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Uår nya ordförande

Den noggranne l äsaren

säkerf igen att 1ägga

Inger Andersson, d.v.s

av förel'iggande nummer av Porkalen kommer

märke ti I I ett fl ertal i n1ägg signerade
Brf Porkalas ordförande.

Men vem är då egentligen personen Inger Andersson förutom att
hon är vår ordförande? Jo, Inger är en mycket vackert gråhårig
och smärt dam på 44 år, som t'ill vardags är anstäl1d på IMU-Testo-

logen i Sol lentuna, där hon sysslar med registreringsarbete.
Bosatt i en trea på Porkalagatan, mamma till ?4-ärig dotter, som

numera flyttat hemifrån ti11 egen 1ägenhet.

Inger har en mångårig erfarenhet av arbete inom HSB-rörel sen.

Hon invaldes 'i HSB:s samarbetskommitt6 1983, blev ordinarie sty-
relseledamot i Brf Porkala 1984 och valdes till vice ordförande
1985, Under åren 1985-88 fungerade hon som studieorganisatör i
HSB: s distriktsråd. Ledamot av HSB Stockholms förvaltningsut-
skott blev hon 1985 och samma år invaldes hon även som ledamot

av HSB: s fu1 1mäktige, som även skul le kunna kal las för HSB: s

riksdag. Sedan 1988 är hon ombud i HSB:s Riksförbund och ordför-
ande i Brf Porkala.

Det är med andra ord en diger meritl'ista som Inger kan uppvisa,

och man kan med fog ställa sig frågan hur hon egentligen orkar
och hur hon h'inner med al la sina förtroendeuppdrag. En sak är
säker - några fritidsprob'lem existerar inte för Inger Andersson,

som tycks hinna med att vara överallt. Men så är hon också, fastän
I iten t'il I växten, ett stort energi kn.ippe som kräver enormt mycket

av sig sjä1v och i konsekvens därav även av sina medarbetare i
Porkala-styrelsen. Det kan undertecknad i egenskap av vice ord-
förande intyga. Det gä11er att hänga med inger som har en häst-
kondit'ion, förvärvad genom ett idogt gymnastiserande, simmande

och cyklande. Hur orkar människan egentligen undrar

Lennart Fal k

Vi ce ordf .
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TU- och Radionytt

En del ändri ngar

-radioutbudet har

lite grand.

som den si sta tjden vidtagits i
givit anledning att försöka reda

kabel-TV och

ut begreppen

t
I

Som väl de flesta märkt har Sky flyttats från sin tidigare pro-
gramplats och ersatts av TV 3. Anledningen t'ill detta är att TV

3 då bl ir ti 1 1gäng1 ig för al la, oavsett åldern på TV-apparaten.

Sky har väl för den breda massan bl ivit mindre intressant när
man nu på kvällen endast visar sport. Sky kommer troligen att
ersättas av en ny kanal till hösten, då man inte anser det lön-
samt att sända utanför Storbritannien. Sky/Eurosport har ti I I s

vidare fått en ny, tidigare oanvänd kanal.

På TV 3:s gamla plats har vi nu fått en ny skandinavisk under-

hållningskanal som heter Nord'ic.

Det skrivs en hel del om detta med stereo TV och den utrustning
som erfordras för att kunna ta emot detta. Här är vi som har
kabel-TV och -radio 1yck1 igt lottade då vi kan få kanal I och

TV 2-ljudet i stereo från en stereoanläggning om vi har den an-

sluten till radiourtaget i väggen. Detta kräver en liknande sladd
som TV-anslutningen. I samband med att detta dök upp möblerade

man om bland de övriga radjokanalerna. Allt detta ger anledning
att dra en förteckning över hela basutbudet'i TV och radio.

TV-program Band Kanal

Lokal-TV/Text-sf inga I 2

Kanal i IIi 5

TU? III 7

TV3 III 9

SuperChannel III 11

Dessa program kan ses på alla TV-apparater. På många apparater utan

S-kanaler kan man även se:

Yle S 59
Nordic S S 11

De följande programmen kräver S-kanalklar TV/video eller konverter/
de kod er:

>.

Sky Channel/Eurosport
t^Jorl dnet/TV 5
Hori zont
MTV

S

S

S

S

s 13
s '15

s 17
s 18 l)3



P4 P5
Kanal 1

(TV-ljud)
TU?

