram synpunkter som
behövs.Tillsammans blir vi starka.

Som husomnbudsansvarig vill jag
tacka er alla som medverkat!

och önskar

God Jul
och

Gott Nytt År !

Ulla Sjöberg
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HSB brf Porkala

NYTT ÅR 1999 - NYHETER
OCH

INFORMATION

FÖRÄNDRINGAR

FR O M  1999 01 01

SPARAS !

INNEHÅLLER
VIKTIG

INFORMATION

FÖR DIG SOM BOR
I BRF PORKALA

En Info-folder (se nedan) delas ut till alla hushållen.

Släng inte bort den!
Innehåller viktiga telefonnummer bl a
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� Våra barn är det viktigaste vi har...�

...ja så brukar vi säga...
men kan vi stå för det...??

Alltför många unga idag känner sig vilsna
och behandlade som �mindre viktiga�.

Vi är några här i Porkala som har diskuterat och frågat oss:
Hur kan vi göra vår närmiljö bättre för våra barn och ungdomar?

Som ett första steg mot detta mål vill vi inbjuda alla intresserade vuxna till ett
möte om denna fråga onsdagen den 27 januari kl. 18.30 på 52:an

Barn och unga behöver oss vuxna och vi behöver dem !
Vilka roliga och kreativa saker vi kan göra tillsammans !!

Förbered dig innan mötet:
Vad frågar barn och unga efter?

     Låt din fantasi flöda!

Hör gärna av Dig till oss innan mötet (särskild kallelse kommer):
Staffan Andrèn - 751 63 79, Britt Sköld 751 82 86

Britt-Marie Ronneskog 750 81 30

Staffan Andrén
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52 an.. 52.. an.. 52 an.. 52.. an
 MÖJLIGHETER TILL MÅNGA OLIKA AKTIVITETER FINNS  REDAN

OCH FLER KAN VI STARTA

OM DU KLIVER IN I GÄNGET OCH HJÄLPER TILL

-Solarium- -Barnkalas--Pensionärs-
Träff Tidsbokning på plats

och
Kostar 20 kr/ 30 min

Bokning av lokalen och

mer info får du på plats

Arbetsgruppen på 52:an

52:an...52:an...52:an...52:an.

Söker personal

Ta kontakt med personalen på 52:an !
Ring eller gör ett besök på plats för mer
information. Öppettider hittar du på sista
sidan.

Tel. 751 10 01

P P
Söndagar  11 - 13
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�För länge sen�..... gamla godbitar..... från tidigare nr av Porkalen

Ett underligt folk

Det var en gång en ung afrikan som under ett år besökte ett land på norra halvklotet.

Det var ett väldigt exotiskt land med djurälskande invånare, började han sin berättelse vid åter-
komsten till sin hemby.

Några dagar under början av solperionen dyrkade de med stor iver sina fjäderfän. De smyckade
sina hem med hönsfjädrar och bilder av kycklingar. De förtärde ägg av olika konsistens. De klädde
ut sina barn, tände eldar och smällde av raketer. Det var någon slags ond gudom de försökte skrämma
bort.

Senare på året, när solen - som alla också dyrkade - stod högst på himmelen, klädde de en stång
med blad och blommor och reste den mot skyn. Sedan dansade de runt och sjöng sitt hemlands
vemodiga sånger. Jag minns särskilt hur de härmade grodornas rörelser och ljud.

När kvällarna blev mörkare, flockade sig människorna kring enkla ljuslågor. Nu hade de vuxna
haklappar och små mössor på sig . De djur, som de nu hyllade, var små dyra skaldjur, som de åt
tillsammans med de starka drycker som detta folk  älskar.

Det  hemskaste hände mig när nätterna var som allra längst. En natt öppnades min dörr och en
mängd kvinnor i vita fotsida klädnader trängde in. En kvinna hade ljus kring sitt hår och allesammans
sjöng om hästar och katter!

I detta land var det sällan jag hörde någon tala om sin gud. Men jag fick vara med och se när de
firade den stora grisfesten. De anrättade grisen på många olika sätt och när de på första dagens
afton hade ätit - DÅ kom deras gud!

De sa ju aldrig att det var så, men jag förstod nog. Han liknade vår gamle medicinman - med mask
framför ansiktet och med underliga kläder. Han hade dyrbara gåvor med sig till människorna, som
då blev glada och lyckliga. Sedan försvann han igen, De sa att han brukar komma en gång ocn året.

Det är ett mycket underligt och exotiskt folk!

