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 Ordföranden har ordet

Hej!
Sommaren är över för den här gången. Hop-

pas du haft en bra sommar trots det �då-
liga� vädret som varit. Nu önskas en fin höst
med många soliga dagar. Vi som gillar att
vandra i naturen och bor här i Akalla har de
fantastiska naturområden att ströva runt i.
Svamp lär det vara gott om i år.

Angående frågan om föreningen skall delta
i IT-projektet inkom 82 JA-, 72 NEJ-,

och 10 VET EJ-svar.
Vi har nyligen haft vår extra stämma rörande
beslut om  deltagandet i IT-projektet som
framtidsgruppen (ytterstadssatsningen) har
arbetat fram. Det blev ett välbesökt möte med
över 100 medlemmar. Vi fick t.o.m. byta rum
så att alla fick plats. Beslutet blev ett starkt ja,
inte ens en femtedel av medlemmar röstade
nej.

Den enkät som styrelsen gick ut med i
mitten av augusti har vi fått in 164 svar.

55 st kunde tänka sig att ta hand om trapp-
städning, markskötsel var det 13 st. Jobba som
vicevärd med hög resp. låg nivå så fick vi in 23
intresseanmälningar.
Som stugvärd/ljusmästare anmälde 31 st sitt
intresse för. Ett stort extra jobb för styrelsen
att gå igenom alla enkäter. Vi kommer också

att kalla alla som anmält sitt intresse för vicevärd och
stugvärd/ljusmästare till ett informationsmöte.

Upprustning av lekplatsen och iordning-
ställandet av parken som pågått under våren

och sommaren börjar nu bli klar. Vid slut-
besiktningen  V.34 fick entreprenören en hel del
anmärkningar. Bl.a. hade man lagt för lite jord där
gräsmatta skulle läggas ut. Det resulterande i att
man fick ta bort allt gräs för att  fylla på med mera
jord.

D en källsortering vi har i fastigheten
(återvinningsrummen) är kostnadsfri. Där-

för krävs det att bara godkänt material får sorte-
ras i resp. kärl. Mycket av det material som
källsorteras är inte återanvändningsbart. I de fall
så kommer Skafab att klassa detta som grovsopor
och föreningen kommer att få betala en avgift på
290 kr per matrialslag och hämttillfälle.

Ett beslut om att bygga om de två fristående
träbyggnaderna togs av styrelsen. De ska bli

låsta cykelrum. De står på Sibeliusgången 32 � 38
(halva används som återvinningsrum) och Sibelius-
gången 40 �46. Så fort de är klara kommer ni som
bor på Sibeliusgången att erbjudas att mot de-
positionsavgift kvittera ut en nyckel.

Hälsningar

Håkan Glingestam
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IT - samhället i Akalla
1.0 Bakgrund

Under hösten 1995 startade ytterstadssatsningens framtidsgrupp arbetet med att ta fram ett för-
slag för att skapa �Informationssamhället Akalla [1].
Den grundläggande visionen är att koppla ihop samtliga boende via ett informationsnät och där-
med ge tillgång till ett stort utbud av samhällsfunktioner (både via telefon och data-
kommunikation). Utformningen av systemet skall bestämmas av de boende i Akalla.

Under 1996/1997 genomfördes en del utredningsarbeten av anlitade konsulter. Ett IT nätverk
,som förbinder mer än 4200 lägenheter, i Akalla/Husby har föreslagits och grovprojekterats av
ytterstadssatsningen.
I Porkalen nummer 4, juli 1998 (sid. 15 [2]) gavs en kort summering av det förslag [3] som
COMMUNICATOR tagit fram.

2.0 Möjliga tjänster/funktioner.

Nätverket är ett infrastrukturprojekt  ([4]) (jmf. förbättrade tåg/
vägkommunikationer ) vilket skapar en plattform för hög-
hastighetskommunikation inom Akalla/Husby. Som tänkta tjäns-
ter kan nämnas:

o Fri lokaltelefoni och minskad kostnad för övrig telefoni.
o Fri tillgång till internet dygnet runt.
o Möjlighet till utökat filmutbud.