(TV-1ju
P1 P2 P3

9?,0
87, 5 91

0m det är något oklart med detta så skall iag försöka förklara om Du

ri nger Rolf Edberg

750 94 36

VitackarRolfEdbergförhansmycketinformativaartike}somsäkerligenkorrmei

attvaratiltgodhjäIpförossamatörerivårtfåfängasökandeefterrätta
kanaler.

,6 95'6 94,2 93'2 89'.?

Red

Gästparkeringen

band med bYtet kommer parkeri ngsavg'if ten att hö j as

frånkr.0:50pertimmet.illkr.l:_pertimme.

Styrelsen
är t'i ll
boende.
pl atser i

vill också påmi nna om att gästparkeri ngen

för besökare ti I I området och inte för de

!l:.er-På-!:P-l-e! ser i Kas ködäck et:

Fören'ingen har

på Kasködäcket
idel igen utsatts
besl utat att bYta

haft stora Probl em

under det gångna

för förstörel se'

ut den mot en

med Parkeri ngsmätaren

året. P-mätaren har

Därför har stYrel sen

biljettautomat' I sam-

parkerings-

180:- Pr mån.

145:- Pr mån.

12Oz- Pr mån.

70:- Pr mån.

Inger Andersson

0rdförande

Det fi nns fortfarande 'l ed'iga

Kasködäcket !

Under tak med e1 uttag (burar)

Under tak (burar)
Under skärmtak ( burar)
Utepl atser

4
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lösa katter

Alltsom oftast frapperas man av det stora
som springer 'lösa i trappuppgångar och

och förorsakar stora problem.

antal katter
på gårdarna

Katter ki ssar ner utemöbl er på utepl atserna
portarna. Kiss och bajs 'i barnens sandlådor
svinkoppor och magsjukdomar,

I den nya lagen om tillsyn över hundar och

kan man under 5 I läsa följande:

och i

sprider

katter

rrHundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med

hänsyn tiII deras natur och övriga omständigheter behövs för
att, förebygga att de orsakar skador ell-er avsevärda olägenheterrr

Kattägare är alltså numera eniigt lag skyldiga att
ta ansvar för sina djur och 'i nte låta dem springa lösa hur
som helst. Detta påpekas med anledning av inkomna klagomå1.

Magnus Johansson

[åt bti lrt

att tvätta Dina mattor i tvättstugorna. Maskinerna
pa1 1ar intel Det finns en särski ld grovtvättstuga
där man kan tvätta mattorna. Försök övervinna bekväm-
iigheten och använd den!l!

Kari n F

När ringer man larm-Ass ?

Eftersom föreningen debiteras för många

ningar under jourtid som kostar många

ger v i hä rmed några exempel på när
Larm-Ass:

onödiga utryck-
onödiga slantar,
man skall ringa

5
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vid
vid
v'i d

\/id
vid

risk för översvämning
elavbrott i fast'igheten
värmestopp v'intertid
1äckage på vatten- och värmeledningar
sådant hisstopp dät" person är'instängd i h'issen.

Jourutryckni ngar som

ovanståpende exempe'l

varje enski ld medl em.

ej kan

kommer

hänf öras t'i I I
hädanefter att

något av

deb'iteras

0arageinburning

Eftersom Brf Porkala hade haft mänga

däcket beslutades att man skulle bura

en kostnad av ca 1 miljon kronor.

Inger Andersson

0rdförande

i nbrott i bi I arna i Kaskö-

i n garagepl atserna där ti I I

Hösten 1987 startade Akal laprojektet med brottsförebyggande

gruppen i spetsen för att komma t'illrätta med brottsligheten här

ute i Akal la. Bostadsrättsföreningarna fick därvid en hel del

tips om vilka stöldskyddsförebyggande åtgärder som kunde vidtas

i föreningarna.

I vecka 12 gjordes en slutbesiktning av utfört arbete. Närvarande

var Larm-Ass, entreprenören, HSB:s områdeschef och 2 st styrelse-
representanter.

