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vårens ledarsl<ribenter är :

Ville Backman

30 år
Egen företagare/
Aqua Safe ab

Mats Jonberger

43 år

Chaufför/

Frey-s Hyrverk

De här glada gossarna var de två som på extrastämman den 9/3 valdes att
representera alla vi som bor i porkala i dess styrelse.

Kära grannar och medboende! V'i har satt oss ner för att försöka formulera
i skrjft vad som'inspirerar oss i det arbete vi är satta att utföra inom
vår bostadsrättsförening. Vi har enats om två punkter: Sänka boendekost-
naderna på sikt. Arbeta för ökad trivsel.

0m vi ska utveckla begreppet ökad trivsel så blir det ungefär, att skapa

kontakt mellan människor. Det är viktigt att inte acceptera isolering
och ensamhet. I vårt område finns så många människor, kunskaper och er-
farenheter. Allt det v'ill vi ta tillvara. Alla som bor här ska trivas,
ha någonstans att ta vägen, hära hemma, även utanför 1ägenheten. En vjk-
tig grupp är tonåringarna, som'inom ett par år kommer att öka'i antal i
Porka I a .

En god boendemiliö är för oss detsamma som ett mera ratjonellt utnyttjande
av alla våra lokaler och en ökad medventehet hos oss alla om ansvaret för
vårt område. Ett led i detta är att ordna trappombud, tillsätta arbets-
grupper, ordna kurser, utbildning och naturl igtvis fester. Redan nu fjnns
ett tiugotal personer aktiva och redo att arbeta för Porkalas bästa, men

det finns plats för många många fler. Alla har vi något att ge. Men, det
ska vara från var och en efter dennes förmåga. Porkala är vårt ansvar nu,
men det ansvaret ska inte vara en tung börda, utan en inspirat'ionskälla
för oss

I
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fortsätt, sid 1

Det kommer att bl'i ett stort arbete att få alla informationskanaler och

arbetsgrupper m.m. att fungera organisationsmässigt' Förvaltn'ing och ekono-

m.i i ett sådant här stort område är också en mast'ig bit att suga tag i ' Men

v.ikännerossväldigtinspireradeochhoppasattvitillsammansskakunna
göra Porkala till JUST PRECIS DET VI ALLA VILL ATT DET SKA VARA' Så därför'

sitt jnte bara och tyck utan var med och iobba fram det Du tycker' När

det gä1ler ekonomin så finns det många s'lantar att spara och mycket kan vi

göra siäl va på s'ikt. En del är redan vunnet genom att vi tar tag 'i skötsel n

och blir mera akt'iva. Förhoppn'ingsvis kommer utnyttiandet av yttre och inre

miljön att förbättras och förstörelse och vanvård att minska i takt med att

vi siälva tar över.

När det gä11er kontakt och samarbete

att samarbeta med övriga fören'ingar i

vill verka för att utöka den'

utåt finns det mYcket att vinna

Akal I a. Kontakten fi nns redan,

genom

men vi

Till sist,
föra Dina

dessa.

v'i två som representerar Er i styre'lsen är

önskemål och så 1ångt det är möiligt se ti11
till för att fram-

att förverkl i ga

Vi önskar Er en

Er som möi I i gt.
trevlig vår och hoppas på personlig kontakt med så många av

t/Mwwfr{4

2
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Por og sfbrening är den fente gtörsta
bostadsrätt sförenLngen L stor-Stookholm. Den har gff/
1ägenheter, garag:e värnecentraler, fläktnrn, plante-)ringar, entr6er, hlssar, parkeri.ngar tnm som ska skö-tag. l'!an kan Ju undra hur aIlt detta kan fungera.
Jar det är en ganska stor och kostnadskrävande appa,-rato YiLka firnor som har kontrakt och avtaL o ch vilka som tas ln tiLlfäIltgt på entreprenad
son styrelsen beslutar on tlLlsamrnang med
f ast ighet sf örya1t ningen.