Dessutom möjliggör nätverket en rationell utbyggnad av funktioner som:

o Energioptimering av el/värmeförbrukning i föreningens fastigheter.
o Enkel information till/från fastighetsservice (ex. felanmälan)
o Fjärrbokning av tvättstugor/träfflokaler
o Porttelefoner med bild
o Övervakningskameror i �problemområden� (ex. garage)

En mängd nya (kommersiella) produkter är också under framtagande och om stort intresse
finns för en viss tjänst kan ett lågt pris fås p.g.a. nätverkets storlek.

3.0 Steg 1 - Stämmobeslut

Vid extrastämman, måndagen den 7 september 1998 kl. 19.00 i Akalla Träff, togs nedan beslut
med övervägande majoritet:
HSB brf. Porkala ska delta i projektet �IT-samhället i Akalla�.
Beslutet innebär att:

a) Vi godkänner att föreningens lokaler/lägenheter upplåtes för erforderlig kabeldragning.

b) Att föreningen förbinder sig  att medfinansiera kostnaderna fram till det egna nätet.

c) Föreningen förbinder sig att medfinansiera kostnaderna för driften under första året.
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4.0 Steg 2 � Finprojektering

Innan nätet kan byggas måste en mer detaljerad projektering av hur nätet lämpligen skall utfor-
mas i de olika bostadsområdena. Detta sker i en av ytterstadssatsningen finansierad fin-
projektering. Styrelsen för HSB brf. Porkala önskar innan slutligt beslut om hur nätet skall ut-
formas i vår förening bl.a. undersöka:

1) Framtidssäkring av systemet (uppgraderingsmöjligheter)
2) Möjlighet till dragning av kombinationskabel (UTP+fiber) till lägenheterna.

Detta eftersom den största delen av kostnaderna är i anslutning till nätutbyggnaderna i våra
fastigheter.

5.0 Steg 3 � Stämmobeslut

Skall HSB brf. Porkala bygga ut sitt eget lokala nätverk enligt förslag (Ja/Nej) ?

6.0 Tidplan

Av ytterstadssatsningen har vi fått nedan, preliminära, tidplan. Förutsättningen är att samtliga
boendeföreningar har sagt ja till förslaget.

o Beslut om godkännande av medel.     okt. �98
o Start av finprojekterin nov. -98
o Nätuppbyggnad dec. �98 � feb. �99

7.0 Drift

Driften föreslås organiseras i en samhällighetsförening (jmf med hur driften av sopsugs-
anläggningen sköts) där de deltagande föreningarna betalar relativt sin storlek.

8.0 Kostnader

Kostnaderna för nätverket, efter steg 2, beräknas idag hamna på ca. 145 kr /månad under de
första fem åren. Därefter är systemet betalt och endast driftskostnaderna ca. 50 � 60 kr/ månad
återstår. De boendes persondator måste dessutom utrustas med ett nätverkskort (Fast Ethernet,
ca. 300 � 400 kr).

Vår förhoppning är dock att, m.h.a. mer effektiv fastighetsdrift som möjliggöres av systemet
([4]), kunna minimera den kostnad som tas ut av de boende.

9.0 Referenser

[1] �Informationsamhället AKALLA� (Ytterstadssatningen framtidsgruppen ), (1995)

[2] �Akalla Nätort� (Porkalen nummer 4) (1998)

[3] �Akalla Nätort� (COMMUNIKATOR) (1998-04-08)

[4] �Informationssamhället Akalla� Förstudie. Del 2 (Forsebäck IT & Euro Intelligence) (1997)

Mats
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På stämman i våras så utlovades en sammanställning på våra fastighetslån som föreningen har och
vilka räntor vi betalar. De banker som lånen är placerade på är utspridda till är: Nordbanken,
Handelsbanken / Stadshypotek, S E Banken och HSB Bank.