Till samtligas förvåning visade det sig att det fanns ett antal

bi1ägare på plan I och 2 i Kasködäcket som inte hade hämtat ut

nyckeln till sin bur. En del hade istäl1et'tagit si9 friheten
att använda egna häng1 ås. Detta är definitivt inte tillåtet!!
Glöm inte bort att buren måste vara låst även om inte den egna

bilen står där! Tänk på den som Du delar buren med. Den bi1ägaren

är I i ka rädd om s'in b'i I som Du och vi I I med al I säkerhet ha den

'inlåst i garageburen. Så det är dax för en skärpning! Sker inte
detta tvingas styrelsen vidta spec'iei1a åtgärder för att få ordning

På Kasködäcke't' 
Inger Andersson

0rdfö rand e
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lrlu kan ui basta !

Äntligen - efter
står föreningens nya

sju sorger och åtta bedrövel ser
bastu klar att tas 'i bruk.

Den nya lokalen, som bör tjlltala varje sann bastuvän,
har en ljus, blå/vit färgsättning och innehåller, för-
utom sjä 1 va bastun, 2 st duschkabi ner med såvä r hand-
som takduschr orlklädningsrum som låses in.ifrån för
att utestänga oväl komna besökare, ett väl ti I I taget
pentry samt ett entr6rum i nrymmande bord och stol ar
för den som önskar koppl a av med en kopp kaffe i väntan
på tillträde till bastun.

Medlemsavgiften har fastställts till .l00 kronor per
medlem och år och skal I erläggas 'i samband med utkv'it-
terandet av nyckel till bastun. Detta kan ske efter
överenskommel se per tel efon med nedanstående bastu-
ansvariga mot en depositionsavgift av 200 kronor. Har
Du en gammal nyckel ti I I den förutvarande bastun kan
Du I ämna in denna samtidigt som Du avhämtar den nya
och då får Du 50 kronor ti I lbaka.

Ansvariga för bastun är:

62

83

Låt oss al la hoppas att den nyöppnade anläggningen
skal I få förbl i I i ka fräsch och i nbjudande som den
idag ter sig och att medl emmarna skal I i nse v.i kten
av att ta väl hand om och vårda s.in bastu så att vi
s.l ipper uppleva att se den i samma bedröv1iga skick
som den förutvarande.

Red.

Mä rta L i nd berg
Bi rgi tta Lindström

- tel.
- tel.

751

752

69

04
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eonhått*Yeiltsamhetcn

Det är med stort beklagande styre'rsen tvingas meddela, att bok-

ningsverksamheten vid träfflokalen Borgen måst upphöra'

orsakenärattendelavdemedlemmar|sombokatinlokalerna
för varierande ändamå.l, tyvärr inte visat det ansvar som ordn'ings-

reglernaföreskr.ivit.Sönderslagnafönster,nedsiagnablomkrukor'
förstörda blommor, då1ig städn'ing och d'iskning' spritförtär'ing

ochrökninghartyvärrutgjortbeklagligainslagiverksamheten
och Lennart Falk, som varit ansvarig för bokn'ingen'| har vid flera

tillfällen måst ingripa nattetid mot ett alltfo'r onyanserat fest-

ande.ikombinationmedstörandeuppträdandeochuraktlåtenhet
att rätta sig efter gä'llande regler. Dessutom har såväl fritids-

hemmets som Öppna Förskolans lekmate.ial bliv'it föremål för ti'll-

greppochiv.issafallrentsabb,vilketmedförtattpersonalen
viddebäggeavdelningarnaskarptprotesteratmotverksamheten
och krävt att bostadsrättsfören'ingen omedelbart skal I upphöra

med densamma.

v.id ett möte mel I an berörd fritidspersonal och representanter

förBrfPorkalasstyrelsetvingadesstyrelsen,motbakgrundaV
de negativa erfarenheter som Borgenverksamheten 'inneburit' att

ge efter för de framförda kraven' och således har bokningsverk-

samheten vid Borgen nu helt upphört' Det är tveksamt om den kom-

mer att återupptas - tyvärr' tyvärr! ! !

Red.

S&örPnlng bilögarcI I
PåförekommenanledningmeddelashärmedattbilbatterierlcKE
får ställas'i entr6er' käl1argångar eller grovsoprum/conta'inerhus'

Gamlabatter.iermedtageslämpligentillenbensinstationeller
til.lnågonsopstationsomtaremotfarligtavfall.TADITTANSVAR!
0m barn hittar ett batteri och får syra på sig kan det sluta illal

0rd f.

upphör

8



Uinklu';ben

Vinklubben "VINKÄLLAREN" söker nya medlemmar.

