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K-Konsult har av bostadsrättsföreningen Porkala fått i uppdrag
att föresIå och verkstälIa genomförande av åtgärder.

K-Konsult är en arkitekt- och ingenjörsfirma. Företaget är en
ekonomisk förening i vars styrelse bl a Svenska kommunförbundet
är representerat. Företaget har kontor på en mängd olika orter
i Sverige.

För de åtgärder som är tänkta att utföras har ansökningshand-
Iingar om ränte- och energibidrag Iämnats till kommunens för-
medlingsorgan. Inga arbeten får pånOrjas innan dessa ansöknings-
handlingar godkänts.

Ventilation

Samtliga ventilationskanaler skall rensas så att luften kommer
fram. Även ventilerna i kök och badrum måste göras rena. Som
det är nu finns det kök och bad som inte har någon utsugning av
Iuft alls. Följden blir att matos blir kvar i lägenheter, att
fukt stannar kvar i badrum med mögelrisk som följd. Efter det
att kanaler och ventiler gjorts rena skall ventilationen inreg-
leras så att lagom mängd luft sugs ut ur varje tägenhet per
timme.

För brf Porkala har K-Konsult
föreslagit energisparåtgärder.
har energispargruppen valt ut
arbete vidare med.

Lägenheterna
skall förses
att bli två
het'sstorlek.

under l9B5 gjort en utredning och
Med ledning av denna utredning
. o ..vissa åtgärder som K-Konsult skall

saknar tiltuft. Det är tänkt att varje lägenhet
med springventiler i överkant fönster. Det kommer

eller tre ventiler per lägenhet beroende på tägen-

Som det är nu suger ventilationen ut en viss mängd luft ur
Iägenheter per timme. Denna tuft ersätts med ny som strömmar
i brevlådor, springor vid golvsocklar och tak, springor runt
fönster, balkongdörrar m m.
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Om luft släpps in i överkant fönster och blandar sig med
varmaste luften vid taket känns den ej som drag.. Mängden
som sugs ur varje lägenhet är konstant. Släpps mera tuft
överkant fönster minskar draget vid'golv.

luft som kommer in vid golv och nederkant lägger sig när-
golvet eftersom den är kalt (det drar kallt).

den
luft
ana

Eftersom balkongdörrarna stänger aåfigt är det meningen att
dörrarna upptill och nedtill förses med extra stängningshakar.

Vissa lägenheter har också otätheter vid golvsocklar som bör
tätas.

Inj ustering värmesystem

Värmesystemet bör injusteras då vissa lägenheter har för varmt
och vissa för katlt. Injusteringen går i stort sett till så att
mängden vatten som rinner igenom radiatorn (värmeelementet) per
minut regleras. Mycket vatten ger mer värme och lite vatten
mindre värme. På så sätt kan värme rättvist fördelas mellan alla
lägenheter så att alla blir lika varma.

Skiner solen in i vissa rum blir det lätt
som förses med termostatventiler stryper
så att energi sparas.

för varmt. Radiatorer
därvid värmetill förseIn

svår att förutsäga
motsvarar en besparing

Kostnadsbesparingen för
exakt, men varje grads
på 5t.

injusteringen är
temperaturändring

Fönster

För att minska den utvändiga
orange fönsterpartier är det
med aluminiumplåt.

Anbudsinfordran

underhållskostnaden för målning av
tänkt att bekläda dessa utvändigt

Entreprenadhandlj-ngar har nu tagits fram så att
nörer kan lämna anbud på vad de olika arbetena
föra. Detta beräknas vara klart i mars.

olika
kostar

entrepre-
att genom-

Styrelsen kommer då att ta ställning tifl inkomna anbud. Kost-
nader kommer att vägas mot energibesparingar och andra funk-
tioner såsom i vissa fall avsaknad av ventilation och därmed
mögelproPl:* m m som följd. Efter att beslut fattats kan arbe-
tena päbörjas om bidragsmyndigheterna givit sitt tillstånd.

