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xÄna cRANNAR OCH MEDARBETARE!

STYRELSEN:
Bakre raden från vänster:
Marie, Ville, Roffe, Eva,
Inger, Lilian + barn.
(på fotot fattas Mats)

styrelsen som vill berätta lite om
redogöra för föreningens ekonomi.

sedan stämman i oktober L9B4 för-
gor och problem som fortlöpande

Den här gången är det vi i
vårt arbete samt i korthet

Vi är alltså sju boende som
sökt sätta oss in i alla frå
dyker upp.

Det första vi snabbt insåg var att det är ett otroligt stort
och ansvarsfullt arbete att
bör väI också nämnas att det

sitta i styrelsen. ( Inom parentes
är vansinnigt stimulerande! ) Vi

upptäckte också att det
och problem, som måste

den dyker upp mängder
kortast möjliga tid.

hela ti
oIosas pa

-oav tragor
Att ta

fram besrutsunderlag tirl styrersemötet är också en tidskräv-
ande arbetsuppgift, men ack så viktig, för att vi vid mötet
skal1 kunna diskutera oss fram tirr en bra lösning och kunna
fatta beslut. Men, från det beslutet väl- är fattat kan det, i
värsta fart, tä månader innan något händer i praktiken. Vi bör
i^sammantranget nämna att styrelsemöte rrårrs i srutet av varje
månad

Vi turas om att sitta i Träfflokalen Sibeliusgången 36, tel
751 57 7I, varje måndag mellan 19.00-20.00. Oån servicen till
Er tycker vi är viktig, då vi anser att arla medlemmar skalr ha
möjlighet att träffa någon av oss - här har Nu ju chansen att
diskutera med oss, komma med id6er, framföra klagomå1, etc.

Att hålIa en Iåg boendekostnad och samtidigt öka trivseln nåAe
i yttermiljön och meIlan-grannar verkar ibland som en omöjIig
uppgift, men vi kämpar tråit för att nå våra måt. Vad vi döck-
saknar är att flera hjälper tifl och arbetar med olika frågor.
Om inte fler ställer upp kommer vi aldrig.att kunna nå vår
måtsättning. + 3



FORTSÄTT1{.

Om ekonomi: Vi har nu fått underhåIIsplanen och energiutred-
ningen samt ett grepp om vad som måste^göras med yttermiljön.
Vad vi saknar är etl bokslut för det gångna bokföringsåret maj
1984 april 1985. Vi vet dock att kostnaderna för att under-
tråtta hela vårt område har blivit dyrare än beräknat. Fonde-
ringen tilI yttre fonden är för lå9 och måste höjas nästa år.
eneigipaketel kommer att kosta dyra pengar men på sikt besparar
det oss flera hundratusen kr/år.

Efter moget övervägande har vi beslutat att inte tröj? årsavgif-
terna. Som en föfjä av detta kommer vi inte åFge någon extra
tilldelning till inre fonden, vilket vi tyckte var bättre än
tvärtom.

Vi vill också passa på att tacka aIIa som arbetet och stäIlt
upp för föreni-ng"tt oln sina grannar. Ibland värmder sådan in-
satser mer än solen!

LAD SOMMAR!
sty relsen
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vÅnsrÄoxruc 1985t

Så var det då dags för VÅRS1ÄOUTUCSN! De! 11 maj kom med

sol och värme aIIa yttre aLLribut på vår sidal

Vi var ungefär 100 personer, barn och vuxna (av 624 bostads-
rätter), som städade, ftyttade rabaLLer octr efter avslutat
arbete, grillade korv, drack saft och kaffe. Nu är det bara
att njutå av vårt fina område oc6 sedan ställa upp i höst
igen !

TACK ALLA TAPPRA
för aLt ni tycker det är lika roligt'iom vi att få njuta av
ett rent och snyggt område', som skapar ett trevligt boende
för oss i Porkala.

HA EN TREVLIG SOMMAR!
Styr:elsen genom Lilian Hjertman
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EI{ERGI:

K-Konsult trar på eorkatas styrelses begäran gjort en grundlägg-
ande energiutredning för PorkaIa. Denna innefattar bl a ventila-
tionskontroll, uppmätning av drag i lägenheter, entr6er, m m.
(Stict<sprovsmätningar) . Vidare har undereentraler, varmvatten-
beredare, värme i lokaler, lägenheter, trapptrus m m mätts.
Utlåtande från K-Konsult finns att ta del av i Träfflokalen,
Sibeliusgången 36, måndagar l9-2O, t€L 75L 57 7L.