Du som hyser ett genuint intresse för vin och v'inkultur kanske

kan vara intresserad av v'ink'lubben.

Vi är några stycken som har börjat göra någonting åt detta inom

Brf Porkala. Vi tänker samlas i form av en ev. studiecirkel där

vi lär oss mera om detta fängslande ämne, organiserar provningarr

gör studiebesök etc.

Vi har även möjlighet till en

dock professionell lagring av Dina

vi sserf igen begränsad - men

viner till en rimlig kostnad.

d. v. s. verkl igen i ntresserad så slå enÄr Du

signal

'i ntres serad

ti I I Mats Jonberger,750 99 86.

Mats Jonberger

Höstcirkel

Styrelsen för Brf Porkala har vid två tid'igare tillfällen anordnat

studiecirklar benämnda "80 RÄTT I BoSTADSRÄTT".

Dessa cirklar har syftat till att ge deltagarna en inblick i hur

en bostadsrättsförening fungerar, såväl administrativt som eko-

nomiskt, och avsikten är också att man, genom att tränga in lite
djupare i de problem som alltid finns i en förening av vår stor-
leksordning, skall få lite större förståelse för åtgärder som

av många måhända kan betraktas som omotiverade samt. s'lutf igen

bidra t'ill ett större engagemang i vad som skelinom vår förening.

Cirklarna har varit mycket uppskattade och styrel sen har vid
olika tillfällen fått förfrågningar om några nya cirklar planeras.

Nu är ju sommaren här och då ligger naturligtvis all cirkelverk-
samhet nere. Men i början av september p1 anerar v'i att starta
en ny cirke1. 0m Du är,intresserad av att delta eller om Du vill
veta mera är Du välkommen att ta kontakt med vår studieorgan'isatör
Rolf Borg, som är anträffbar på adress Porkalagatan 19, n.b.,
eller på telefon 750 62 00.

Styrel sen o



låsta Portat

styrelsen för Brf Porkala får härmed meddela att manr på grund

av att obehör'iga uppehå11er si9 i och/el1er passerar igenom f ast'i9-

heterna på Sibef iusgången, beslutat att 'in-/utgångarna i källar-

p1 anen i dessa fastigheter skal I hål I as låsta. Beslutet trädde

i kraft den 1 mars.

Fr.o.m. detta datum har också de fönster, Som av en eller annan

anledning gått sönder i dessa in-/utgångar blivit ersatta med

plat.

Styreisen hoppas med dessa åtgärder kunna sätta stopp för de

personer som använder enträerna till att uträtta sina behov eller

genom annan nedskräpning b'idrar till en för de boende minst sagt

oangenäm atmosfär.

Styrel sen

0ndagsiouren upphör

På försök genomfördes i början av året en s.k. "onsdagsjour" mellan

klockan 13 och 15 i styrelselokalen, Sibeliusgången 34

Då det emellertid visat s'i9 att besöksfrekvensen varit mycket

I åg har styre'l sen besl utat upphöra med denna jourverksamhet'

Måndagsjouren mellan klockan 19 och 20 kommer emellertid att vara

fortsatt öppen - precis som tidigare'

Styrel sen

ro



_-_

Uåra städare

Sedan mitten av februari har vi två nya städare inom vårt område,
näm1 igen Stina Alm och Sören Eriksson, båda ti I lhörande Berge
städ AB - det företag som Brf Porkala teckhat städavtal med.

Den observante läsaren har förstås redan hunnit reagera mot att
vi använder oss av tituleringen "städare", ett ord som hunn.it
ersättas av både lokalvårdare, hygientekn.iker samt golvkosmeto'log.
Men både stina och sören föredrar att bli kallade städare - för
det är ju precis vad vi är, säger de.

Sörenr Soffi egentl igen är socialarbetare, är anstäl ld på

hos Berge Städ. Detta.innebär att han enbart ägnar sig
städa Porkal as fast'igheter. En avgjord förder eftersom
det sättet s'l ipper spl ittra sig me1 lan frera arbetsplatser.

hal vtid
åt att
han på

st'ina, som också arbetar halvtid, är egentligen skuiptris till
professionen. I dagens samhäl le är det emel lertid täm1 igen svårt
att försörja sig på detta yrke, och därför har stina, tillsammans
med Sören, åtagit sig städningen av bostadsrättsföreningens
f ast'igheter.

