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INRE FONDEN DINA PENGAR

OM VÄSTERORT

REAVTNST PÅ BOSTADSRIiTT

BARNSIDOR

RÄBATTER FöR HSB-MEDLEMMAR

VÄVSTUGAN

BO N}iTt I BOSTADSFåTT

F öRVALTN ING SMEDDELANDEN

TRAPPOMBUDSNYTT

'' 8 O-TALETS FöRORTSMÄNN ISKOR''

NOTISER & INSÄNT

REDAKTTONSSTDAN

e, !-

Kvartalstldskrift för
boende I bostaderätts-
förenLng Porkala.
Utkommer ned fyra nr
per år.

svariq utgivare,
ansvarig för texter
rediEering.
Kontaktperson.

Layout, trycknitg, foto
och reproarbete.

askinskrivning och kor-

Porkalens redaktion arbetar
som en fristående arbetsgruPp
under Porkalas stYrelse, som

r att före varje utgivning
besluta om upplaga, kostnader
och dessutom godkänna text,
layout och övrigrt innehåll i
tidningen.

Om du har bidrag, insändare,
åsikter, artiklar m m som du
vilt ha med i tidning€h, ring
eller skriv ti11:

REI)/IKNONgN

ex

rektur.

na Jacobsson

även
och

Lena Jacobsson

kus Sonnerholm

areta Swensson

163 23 SPÄNGA

Tel; 752 83 75

askögatan 6

PfuRKA\EN-fltt l'tYffl hcll Uöt
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Kravtjänsteman

J2 är

3or på ReimershoLme

Jag sitter på HSe:s huvudkontor,
Fleminggatan 49, och ni som någon
gång betatt er hyra/avgift för
sent känner kanske igen mitt

-onamn. Pä min avdelning, hyres-
redovisning, jobbar vi 5 personer
enbart med att se till att
hyror/avgifter kommer in tiII
föreningen i rätt tid, vilket
inte atlticl är så lätt. olika
föreningar är olika slarviga och
Porkalas medlemmar och hyres-
gäster är ovanligt slarviga!
Porkalas styrelse ledsnade med
andra ord på slarvet och bad oss
ta i med hårdhandskarna. När vi
gör det går det till på föIjande
sätt:

Först skickar jag ett meddelande
(om betalningen inte kommit i-n
alltså) med föfjande lydelse: "Om
betalning ej sker skickas ärendet
vidare till tingsrätten." Om
ärendet går så långt debiteras
alla utgifter den som står i
skuld och dessutom tillkommer
ränta på beloppet. Ett hot allt-
så, men inget tomt hot. Det verk-
stäIls, var så säker.

Föreningarna är titl 1008 bero-
ende av att hyror f avgifter kommer
in i tid, eftersom hela förening-
en lever på dessa pengar och har
man som Porkala en hyresskuld på
ca 325.000 kr som släpar efter,
är det inte lätt att betala räk-
ningar, beräkna ekonomi eller
göra några kostnadskrävande reno-
veringar för att t ex höja stan-
darden.

Vidare i indrivningsförfarandet:
Fr o m att ärendet har gått till
tingsrätten dröjer det ca 2-3
månader innan hyresgästen/
bostadsrättsinnehavaren blir
avhyst. Vi kan väI enas om att en
avhysning inte är något trevligt
sätt att flytta på. Dessutom blir
ärendet prickat i registren och
följer personen vidare. Vi kan
alttså kontrollera om någon bli-
vit avhyst tidigare.
För alla oss som punktligt beta-
Iar våra fasta avgifter varje
månad är det kanske underligt att
det finns somliga som ligger på
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hyresskulder på tusentals kronor,
men så är <1et tyvärr och tless-
värre, somliga betalar inte sina
skulder trots dom i tingsrätten.
Dessa övergår då som ärende
betraktat tilI kronofogden. Detta
trar hänt i Porkala !

När det gäIler olika Personers
förklaringar till varför de ej
betalar hyran/avgiften får jag
höra alla möjIiga orsaker, mer
eller mindre trovärdiga, t ex:

"Hunden åt upp alla hYresavier/
jag badade med kläderna På och
plånboken med alla Pengar.i spo-
Iades bort med badvattnet/
vi var sjuka och kunde inte gå
tiII posten/ arbetslöshet/
behövde uppskov/ semestern blev
så dyr", osv.

Ibland gör dessa ofta otroliga
förklaringar mitt jobb mYcket "
roande.