Okänd skribent

Visste du :

att Gurkan är släkt med begonia och björk !
och att Potatis är släkt med kaffebönan !

K
Kanske  ?  ? ? ?
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HSB Stockholm informerar

Ny medlemsavgift 1999

I juni 1998 fattade Föreningsstämman beslut om att införa en ny avgift för boende medlem-
mar. Samtidigt beslutade man att ändra beräkningsgrunden för bostadsrättsföreningarnas
medlemsavgift till HSB stockholm.

Det nya beräkninssättet innebär att bostadsrättshavarna blir betalningsskyldiga för den del av med-
lemsavgiften som motsvarar kostnaden för de medlemstjänster de erhåller.

Sned fördelning

Orsaken till förändringarna av medlemsavgiften är att flera i styrelser i bostadsrättsföreningarna har
tyckt att avgiften för bostadsrättsföreningen  varit för hög.
Nu ändras fördelningen av avgiften. Den del av avgiften som är direkt riktad mot de boende, ska också
betalas av dessa, inte av föreningen.
Det totala uttaget av medlemsavgift från bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare förblir dock
konstant.

Ny avgift för brf

För bostadsrättsföreningarna innebär beslutet att avgiften sjunker avsevärt för de stora föreningarna,
medan den blir i stort sett oförändrad för de mindre föreningarna.
På HSB Stockholms stämma i juni 1998 fattades beslut om dels ändring av stadgarna, dels om nya
avgifter. Det andra konfirmerande beslut beträffande stadgarna togs den 4 november.
Den nya avgiften för bostadsrättsföreningarna består av dels en grundavgift på 2.000 kr och dels 100 kr
per lägenhet upplåten med bostadsrätt. Högst 600 lägenheter kan ingå i beräkningsunderlaget.
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Ny avgift för boende medlem

�Boende medlemmar� (och därmed betalningsskyldiga) är de som definieras som huvudägare av
bostadsrättslägenhet i HSB bostadsförening.
Det är angeläget att hantering av medlemsavgiften sker på ett sätt som är enkelt och billigt för såväl
medlemmen som HSB Stockholm. Därför kommer avisering att ske genom ett tillägg på månads-
avgiften för april (på hyresavin som skickas ut i mars).
Denna metod innebär att 125 kronor läggs som extra avgift till månadsavgiften en gång per år.

HSB-områdeskontoret /  Jan Olofsson

OBS! OBS !
Anmärkning:

Eventuellt kommer styrelsen att föreslå att månadsavin för april månad kommer att sänkas med 125 kr
och att det kommer att skickas ut en separat avi på HSB-medlemsavgiften på 125 kr. Det innebär
att det blir en oförändrad månadsavgift för april-99.

Styrelsen
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Ris    
och

FY DIG,

- SOM    inte ser / INTE
VILL SE  vad som gäller i
grovsoprummet.
Det är  klart och tydligt marke-
rat på väggarna hur DU skall
slänga bort, sortera  sopor.
Hur gör du hemma hos dig? Har
du det lika illa? Slänger du gre-
jer hur som helst? Har du barn-
vagn bland tidningar?Har du
tomglas och trasiga vaser och
glas i soffan jämt. Eller vill du helt
enkelt bara ställa till besvär för
de som kommer efter dig till
�groverna�och  skulle behöva lite
plats i den rätta behållaren för
sina kasserade grejer ? ? ? ? ?
Tänk efter före,  please!

-SOM    spottar i portarna!
Gör du det hemma då du väntar
t ex i telefon. Det får vara färdig-
spottat nu framför hissarna, ha-
jar du !
Någon kan faktiskt halka på
snorfläcken och göra tom illa sig.

(inplock från insända, aktuellt)

TACK !  till dig

- SOM    behåller lugnet nu när vi har stora ändringar på gång.
- SOM   hjälper till med positiv inställning och ser �service-
flytten� från områdeskontoret till föreningskontoret som en
förbättring i verksamheten.
Vad händer egentligen?  Mer detaljerad information hittar du på si-
dorna 9, 17 och 20 i denna tidning och i de INFO-BLADEN som
anslås i portarna och delas till alla hushållen.

 God Jul och  Gott Nytt År!
Önskar Styrelsen
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Kabel-TV från Telia
Kanalplan för Stor Stockholm

Gäller from 1998-11-16
På denna ort finns även Digital-TV.