är sådant

FöR TII,IF.J\TTEE sER DEI uI så gÄnr

Åkeg HLsservice ha.:r ett artal ned Porkala son
lnnefattar bL a und,erhål lssernl.oe arr hLsEer oeh
garag:e portar. I d.etta avtaL ingår även förebyggande
serwLc e ooh nLndre funktLonsfel. Bl,ir det stora skador eå tttt kommerextra kostnad.er. Allt material som a,nvänd.s är
nindre vl förstör degto mindre kostar det oss.

också en extra kostnad. Ju

tiune-TTädsårdselanleTlnÄ AB har hand. om yttre und,erhå1L1 dvs rensa og:räs1viss kllppningr luekrtng-av jord,, kuLtlverlng av d.etsa^mnå, renhållninl av'rabatter och gångar, gräsnattor sa,nt sopning av vägar. vattning tex eitra,-
bestäLles1 stora kllppnlngar och onpla.nteringar nm går också ufanför kont-raktet ooh måste ertrabegtäLlasr Vl har sq,mma situailsn där, Ju mer ertra-
Jobb vt förorsakar genom att förstöra gräsmattor, smutsa ner öch rJ.va upoplanterfng:er, Ju dyrare bllr det för oss sJälva .
Städnlngen sköts av -Eansa Städ 43. YiLLkoren för d.en hålLer på att onarbe-taEförtt].].fä1].et@tered'ogöraför.Yad'd.estädarärd'e
Selnensaruna utrymnenar Storstädnlngar oeh gronrengöring av tex tvättstugor,fönsterl l"okaLer tlrn extrabeställes ooh b1lr atftåå en kostnad. J.agd. på foplpen av de ]d0 000t- per år son trappstädnlngen redan kostar. Det här ned
städning är något vl har talat om en he1 dei och troligen återkommer ti1l.
Där finne det fömodllg:en pengair att spara.

I
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Parkering och trafik inom området sköts just nu av Dute AB. Villkoren för
detta bolag finns det'ingen anledning att tala om eftersom de upphör att
rbeta för oss efter den 1 /5 1984. Något nytt avtal med något annat bolag

har e knutits, därför finns det anledning att återkomma till detta.

Vi är också anslutna till Larm-Assistans. Sedan en t'id tillbaka är även

hjsslarmen anslutna dit. Larm-Assistans tar emot larm om avloppsstopp'

1äckage, hisstopp och dyl'ikt som fordrar omedelbar åtgärd utanför kontors-

tid.

@W@8ffi

I
a
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t
a

Ct

Telefon t i I I Larm-Ass i stans om ol.yckan är f ramme : 734 05 i5

Snöröjningen'i området är lagd på entreprenad som förnyas från år till år.

Det gångna året har arbetet utförts av Söderorts Mask'incentral och styrelsen

har att till hösten besluta om de kan fortsätta eller om ny entreprenör ska

lejas. Snöröjningen är en uppgift som de olika bostadsrättsföreningarna här

ute brukar ha gemensamt, dels för att underlätta och dels för att få ner

kostnaderna. Samarbeten i den här frågan och'i andra frågor sker via HSBs

förval tningskontor på Hel s'ingforsgatan. Samtl iga föreningar här ute har HSB

som förvaltare och samordningen blir därför lättare att genomföra.

VAD HAR JAG RATT ATT FA HJALP MED?

Du som fortfarande hyr Din lägenhet har samma v illkor som alla andra hyres-

gäster. Det ekonomiska ansvaret för Din lägenhet vjlar helt på föreningen

och dess förvaltning. När det gä1ler en bostadsrätt är villkoren lite
annorlunda. Enligt S 14 i förenjngens och HSBs stadgar har Du som bostads-

rättsinnehavare det ekonom'iska ansvaret för Din lägenhet enligt föliande:

-
rrt
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llBostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det 'inre hål1a 1ägen-
heten med tillhörande övriga utiymmen i gott skick.

genhetens 'inre räknas: rummens väggar, golv och tak; jnredning i
drum och i övriga. utrymmen i 1ägenheten; glas och bågar i 1ägön-ytter- och innerfönster; lägenhetens ytter- och inneidörrar. Bo-
ttshavaren svarar dock jnte för målning av ytters'idorna av ytter-
och ytterfönster och inte heller för annat underhå]1 än må1ning
atorer och vattenarmaturer eller av de anordningar för avlopp,
gas, elektric'itet, ventilation och vatten som föreningen roi^lått
ten med.

Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand- eller vatten-
skada endast om skadan uppkommit genom hans vållande eller genom vårdslös-
het eller försummelse av någon som hör" till hans hushåll elTer gästar ho-
nom eller av annan som han inrymt i 1ägenheten eller som där utiör arbete
för-hans.räkning. Ifråga om brandskada-som bostadsrättshavaren själv .inte
vållat gä11er vad som nu sagts dock endast om bostadsrättshavaren brustjti den omsorg och ti 1 l syn som han bort .iaktta.

Tredje stycket första punkten äger motsvarande ti11ämpning om ohyra före-
kommer i 1ägenheten.,,

Tiil tä
kök, ba
heten s

stads rä
dö rra r
av radi
värme,
1 ägenhe$

Bostadsrättsföreningen har dock ett fastjghetsförvaltningsavtal med HSB och
det innebär att man kan få hjälp med br a: arla packningar i kranar och
dylikt, reparation av fasta installationer som el, värme och vatten utan
extra kostnad för den enskilde. Fast'ighetsförval tn'ingen har också att
sköta: avloppsstopp, tvättstugor, namnskyltar, lampor i gemensamma utrymmen
samt värmecentral, f1äktrum, driftsjournaler m.m. Ar Du osäker på något
eller vill ha hjälp så vänd Dig ti1'l fastighetsskötarna på tel ?5101 g0

Du som har köpt Dln lägenhet ooh ka.nske fund.erar på t) N0
"rla

tapcts
luokor

ln gol.v
ror D16

, kakel, lacka eLl,er
on att utföra dett

byta skåp-

"i

/l,r
era,

mon
Lägga
lnte t

det kan vara Ltte narlgt att få tag på brare ocb fLrmoro Oenorn föwaltningen på Helstng:fors-gat*n, tel fl1 01 !0, ka.n Du enellertld få rekonmen-
datLoner on alla t tr"por av ha.ntverkere son Du kenltta på gör ett bre Jobb. Det bllr kangke inte

a sJäIv-
hantverka-

s

btLllgen An att lcJa sJålv, nen lättare oeh Lite
tryggara för dig lon ensklld. Lndtvld,.
On du fund,erar på att köpa nya ekåpluckor I köket
kan du ta kontalrt ned Atr'B genon ESBs kontor på
tr'lenlnggatel {11 tel 7A5 ,O O0, de har nångrolikaatt välJa på.

rurKR'
Or\\

7
,7
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OM JAG VILL BYGGA OM MIN LAGENHET
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HSB Stockho'lmsdi stri ktet höl 'l stämma måndagen den 19 /3 . Närvarande f rån vår

förening var V'ille Backman, Mats Jonberger, Lennart Holtz och Gunnar Biörk.

Anledningen ti11 att a'lla de tio ombud som valdes på Porkalas extrastämma

den B/3 inte kallades var att vår förening inte planerades att delta förrän

vid nästa d'istriktsstämma, då denna och vår egen extrastämma 1åg så nära

varandra 'i ti den.

Förutom sedvanliga rutiner och val (finns på kallelse och protokoll som Ni

för övrigt kan ta del av i mötesprotokollpärmen nera'i träfflokalen så små-

ningom) hölls en rätt utförlig rapport om HSB Stockholms verksamhet som

kan vara av intresse.

1983 fick distriktet 13 815 nya medlemmar. Samrnanlagt finns 92 700 med'lem-

mar varav mer än hälften är ICKE BOENDE. D.v.s. människor som står i kö för
1ägenhet. Bland dessa har under året satts'in 185 rnilioner kronor i bospa-

rande. 1983 ökade distriktets antal lägenheter med 1 185 st. Distriktet har

35 pensionärsföreningar och omsätter sammanlagt 50 miljoner kronor j fas-

ti ghetsskötsel .