För att avsluta detta vilt jag
be €fr som av en eller annan
anle<1ning ligger efter med
hyrot/avöirtäi, €rler har svårt
att betala, ring mig i god
ridl.
Jag finns på telnr 785 30 O0

mellan 9.O0-11.30, eller skriv om
rlu har svårt för telefoner. Jag
är ingen omöjlig Person att ha
att göra med - det är inte
styrelsen hellert

Hälsningar

det är några gubbar vid dörren..
påstår att vi är skyldiga 1r.000

t hyran... har du en hundring,
don kan väL få den så länge,
Jag säger att vl betaLar
resten när Jag vl-nner på
J-otto...
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Vad gör du för PORKALA 22aa

Rubriken kan kanske verka litet provokativ. Aven om det fitrns en

del floreningar där medlemmarna själva gör en del eget arbete -
exempelvis städning vår och höst, inredning av fritidslokaler m m -
så utlors ändå den löpande fastighetsskötseln i regel av anställda.

Men hur det nu än är organiserat och fungerar är det viktigt att

komma ihåg att ansvaret for hur boendet fungerar och fastigheterna

underhålls ytterst ligger på medlemmarna själva.

Avgöranden kring organisation och kostnader for forvaltningsverk-
samhet och underhåll träffas av f-oreningens styrelse och diskuteras på

styrelsemötena.

\

,w:

*
*

(
/1.

För att på ett riktigt sätt kunna besluta om förvaltning, underhålle
organisation mm, jobbar styrelsen hårt rned att sätta sig in i alla
frågor. Vi går kurser och vi delar på ansvaret. Det räcker inte med
att sprida information. Vlktigt är också att veta vad alla son bor i
föreningen tycker, orn t ex vikten av att hå1la hyran nere f social
och materiefl standardhöjnin6, Tyck til1t var medj ta d.el.... vi
behöver d.e j I A?sa;n7er /ZA

6
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Beslut och meddelanden av allmänt intresse
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INRE FONDEN

Enligt $ 38 skall varje år minst O,3å av byggnadskostna-
derna för föreningens avsättas titl inre fonden.

Pengarna fördelas i förhållande till den grundavgift som
ni betalade vid upplåtelse av er tägenhet.

Nedanstående summor är ungefärliga:

För en 4:a
rr rr 3:a
r r 2:a

kr 600,-
kr 500, -
kr 350,-

ca
ca
ca

oar
år
oar

Vad har avsatts för miq?

För att få reda på hur mycket ni har i er inre fond, kom-
mer det varje år ett avräkningsbesked. (Kommer i år i
februari eller mars). Man kan även se det på avgiftsspeci-
fikationen, som kommer med inbetalningskorten (hyres-
avier). Dessa delas ut varje kvartali <lecember, mars, juni
och september. Ni kan även ringa förvaltningskontoret och
fråga. VäIjer ni att ringa, uppge ert lägenhetsnummer; det
underlättar otroligt för personalen på kontorett

Hur qör iaq vid uttaq från inre fonden?

Visar upp kvitto på utfört arbete eller inköpt mate-
riel. Detta kvitto skall klart utvisa vad som utförts/
köpts.

Gå titt, eller skicka, kvittot
toret. Originalet stämplas och
av bostadsrättsinnehavaren .

till förvaltningskon-
o.äterlämnas samt förvaras

Kontoret skriver en utanordning som skickas till huvud-
kontoret, som sedan betalar ut pengarna via postgiro,
personkonto eller utbetalningskort. Förhoppningsvis
kommer pengarna inom ca 14 dagar.

a

a

I



PORKALA EXTRA PENGAR

Vi har^en post i balansräkningen_som heter ,'Oreglerade
un<lerhål lsarbeten" och som inåehål ler kr 4 . 136 . öOO, - .Den ska användas till:

att underhåIIa och
mirjö

reparera fastigheter och yttre

att ge föreningens
fonden.

medlemmar en förstärkning till inre

att förstärka
måste göras
åtgäraer.

ekonomin då eventuella investeringar
jag tänker då närmast på energibeåparande

styrelsen har ännu inte beslutat om hur pengarna skart
fördelas inom dessa områden, på grund av att:

Underhål I splanen,
ännu ej dykt upp.

som skulle varit klar i december, harI

2 vad vi vet är att burspråken runt fönstren i de fresta
hus håller på att ruttna sönder samt att fritidshemmet
Borgen och daghemmet på Kaskögatan I behöver rustas
upp.

3. Taken kommer att behöva lagas inom de närmaste åren.
4 Tvättmaskiner med tillbehör

rationskosLnaderna blir altt
ningen.

börjar
högre

bli gamla och repa-
på tvättutrust-

5 Vi har redan beslutat
området.

köpa in en ny tvättmaskin i

6. vi har ej heller rått energiutredningarna krara så attvi kan utIäsa eventuella investeringår.
vi rråtter som bäst på med budgetarbetet för nästa budgetår(1985-05-01 1986-04-30). Vi tycker därför atr det ärbättre att vänta med ett beslut om extra tirldelning tirrinre fonden tills vi har en krar bird av det ekonomiska
räget. Vi hoppas att Ni har förståelse för vår handrägg-
ning och samtidigt kan ni vara helt övertygade om att vi,precis som arla andra, är intresserade av att snabbast
möjfigt få en extra slant tilf inre fonden. Beslut om
detta kommer så fort som möj1igt und.er våren.