Energiutredningen är nu under behandling.
arbeLet med energibesparingar och förbättr
gång. Vad, hur och när kommer att delges a
ciell energifolder. Nästa nummer av Porkal
innehålla mer information om kostnader och

STYRELSEN
gm.

ViIIe Backman

Fromihöstkommer
ingar att sättas i
lla boende i en spe-
en kommer också att
åtgärder, etc.

SPARA ETLER SLOSA
tl

PORKALA UNDERHÅLLSPLAN

UnderhåIlsplanen för Brf Porkala är nu färdig. I
terat och uträknat vad och hur mycket som behöver
närmaste 20 åren för att uppehåtla standarden på
väggar, maskiner m m i området.

den finns budge-
oatgardas de

tak, fasader,

För budgetåret 1985/1986 har SEK 462.OOO fonderars.
För budgetåret 1986/1987 måste minst SEK 650.OOO avsättas till
Yttre underhållsfonden.

Som Ni ser av diagrammet nedan varierar kostnaderna år från år
och måste därför tångsiktigt planeras. Vitl Du se underhålls-
planen i dess helhet finns den att läsa i Träfflokalen, Sibelius-o ^- ogången 36, måndagar kI I9-2O, tel 75L 57 7L.

nilj kr = Fördelning av utgifterna över 2o-årsperioden.
laålning ai Uetongerement enligt UH-p1an 1990 är frånräknat

= FondbehåIlninq år t-ZO. År 85-89 avsättes 65O.OOO per år,
därefter f.OSö.OoO per år. En förnyad ka1kyl bör göras då
man känner ingående fondens be noggrannare.
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Introduktion

Det var minsann inte alla förunnat att köpa en lägenhet i en förort till
Stockholm. Stina och Tore, medelinkomsttagare i medelåldern i en medel-
stor 3:a, skulle aldrig ha Eommit på tanken, om inte helt plötsligt en
dag deras bostad blev föremåf tOr försäIjning. HeIa tleras -bostadsåmråde
bytte ägare och alla hyresgäster erbjöds att köpa sin lägenhe! med bo-
stadsrätt för en struntsumma, jåinfört med marknadspriserna. stina och
Tore köpte sin lågenhet och räknade kallt med att tjäna stora pengar på
det köpet, om <le en gång skulle flytta.

över en natt förändrades stämningen hemma hos Stina och Tore. .HeIt
plötsligt krävde de att tvättstuqan skulIe vara hel och ren, rabatterna
rensade, sociara förturslägenhetår skulle bort, alla "störande" grannar,
mopedister, ungdomar och allsköns "stödder', skulle bort samt att trapp-
husets golv skulle bonas.
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Mycket förändrades, som sagt
knuten, fimpat i hissen, sIä
i qrannarna många år. Men så

. Stina och Tore hade rastat hunden utanför
ngt ut julgranen via balkongen och struntat
var det inte längre ..,. \
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Stina pysslade om blonmorna i
köksfönstret och passade på
att titta ut. Det var då hon
såg denl Möbelbussen, och så
Petterssons förstås.
- Tore, Tore kom och titta,

Petterssons har köpt nya mtib-
ler, skynda digl
- Ja men, jag håller ju på med
kaffet.
- Strunt i det, kom nu.

Tore släppte allt han hade
för händer och skyndade fram
till fönstret.
- Vilka är det?
- Petterssons, ser du väl.
- ViIka Petterssons? Vi känner

inga Pettersson.
- Petterssons på 2:an. Bergis

att de köpt skinnmöbler, CarI-
bergs och Danns har köpt skinn-
möbIer, de renoverat rätt
mycket också.

- Jag tycker det är oväsent-
ligt, vi känner dem inte?
- Om vi skulle köpa skinn-

mtjbler vill jag ha röda.
- Vaddå, vi? I

PlingeJ-ing, dörrkl-ockan ringdet
- Himmel, öppna du Tore, det

är säkert Peter och Lotta. Jag
måste sätta igång kaffebryg-
garen.