Arbetena beräknas påfOrias i vår och avslutas under hösten
Starten kommer att ske med hus 7-L2. Först i mars-april kan
återkomma till kostnadsbilden.

1986.
vi

E]IERGI:
Vi hoppas verkligen att alla medlejmmar och hyresgåster samarbetar under
arbetets gång, dvs ställer sina lligenheter tilI förfogai?Fin m,-lå ett
mer positivt stitt än vad aom var fallet när kablarna till centralantenn-
airlåggningen ekulle bytas. (Vissa lågenheter har Asea-Skandia ännu inte
kommit in il )
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vÄr,xouunN MED r vÅR STUoTEVERKsAMHET!

Du säger kanske att Du fått nog av skolan. Du kan inte sätta
Dig in i vad en bostadsrättsförening gör. Du betalar Din hyra
och andra avgifter. Det får räcka, andra kan gå på stämman och
övriga föreningsmöten.

Men är det såa Är Du nöjd med det,
nyfiken på vad dom håller på med?
handlar om, så att Du kunde ta del
påverka Ditt boende?

AIlt detta kan Du om Du har-kunskap. Vi i föreningsstyrelsen
vill ge Dig möjlighet att få denna kunskap. Därför anordnar vi
studiecirkeln 'Bo Rätt i Bostadsrätt".

eller är Du trots allt lite
SkuIIe Du vilja veta vad det
i besluten? Skulte Du vilja

Första cirkeln
r986-02-05.

avslutades hösten 1985. Andra cirkeln startade

Du som inte kom med, hav tålamod. Det blir en ny cirkel. Vi
kan också studera andra ämnen. Du skall veta, dät är roligt
att studera i en cirkel t Du 1är också känna nya förenings-
medlemmar. Tillsammans skall vi få en mönsterförening!

Som sagt, hav tålamod, allt sker inte över en natt. Vi behöver
lite tid att växa tillsammans. Det gör vi bra i en cirkel.

vÄr'xournlnN MED' 
,eija Andersson
Studieorganisatör

ANMALAN TILL ''BO RATT I BOSTADSRATT"

Lägg Din anmäIan i HSB-fådan, Sibeliusgången 36

Namn

Adress

Jag

Bäst

önskar studera

passar (veckodag)

TeI
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Utvecklingen i Sverige går mot att vi får en växande andel åIderspen-
sionärer. på gO-talet beräknas nästan I/5 av befotkningen vara pensio-
närer. Btand gruppen åIderspensionärer ökar de som är över 8O år
väsentligt. I många av bostadsrättsföreningarna inorn HSB Stockholm är
en stor andel av medlemmarna över 65 år.

En folkrörelse som HSB har egna förpliktelser när det 9äIler de åldres
boende. t-tånga äIdre som bor i HSB idag vill också bo kvar i det egna
området. Att känna igen husen, gatorna, träden och människorna där man
bor, att människor kånner varandra, allt detta bidrar till att öka
tryggheten och trivseln.

4

HSB och PRO har genom riksorga-
nisationerna inlett ett samarbete
kring boendefrågorna för äldre
katlat "Kooperativt äldreboende".
Bostadsfrågan kan och ska inte
Iösas över huvudet på bostadskon-
sumenterna. Bostadskonsumenterna,
även de äldre, måste vara med och
påverka sitt boende. Det kan de
göra i bostadskooperationen.

Forskningsresultat har visat
hur farligt det faktiskt är för
vitali+-et och häIsa att leva
isolerad och inaktiv - inte minst
på ätare dagar. Här innebär bo-
endemiljön en viktig utgångspunkt
för möjligheten t.ilI ett eget
bestämmande, egen delaktighet och
aktivitet.

Kraven på en god boendemiljö
bör utgå ifrån de ärdres egna
krav på hur en bra bostad och
en bra boendemiljö ska se ut.