Inom HSB Stockholmsd'istriktet f"inns 7 deldistrikt. V'i ingår i Avd 7.

Anta'let representanter till distriktet utses efter storlek på bostadsrätts-

förening. Vår förening representerar med tio personer. Valda är: Vjlle
Backman, Mats Jonberger, Lennart Holtz, Lilian Hjertman, Inger Andersson,

Ulla Wolffram. Ytterligare 6 personer til'lsattes på stämman, men då det

inte är klart om dessa åtar sig uppdraget skriver vi inte ut deras namn.

Med bostadsrätt i HSB kan du skapa botrivsel i fin gemenskap.

6
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FöN ÅTg TÄTTANE röNStÅ ET'R E S 3 FUNCERAR ORGANISAfORISKN KAl{
NI ITTTA PÅ ONU SCHH.IATISKA SITDEN NEDAN SOM VI r,ÅrIr UR ESSS
IfiIRSBOK ''30 RÄ{t'T I SoSTADsnÄrI'r

HSB:s parlamentariska uppbyggnad

VA er vid möte

IlSb-Ji;ruriry(u'tkl kdil .lttlitr,qt,, ha rller -iaftrrrr r/irtrifrt.sLrt,qattitntiott lx'rr,oufu p,i utl'
[t'l sl,tr/gr,l/k'rrtrttip le Yall.

PLOCKAI UR PROTOKOLI,ET TRÅN

EruRAS'I'JiMMAN F'öR PORKÅI,A 3RFT

Pergoner vaLda ttLl olLka
DO eterr

Ti}l gtyreLsenl Vtl1e Backroan

ooh Mete Jonberger

Furpleanli Inger Andereson
Revisorerl Lilian HJertnan
och supplea^nt Rolf Nyströn
Dlstrilrtsonbud Se rapport
från distrl.kt sstämna,n.

anarbetgkommitt VllLe Baok-
ma^n, Mats Jonberger, UJ.la
WoLffra,n, Lllian HJertna^n,

lennart Eoltz, 3ertil l,/osk,
Fredrlk Klllander, Andere

Gustafsson, 3o Hal).dorf,
ChrLeter llBpströn, Christer
Sevelln, Ingar Andersson ooh
Rose-Marle Nyströn.

E!Sg"d"f"gf Ingrid österberg
sammankallande, 3ert11 llosk,

t
I

I

I

I

I

I

I

I

I

e emmar som annu
inte lätt bostadsrätt

Yllle Bactnan, Lennart Holtz, Roger Eeikseonl, RoIf Nystr6n, Ja.nne Forslund
Fredrlk Kl.llander och Åke Kaur.

I

HSB Riksforbund
Förbundsstämma

Ombud Styrelse Revisorer Rev-byrå Ombud

Verkställande d i rektör

Styrelse Revisorer

H SB-föreningens'f ullmäktige

Styrelse RevisorerDistrrktsstäm ma väijer

edlemmar i bostads-
rättsförenirrg väljer vid

stämrna



ATTMÄIVT OM FöREIVII]IGEIV SADES:

V
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Porkala är den fente gtörsta före-
ningen t HSB StookhoLrn.

Sudgetåret lJ.gger urelLan 1 nal -
]O aprll-. FörenLngens ekononl är
hitttLls ganska god och det Lnnebär
att årsavgifterna (hyrorna) endast
behöver höjas med ca d!6 under budget-
äret 84/85. Föreningen har go7

lägenheter ooh för ca 500 bogtad.s-
rättsavtal undertecknats hittilLs,

vilket ma^n betraktar som en nycket god siffra. Eus€n i föreningen har papptat,
något son förnodligen behöver åtgärd.as. Fördelnlngen av pengar ttll den inre
fonden sker sede.n i första hand pengar för d.en ybtre fond.en avsattsr Ordj.narl.e
årsstttn'na för 1984 konuler trollgen att hå1las 1 september, då d.e resterande pos
terna i Porkalas styrerse komner att tiLlsättas med, boend.e från onråd.et

aa

FORSLAE OIW PPOTNBUD
I boende i varJe hue I eervåningshusen
1 boende för sarntllga Låghus
2 boende L varJe port i höghusen