Efter de, vanligaste artig-
hetsfraserna placerade sig våra
fyra vänner i soffan och sram-
talet började.
- Vet <lu att han bl-ivit vräkt

nu, Sten Larsson, sa Lotta och
tog en kaka, han hade ju sina
ungar på samma skola som min
äldsta, och vilka busar de
var t

- Kan man ju förstå med en
sådan far och mor. De har visst
gjort sig kända på flera stäl-
len förutl sa Tore
- Vigste ni förresten att

Johan blev av med alla fyra
däcken igår natt. Han köpte nya
förra veckanl Det går i.nte att

i)t

ha någonting på parkeringen nu-
mera, fortsatte Tore, folk är
för fräcka och föreningen gör
ju inget som vanligt.
- Nä föreningen, tänk alt det

är ett hal-vår sedan de tog över
nu och sandlådorna är int.e
fyllda än. Annat var det förut,
aå tyrraes de varje år, sa
Lotta vasst.
- Det har varit inbrott i käl-

laren igen. Tredje gången på
två månader, tänk att förening-
en inte kan få ändan ur vagnen
och byta ut mellanväggarna till
förråden. Det händer ingenting,
som du sade Lotta, fyllde Stina
i och serverade mer kaffe.
- Tänk att de är fem stycken

som sitter i den där styrelsen
och inget får de gjort, sa
Peter. Det var bättre förut.
epropå styrelsen, så var det
visst stämma i måndags.
- Jaså, Tore så9 förvånad ut,

vad hände då?
- .Jå, jag vet inte så noga,

ingen jag känner var där, det
är ju så tråtigt. Det var visst
bara 10-20 personer där, har
jag hört, men det valdes visst
nån ny i styrelsen och så var
det prat om energi, tror jag,
tänk om de kunde vä1ja in någon
vettig person i.styrelsen, 

"å3som gor nagot nagon ganllr sucK-
ade Peter.
- Nei men, nu tar vi och tit-

tar på filmen va, det börjar
bli tråkigt att bara prata om
föreningen hela tiden. Stina
började plocka med videobanden.
- Ja det gör vi, sa Lotta, jag

gillar verkligen Clint East-
wood.

\stnaden lade sig över var-
dagsrummet, alla vände blick-
arna och uppmärksamheten mot
TV-rutan.
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SNi\LLA MÄMMA OCH PAPPA, JAG KAN VÄL TÅ NN KATTUNGE?

.Ta, snart kommer många föräIdrar att få den frågan. Många barn får säkert
o"irå en kattunge. får de är ju så sötal Den växer emellertid fort och då
händer det alltför ofta att ingen längre är road av katten. Innan man
skaffar katt bör man tänka på att katter är inge leksaker och är därför
inte lämpliga för barn undei O-Z år. Man kanTiTildE-räkna med att
barnet 

"jaf" 
skall ta hand om katten utan det blir föräldrarna som får ta

ansvaret att ge katten mat och tömma lådan. Det är självständj-ga djur som
inte kan dresseras som hundar. En innekatt kan bli 10-15 år gammal.

Iåda, säger en de1, katter skall vara ute; det är synd om katter som inte
får gå ult I bostadsområden som vårt mår katter faktiskt bättre av att
vara inne. Många utekatter blir överkörda, de förorenar i sandlådor (vilket
kan medföra att barn som leker där får svinkoppor t ex). Dessutom blir de
lätt smittade av mask och andra parasiter. En del av dessa parasiter kan
även smitta människor. Lär man katten gå i koppel som unge kan man 9å ut
med den. Den behöver inte bli någon fånge inomhusl

Katten måste emellertid kastreras för att den ska må bra som innekatt.
Hankatter markerar annars sitt revir i lägenheten genom att kissa lite
överallt och det luktarl IlIal Honkatter skriker under löptiden och blir
mycket jobbiga.

Kastrering av hankatt/honkatt kostar ca SEK L75'- resp 320,-.
Enbart sterilisering av honkatt innebär att hon inte
men hon löper som vanligt med allt vad det innebåir.
Kattpestspruta kostar ca SEK 85,- och skall förnyas
innekatter.

längre kan föda ungar

varannat år, även på

)1

)t

Katter äter säl-lan matrester utan brukar vara riktiga finsmakare. Kostnad
för mat och sand i månaden är minst SEK 150-2OOl

Katter behöver även gräs för att trivas. När katten tvättar sig får den i
sig en massa hår och gräset gör atL de kräks upp hårbollar. Den äter på
krukväxter om den inte får kattgräs. Katter vässar sina klor. Det finns
klösbrädor i olika utföranden och kostnadslägen, men om katten gi-llar
ntibler bättre, vässar den klorna på dessal

Vill ni fortfarande ha katt? Tänk då på tO:-iande när ni vä1jer kattunge:

Katten bör vara minst I0 veckor innan den skiljs från mamman.