För gamla människor betyder
den egna bostaden ofta mer än
för andra. En rlmlig och välan-
passad bostad är också en för-
utsättning för att man ska kunna
leva ett självständigt liv så
tänge som möjligt. ilu äldre man
btir desto vanligare blir det

-o-oocksä med nägon form av rörelse-
hi4der eller nedsatta funktioner
av annat stag. Då förbättrar en
bra bostad möjligheterna att
trots det bo kvar hemma.

HSB har utformat ett förslag
för bostadsrättsföreningar med
äldre medlemmar, från 55 år och
uppåt. Då detta inte är aktuellt
.oi vär förening tas här i stället
upp vad som kån vara viktigt att
tänka på, när vi här i Porkala
tänker titl om eventuella titl-

och ombyggnader, aktiviteter m m
i samband med våra äldre medlem-
mar.

SERVICE I OCH NARA BOSTADEN

Att ha tillgång till en god
service och omsorg i och nära
bostaden är en önskan som finns
bland många äldre.

Det handtar dels om att få
hjäIp med praktiska sysslor i
det egna hemmet och dels om att
ha tillgång till och kunna ut-
nyttja den service som finns
utanför den egna bostaden.

SOCIALA KONTAKTER

Många äldre vittnar om bety-
delsen av en social gemenskap i
det egna bostadsområdet, om hur
viktigt det är med god kontakt
med grannar, fastighetsskötare,
hemtjänstpersonal, damen på pos-
ten eller i Konsum, barnen osv.

De äldre vill liksom andra
genom meningsfulla aktiviteter
känna att de behövs. Här spelar
också sjäIvbestämmandet, valfri-
heten och integriteten en viktig
ro11.

HUR KAN BOSTADSRÄTISTöNNNINGARNA
B.IDRA TrLL ATT..DE ÄlOnr FÄR EN
BATTRE UTEMILJO?

Aldre människor vistas ofta i
den egna bostaden och i det egna
bostadsområdet. Det är viktigt
med en bra uternil jö. Bostadsmil-
jön kan ibland innehåIla hinder
för den som har svårt att röra
sig eller att orientera sig.



Hur utemiljön sköts är också vik-
tigt för de gamla, t ex har sop-
ning och snöskottning stor bety-
delse, för att undvika snubbel-
och halkolyckor.

Några viktiga aspekter som är
särskilt viktiga att ta hänsyn
till när det gäIler en god ute-
miljö för de gamla är följande:
* Det skall vara skönt att sitta

ute. Regnskydd bör f j-nnas .

* Man ska kunna föIja naturens
växlingar.

* Promenadvägar och andra gång-
ytor skall vara bekväma, väl-
skötta och med god belysning.

(Kålla: Faktabladfrån sociatct€partomont€t tg8g)

*

VåD KAN..VI GOBA FOR ATT UNDER-
LATTA FOR DE ALDRE VID OMFYGGNAD
ogH REPARATION r BOSTADSRATTS-
FORENINGEN?

Inom HSB är varje bostadsrätts-
förening suverän när det gä1ler
att besluta runt sina egna ange-
lägenheter-. D:t gäller anturligt-
vis också beslut om ombyggnader
och reparationer. Det är de boen-
de sjäIva som bestämmer. HSB-
föreningen har här en vikt.ig ro11
att fylla när det gäller att
samla erfarenheter och ta til1-
vara dessa.

Här nedan nämns några synpunk-
ter och förslag som de äIdre har
när det gäller utrymmen och in-
redning i bostaden:

* Dörrar ska ha en bredd så
att rullstolar kan passera.

Gårdarna och utemiljön i öv-
rigt ska vårdas under aIIa
årstider.

* Utgången till balkongen ska
vara gjord så att det går att
ta sig ut och in med rullstol.

* Brevlådeinkasten ska sitta hög-
re upp på dörrarna och ha korg

orpa r-nsr-dan.

* TitthåI i ytterdörren.
* Lättmanövrerade låsanordningar

O . O. Opä inätgäende fönster.
* Brandvarnare

* Elektriska väggurtag ca I m
högt, ett per rum.