Såväl Stina som Sören förklarar att städningen är både tung och
svår. Tjdigare städare har inte orkat med riktigt och därför har
städningen t'idvis g'ivit anledning t'i'll klagomå1. Båda förklarar
sig emel lertid besitta såväl den ork som det tålamod som krävs
för att arbetet skall bli effektivt.

Bägge förklarar entydigt att kontakten med de boende inom vårt
område är mycket positiv. De flesta av dem vi kommer i beröring
med är vän1 iga och förstående. Men ingen regel utan undantag.
I ett av höghusen vid sibeliusgången bor t.ex. en äldre manr som

uppträder både otrevl igt och aggressivt därför att städhinken
står i hissen. Enl igt vederbörandes uppfattning skal I hinken bäras
i trapporna istället för att placeras i hissen!

På red:s förfrågan vad man anser om mattor utanför dörrarna förkla-
rar Sören att det egentligen inte är tillåtet, men han anser det
ganska onödigt att bråka om saken, så 1änge det rör sig om vanliga
textilmattor. Men bastmattor kommer hänsynslöst att s1ängas!

Städa rbetet
ande att:

fungerar f.n. enligt ett speclellt schema, innebär-

ill--

D



på måndaqar

på onsdaqar

på fredaqar

tar man Kaskögatan 2 - 6, l0 - 18, 20 - 24 samt

nr26-30

tarmanKaskögatan32-36,helaSveaborgsgatan
sacrt S'ibeliusgången 32 - 42

tar man resten av höghusen samt hela Porkalagatan'

Det är sjä1vk'lart att detta schema är flexibelt och sålldes 
-lan

b.li föremål för viss justering, t. ex' vid sjukdo'm' semester osv'

Men i stort sett försöker man hå]la s'ig till vad. som specificerats

här ovan.

sören och stina vill avslutningsvis framföra en vädjan till alla

boende inom Porkalas fast'ighetsbestånd:

,l.Försökatthållavåningsplanenfriafrånolikasaker't.ex.
cyk'lar, pulkor' emballage' grovsopor m'm' Ett avskräckande

exempelpår'ur.detintefårseutfinnermanilåghusenv.id
Sveaborgsgatan '

?.Töm.intec.igarrettaskaellerandraopaketeradesopord.irekt
i soPnedkasten'

3. Vi gör grovstädningen i tvättstugorna' ni 9ör finstädningen'

Det förefaller som om inte alla känner till denna ordning'

4.Sättinteuppmeddelandenmedtejpellerklisterpåportglasen
eftersomdetärjättebesvärligtochtaronödigt1ångtidatt
ta bort detta' Använd 'iställei anslagstavlorna i entr6ernal

Genom ovannämnda insatser från de boende skulle vårt städarbete

underlättasochblimyckettrivsammare,anserbådeSörenochStina.
Red.

t2
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Kom med i

ullunÄnunn I

Verksamheten i vävstugan, som pågått en 1ängre tid, kommer att
fortsätta i oförminskad utsträckning t'i I I hösten. Vävstolarna
har verkligen bliv'it maximalt utnyttjade, v'ilket medfört att vissa
delar blivit försl'itna och måst ersättas. Men just nu är alla
utslitna delar lagade eller ersatta med nya och Du är välkommen

att "hänga med".

Vävstugan 1 igger på Sibel iusgången 40, bottenvåningen (entr6n
bredvid hissen) och där har man öppet hus på måndagar och ons-
dagar mel lan klockan 18.00 - 20.00. Du är välkommen att t'itta
in och se vad som kan åstadkommas och naturligtvis får Du sjä1v
delta om Du har lust. vi har inga egna vävkurser inplanerade
så Ditt deltagande förutsätter vissa grundkunskaper. Men är Du

nybörjare är Du naturl igtvis I i ka välkommen. V.i stäl ler upp så

gott vi kan både med vår skaparglädje och vårt kunnande.