Ville Backman

I



Omnläsf erortK
Vinter i Stockholm. Jag gåt runt
i vårt Akalla. några ungdomar gåt
över torget. Från en lägenhet hör
jag musii. FoIk går ut och in på
ICA och Posten. Allt annat är
lugnt, kallt och som vanligt

Akalla, en del av västerort och
fortfarande under utbyggnad som
det heter. För bara 30 år sedan
var här rena landsbygden. Järva-
fältet var militärt övnings-
område. Ett sLort stycke natur.

Akalla idag är en vanlig förort.
Här bor "invandrare"; inte bara
från andra länder utan de flesta
här är invandare från olika delar
av Sverige. Kulturer krockar,
familjer splittras och byggs upp
på nytt. Nya sociala regler och
mönster är under ständig uppbygg-
nad. Akalla är inte färdigt - jag
undrar om det någonsin blir det.

Många är synpunkterna man kan ha
om Akalla. Vissa anser att det är
förfärligtt gråk och förstörelse,
inbrott och droger, respektlöshet
och nonc?ralans ! Andra tycker att
här är rätt fint. Akalla har
flera ansikten. För oss som bor
här är Akalla vår plats på
jorden, som vi ska forma efter
våra sinnen och viljor.

Men, vad säger t ex en yrkesman,
vars arbetsområde ut a är Akalla
och som sjäIv har stora delar av
släkten boende i västerort? Jag
pratade med Stig Johansson hos
VäIlingby-polisen. Stig har levt
och verkat i polisdistrikt 6 i 35
år! så nar berättar han:

I95O års väsLerort var helt
annorlunda än nu. "Busen" var en
buse som hade resPekt för Polisen
och "fyllgubben" var en fredlig
människa som inte störde i egent-

lig mening. Västerort som sLads-
<lel upphörde ungefär vid Islands-
torget och där tog Iandsbygden
vid. Det stora flertalet av dem
sorn bodde här var födda och upp-
vuxna i området.

Invånarantalet i västerort är
idag ca f70.000 människor.
Brottsligheten har ökat kraftigt
och vålasinslagen är både fler
octr grövre. Brottslingarna blir
yngre - från 6 år och uppåtl Fr
o m 6o-talet korn dessutom en ny
företeelse, narkotikan.

Kulturkrockarna och förändringar
i famifjebildningar m m samt det
faktum att så många människor
kläms ihop, nära, men ändå utan
kontakt, är en bidragande orsak
tilt ökningen av bI a vandalise-
ringen. I Tensta och Rinkeby
finns f n ca 90 olika nationer!

Vandalisering finns överallt och
om man tittar på eratta är <1är
jämförelsevis lugnt.

Distrikt 6 har till sitt förfog-
ande 189 poliser, spridda på 19
tjänsteområden. Deras patruller
får göra i snitt 90 utryckningarf
dygn. Ofta gäIIer det lägenhets-
bråk men inbrott av olika slag
och skadegörelse är också van-
ligt.

Av distriktet.s 189 poliser är 40
poliser s k områdespoliser. Fyra
av dem har Kista/HusUy/Rfatta som
område.

För närvarande är flera tjänster
i distriktet vakanta, bI a på
grund av den minskade nyrekryte-
ringen av poliser samt att sök-
an<1e inte alltid är behöriga.

ie

'c

t

KonnLssarie Stlg Johansson vid
Välltngbypolisen

r0



Situationen kan te sig lite märk-
Iig. Riksdag och regering skär
ner anslag och minskar antalet
utbildnings.olatser. Altmänhet ochföretagare klagar. "polisen kom-
mer aldrig, finns inte där den
ska" osv. Trots detta uppmanar
Stig Johansson oss att änmäla
alla brott, ällt misstänkt vi
ser.

Vifl Du ha kontakt me<l våra
områdes.ooliser i något ärende,
träffas de på:

Sibeliusgången 2OA
Tisdagar kI IB.OO 2t . OO
Tel.nr 75L 20 20.

Där'kornmer rle att vara placerade
troligtvis hela 1985, vårefter defår nya lokaler i Kista.Han sägerr att även om brottet är

ringa och ingen anmäIan görs, föfpolisen minnesanteckningar och
vid nya tillbud kontrolleras
alltid anteckningarna.