* Sittmöjligheter vid arbetsbänk.
* Dusch med fast sittplats
* Duschslang som också går att

använda vid toaletten.
* Halkfritt golv och badkar, t ex

refflad botten i badkar.

* Golvet ska vara med fall mot
brunnen.

HUR KAN V.I GENPM ETT AKTIVT T'ORE-
NINGSLIV OKA MOJLIGHETERNA FOR DE
ALDRE ATT BO KVAR?

Inom HSB och PRO har sedan
många år utvecklats ett rikt
föreningsliv med olika aktivi-
teter i bostadsområdena. Denna
verksamhet kan också utnyttjas
för att skapa ett socialt nät-
verk och öka trivseln och trygg-
heten för de äldre i bostadsområ-
det.

Utvecklingen går mot allt mind-
re hushålI med allt fler ensambo-
ende, där särskilt de äIdre kvin-
norna är en mycket stor grupp av
ensamboende.

* Inga trösklar högre
kapptröskel. 5

Befolkning sutveckl i ngen i Sverige ifiOo-tal
Är Tolal

lolkmängd >65år % >8Oår %

1 950 704'l 721 10,2 107

141

1,5

1 960

1 970

1 980

1 990

7498

8081

831 8

888 11,9 'I,9

1t13 13,7 190 2,4

1 362 16,4 263 3,2

8345 1 491 17,9 ss4 | t,z
2000 8329 1 397 16,8 385 4,6

än handi-



Exempel på aktiviteter:
* Trivselträffar
* Studiecirklar
* Resor
* Hobbyverksamhet* Promenader/ledsagart jänster
* Högläsning
* Stöd för nyinflyttade
* Matlagsorganisation
* Telefon- och tillsynstjänster

Brosctryren "Kooperativt äIdreboende" tar upp många
och dessutom en he1 det statistik. Om Du som boende
veta mer kontakta:

Det är viktigt att de äIdre får
ett ordenligt stöd för sin verk-
samhet av bostadsrättsföreningens
styrelse och av HSB:s förvalt-
ning. Bostadsrättsföreningens
styrelse bör också aktivt bidra
till att äldreverksamhet startas
inom området om sådan inte finns.

fler exempel, frågor
är intresserad att

EIsa Carlsson, tel 785 31 6I, på
på olika sätt och där kan ni också

Sammanstä1 Ining:
Lena

Kicki Johansson, te1 785 31 73 eller
HSB STOCKHOLM. De hjälper gärna till
bestäIta yttertigare material.

SARSKILT MEDDELANDE
tilI Er som har utePlatser !

Planken runt
I fjol köpte
lokalen och
sina plank.

alla uteplatser är
styrelsen in färg

det var också några

ju i stort behov av ommåIning.
som kunde hämtas i styrelse-

som gjorde det samt målade

Vi påminner nu aIIa som inte har måtat sina plank att hämta
färg och måla i vår.

Om ni sjäIva inte vill måla-kommer antagligen HSB:s målare att
utföra arbetet. Men, tänk då på att föreningen kommer inte att
ersätta klängväxter eller andra blommor som eventuellt måste
klippas ner elter på annat sätt blir skadade.

Färg kan alltså hämtas i

StyreIselokalen, Sibeliusg. 36, nb
Tel: 75L 57 7L

" Margareta "
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STlile e 7ORE, del e,
Det var fortfarande mörkt

ute. Dagen "åg 
ut att bli gtå

och vindpinad. Stina drog upp
axlarna och höIt trårt i kapp-
kragen. Lätt framåtlutad skyn-
dade hon genom vinden och väs-
tan mot busshållplatsen.
Klockan var 06.15. Hon hade
rapport på sin avdelning kI
07.00. Resvägen var ca 28 min,
om bussen höII tiden. Det stod
redan fyra personer via fråtf-
platsen. Stina nickade Iite
iörsynt igenkännande åt en
närboende. Bussen anlände och
fem frusna personer, nYvakna
och bleka steg på. En nY
arbetsdag skulIe snart böria.