Nyckeltal:  Total kapitalskuld: 114 449 452 kr, Medelränta: 6,83 %, Effektiv löptid: 2,37 år

Slutlig
Fastighet/pantbrev förfallodag Kapitalskuld Ränta
Porkala 4, 8, 9, 10, 11 1998-09-16 4 685 129 8,95
Porkala 11 1999-04-15 9 725 707 9,45
Porkala 12 1999-04-15 8 382 566 9,45
Porkala 8 2000-04-14 5 851 900 6,05
Porkala 13 2000-08-16 6 424 367 5,91
Porkala 3, 14 2000-10-18 13 828 600 6,02
Porkala 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 2000-12-17 17 812 500 6,30
Porkala 10, 13 2001-06-29 13 092 600 5,85
Porkala 7 2001-11-15 3 839 600 6,25
Porkala 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 2002-04-15 15 812 500 7,15
Porkala 3 2003-03-01 1 845 778 5,68
Porkala 8 2003-03-01 1 973 482 5,68
Porkala 9 2003-03-01 7 997 077 5,68
Porkala 14 2003-03-01 2 999 346 5,68
Soplån 178 300 11,00

Fastighetslån

    Håkan
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Normala säkringar, vilka främst är konstruerade för att skydda maskiner etc, ger inget person
skydd. En jordfelsbrytare är en skyddsanordning som bl.a. är framtagen för att ge person-

skydd (jordfelsbrytare kan även användas för att ge förbättrat brandskydd).

Om en elektrisk ström tillåts flyta genom kroppen kan resultatet, beroende på bl. a.
strömstyrka (A, Ampere) och exponeringstid (s), bli allt från märkbara kittlingar till oregel-

bunden hjärtverksamhet. I värsta fall uppstår hjärtkammarflimmer som är direkt dödande. Ström-
mens väg genom kroppen samt kroppens kontaktyta mot spänningsförande del är också av bety-
delse. Redan efter 0.5 s kan en ström på 0.03 A vara LIVSHOTANDE. Detta är anledningen att
en jordfelsbrytare skall lösa ut vid högst 0.03 A och senast efter 0.3 s.

En jordfelsbrytare mäter att summaströmmen i fas- och neutralledaren är lika med noll (d.v.s.
ingen läckström finns). Om en person rör vid en spänningsförande del uppstår en läckström

och om denna är större än 0.03 A löser jordfelsbrytaren ut. Bästa skyddet fås om jordfelsbrytaren
installeras vid befintlig elcentral i lägenheten och därmed ger ett heltäckande skydd. En sådan
installation måste göras av behörig elektriker och kostar ca.1500 kr men ger rabatt på hem-
försäkringen hos en del försäkringsbolag.

Flyttbara jordfelsbrytare finns att köpa i handeln för ca. 300 kr.

Jordfelsbrytaren - en billig livförsäkring !

Elsäkerhet

Jordfelsbrytare är
verkligen värd
att installeras

 även i lägenheterna!

Styrelsen
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Flaggstången

Föreningens flaggstång är brukbar igen.

Nu söker vi någon som vill ta ansvaret att sköta flag-
gan; se till att flaggan kommer upp i rätt tid och halas
ner på kvällen på de allmänna flaggdagarna.

Är Du intresserad?

Besök måndagsjouren eller ring!
Du kan även ringa Håkan, ordföranden
på tel.750 85 14

Ta kontakt
med persona-
len på 52:an !
Ring eller gör
ett besök på
plats för mer
information.
Ö p p e t t i d e r
hittar du sista
sidan.
Tel. 751 10 01

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

Söker personal

Risto Salovaara

Sibeliusgången  22
164 77  Kista

puhun suomeakin

tel. 08 - 751 05 75

Nära är bra att ha
en

Tandläkare



PORKALEN   Nummer 5,  oktober  1998 9

BARNENS S IDA

Det är bara jag
som är jag

Ingrid Sjöstrandt

Det är bara jag som är jag
Det är bara jag som tänker
och känner precis som jag
Det är bara jag som ser
mej själv i en vattenpuss
i just den här pussen
på just den här gatan
just nu

Tänk  om den inte finns alls
om det bara är som jag tror
Om allting är som på bio
så jag bara tror att det finns

Men jag är ju med i filmen ?