Tyck gärna till om Ak,alla och
skicka in ditt tyckande till:

Porkalen
Lena Jakobson
KaskögaLan 6, 3 tr
163 24 SPÅNGA

44 STOCKHOLMS KOTHUI'
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
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For gemensam trevnad

IVIATA EJ FÅGHR SÅ ATT OIÄCEruHET
UPPSTÅR

RATTOR, DUVOR OGH PTÄSIN KAN LOCKAS
TILL PLATSEN OCH

förstöra - förorena - sprida smitta
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Din förmögenhet är
utsatt för angrepp! n

REALTSATToNSVTNSTBESKATTNTNG AV eosteosRÄrr

Nya regler för realisationsvinstbeskattning vid överlåtelse
av bostadsrätt gärler med verkan fr o m l984-or-01. De nyareglerna tiltämpas sålunda första gången vid r9B5 års taxe-
ring.

r det nya systemet är arra överlåterser skattepliktiga. Tilr
skirlnad mot ärdre regFgärler clen nya besk.Lt.ringån oav-sett innehavstidens längd enligt föIjande skala:

Innehavstid, år:

- mer

I 00?
752
50?
252

0
2
3
4

2
3
4

Har bostadsrätten förvärvats av den skattskyrdige ltenorn arv,
testamente, gåva, bodelning erler annat rån| sori iÄte är jäm-
förligt med köp eller byte, anses bostadsrätten förvärvad
genom det köp, byte eller därmed jämförliga rång sorn skett
närmast dessförinnan.

rnnehavstiden beräknas från dagen för avtal om förvärv och
titl dagen för avtal om överråtelse. De faktiska tillträdes-
dagarna saknar alltså betydelse.

Hur beräknas den skatteplikti ga realisationsvinsten?

a)

r)

Ingångsvärdet
Med ingångsvärde förstås köpesumman, bytesvärclet (motsvar-
ande) vid förvärvet. Har bostadsrätten förvärvats genom
upplåtelse från bostadsrättsföreningen, skall den i ,rpp-lätelseavtaret angivna grundavgiften anses som ingångs-
värde. särskirda avgifter som betaras tirr föreningeÅ i
samband med förvärv av en bostadsrätt (uppråterseavgifLer)
skall också räknas in i ingångsvärdet.

Kostnader vid förvärvet eller avyttring€r, ex.vismäklarprovision

"c) Förbättringskostnader

d) Vissa kostnader för reparation och underhåIl
Kostnader för förbättringsarbeten resp för reparation ochunderhåll som lagts ned under visst å; får dräs av dock
endast under förutsättning att de sammanlagt har uppgått
til-l 2.OOO kronor.'

l2



e) Vissa kapitaltillskott
Kapitaltillskott utöver grunrJavgifL- som under innehavethar lämnats tilr bostadsrättsföreningen får räknas in iomkostnadsbeloppet endast om tillskotten varit avserlda attanvändas av föreningen för amortering av lån erler förfinansiering av förbättringsarbeten på fastigheten.

Vad som härefter återstår utgör den beskattningsbara realisa-tionsvinsten, som sårunda beskattas ti_ll ro0, 15, 50 erler 2szberoende på innehavsti.dens längd.

Så får du anstånd
med att beta la reauinstskatt
Q o. bekant galler den principen att en
L)realisationsvinst ska beskattas i sin helhet
det år då köparen börjar betala på köpeskil-
lingen. Man brukar tala om "första kronans
princip". Regeln innebär att säljaren blir
beskattad för hela reavinsten även om han
bara har fått en mindre del av köpeskillingen
i handen.

Naturligtvis kan detta skapa likviditetspro-
blem. Säljaren har ju ännu inte lått de medel
som han lörväntas kunna betala skatten med.

I vissa lall finns det mojlighet att få
uppskov med beskattningen av reavinsten,
men om förutsättningarna härför inte är
uppfyllda, vill jag påpeka att det faktiskt finns
möjligtrgter att få anstånd med att betala
reavinstskatten.

Enligt 48 $ 4 mom Uppbördslagen gäller
att den som har sålt t ex en fastighet eller
aktier i fåmansbolag mot betalning under
minst .tre år, får anstånd med att erlägga
kvarstående skatt för det taxeringsår då flör-
säljningen tagits till beskattning. Som ytterli-
gare förutsättning gäller att den statliga
taxerade inkomsten ska ha blivit mer än" dubbelt så stor som medeltalet av motsva-
rande inkomster lör foregåendd tre beskatt-
ningsår.

Reglerna kan belysas med loljande exem-
pel: A har sålt en lastighet under 1994. Vid
1985 års taxering är hans taxerade statliga
inkomst 200 000 kr, varav 100 000 kr avsär
reavinsten. Den till statlig skatt taxerade
inkomsten under åren l98l-1983 var g0 000
kr, 85 000 kr respektive 90 000 kr eller i
medeltal 85 000 kr. Reavinsten har såldedes
medfört att inkomsten vid 1985 års taxering
blev mer än dubbelt så stor som. medelinkoms-
ten för de tre föregående beskattningsåren.
Förutsättningen för anstånd med inbeialning
av skatten finns alltså.