Nu är porten trasig igen,
tänk att dom inte kan se till
att få den lagad. Att man ska
behöva ringa för minsta grej !

,Jä, men de där som sitter
och bestämmer trar visst fått
det bra tror jag, fler har de
blivit och bättre betalt med.

- Ja, jag har minsann gjort
en massa, har varit med och
städat i höstas fast vädret var
så aårigt och en lapp med tele-
fonnummer har jag satt uPP, men
inte får jag något betalt
inte !

Tänk sen på dom där som
flyttat in i vårt hus! Vilket
Iiv, man kan ju undra hur som-

-oIiga får sina lägenheter.
Jag bodde på södra sidan om

stan förut, också bostadsrätt,
där var det likadant, fY katten
vilka grannar man hade! Ringde
man och klagade sa dom bara att
det måste vara skriftliga
klagomår för åtgara.

- Nej, inte har det blivit
nåqot bättre än förut, dYrare
är det också. Mitt kylskåP g+ck
sönder i förra veckan. "Du får
betala reparationen sjäIv" r sä
dom.

Plötsligt upptäckte Stina att
hon faktiskt lyssnade. Hon hade
lyssnat en bra stund och inte
nog med det, hon kände sig
märkbart irriterad över vad som
sades. Hon vj-sste inte riktigt
varför. Stina skakade på huvu-
det och försökte koppla bort
tankarna, men rätt som det var
Iyssnade hon igen.

- Jo, förstår du, jag har
hört att dom styrelsen gillar
få. julklappar. Det är visst
nån i styrelsen som bestämmer
vilka som ska få. Vet du vad
förresten? Häromdan hörde iagatt han som sitter på kontåret
har fixat en lägenhet bitligt
åt en släkting. Jag tror att
det är massor av sådana grejer.
Man undra vilka som bestämmer
egentligen.

a .. ,.l|rE

-:-

Stina satt för sig sjäIv vid
fönstret och såg ut i mörkret.
Två personer bakom henne hade
börjat samtala. Stina kände
igen grannens röst och hon Iät
orden blandas med l ju<1et f rån
bussen. Alltsammans gick rakt
igehom Stina utan att röra vid
något medvetande inom henne.
Hon var i färd med att planera
vad som skulle göras när dagens
arbete var slut.

\

I



- Tja, inte är det då vi i
all-a fall. .Tag har ringt till
den där fastighetsskötaren

o-flera gänger och sagt att nu
får dom minsann göra något åt
vår tvättstuga, åar ser för
hemskt ut. Jag har slutat att
städa efter mig, som där ser ut
nu så har man ju ingen lustl

Stina huttrade till och blevirriterad över sin egen irrita_tion. Det är märkligi trur kapi_talt vissa människor kunde
missförstå allting och hurfantastiskt tätt det var för
somliga att hela tiden sägattdomtt.

Jag undrar, ursäkta förres-
ten att jag blandar mig i, sa
Stina, men kan ni tala om för
mig, ^vilka "dom" är? Jag råkar
.bo på samma gata som ni gör och
Jag undrar om ni skulle 1åta
bli att städa tvättstugan om ni
hade egna villor?t

Stina drog i snöret och reste
sig, tack och lov var nästa
tråttptat-s hennes så hon skulte
slippa höra mer av det där
gnäl1et.

Sjukhuset tornade upp sig
framför henne, jättelikt, upp-
lyst och fyrkantigt. Stinas
andra hem sedan åtta år till-
baka. Konstigt, tänkte hon,
konstigt att jag inte tänkt på
det ti-digare. Det är ju på
samma vis som att ta ansvar på
mitt arbete. Inte gnäIler jag
om en ny patient inte fått sin
sängplats när jag kommer, jag
ordnar det.