Och jag vet ju att mamma finns ?
Om hon bara finns i mitt huvud
så skulle hon väl va som jag vill
 - aldrig gräla och tjata
utan jämt tycka lika som jag ?

Inte kan man tycka om nån
som inte riktigt finns ?
Kanske . . .
Men hur kan hon tycka om mej
om hon inte är riktig som jag ?

Fast säker är man aldrig
Det är bara jag som är jag?

Fler inslag önskas till denna
sida ! Redaktör

(5 år)
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Har blivit ett stort problem ?
Har varit ett stort problem under lång tid i föreningen ?

Ägget eller hönan först - det
gör detsamma - faktum är ju
att problemet finns och att  alla
vi boende  bör engagera oss i
frågan. Vi har tre fungerande
grovsoprum, trodde vi.... el-
ler.... hade vi dem!

DU har faktiskt möjlighet och skyldighet att hjälpa till istället för att sabotera ! DET som
DU lämnar ifrån dig  på rätt ställe, kommer att tas hand om av
dem som hämtar både avfall och återvinningsbara  sopor från
soprummen. DET som DU slänger huller om buller vill de inte
ha. Det är nämligen så att glas, plast, metall, returpapper bl.a.
hämtas av firmor som får lön för mödan i form av det mate-
rialet de samlar in. Vi betalar för avhämtning av grovsopor.

Grovsoprummen tömmes enligt följande schema:

adress tid hämtas entreprenör
Sibeliusg. 32-38 varje helgfri må, och fr grovsopor RANG SELLS
Sibeliusg. 58 varje helgfri ti och fr grovsopor tel 08-795 45 00
Kaskögatan 16 varje helgfri ti och fredag grovsopor
Alla 3 soprummen varje helgfri onsdag returpapper

__________________

Alla 3 soprummen jämna veckor torsdag plast och metall         SKAFAB
odda veckor torsdag ihopvikta kartonger    08-772 94 20

       08-772 93 00

Hur som helst .....
Vi strävar efter

att få dem att fylla sina funktio-
ner på ett mer tillfredställande
sätt genom information till alla.

Du som bor i föreningen har
rätt till att få saklig informa-
tion gällande tömningar bl a.
Du som bor i föreningen och
drar nytta av våra gemen-
samma sopinlämningställen har
faktiskt ansvar i att de hålles i
ordning.

Sopsortering
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Hur skall jag sortera mina sopor ?
Vi har märkta platser för färgat glas, ofärgat glas, plast, me-
tall, kartonger, returpapper  och grovsopor.
Behållarna för glas: endast rent glas INTE glödlampor (innehåller metall, hör till grov

sopor)
INTE porslin (hör till grovsopor)
INTE korkar eller lock (hör till grovsop resp. metall)

Behållaren för plast: endast ren plast INTE plast som är blandat med annat material (slängs
i grovsopor)

Behållaren för metall: bara ren metall, typ konservburkar av metall, öl- och dricka
burkar, lock, kapsyler.......

Behållaren för batterier: batterier från ficklampor, fristyler, leksaker och dyl.
       INTE bilbatterier (de har ett samlingsställe på Kasködäcket)

Behållarna för endast returpapper: INTE kartonger, INTE förpackningsmaterialer,
typ frigolit, hådrplast, emballageplast och dyl.

Behållarna för vellpapp (wellpapp) och kartonger: endast  dessa material.
INTE förpackningsmaterial, stödbrädor, bindningsrem
mar av plast och fibrer m.m. ( slängs i grovsopor)

OBS !   ALLA KARTONGER SKALL VIKAS IHOP så att de inte tar onödigt mycket
utrymme.

Behållarna för grovsopor: Allt annat som inte kan sorteras i ovannämnda kategorier.

KOM IHÅG ATT KARTONGER  OCH VELLPAPP INTE RÄKNAS SOM RETURPAPPER
OCH TAS OM HAND SEPARAT och att om det finns förpackningsmaterial bland kartonger
räknas detta som grovsopor, men blir troligen inte medtaget av de som hämtar grovsoporna.