Anståndet får avse högst 2/3 av den kvar-
stående skatten. Får man anstånd ska den
resterande skatten betalas med hälften var-
dera före utgången av april månad under de
två år som följer efter det år då hela skatten
rätteligen skulle ha betalats. Det innebär
således att skatten kommer att lördelas på tre
år i stället för att betalas vid ert enda tilifalle.

Ansökan om anstånd ska lämnas till lokala
skattemyndigheten och särskilda blanketter
finns lör ändamålet. Det saknas bestämmelser
för när ansökan ska ges in till skattemyndig-
heten. Det ligger dock i sakens natur ait
ansöl<an ska ges in så snart som möjligt.

Obs! Förväxla inte de här reglörna med
möjligheten att fördela reainkomster över
flera beskattningsår, enligt reglerna för s k
ackumulenad inkomst.

lagtext saxad ur "Privata affärer" rrr 1/BS
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DETTA iTN PONXEIENS FöRSTA BARNSIDAI

Vi tänkte att' den i framtiden skulle vara full med epänn-
ande bidrag från alla yngre boende i området.

DU mellan O - 15 år: Rita, skriv, tyck och tänk, skicka in
historier, dikler, rebusar, gåtor,
insändare, ja allt du kan hitta Pål
Tänk bara på att skickar du in bilder
måste de vara svart/vitat

tlu på Barnsida nr I kommer här tre korta intervjuer med
bar-n som bor i Porkala, en rebus och några små informa-
tioner till aIIa er mellan O - 15 år.

Hålf till godo och hjäfp till att fylla barnsidan i komm-
ande nummerl

Bidrag tiIl Barnsidan skickas till:
(Du kan lägga dem i min
brevlåda också)

Lena Jakobsson
Kaskögatan 6, 3 tr
L63 24 SPÅNGA

u
TAVLINGI LOS REBUSEN

gista dag
lor svar tqr.+'-31 .3.

ltlf

/.+ fuo+M ss+ . HgT

l:a pris
2:a pris
3:e pris

kr 60,-
kr 4O,-
kr 30,-

Namn: Årder:

Gatuadress: Tel:...
Poatnr:

l4
RATT SVAR:

Postadress:

L/85
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Roeemarie I år, Sveaborgegatan r

Akalla är bra. Jag har bott här länge,
sgger Rogemarie..Vi har flyttat €tt par
glnger mellan olika hus. Hön vlll gäina
ha IIte bättre klätt€rstäIlninqar och en
zoo-affär gom också har gmåsaXär ... aom
den eom fanng förut.
Rosemarie hjäIpt till att dela ut
Porkalen en gång, eå hon vet vad det är,
men boatadgrättalägenhet vet hon inte vad
det betyder. Inte heller vet hon vem gom
äger lägenheten hon bor i. på barneldan i
Porkalen vill hon ha tävllngar, koreord
och brevväneannonaer.

Åsa ? lr. Kaekögatan

Tycker att: Akalla är bra, faet en mat-
affär närmare Kaskögatan kunde vi ha. Hlir
är det fint, säger hon, och qn dat blir
en barnglda i Porkalen Bka hon läaa den.
På barneldan vill hon ha boktipa och
teckningar.
Åea vieste inte vad boetadarätt är och
vern 8om åger lägenh€t€n hon bor L vet hon
inte heller.

a ae 13 år Sibelt en

i

I
,0

I

rj

Mattias har bott I Akalla i 6 lr, tror
han. ViIl gärna ha en videobutik i vårt
område, an slmhall i Akalla vore ockal
bra. Annarc år det OK i-Akalla, säger
han. HSr flnne Centrurngården, man kan
cykla, tka akldor och ikrldekor.
Mattlae vst lnte vad boatadsrätt betyder
men lägenheten han bor I är köpt, tror
han.
Mattlaa har aldrlg lEat porkalcn och om
det bIlr cn barnslda I den vill han ha
rollga hletorler och någon serle 1S aen.

K
I

ILITET ,'LEXIKON.. FOR MINI-PORKÄLARE

BOSTADSRÄTT:

PORKÄLA:

Betyder att den som bor i lägenheten
har köpt den och att de eom har köpt
sina lägenheter tillsammans betalar
alla kostnader i hela området. Så, det
du förstör betalar dina föräldrarl ilu
finare vi gör och ju bättre vi sköter
om våra hus, desto mindre kostar det
oss alla att bo här.

Namnet på vår bostadsrättsförening. Här
finns 807 lägenheter. De är aIIa vårt
anavar.

Vår tidning. I den etår allt om vårt
område.

PORKALEN:

- Fler ord näsla nr -

r5



Exklusivt .tbjtdancle
IBOITEilT

B
pressqde prisen

RABATTER r'ön Hsg-MEDLEMMAR r BRF PoRKALA

rÄncsrucan,
Tel: 752 92

KISTA CENTRU!,I
1l

ViviltpådettasättmeddelaattsamtliqamedlemmariHSB,
AkaIla, mot uppvisande av medlemsbok, trai nedanstående rabatter
hos färghandeln i Kista Centrum:

Svensktillverkade papperstapeter
övriga taPeter
!'arg
Mattor

Dessa rabatter gätler på ordinarie priser'

Vid eventuella förfrågningar, kontakta affärenl

ooooOoooo

uått- och prr-s exempel

exkl montering

Pris kr

252
r5t
208
15?