Trapponbudl vad är det? Jor det år vad tri, gör det ttll.l rnerr önskenål är att den/
de har hand on, att d.e1a ut info i sin trapp från ES3, sarnmarbetskornnl.ttdn m,
att håt1a kontakt med grannar och att ta enot nylnfl-yttade och berätta on oro-
råd,et nrn. Xlu son kä^nner för det härt EöR AV IIG fltt3 L6na, Jakobaon [c 7528175
VI 3EHöVER }IGI t,|l

AlT DOM

ATDRIO KAN...

DETTAR
SKA JA6
MINSANN
KI.A6A PÄ

I I
t rl
I

I

NÄru.nvue
ORDNING EORDE
DgT VÄL ÄHPÄ..

I



Visst g^tdet?
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SANI ARBETS KOIVIIVI IT T E N :

t'ItL.Iö I
UNGDOIIT

TRWSEIT
rmrnnruc/

Staffan TalLg
Cbister Sevelin, 3ör
rnlrur/oRDNTNGtchrLs

BörJe

ie

erg Guetavsson
-fllarle NYströml

,

a llolLran
Bo NLlssont

tt

e

pÅ 1r t'töt
ÄD

Jor föl'Jande arbetsgsrpper tlll-sattes:
EI(ONOMIc Mats Jonberger oeh--Vllle Sacknan

ENERGIT Sertli woufl Rolf Nyetröu' Mate Jouberg:err

Vllle Backman
R;;;ifile Nvström, Eo EalLdorf ' And

iå-rJraorf,, Chrisier uppströn; Rose

-ie Frldna.n, Eanno KomulaJ'nent
ier Uppstrdnl Inger Andrssont
I'ridnan

KURS/ SI'UDIEoRGANISASION I Ltlia^n EJertnan

Artetsgnrppe4ra skalL ttLl att börJa ned' träffas och besLute on ELtt eget ar-

bete och sede.n även väIJa "o 
r.otiäLtp"""o* r-""t1å glntpp' Då detta ännu inte

är gJort kan DU eon år intresseraa ait vara t;-i-"äeo" gnrBp kontalcta VilLe

Bachan f Lena.fatoUzon f ef l iii-W ?5 eller Matg Jorrberger Tel: 7'O 99 86'

Några a,ndra punlcter sorn föredrogg va3 bl I Bastune organisatlon' Införsskaf-
fande av d.iverse inventarier liii t"aff].oka1en så att den kan börja fungere

ned nottagrringstLder oeh "tt otiOtiigt f.rsfai årn utvidgad TV' (Satelttt och

flnsk lt,rl b]. a ) letta etstnäsnAa f,OrIlaS Uesl;.tad.es utrådae vLilare ooh då i
se.narbete ned övrLga BRl, I Ak;ii" "or-oät"a 

arbetar rned llknande för'lag'

tr,ö:l övrigt var mötet trevl-lgt ooh vår käre fastlghetsförvaLtera påpekade än

en gång attr on någon-ser trfeLn, rorstörelsa, skädor eller d'yligt så skaLL

å;;; äfuott kontakta förvaLtntngen dlrelcb ' '

Vi ÄTERKoI{MER MED RAI1POn$ER 0M vad son händer I området t nästa ntr
o

v,tm z2
trifilt--.J {t ,0,

v,,\
J

a e

D
NtM4

a

a

o

o

J

I
-
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BORGENNYTT
Hej igen, det var ett tag sen vi kom ut med någon tidning.
Hädanefter korrner vj att skriva några sidor i SHKe nya-

tidning. Det har hänt en del sen sist nämnligen, Borgens

vara eller icke vara har varit uppe till beslut hos fri-
tjdsnämnden. Och som vanligt bordlades frågan, det är fjä-
rde gången nu, men vi kämpar vidare. Det pågår förhandling-
ar mellan fritidsförvaltningen och socialförvaltningen om

vem som skall vara huvudman för en framtida fritidsklubb-
fritidshem och svaret hoppas vi att det konrner den 3 apri'l .