Grundutbud

Fasta kanaler Kanal Dekoder
SVT 1 VHF 5 05
SVT 2 VHF 7 07
TV 4 VHF 6 06
Lokalkanal VHF 9 09

Rörliga kanaler
TV 3 VHF11 11
Kanal 5 S 11 31
Eurosport Inter. S 17 37
MTV S 16 36
ZTV VHF 8 08
Euronews VHF10 10

Radiokanaler
P1
P2
P3
P4
Samt inom området förekommande närradio stationer

Extra kanaler
TV 9 S 19 39
Finlands TV S 9 29
Finlands TV S 40 60
TV 21 S 10 30
Upplåten kanal S 6 26

Digital-TV,
tel: 020-55 00 00
Gäller för nya kunder

Betal-TV,
tel: 020-91 00 84
Nedanstående betal-TV utbud gäller
endast befintliga kunder.

Baspaket Dekoder
BBC World 55
Sci Fi Channel 40
MixPaket
Eurosport Nordic 32
CNN 34
BBC Prime 57
Discovery 58
Animal Planet 58
TNT 59
Cartoon Network 59
Filmkanaler
CANAL + 41
CANAL + GUL 33
TV 1000 35
TV 1000 Cinema 38
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   Information till presumtiva bostadsrättsägare:
           För att bli godkänd som medlem i vår förening krävs:

¨  Att köparen bosätter sig i lägenheten.

¨ Att köparen har en fast inkomst (arbetsgivarintyg), ordnad ekonomi samt inga
betalningsanmärkningar.
(Personupplysningar tas vid samtliga medlemsansökningar.)

¨ Vid låg inkomst fordras dessutom en borgensman med god inkomst.

¨ All 2:a handsuthyrning måste vara godkänd  av styrelsen.

Styrelsen

Brf Porkala har nu en hemsida på
internet:

w1.875.telia.com/~u87503942/

Vill du skicka e-post till styrelsen så går
det bra till nedan adress:

styrelsen@porkala.stockholm.hsb.se

Fritidsaktiviteter / kontaktpersoner

BOBO  OSTOJIC 751 93 48 Styrketräning
Kaskögatan 36

ANNETTE  ÅKESSON 703 95 09       Vävstugan
Sibeliusgången 54

PER  OLOF  LINDBERG       Bastu
Sveaborgsgatan 12

ARBETSGRUPPEN 751 10 01      Flera aktiviteter
52:AN  TRÄFFLOKALEN Öppet: helgfri mån - ons  18.30 - 21.00
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..Nyheter  .....  Nyheter..

Föreningskontoret
HSB brf Porkala
Sibeliusgången 36, bv
164 72  KISTA

   ÖPPET - tider
HELGFRIA DAGAR

måndag 08.00 - 10.00 19.00 - 20.00
tisdag 08.00 - 10.00
onsdag 08.00 - 10.00
torsdag 08.00 - 10.00
fredag 08.00 - 10.00

     Föreningskontoret från 4 januari 1999

Julklappspapper kan ni stoppa i säcken (finns i tvättstugan).

Säcken slänger ni sedan i någon av de containers som finns
uppställda under tiden  23/12 - 28/12  på följande ställen:

Vändplan Porkalagatan
Vändplan Kaskögatan
Gaveln Sveaborgsgatan

Brf Porkala

     JUL-AKTUELLT
- julfest med julklappar och -papper

                   som sedan skall slängas -
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FELANMÄLAN 08 - 750 66 30 Felanmälan dygnet runt,
(Telefonsvarare då
föreningskontoret är stängt.)

AKUTA FEL / FALKEN 08 - 767 64 50 Akuta  felanmälningar
ISS FASTIGHETSSERVICE efter kontorstid  (ej hissfel)

OBS ! Om utryckning ej bedöms som akut, debiteras den boende.

FELANMÄLAN  HISS 08 - 618 01 80 Kone AB (alla hissfel)

STOCKHOLMS STAD
PARKERING 08 - 772 96 00 Trafikfrågor

FÖRENINGSKONTORET 08 - 750 66 30 Felanmälan,  nyckelhantering,
Sibeliusgången 36, nb överlåtelser, kontrakt, hyres-

(Heli, Gunn-Britt och Katja) lokaler, garge och P-platser
l.

Öppet tid:
Mån - Fre 08.00 - 10.00
Mån 19.00 - 20.00 bemannad av

en styrelserepresentant
__________________________________________________________________________

751 10 01

För  olika  fritidsaktiviteter,  solarium,  bokning  av  lokalen  mm.

öppet  mån, tis, ons   kl 18.30 - 21.00

VIKTIGA TELEFON nr
HSB brf Porkala

OBS ! FR O M 99-01-01

52:an