Katten skall vara lekfull och Pigg, inte sIö.

öronen skall vara rena, svarta betäggningär = skabb. Kolla mammans öron
också, har tron skabb kan kattungen vara smittad även om det inte syns.

ögonen skall vara rena och klara,
och smutsiga.

inte ha vita hinnor eIler vara rinnande

Pä1sen skatl vara mjuk och ren, inte tovig och matt.

Den ska vara ren i stjärten, inte smutsig eller vara Iös i magen

(

/

Ti11 er som skaffar en kattirnge: Tänk på att det är ni som vill ha katt,
inte era grannart Håff den inået Kattei behövs inte fr att hål la råttor
eller mtiss borta nuförtiden. En kattunge som överges när den blir köns-
mogen, (ca 8-10 månader) överlever inte någon längre tid utomhus.

MargaretaI
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Susanne Persson
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LITET LEXIKON FOR MINI-PORKALARE:

VANDALISERING Betyder att förstöra i onödan, bara för att det
är "kul". Sådant är urdumt och kostar faktiskt
pengar även för Din Q-nTor och far.

några människor som tillsammans arbetar med att
tan hand om t ex en massa hus och aIIt som ska
göras för att sköta dem. Porkalas styrelse
består av'sju personer. De heter Ville, Mats,
Inger, Lilian, Eva, Rolf och Marie.

I

STYRELSE:

N$s,



AKTrv pÄ Är.one oan OM HSB:S PENSIONARSVERKSAMHET DÅ OCH NU

HSB:s pensionärsverksamhet startade för 2I år sedan. Anledningen
var bl a att all fritid bör vara meningsfull samt det faktun att
folk faktiskt dog i sina sängar utan att det upptäcktes förrän
långt senare. Hemska tanke!

Aktiviteterna startade 1964 med museironder på LiIjevalchs. Besök
på Sergelteatern och bio samt poesi- och sångverksamhet blev nästa
-teg. Ur detta växte så småningom de tokala pensionärsklubbarna
fram. I9B3 fanns det 35 lokala klubbar i Stockholm, som sysslade
med atlt möjligt, t ex teateraftnar, snickeri, sömnad, film och
biId, föredrag, musik, dans, sång, studiebesök, resor. Vissa av
klubbarna samarbetar med varandra och flera är anslutna tiII PRO:

KAN OCH VILL VÅN TöNNNING BILDA EN PENSIONARSKLUBB!
Om intresse finns, kan HSB:s Pensionärskommitt6 lämna tips och råa
om hur man sätter igång det hela.

DU SOM ÄR INTRESSERAD AV ATT STARTA EN KLUBB:
Ring förvaltaren och be om foldern "Aktiv på ätare dar!"
Kontakta sedan styrelsen om Dina id6er och frågor beträffande
klubben.

Källa: AKTIV PÄ ÄIONT DAR!

TRANINGSDAX !

Vår blivande styrketräningslokal- börjar bli invigningsklar! !

Ingmar har köpt in en hel del redskap typ bänkar, skivstänger,
hantlar, dragmaskin m m. Utrustningen är inte komplett men fullt
användbar octr nu behövs hjäIp med installation av det hela.

Ingmar viII också ha hjäIp med organisationen av öppet-tider,
nycklar, medlemsavgifter m m. Du som viII träna GRATIS, ställ upp
nu så att lokalen blir klar !

\

Om Du vet var komplett hantelställ, motionscykel
finns att köpa liffigt, hör även då av Dig tifl
Ingmars tel.nr: 752 70 74.

HEJA OCH LYFT! ! !

m fI redskap
Ingmar.
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pressode prisen
Här kommer nu ett erbjudande Du bör
kvatitetspersienner till ett mycket
Porkala.

Bredd cm

ta vara på. vi säIjer nu våra
fågt pris för Dej som bor Brf

Höid cm Pris

uÅTt- OCH PRISEXEMPEL
InkI moms

ExkI montering

Representant
Krister Berglund
Tel.tid 9 L2

TeI: 26 40 09

50
70

110
130

60
BO

100
L20

x
x
x
x

x
x
x
x
a1A1

r10
110
r10
1r0

L20
L20
120
L20

rnått tillverkas.