Vad som än händer så hoppas vi att vi får behålla kvälls-
verksamheten.

Nu till något roligare, våra verksamheter pågår för fullt.
På måndagar dansas det jazzdans mellan kl 18.00-19.30.

Pojkfotbollen har börjat inomhus på onsdagar mellan kl .l5.30-

17.00. Vi har startat en miniallsvenska där 7 lag ingår men

det finns plats för fler. Motionsbingon pågår som vanligt,
söndagar mellan kl .l3.00-15.00 

med start utanför ICA. De

pengar vi får in kommer att gå till ett 1äger i Göteborg

under l0-.l3 maj, så jag hoppas att många komrner och stöder

oss på söndagarna. Ovriga aktivjteter är ridklubb på tors-
dagar, Annqi och Marianne åker iväg till Solna ridhus med ett
antal flickor. Sist men inte minst så är det Herrklubb på

onsdagskvällar, ni som vill ha upp flåset kom ti11 Borgen

kl .l8.00. Vi spelar innebandy, fotboll eller så springer vi
en runda i skogen. Vi har anmält lag till korpfotbollen och

vi är med i korpens innebandyserie. Framåt vårkanten har vj
tänkt ställa upp i Hässelbystaffetten. V'iktigt att notera

är att till sommaren ordnar vi med ett tre veckors seg'lar1äger

tillsammans med övriga Akallagårdar samt Ungdomarnas Båtbygge.

Ni som vill vara med, kom ner eller ring 751 84 08!

Vi syns på Borgen

(
))

För Borgen Ronni Lundqvist
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Du
111nsr-A NR Frl

KF tFp

r o r och tiil. slgt från oes på

DET HAR AR F0RSTA NUMRET av Porkalen och är naturligtvis ett provnummer.

Vi'känn.. oss för och försöker komma fram till vad ni vill veta och hur ni
vill veta det

IDEN FRAN BORJAN var att ge ut ett regelbundet återkommande informat'ions-
blad. Den'idön har vuxit och förändrats efter hand till det som är första
exemplaret av tjdningen idag.

TIDNINGENS GRUND är ett kontaktorgan mellan alla boende, styrelsen, Sam-

arbetskommittän, arbetsgrupperna och HSB. Vi tänkte försöka komma ut med

fyra nummer per år.

Eftersom informationen'i tidningen är tänkt att gå båda vägarna, så vi11 vi
ha b'idrag från läsarna ocks. VAR MED OCH FORMA TIDNINGEN. Till 'insändarsi-

dan v'ill vi ha alla Dina åsjkter och tankar, 'id6er och behov när det gä11er

hur vår förening skall se ut. Använd gärna signatur men sätt ut namn och

adress, annars kommer inte insändaren med. För övrigt vi11 vi gärna ha ar-
tiklar, teckningar i svart/vitt och foton som anknyter t'ill Porkala. Har Du

något speciellt kunskapsområde t ex energi, kommun'ikation, trädgård, ungdom,

förströelse m.m. så hör av Dig med en art'ikel. Vi tar även gärna emot

roliga h'istorier och berättelser om boende, föreningsfiv m.m. som Du själv
har skrivit. Vi 'i redaktionen håller kontakt med alla arbetsgrupper och

med HSB för att ge Er i.nformat'ionen så snabbt som möj1igt. Något kan vj
mi ssa ändå, så .hål 1 ögon och öron öppna.

INTERVJUN MED'KVARTALETS B0ENDE är en fin grej som vi vill ha med varje
nummer. Kan Du tänka Dig stä1la upp på en liten intervju med foto (ej
efternamn och adress) så vore v'i tacksamma om Du hörde av Djg.

NAMNET P0RKALEN är inte för evigt bestämt. Har Du ett bättre namn så

skicka in det.

Du som bor. och verkar här i Akalla, vi ses och hörs 'i nästa nummer.

Till dess hoppas vi att Du har skickat in massor av spännande bidrag ti'11
*
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