Är Du intresserad? v'ill Du veta mera? Då är Du välkommen att
ta kontakt med

Kaija Lahtinen

Lena Johansson

tel. 752 06 38

tel. 751 68 89

r3



Kurs för tonårsföröldrar

Hei Foräldrar

Här i Akall'a har det bildats en arbetsgrupp fÖr ung-

domar bestående av folk från olika instanser' De repre-

senterarsocial-ochfritidsförvaltningarna,skolan,
kyrkan, fÖreni ngsrädet och föräldrar från al I a tre

stadsdel arna. vi skal I t'i I I sammans försöka arbeta f ör

ettbättresamhällebädeförvårabarnochossandra.
Men-vi behOver er hiälp för att klara det' Det är vik-

tigtattv.iföräldrartarvärtansvarochhjälpsät!!
Framföralltmåstedetförekommafleraträffarnär
våra barn kommer upp 'i högstadiet'

DetärintealltidsälättattVaratonårjngochton.
årsf örälder. Vi erbiuder er därf ör att del ta 'i en

c.irkelsomheter,'ATTVARATONARSFoRALDER''.Denkommer
att omfatta 10 sammankomster och äga rum på Saimagården'

Finnsdetett.intressesäkannilämnainenlapptill
Hem och Skolas fack på Akallaskolan eller till Saima-

gården.V.itarkontat<tmederomdetbljrtillräckliqt
mänga del tagare f ör att starta c'irkel n '

Det är iu 'inte meni ngen att vi skal l

barns huvuden utan tillsaffmans med dem'

möten i skol an där ungdomarna är med

dels vad som bör göras, dels hur de

fritid.

jobba Över våra

Vi skal I ordna

och di skuterar
har det Pä si n

och Centrumgården och
Besök gärna våra kvartersgårdar

se vad som erbiuds!

RING GÄRNA TILL OSS ! ! !

AINO LINDQVIST ..III'
KERSTIN STöRTIBECKER

752 06 92

751 46 36

752 97 98
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Vill nl sågr Gr mcnlng r rSon frla.i ken-nl-3örr del und'r rubrlkcn
lnsånderc. ötn rvdelnlnScn stlr öppcn för rlh. Men skriv korr och eldriS
mcr ån cn A 4-sldr. HclJt scr Yl lll nl såttcr ut crt nrmn undcr ertlkcln.
lfi" aa rlr ocksl brr rtl skrlvr undcr slgnrlur. Rcdrltloncn mlstc docl'
undcr slti förhltlendcn hr bldc skribcntcns nrmn och rdrcrs. Slrrlbcntcru
.nonymltcl år skydded I lrg. Vl förbchlllcr oss råltcn tlll rcdfcrtrysmlsl'
3r ftiiöndrln3rr. Mrnuskript rGturncrrs lnt..

,leg stöllq uPp I
Till Styrelsen för Brf Porkala.

Hej !

V'i är nyinflyttade sedan månadsskiftet nov./dec. 1988 til I en

1ägenhet 'i Sibel'iusgången 34.

V'i tycker inte om att det står cyklar på våningsplanen mellan

hiss- och trapphus. Något måste göras för att komma tillrätta
med detta ofog. Det finns balkonger att stäl la cyklarna på!

Äger jag rätt att bära ut cyklarna på Sibeliusgången?

Vldare, snusket vid entrån från Sibel iusgången 32-34 är under

all kritik. Något måste vi hjä1pas åt att göra. Jag ställer upp!

Källarutrymmet för oss i 34:an är rena katastrofen! Möbler, kläder
och annan bråte ligger i gångarna. (Vad säger brandmyndigheterna?)

Skall vi gemensamt göra något åt detta snusk. Jag ställer upp!

Ni i styrelsen, hör av €F, så tar v'i krafttag mot hyresgästerna.
Det måste vi göra för att få en ren och proper fastighet.

B. N.

Red:s kornentar:

Styrelsen är fullt medveten om det påtatade snusket, som tyvärr inte bara berör
den fastighet där sign. B.N. bor. fYlan har också beslutat vidta en del åtgärder
i syfte att konrna tillrätta med eländet. En första åtgärd har varit att låsa alla
portar på Sibeliusgången (se särskild artikel på sid 10). En andra åtgärd blir
att röja upp i och rensa bort a1l den bråte som slängs i källargångarna. Styrelsen
har därför träffat avtal med vårt städbolag, Berge Städ AB, enligt vilket städ-
firman åtar sig att se tilt att allt skräpet konmer bort. Genom dessa två åtgärder
hoppas styrelsen kunna göra tillvaron lite trivsarmare för samtliga boende vid
SibeIiusgången.