LO7,-
r35,-
lB5, -
2r5,-

L2L, -
l-54,-
L7B,-
2O5,-

kostnads förs Iag .

PORKALA.

Bromma

Tag gärna kontakt med vår representant för

OBS t ERBJUDANDET GÄLLER ENDAST BRF

BK ALLPRODUKT PERSIENNSERVICE
Drottningsholmsvägen 364, 161 50

*

*

Kontor
bE=A-eo ro

MOT UPPVISANDE AV BRF PORKALA MEDLEMSBEVIS :

r0E rabatt på samtliga tillbehör
tros

,rÄnva cYKEL & sPoRT
Helsingforsgatan l5
Tel- 752 84 47

nrhålles rabatt på diverse
hos

WERDENHOFFS EL AB

tillbehör m m

Lagerbutik
08-34 90 10

El.varuhus
ö6ffifr0

Belysn.butik
08-31 89 15

NY SERVICE!

WaIIdic
Helsingforsgatan 7I
TeI: 75O 60 6l

Kopierar åt dej !

SNABBARE! BILLIGARE!l2



ANGÅENDE DIVERSE n'önnnÅcnINGAR oM TELEFoNNUMMER M M:

I STYRELSEN
Måndagar 19-20.00
Du kan även gå tiff Träfflokalen under clenna
tid. Någon ur styrelsen finns där som kan
svara på aina frågor eller tränvisa vidare.
oå Xan du också få svar på vem du ska kontakta
för att gå med i de olika arbetsgrupperna:* Yttre MiI jö* Energi/nkonomi r rTl rTl* ordning/Trafikr rl n

FAST rGHET S S KöTARE / rnr,a}]UÄr,eN 75r 14 90

FAST IGHETS Fö RVALTNI NG
Se även Porkalen f.85 sid 19

75r 01 90

4. LARMASS 734 05 35

5. BASTUMEDLEMSKAP (Ctrrister Sevelin) 75f 50 25

6. VAVSTUGAN (xaiia Lahtinen) 752 06 38

7. STUDIEORGANISATION SAMT KURSER (r,itian Hjerrman) lSl 39 25

B. SAMMANKÄLLANDE TRAPPOMBUD (astria Granlund) ISZ 85 3I

9.

75L 57 7L

2

3

SKRIFTLIGA BIDRAG TILL PORKALEN
Lena Jakobsson

lå:*t?"'3;tu1"^ L4

OCH SÄ TILL SLUT: MED ALL ONSKVARDHET, ANVAND ER AV..DESSA
TELEFONNUMMER SAMT TIDER FOR ERÄ ARENDEN!

PORKALAS STYRELSE OCH öVRIGA AKTIVA HAR VANLIGA ARBETEN oCH SKöTER
DESSUTOM PORKALA, EN LITEN BIT VAR, OCH DE HAR SOM ALLA ANDRA
BEHOV AV ATT T'Å ÄTE MIDDAG OCH SOVA I LUGN OCH RO I

PORKALAS MEDLEMMÄR OMBEDES AVEN ATT TA DEL AV SID 6 I PORKALEN NR
r.85 .
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HunoÄcane s.rÄr,v t

Jag tycker att Ni som skrev och klagade
på-ati hundar rastas på gårdarna har
rätt I
Jå9 ftat själv en hund och jag brukSt 9å
tiir skogen och rasta honom. Men nä! jag
ä; på väö tirl bakgården (skogen) så lcan
råxä xisÄa på vägen dit. Det är väl inte
så farligt. såtctart att han inte gör det
i sandtådanl
Och tiII alla hundägare som rastar sina
hundar på uafgården vid garaget bakom
Kaskögatan: Plocka upp efter era hundar,
det ser äckligt utt Höppas ni tgr åt er'
Till gist vi.Il jag säga AKALLA AR NOG

DET BASTA STALLET!

P.S. Det är vät sjäIvklar
hund är en kelgris.

***

st9'

a

a

,

och så har vi samtliga boenden på raskö-
gatan 32-36, som inkommil med klagomåI med

iamnunderskrifter om att deras mattpiskrum
helt pIötsligt försvann och att någon pisk-
ställ-ning, såm Iänge utlovats, ej kommit fram
än.