BK AI,LPRODUKT PERSIENNSERVICE
Drottningholmsvägen 364, 161 50

Represenlant: Krister Berglund
BROMMA
Tel: 26 40 09 (Xf 9-L2)

Priserna gäller inkl moms,

Bredd x höjd cm

50
70

rr0
r30

60
BO

r00
L20

x fIO
x 110
x ll0
x 110
x LzO
x L2O
x LzO
x l-2O

LO7,-
r35, -
rB5, -
2L5,-
L2L, -
154,-
r7B, -
2O5,-

,
t

r6

Kostnadsförsrag kan fås alla mått tillverkas '
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VI VAVER OCH VAVER, KOM MED I HARVAN, AN FINNS HAR PLATSI

Vi har gjort trasmattor, Iöpare, bordsmattor, schalar, ranor,
halsdukar och nu planerar vi handdukar, kapptyg m m.

Varför trivs vi i vävstugan? Vad drar oss dit?

wågra av deltagarna svarar:

Vi har inga styrande "experter". Vi ex.oerimenterar själva
och hjälps åt. Irlycket avkopplande och stimulerande stunder
tillsammans på tisdagarna. Det är också roligt att komma och
bara sätta sig ner, fika, säga sin mening och lyssna på
andra. (Tirri)

Stimulerande och kreativt. (nva)

Det är så vansinnigt rotigt att vävat (Anki)

Det är så roligt att väva på riktigt. (Sophie 7 år)

AIlt detta är sant, och vi delar gärna vår glädje med flera
vävintresserade personer. Vi har dock ingen vävkurs, men ABF
har det i huset bredvid ossl Nybörjare är ändå välkomna, vi
stätter upp så gott vi kan gemensamt med vår skaparglädje och
vårt kunnande.

vår adress är: 
:1ffåi";3:ä3:ä fi?.3I;.

öppet hus: Tisdagar kl 1B.OO 20.00

Kontakt-
personer:

Kaija Lahtinen
Lena Johansson

teI
tel

752
75r

3B
B9

vÄlxolaxat

06
68
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bO KATT
I bOSTADSRATT

Porkala trar dragit igång första
kursen.
Cirkelledare är Lilian Hjertman'

Kursen hade haft två träffar när
jag besökte den onsdag 30 ' 1 ' De

""i 
då inne på första kaPitret i

boken, om vilken de tYckte att
den var lättläst' men ändå väI-
digt utförtig. Anledningen till
atf ae inte var inne På kaPitet
3, som jag trodde, var att första
gången åe träffades, hade de haft
åå irycrcet att tala om, t ex städ-
ningl ventilation, Parkering,
vandalisering, lYhördhet, grann-
sämja m m, att de aldrig hann
tifl boken. Andra gången hade de
i stäIlet ägnat sig åt lösblads-
materialet "Litet bostads-
Iexikon", som de alla ansåg vara
mycket bra.

TiIl nästa möte ska1l de läsa
kapitel 2 i boken, men delar av
tiäen nästa möte ska ägnas åt att
tillsammans med Bosse, -vår för-
valtare, bl a besöka våra under-
centraler.

Vid frågon om varför de hade
börjat kursen, sa Berit: "För att
få veta mera om rättigheter octt
skyldigheter". Elsa sa att hon
viire tra reda på trur föreningen
fungerar, vem som 9ör vad och var
man vänder sig med olika ange-
Iägenheter.

Karlaxel tYckte att det var trev-
ligt på mölena och bra att träffa
grånnär, han känner sig mer hemma

i området sedan han börjat kur-
sen.

Samttiga tYcker att kursen är bra
och rei.o*rnänderar alla att gå
den, i vilket Porkalas stYrelse
instärnmer I SPeciellt bra är kur-
sen för våra traPPombud ' Efter
att ha gått den, kan de nog svara
på de flesta frågor folk har
ärt"r åtminstone tala om vart de
ska vända sig för att få hjäIP!

Om Porkaten tyckte kursdeltagarna
att den var bra, några sa att de
lustläste den från Pärm till
pärm. (HoPPas <1e inte lusläst
iryckfel".ti"sarna också) .

Karlaxel PåPekade vikten av att
å.yo klargöra i Porkalen..att NU

Än- onr vr soM BETALAR SJALVA med

anledning av vandalisering, f, h'
Ett kärt ämne, €ller hur? Jag
lovar att återkomma till detta
senare.