Har du frågor gällande sophantering? Besök gärna  eller ring måndagsjouren på 52:an!
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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-

Tidbokning på plats
Bokning av lokalen och
mer info får du på plats

 Träff

Söndagar  11 - 13

Vill du vinna första priset?
� Under hösten  /  vintern arrangerar 52:an en pingistävling (eller fler).

� Alla boende i vår förening är välkomna att delta!

� Tävlingsform /-gruppering görs efter anmälningen.

� Oavsett om Du är gammal eller ung, kunnig eller en amatör.......

� KÄNN DIG VÄLKOMMEN ATT TÄVLA !

� Anmälan görs på en lista i 52:an eller tel 751 10 01
mån - ons 18.30 - 21.00 Arbetsgruppen på 52:an

-Bordtennis-
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52 an.. 52.. an.. 52 an.. 52.. an

Planerade festen ! ! Q ? ?

Yes !
  Se närmare info på  anslagstavlorna i entréer !

Haloween-festen

är  planerad till  den
7:e november,

helgen efter den

�ordinarie� helgen.

Arbetsgruppen på 52:an
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lnformationsblad nt 2-98 Avser jan - juli/aug 1998

INFORMATION
från Kista närpolis /Grannsamverkan

Denna information är generell för hela närpolisområdet och avser således: Akalla, Husby och Kista.

Första halvåret januari-juni 1998 har totalt inte föranlett fler anmälda brott än samma period förra
året (ca 2 600).  Dock har vissa typer av brott ökat oroväckande, tex bostadsinbrotten, källarinbrotten
och klotter.  Under samma period anmäldes ca 490 bilbrott både 1997 och 1998 (inbrott i bil, stöld
och försök till stöld av bil).  Det innebär många angrepp på bilar och ger anledning att se över dels
VAR man ställer bilen och vad man har i den och ev stöldskydd, Huvudregel: parkera på öppna och
väl upplysta platser där det är folk och rörelse.  Hyr bilbur om du har möjlighet.  TÖM BILEN
SJÄLV.  Skaffa några av de stöldskydd (rattklyka, larm mm) som finns på marknaden. Det försvå-
rar och fördröjer angrepp mot din bil.  Kontakta gärna ditt försäkringsbolag för råd och inköp.  Det
ligger lika mycket i deras intresse.

Det har under första halvåret 1998 (nästan samma siffra rör 1997) anmälts 116 stulna cyklar i
området.  Säkert har fler blivit stulna under juli och augusti.  Tänk på var du parkerar cykeln.  Ju
nyare dyrare cykel desto större risk för stöld.  Försök att alltid förbinda cykeln med något markfast
så den ej går att lyfta bort.  SKRIV GENAST� UPP RAMNUMRET PÅ FAMILJENS CYKLAR
(finns oftast runt pedalfästet).  Rista gärna in ditt personnummer på ramen eller anmäl cyklarna till
Stöldskyddsregistret.  Märkpenna och anmälningsblanketter till Stöldskyddsreg finns hos polisen.

Slutligen den sorgliga inbrottsstatistiken som avser perioden jan-aug 1998 (1997).  Det har verkli-
gen varit en inbrottsvåg i bostäderna särskilt under juli månad då det var minst ett om dagen.
Under ovan period har det anmälts 117 (54) inbrott inkl försök.  Fördelat: Husby 51, Akalla 31 och
Kista 35.  Endast ett fåtal inbrott har skett i radhusområdena. Över hälften av inbrotten 1998
skedde under sommarmånaderna.  Flertalet har skett i loftgångslägenheterna genom att tjuven
brutit upp köksfönstret.  DOCK HAR DEN FLITIGASTE TJUVEN GRIPITS (för andra gången
i år) 980812.  Sedan dess har det skett ytterligare 5 inbrott i Husby och ett i Akalla.  Huvudkontakt-
personen i respektive Grannsamverkansområde/förening har adresslistor på inbrotten och hjälper/
samordnar gärna en inbrottsskyddande insats i era bostäder.  Tänk på att man genom en sådan
åtgärd sänker sin hemförsäkringskostnad.