Vad beträffar signaturens fråga om han har rätt att bära ut cyklar på Sibeliusgången
blir svaret ett klart t[Jl Han 1öper i så fall risk att. bli anklagad för egenmäktigt
förfarande och dessutom torde relationerna bli tämligen frostbitna. Nej, man får
nog försöka finna andra, mindre handgripliga utvägar och styreisei, 'lall ta sig
en rejä1 funderare på hur man skall konrma tillrätta med det här problemet. fvlen

till dess är jag rädd för att B.N. får tåla siq.
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TackAgnetaförattDuengagerarDig!Jagskallförsökabesvaraovanståendeså
gottdetgår.Fördetförstahå]lerstyrelsenförnärvarandepåattunderhand]-a
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bör resultatet

9ån9 på höstkanten.

NärdetgäIlerreturglasbehåIlareärdetkormunensomplacerarutdylikaochvi
kormer att begära att ?å en sådan utplacerad på Akalla Torg'

Vadslutligenklädinsamlingbeträffarärdettaingentingsomföreningenomhänderhar
utan här är det vissa orjanisationer som, med föreningens samtycker agerar genom

attsättauppanslaqiportarnaochivissafalttäggautplastsäckar'ivilka
kläderkanläggas.rti,o"nsomintevillinväntaattberördaorganisationerskallin-
finna sig finnq ju 

"ritio 
möjlighelen sjätv lämna in begagnade kläder tirl något av

de inlämlingsstä[en som finns inne j- Stockholm' 
Red.
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APPROP I

-

Aka lt a Pension ärsföreni nq söker nya med I emmar !

Förenjngens verksamhet bestär i ett möte första
tisdagen i varje månacl (utom juni, iuli, augusti)
klockan 13.00 i Akalla Träff.

Efter en kort mötesförhanclling drjcker vi kaffe
mecl gott bröcl. Ibland bjuder vi på musjk, dä cle
som vi I I kan dansa, och i bl and vi sar vi I jusb.i I _
cler ti I I vi I ka någon hål ler ett anförande.

Men clet kan också hända att vi bara sitter och
pratar och kanske läser nägon en dlkt.
Förenjngen anordnar även lotterjer och beclriver
dessutom cirkelverksamhet i samarbete med ABF.

syftet med vår verksamhet är att vära mecllemmar
skall TRIVAS och ha en meningsfull samvaro där
vj tjllsammans kan finna gemensamma intressen.

vi tar gärna emot Din anmäran och härsar Dig varmt
VÄLKOMMEN till våra månadsmöten.

Medlemsavgjften är B0 kronor per år, och vjll Du
veta mer om vår verksamhet är Du välkommen att ta
kontakt med

KARL MOBERG

porkalag. 7

164 T6 Kista

Tel t51 9T 3T
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BARNSKöTARE FöRSKOLLÄRARE

Hnn Du vARtr HEHMA EN TtD pÄ GRUND Av BARNLEDTGHET
ELLER AV ANNAN ORSAK OCH HAR FUNDERINGAR PÄ ATT ÄTCNOÄ
t nRgere?

DÄ Än Du vÄlrotqmrru
I oÄn vr HAR sroRT
MEDARBETARE.

NER TtLL DAGHEMHET pÄ xnsröonren
BEHOV AV KUNNIGA OCH INTRESSERADE

LÄr oss sITTA NER TTLLsAMMANs ocH DISKUTERA vÄnr AR-
BETE OCH VÅNN NruSrÄIITIINGSVILLKOR CONTRA DINN öNSTEMÄ1.
vr KAN sÄrrnr KoMMA övenrrus. DET uestn ÄR rönxnruotrNGs-
ennr !

Än Du TNTRESsERAD sÄ RrNG

LuNoaeno pÄ TELEFoN l51 91

BEsör.

Du Än vÄlrouurru!

TrLL Knnln Fnlr ELLER Asn
11 ocH AvTALA TrD rön ETT

DAGHEMl',lET

Knsröent. 8
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Ansvario u tq i vare:

Styrelsen för Brf P0RKAIA

Redaktör:

LENNART FALK

Kaskögatan 20

164 76 Kista

Te]. 703 95 32

Meda rbetare:

Inger Andersson
Rolf Borg
Håkan G1 ingestam
Magnus Johansson
Mats Jonberger
Rolf Edberg

P0RKALEN: s redakt'ion

Sibel iusgången 36

164 76 Kista
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