Slutligen tackar jag deltagarna
i "Bo Rätt i Bostadsrätt" för
den trevliga Pratstunden och
önskar lYcka tifl i kursen fort-
,sättningsvis t 
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TEL.NR FASTIGHETSSKöTARE RESP.

FELANMÄLAN

FORVALTNINGEN

Tel: 75L L4 90
Telefonsvarare - GIöm ej säga namn, adress, tel.nr där

de kan nå digl

FÖRVALTNINGSFRÅGoR - AVTAL övenr,ÅrnlsER o DyL

Tel: 75L Ol 90 kI 09.00 11.30 samt 13.00 16.00
(,luni-augusti stänger kontoret 15.30)

Vi på förvaltningskontoret
tycker att samarbetet mellan
oss, de boende och de för-
troendevalda fungerar bra.
Styrelsen är mycket ambitiös
och har massor av projekt på
gång. Detta ställei nåturllgt-
vis stora krav på oss som
förvaltar men är också stimu-
Ierande. Jag har en känsla av
att Brf. Porkala kommer att
bli en mycket bra förening att
bo i, bättre än den är idag
till och medt

Några saker har vi dock som
inte fungerar tillfredsstäl1-
ande:

När ni har grövre sopor som
inte kan kastas i sopned-
kasten, ber vi att ni lägger
dessa i grovsoprummen. Det som
ställs i trapphusr .Dortar och
källargångar måste ju på något
sätt fraktas bort.

Gör inte ni det själva får
fastighetsskötarna göra det.
De har faktiskt viktigare
saker att syssla lned och vi
tar också betalt för detta
onödiga arbete.

Grovsoprummen finns på

Sibeliusgången 32-36, 58
Kaskögatan l6
Container längst ner på
Sibeliusg . /svåaforgsg .

När vi skall in och göra arbe-
Len eller liknande i era
lägenheter begär vi ibland
nycklar av er. Det händer
ganska ofta att nycklarna inte
lämnas in och att ingen hör av
sig. Detta är naturligtvis
inte bra, dels drar arbetet ut
på tiden, dels debiteras våra
hantverkare tid för detta och
det är ju en onödig utgift.

Sosa/
t

Brf. Porkal-a har fått en ny fastlg-
hetsskötare efter 0L1e Mattson,
nänligen ANDERS UEKI 0RSSON.
Anders har arbetat inom ES3 oa. 10
år oqh är väL Lnsatt i arbetet.
Vi häl"sar honon VÄLKOMMEN .

t9
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TRAPP

Följande portar eaknar trappombud:

Kaskögatan:

Sveaborgsgatan:

Sibelj.usgången:

Porkalagatan:

2, L2, 14, L6, 22, 30, 32, 34
26)
28 'l Ett för de 3 tåghusen
30)
8, 10, L8, 24

34, 36 38, 40, 42, 46, 50, 56, 58

, L7, L9

Ett för de 3 låghusen

VilI du bli traPporöud? Ring deras sarunankallande
ASTRID GRAtrtUND Tel: 752 85 3l

5,
9

11
I3

7
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för väI att vi
lrrnde ordna så bra

med ALbins barnPass-
ning... innan vi får

Det var då

ttIlöknlng i
f a.nilJen...

hans pappa tar honom ned i bilen till- Bergshanra där en fnr Lindberg tittar
ttLL Albtn tilLs jag häntar honom på väg til1 nitt jobb eftersom frun nåste
gå til1 sLtt. Då tar Jag Albin til1 .Andsrssons i Bromma där deras inneboend.et
en ung studenrande flicka sköter om honom tillsannans med hennes egen baby,
Anderssons egna barn och fruns systerdotterns tre ungar och grannens tvillin-
gar. När hon sedan nåste Så tiII skol-an kl. 12 lat hon med.A,Lbin tilI ValhalLa-
vägen tilI änkefnr tarsson aom åker med honom till Södermalm där en pensl"o-
nerad överste passar ALbin resten av dagen. Vid'f-snåret häntar jag hen
honom där han får kvä1Lsmat, och sedan sova i sin 1111a säng ned Nalle-

fanE är åS uktd I åranv I II aI 1A lb n ox€HAII var moe ädg ) j ,rgonfyra

b j örraen.
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KATTAGARE

TACK alla mina grannar på Kaskögatan 18,
som den 12 december 1984 gjorde en
beundransvärd insatsl

Utrustade med skurborstar, svampar, Ajax,
Vim, maskindiskmedel ( I ), lösningsmedel -
'ia praktiskt taget allt som finns att
iiriäå i-i.ttgotittssmedel, sick vi lös på

väggår och golv. Det var ett tungt och
aryöt jobf - men ack så tacksamt - smutsen
rain i etrida strömmar nedför väggarnal

Resultatet? En jättefin och ren traPp,
trötta och svettiga - men nöjda - grannarl

Tack än en gång och
häIsningar från
l,tARIE
(Trappombud Kaskög. 18)