HUVUDKONTAKTMAN i ditt område:

KISTA NÄRPOLIS: Nordkapsgatan 3, 164 36 Kista tfn 401 3100 (öppettiderna)
FAX 401 3109
ÖPPETTIDER: Mån, tis, fre kl: 12.00-15.00 samt tor kl: 12.00-15.00, 16.00-19.00 STÄNGT
onsdagar Huvudstation öppet alla dagar/dygnet runt: Sundbybergsvägen 15, Solna tfn 401 3000

HUVUDKONTAKTMAN i ditt område:
kommer att utses på ett möte  med kontaktpersonerna för grannsamverkan, den11 nov. -98.

Håkan Glingestam,  ordförande
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Styrelsen brf Porkala verksamhetsåret -98/-99

Annette Åkesson var förhindrad att vara med på planeringsmötet och därför ej med på bilden.

 Mats Allaskog, Britt-Mari Ronneskog, Håkan Glingestam Susanne Brink,
Katja Jalovaara, Stafan Andrén, Ulla Sjöberg och Eva Sandevik

ordförande Håkan Glingestam AU, ekonomi, IT-frågor, trafikfrågor, grannsamverkan

vice ordför. Katja Jalovaara AU, fastigheter, Porkalen

sekreterare Eva Sandevik AU, andrahandsuthyrning

ledamot Mats Allaskog IT-frågor, fastigheter

ledamot Ulla Sjöberg Studieansvarig, husombudsansvarig, trafikfrågor

ledamot Anette Åkesson Vävstugan, styrketräningslokalen, bastun

ledamot Britt-Mari Ronneskog Fritidslokalen 52:an, markfrågor

ledamot Susanne Brink Markfrågor, barn och ungdomar

suppleant Staffan Andrén Miljö- och markfrågor, barn och ungdomar

suppleant Inci Bratt kommer att lämna föreningen pga flytt

suppleant Lise-Lott Andersson har lämnat sin styrelsepost som suppleant

Måndagsjouren på 52:an kommer var och en att ha i tur och ordning.
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Diplom
Anna Aspfors

Veronica Andersén

Eum-Jung Pak

Pernilla Viklund

Veronica Estébanez

Josef Thunblom

Carina Ronneskog

Shumon Mannan

Malin Uppström

Jonas Edberg

F Ö R

 VÄL UTFÖRT SOMMARARBETE

    TILL

Sommarjobben
I sommarens hetta fick våra undomar kämpa. Träfflokalen 52:an städades. Alla tvättstugorna fick fönster-
puts och blev städade. Grovsoprummen sopades. Kasködäckets övre plan och trapphuset blev sopat.
Det gick inte så bra med försöket att ta bort klotter, men soffor, bänkar och lekutrustning gjorda av trä
fick omvårdnad av glada �oljemålare�. Och bäst av allt var att det blev en hel del svenska riksdaler till
jobbarnas sommarkassa.

Ulla Sjöberg, Randi Andersén, Katja Jalovaara och Håkan Glingestam gav vuxenstöd till ungdo-
marna och vill nu, här i Porkalen, överlämna ett gemensamt diplom till var och en av er.
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Ris    
och

FY DIG,

- SOM    inte vill  lyssna på
de bestämmelse som gäller
för PARKERING på gården!
Vi har gott om utrymme för
parkering. Kasködäcket har
platser för gästernas bilar, både
för 1- 4-veckorsparkering och
platser med P-automat. Och
DU som själv bor här...USCH
vad fult av dig!