Samma sak hemma, alltså. Det
är dumt att tro att ens ansvar
slutar vid lägenhetsdörren.
Stina tänkte på barnen, som hon
brukade. se riva runt i blom-
rabatterna. Nästa gång sägerjag till dem, tänkte hon, -de
där blommorna är planterade föratt jag ska njuta av dem - jag
och alla andra. Jaq har betalt
dem med min månadsåvgift ochjag vlll ha dem kvar. Om iagser någon förstöra dem få; J"gsäga tilI I

^Stina stängde skåpet och
låste dörren. eåae personalskåp
och sängbord blev utsatta för
inbrottr precis som källarför-
rådet hemma.

Klockan var nu 07.01. Dagper-
sonalen samlades för rapport.

lt

/
J

E-8e.

oBsl oBsl oBsl oBsl oBst

Ta kontakt med fastighetsskö-
tarna, tel 751 14 90!

OM NI SER ATT DET RINNER NÅGOT
KLADDIGT FRÅN STXNTNCSSKÄPET I
HALLEN ELLER FRÅN E.IJ ' UTTAGEN
FöR ToRKSKÅP oCH TVÄTTMAsKIN I
BADRUMMET

Kablarna måste bytas ut
arbetet får endast görqs
behörig elektriker.

och det
av

OBS ! Enligt uppgift från elekr-
rikern skall inget kunna hända,
men kablarna bör i alla fall
bYtas, ut ' ,,Margareta,,

I



HSB-jour: - Var qod dröi. (VEintan 5 min. )Hyre6gäst: : Nu h{r_jag luftat_ elgmenten,'men det finns
r-nqen lufE i dcnr och elenenteir iir forLfarandekalla.

HSB-iour: - Det kan sitta en luftbubbla i svsternet, du(kvifrna) nåste tappa ut minst 1,5 I vatten'ur varie ele-
nent. Fdr?esten har vi varit i ÄkaIla och fixat
det dåir.Hlresgäst: !!! M !l???????

Efter att ha tappat ur ca I liter ur ett elenent ledsnade vi,det finns trevli-gare saker att göra en lördagkväIl.
Sarntal nr 3

HSB=iour:
(skåfiinq?)
Hyresgäst:

- Var god dröj. (Vtintan 7 rnin. )

- Jag ripggr frr tredje gången, vlirmen har inte
kcnmit tillbaka.
- Ja, vi kcmnrer.
- V:.'har dålig erfarerihet med tarke $ rzad scrn
hände i decenber.
- Det skiter iao i.

- -- Hgr-du gått-på "chanrkurs"?
IaOe pa luren.

HSB-iour:
Hrre6qäst:
uSe-jöuren

\lt

-)

EII I$AI;L Mm HSB-,JOURErI

Sarntal nr I
Hlnresgäst: - V?irnen åir borta sen en dnro tirrme. I(an ni

kcnrm och fixa det?
- Vi har haft en vattenläcka i Äkalla. Dt behb-
_ver larg"l-ufta dina element. Har du ingen nyckel
Kan clu IarE av en granne.

HSB-iour
(kviäna)

Vi lufbar elenenten nen det finns ingen luft i dqn, det kqnner
vatten direl<t.
SanAal nr 2

HSB-iour:
Hyre6gäst:

Sarrtal nr 4
HSB--iour:
HyreSgäst:
HSB-jour:

Hvresqäst:
nSn-jöur:
Fr halvtinne
av oss tröjor

Sanne man syarar.
- Gör man så dtir?
; {ag_behöver inte finna mig i några konrnentarertran dao.
- Ir4en ni fixar \äI våirnen dåa
- Vi kornrer.

senare^ficl< vi värnen tillbaka och kunde plocka
och långkalsongerl

"FYostbiten"

I
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AR sKEppET poRKALA pÅ nÄrr KURS!

l?, _kTr" boende/besättningsmedremmar, detta beror på stor delpa Erl

utan aktiv besättning får båten aldrig en bra ekonomisk styr_fart. Det gälrer att besättningen våråar skeppet för att rå engod ekonomi. När vi nu alla sitter i samma båL, varför inteförsöka trivas med båten och med varandra? För detta fordrashänsyn, samarbete, omtanke och kunskap. Utan kunskap är detsvårt art veta, vårda, tycka och besruta-;å-'"1;""i.äipla ochdess besättning mår bra.