P.S Vill bara tala om att det tog bara
cirka 1,5 timme - Något att ta efter
kanske?

sxÄnP ER PÅ KONTORETI

t\l

(r

HUNDAGARE NI IIAR ANSVARI

Vi är flera boende här som har fått
nog nul Hundar rastas helt fräckt
inom området hur som helst. En del
hundar rastas t o m utan koppel och
gör sina behov vid sandlådor, portar
överallt. Säger man till får man
ibland en utskällning själv, vilket
är höjdent Tänk i vår när aIIt tinar,
vilken luktl
Det pratas och ktagas på katterna
i området, men de som är riktigt
oansvariga är hundägarna, som inte
ens plockar upp efter sina kel-
grisar I
Tack och lov är inte riktigt alla
hundägare sådana

"Flera arga bostadsrätts-
innehavare"

Nu är qlada iulen slutl

Jå, det märktes minsann.
Barnen hämtade julgranar
från de containers som
finns i området och lekte
sedan med granarna så
tänge det fanns något
kvar av dem.
Okey, jag tYcker också
att-barnen skall få leka,
men när del bara var
grenar kvar som^Iåg och
skräpade runt gårdar och
på gåtor, kunde då inte
föräldrarna säga till dem
att städa upp efter sig?
Är barnen för små för
det, kan väl mamma eller
pappa hjäIpa tilll
Det såg för jäkligt ut
ett tag och nu har allt
snöat över, men del som
göms i snö kommer upp i
röl
Glöm ej att möta upp vid
vårslädningen It'Julen varar

intill påska"

Alla som har utekatter borde verkligen tänka på att
ta in dem på kvällarna, nu när det är så kalttt
Jag kom hem vid 2-tiden på naLten för ett tag sedan
ocfr uLanför en port satt en liten svart katt och då
den såg mig kom den framspringande, jamande.
Eftersom det snöal kunde jag medan jag fortsatte
hemåt följa kattens spår utmed Sveaborgsgatan och
Kaskögatan varvid jag konstaterade att han gjort
avstickare till de flesta portar i hopp om att
komma in någonstans.
Nästa morgon, på väg tiII jobbet, sitter katten
utanför sanrma port åom där jag först så9 honom på
nattenl
HoDpas att äqaren till katten känner igen sig och
fOistår att ;å får man inte behandla djurl
Kunde inte red. göra ett reportage om katter i
storsladsområden till nästa nummer?

"Katta-strof"

tl

^rvTttGE^{
FnR

0

oK. Jag inser att det är svårt att hålla
undan å1I snö, *"tt ttat man inte kan få
ein lif varken ut eller in^på Kasködäcket
i ö.r.t en veckas tid, då går det för
1ån9t I- "Nu med tunnelbana" Jaq tvcker att vi kan städa

*'åi. tt"pPPran s järval
Portingången och övrigt kan
städboiaget bolaget'ta hand om'
Vi kan sPara ca 15-20 krlmån
genom att städa själva'
Vad tycker ni?

"TraPPombudet
BiIIiqt & Rent"

22



REIYIKNONEN... OCH TILt SIST FRÄN OSS PÄ

på redaktionsmötet. i decernber 1984 beslöt redaktionen föfjande:

- Att byta ut sidan "Kvartalets boende" mot en barnsida.
Till denna behöver vi bidrag i form av teckningar, rebusar,
historier m m från alla barn i området. (0-r5 år)
Tänk på att bilder måste vara svart/vita för att kunna
tryckas I
(Vi tcan tyvärr inte lova att alla bidrag kommer medt)

- Vidare beslöt red. att i fortsättningen ha tecknatle omslag
samt att ledare, insändarsida, anslagstavla och redaktions-
sidor skall behåIlas i nuvarande skick. (Re.d.sidan omarbetas
något). Vi behöver ledarskribenter till kommande nr

Porkalen kommer även i fortsättningen att uLges kvartalsvis
med början månadsskiftet februari/mars 1985.
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A TIITARE. KVÄT,LENS TV- PRO

kl. 1?.00 Testbild. RePris fr' 1919'

kl. 1B..OO Sanesånger från Kautokelno
Repris fr. 1958.

Regl"onal TV. Vi besöker
Möklintas landskaPsarkiv
Repris fr. 1967.

Hemma hos Ria. Vt får lära
oss skala Potatis och koka
ägg. Repris fr. 1964.

Riksdagsvalet är 1922. Fd.
riksdagsrnan Anton Eriksson
berättår. RePrLs fr. 1966,,

Från harv till Plog. Jord-

kI. 21 .00 Aktuelf't rned väder. Repri

kl. 19.00

kl. 19.to

k}.18.10
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oo02 aak1 it derna anom

VI öNSKA-N, ER
KvÄtt !

EN TREVLIG

RA]VI SER UT SÅ NiiNI

fr. 1962.

bnrksmaskiner ge
Reprls fr. 19>7.
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