-SOM    ställer upp portarna
t o m då de skall vara låsta!
Portdörren skall vara stängd då
ingen är på väg in eller ut ge-
nom den. Ventilationssystemet
är byggt så att det inte ska be-
hövas någon extra vädring ge-
nom dörrarna i trapphuset.
Och att lämna dörrar öppna
nattetid är ansvarslöst  och
orätt med tanke på de andra
boenden i huset, och inte minst
obehagligt för våra äldre som
mister sina nattsömn pga
räddsla för folk som inte har
behörighet till trappupp-
gången.
(inplock från insända, aktuellt)

TACK !  till dig

-SOM fortsätter att vara husombud
-SOM har varit husombud

Husombudsverksamheten fortsätter att bli bättre och
bättre.
Vi startade ju från ingenting. De lärorika åren vi samar-
betat är bra grund till fortsatt medverkan i föreningen.
Vi har ju åstadkommit en hel del allmännyttigt, och nya
inspirationer kommer nu när till och med parken har fått
�ett nytt ansikte�. Den bidrar till trivsel på området.

-På styrelsens vägnar tackar jag er som inte kan fort-
sätta som husombud, för era insatser och medverkan !
-Och er som fortsätter, för era insatser, och sporrar till
fortsatt medverkan !

För min egen del vill jag ge  ETT STORT TACK till hela
�gänget� för den gångna tiden och ser framemot samar-
bete och våra givande och roliga möten med �vår nya
skara�.

Ulla Sjöberg
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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

Nyckelbyte bastun

Måndagen den 2 november genomföres ett nyckelbyte i föreningens bastu.

Följande gäller:

♦ Både lås i entredörren och bokningscylindrar byts 2/11.

♦ De nya nycklarna blir av ASSA TWIN typ och en depositionsavgift av 300 kr tas ut.

♦ Nya nycklar kan kvitteras ut (medtag ID kort) under måndagsjouren 19/10, 26/10
samt 2/11 kl. 19.00-20.00 (Sibeliusgången 52).

♦ Återlämnas äldre nyckel och bokningscylinder vid erhållande av nya dito erfordras ej ny
depositionsavgift.

Styrelsen
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Information om förändring av förvaltning
och fastighetsskötsel från årskiftet 98/99.

Vad kommer att hända ?

� Jour och felanmälan kommer att få nya telefonnummer.

� Fastighetsskötsel och förvaltarrollen kommer att förändras.

� Stugvärdarna kommer att bevaka funktionen i tvättstugorna, portarna, lamporna i

trappuppgångarna osv...

� Vicevärdarna kommer att ta hand om felanmälningarna och åtgärder, överlåtelser,

nyckelhantering och öppethållande av föreningens expedition.

Varför gör vi detta ?

� För att hålla kostnaderna så låga som möjligt

� För att få bättre kontroll över vad som måste åtgärdas och när.

� För att behålla närkontakten med boenden och ge bättre service.

� Dessutom har HSB Stockholm beslutat att  stänga områdeskontoret f.o.m. 990101.

� Mer detaljerad info kommer i nästa nummer och delas även ut i brevlådorna.

Styrelsen

Fritidsaktiviteter / kontaktpersoner

DIMITRIS TSITSIBIS 751 57 68 Styrketräning
Porkalagatan 25

BOBO OSTOJIC 751 93 48 Styrketräning
Kaskögatan 36

ANNETTE ÅKESSON 703 95 09 Vävstugan
Sibeliusgången 54

..Nyheter  .....  Nyheter..
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öppet
       på

52:an

VIKTIGA TELEFON nr.

FELANMÄLAN 578 775 50          Felanmälan dygnet runt,
         FELA-systemet,  HSB

OMRÅDESKONTORET 751 01 90          Förvaltning. Medlems-
Helsingforsgatan 45                   ärenden.  Avtal på

(Janne, Heléne och Ingrid)          lägenheter o P-platser.

Öppet tid:
Mån - Ons 9.00 - 11.30, 13.00 -15.00
Tor 9.00 - 11.30, 13.00 -18.00
Fre 9.00 - 12.30

________________________________________________________________________

           751 10 01
Jour  (styrelsen)   på helgfria måndagar kl. 19.00 - 20.00

För  olika  aktiviteter,  solarium,  bokning  av  lokalen  mm.

mån, tis, ons   kl 18.30 - 21.00

SVENSK LARMBEVAKNING 695 00 00          Akuta  felanmälningar
         efter kontorstid

STOCKHOLMS STAD
PARKERING 772 96 00          Trafikfrågor