***

a.C

BIL/HUSVAGNSAGARE - SE HIT!
på^ Kaskögatans P-däck står en bil/husvagn parkerad som är tjuv-
larmskoppf-a. Detta förbannade "fordon" larmar till som tätt och
väcker oss som försöker sova. (nn natt larmade det 7 ggt på ca 30
min! ) .
Jag skutle inte klaga, oT jag visste att detta larm fyllde någon
funktion, men i.r*"i ifrågå fi.rt".r dag, som natt och så aj--a
attraktiv kan väl inte dehna bil/husvagn vara?
DU som är ägare till detta fordon, bör fixa till larmet ganska
snabbt så att vi får sovat

"Sömnig hyresgäst på Kaskögatan"

/
1..
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/
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KIaqomål rörande missförhåIlanden

Undertecknad, med bostadsrätt, önskar härmed framföra klagomåt på
rådande missförhållanden i vår närmiljö, som jag observerat sedan
HSB tog över för I,5 år sedan och bildade en förening.

Utanför husen växer ovårdade, höga och taggiga buskar som aldrig
klipps. Buskagen är ett tillhåll för katter som parar sig, fångar
fåglar och endast detvis äter dem, varigenom rester blir liggande
-och sprider obehaglig lukt. Massor av annat skräp hopar sig och
hyresgäster på nedre botten kan inte ens öppna sina fönsLer. Allt
ger ett intryck av slumområde och måste betraktas som sanitär
olägenhet. Det finns tillfällen när jag funderat på att koppla in
Hälsovårdsnämnden.

ilag föreslår, att buskarna tas bort och ersätts med t ex rosen-
buskar eller jasmin. Bidrag till täckande av den del av kostna-
derna för detta kan säkert tas ut av oss boende. Huvudsaken är att

o - .. o - -nägot görs ät bristfäIIigheterna.

På andra hålt inom området ser allt mycket väIvårdat ut, men jag
känner inte ti11 om detta blivit tiff på de boendes initiativ
eIler ombesörjts av förvaltningen.

Inne i fastigheten där jag bor är ordningen inte heller tillfreds-
ställande. cyklar, käLkar o dyl står eller ligger slängda i trapp-
uppgångarna och detsamma gäller tidningsbuntar som sälIan forslas
bort. Anslag borde därför sättas upp med gällande ordningsregler
och i anslutning tiII detta uppgift om att HSB är värd, telefon-
nummer och öppettider, namn på kontaktman eller fastighetsskötare,
så att man vet vem man kan vända sig till med synpunkter och
önskemål. F n finns det bara en namntavla på de boende i varje
hus.

en ska
har
en

Jag hoppas nu, att lämpliga åtgärder vidtas för att aIIt ig
bli rent och snyggt och trivsamt både inom- och utomhus. Så
det varit en gång och vi boende kände då glädje över att ha
bostad i sådana fastigheter.

'/'/rTEN!Akalla är verkligen trist. Här kan man inte vis,tas, det är tur att
tunnelbaneförbindelserna är bra. Det är totalt dött i området, detfinns inte ens en jouröppen affär. Jag har bott på siueriusqången
sedan det brev inflyttningsklart r juri r977. Förvånansvärt ati
HSB ville köpa dessa husl

Det verkar som fork vantrivs också. ne åker upp och ner i hissarnahela tiden. Plågas de kanske som jag av fläktllstemet och det
egendomliga tryck son bildas i rägenheten då man stänger fönstren.Arternativet är att öppna en springa och frysa i den smärlkallavintern.

Lägenheten är verkligen inte trevligt planerad. En kokvrå med
tillhörande rum + ett litet sovrum. Jag använder min bostad i
Akdlra bara som en sorts servicepunkt åär jag sover och duschar. r
kylskåpet har jag mjöfk och bröd, som jag i"åaf.r i ICA-haIlen,
den enda affär i Akalla som är bra. Jag vislas helst på annat hål1
och äter i stan på MacDonards t ex eller hemma hos mina föräldrar.
Nej, Akalla är som en öken, där kan man inte bo, bara sova.

I den s k A-butiken, som är öppen till kl 2l är varorna ofta
ruttna. rnnehavarna av denna butik kan verkligen utnyttja att de
är utan konkurrens och i Orientlivs kan man inte köpa vanliga
livsmedel.