Så,
LEN
nar

vi drar i tu
OCH SKOT OM
det är dans

tan och
ERT SKEP
uppe på

ropar i megafonen: cE MER VIND ,I SEG-
P! Varför ligga i kajutan och tryna
däck?

Hä1 sningag
Er förtroendevalde "kapten,'
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.'INSIDE INFORMATION'' ANG. FORSTORELSE BO RETZIUS HAR ORDET:

Styrelsen har p g a den senaste tidens förstörelse bett mig att
stiiva några räaå. i Porkalen om detta. Först och främst vill jag
säga, att vi noterade en nedgång under 1985 men att mellan jul och
trättonhelgen kulminerade förstörelsen. Detta skedde först och främst
i form av tlättarinbrott men även a1lmän åverkan förekom. Inbrotten
drabbar naturligtvis den enskitde men även föreningen berörs, dvs
a1la medlemmar.

Det är ju så att
lemmar dela på.
ffiten, men d
står för, t ex a
soprum, sönderdr
fel, portar som
portar och på fa

För att belysa lite av vad detta kostar, föIjer
på en det ålgärder gjorda i december/januari:

Lagnj-ng av ståldörrar i käflare, 9 st lagade
Byte av dito

alla kostnader som påföres förening en får alla med-
Nu är det inte så att det är medlemmarna som gör
et finns andra typer av förstörelse som de boende
tt sopor ställes i portar o dyl i stäIlet för i grov-
agna luckIås på tvattmaskiner, centrifuger som Iastas
rlcts sönder nar ae är låsta, klotter i trapphus,
säder I ITI ITI .

nedan en "prislista"

Nätdörrar tilt förråd
25 st utbytta och BO st lagade

Låskistor, ca 15 st utbYtta
El.slutbleck i entr6Portar, 5 st

l,tålning av trapptrus p g a klotter
(kr 5.000,-/ptan)

(hittilts )

krl
kr4

kr
kr

.00O, -/st

.50O, -/ sL

t5O, -/st
350, -/st

kr IO0, -/st

(höghusen) kr 25 .00O, -

Till en del av dessa kostnader tillkommer arbetet, ca kr 150,- /tim.

När det gäller käIlare- och garageinbrott har vi tidigare gemensamt
med våra kvarterspoliser försökt förebygga utbredningen av dessa. Nu

har dock polischeien i VäIlingby förbjudit-denna typ av verksamhet.
Vi är för-vånaae över polistedåingens syn på kvarterspolisens uppgif-
ter och tycker att deras arbete år att ge service åt de boende i form
av kontakter, bevaknitg, uppföljning, besök m m tillsammans med
,rära.r, Socialförvaltnirrg"n-och de boende i Akalla, Husby och Kista.

Vi har framfört detta till våra kvarterspolj-ser, men de får inte det
sröd de UefrOvåi i.å" "i" 

chef. Vi hoppas dock att ledningen på VäI-
lingby-polisen ser-verkligheten och först och främst tillsätter fler
tjänsler, men också ger våra kvarter,spoliser de resurser de 'önskar
och förtjänar

Trots att december och januari har varit besvärliga, tror jag emel-
Iertid att Ni tillsammans kommer att göra Brf Porkala till ett ännu
bättre bostadsområde!

"Bo Retzius"l2



prån PORKALAS trappombud kommer föIjande upprop:

Vi är ganska många som inte är nöjda med städningenl Vi skulle vilja
veta hur det är i resten av området. Städningen kostade 1985 cirka
5OO,- per lägenhet. I år l-är kostnaderna bli ca kr 400.000,- för hela
områael. Av nedanstående städinstruktion framgår vad vi betalar för.