"HäIeningar från James, tunnelbanetåqförare,
som kör tåget hit och härifrån"

r5



Red. svar

MATTPISKRUMMET
@agar att medde-
Ianden om stängning ej utskick-
ats tilffredsstäIlande. För-
hoppningsvis skall dylikt ej
upprepas. Arendet om PiskstäIl
m m är sedan länge överlämnat
til1 Yttre-Miljögrupp och för-
valtare.

TILL SIGN. JAI{ES

YTTRE MILJö SÄMT MISSFöRHÅLLANDEN
Porkalas samlade yttre mifjö
har sedan en tid varit föremåI
för planering samt budgete-
ringsarbete. Buskar och träd i
området har ej sanerats tidi-
gare,. varken före eller efter
HSB:s köp av området. Angående
katter, hundar m m hänvisas
till trappombud.
Sign. Eva P är hjärtligt väI-
kommen at.t vara med i Brf Por-
kalas arbete med området via de
arbetsgrupper som finns.
Sign. Eva P ombedes även att ta
del av trappombudet Maries
insändare i Porkalen l.B5 sid
22.

Red. konstaterar
är underligt att
efter aIIa dessa
om AkaIta/Porkala

bara att det
Du bor kvar
år ( re77-re85 )

.. O -O..är sä däIigat

-
rI'

Larm-Assistans om ol ckan är framme:

LARM-ASSISTANS har en jourcentral till vilken Porkala anslutit
sig. Detta innebär att vi kan ringa vilken tid som helst på
dygnet och få rrjäfp med brådskande
ansett sig behöva Larm-AffiJm;
på tusentals kronor för jouruppdrag

saker. Tydligen har många
då Styrelsen fått in räkningar
. Varje utryckning kostar ca

sEK 500, -!
Till Larm-Ass ringer man inte för
funktion,
el dyl.

en trund skäIler, en port

STYRELSEN
9m.

Ville Backman

i avloppet, hissen är ur
i baklås r €rr krossad ruta

stopp
sått

,Jouren är till för allvarliga sakerr €x.vis översviimningar,
totala elavbrott, hisstopp mellan våningar, dvs atlt som helt
enkelt inte kan vänta tiII fasti-ghetsskötare och förvaltare
öppnar på morgonen kl 8.00.

oRDtrIrcs6RESxrIFtEB tlllls PUBLfCERADE I ER 3.8'[ Av PoRKALEII,
SID 6T DE KAII AVEA EREILI,AS VIA 6RVÄLTUISGSKOE"ORET.

r6



till sist från red

I detta nunmer tänker jag,
Porkalen), ta mig friheten

P.S

Lena Jakobsson (ansvarig utgivare
att klaga fite på Iäsekretsen.

PORKALEN var tänkt som en länk mellan förtroendevalda/förvaltning,
boender rl ITt. Tidningen har utvecklats till en envägs-information,
tycker_"j.g. Intresset verkar vara noll från läsarnas sida. Insän-
dare fär vi nästan söka med ljus octr lykta. Informationer verkar
inte nå fram, eftersom många idetigen frågar om sådant som redan
publicerats i tidigare nummer.
Trots vinsterna!

Rebusen på barnsidan fick ett svar!

Endast en person har visat sig intresserad av att arbeta med
PORKALEN efter vårt hjälprop förra numret. Många ringer mig i
ärenden som jag inte alls har kontroll över eller arbetar med.
Något intresse för att bidraga med ledare, artiklar m m har ingen
visat.

PORKÄLEN är ingen proffstidning, den är vår, vi som bor här octr
Iever här. Jag bor och lever här. Vi på redaktionen, Margareta,
Markku och jag har sjäIva skött det här efter bästa förmåga på vår
fritid sedan starten. Vi är inga proffs. Antagligen vet vi inte
mer om hur man gör en tidning (eller visste) än Du som läser
detta I

Att klara materialinsamling, (där även arbetsgrupper och andra
aktiva visat mycket Iite intresse att bidraga), utskrifter,
illustrationer, montage, redigering, tryck samt distribution av
4 nummer PORKALEN/år på två personer (Markku flyttar ju tyvärr) är
helt omöjfigt, varför vi tvingas lägga ner PORKALEN efter detta
nummer om inte situationen ändras.

Tack för ordet och tack för uppskattning, kritik,
vi trots atlt fått hittills.

i slutet av
augusti! En
D. S.

bidrag

Lena

augusti
trevlig

för

mmsom

med
sommar

Nästa nummer var tänkt komma ut
deadline för material omkring 5
med bra väder önskas t.ill alla.
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