Vad vi undrar är om Du anser att Du får valuta för Dina pengar. Vi vore
tacksamma om Du kunde fylla i nedanstående enkät och lägga lappen i
tåAan på Styrelselokalen, Sibeliusg. 36 nb. Skriv vad Du anser och var
du bor. Det går också bra att ringa måndagar me1lan 19.00 20.00,
tel 75I 57 7l (övriga tider telefonsvarare).

STADPROGRAM varie helqfri nån-, ons- och fredag:

HIIIB SIIIT DI]T IIT ?

YtterLraplnr ned skrap,galler rengöres vid rzarje städtillfäI1e.

Entr6er, entr6plan och hissar sopas 2 ggrfveeka,_ lvättas I ggr/vecka
I höghusen sopas och tvättas vid rzarje ståidtillf?ille.

Frtr6glas, glas i hissar avfläckas vid varje städtillfä1le.

Trap;nr och våningsplan sopas 2 ggrfveeka, tvättas 1 ggr/vecka.

Nann- octr anslagstavlor, rädcen, ledståinger, sopnedkastluckor och
element rengöres I ggr/vecJca.

Källarqångar sopas I ggr/nånad, tvättas I ggr/rånad.

I
2

3.

4.

5.

6.

ENKAT
Lämnas i tådan Sibeliusg

NINGEN
, Db - Tel.nr 75L 57 7I

Nö-id

srÄn
ången 36

o.Jag DOr pa:....

Missnöid

Ent16

Trappor, våningsplan

Hiss

Gla-S

Sopnedkast

Tvättstugor

KäIlargångar o Cr

tr
tf
t]
D
tr
tl

t_]

tr
rl
t]
tr
tl L]

övrigt: ...
t

t3



Se så flat
det blcY I

Aktiva med.lemm.ar, gemenskap mellan
sagt bo i bostadsrätt - är vad man

52-58 !

I början av I9B5 hörsammade ett antal personer med Kerstin i
spetsån styrelsens utskick om aktivt deltagande i planeringen av

ååÄ vttr. iirion. Turerna gi"E lite fram och tillbaka mellan
"arbetsgtr.,pp"i", Jungs (trådgårdsskötset), förvaltare och sty-
relse. Det btev'*ångä möten åch telefonsamtal för Kerstin m fl'

I9B5-O4-22 visade dock arbetsgruppen upp skiss.er och förslag
gjorda tillsammans med Jungs iör- styrelsen. LaiIa i 52:an berät-
tar att minst ett tiotal lSgenheter fanns repreenterade i arbets-
gruppen och att man hade mååte ma\a ihop id6er med kostnader och

ir.i.Li"xt tänkande. Turerna var många'

l9g5-06-03 fanns till sist ett färdigt arbetsunderlag budgeterat
ti11 sEK 3OO.O0o. Styrelsen gav sitt medgivande och arbetet bör-
jade. Ett arbete som avslutades först 20 november 1985!

staffan och Bruno, trappombud i 52:an och 54:an, har tagit sig an

den löpande bevattni"gä"-av nyplanteringen, och alla boende av-
vaktar r,., *ed-å;;;;f;ö-når"""-ilomni.tg I nörnet Sibeliusgången/
Porkalagatan.

Men, säger Staffan, än har nog inte sista spadtaget tagits
e1ler sista busken planterats ! Vi funderar litet löst på att
piå"i"r" in björkar bakom huset, ned mot Hanstavägen.

stimulerade och glada av arbetet med yttre miljön fortsatte man

att fundera över vad som kunde göras. I slutet av november 1985

r,åir" -ä" -äåraåiå"t-pa-"irr." errlno föreslos _"t! 531 
lareånsarna

;k;ri"-;åias om. positivt, sä alra, och gtada i hågen satte hus
Iängans barn igå"g *ea att teckna förslag. Kort därefter gick
Bruno, Staffa""o"å Bengt tilI styrelselokalen och talade med

Inger (styrelseleaamoti. Redan =å**. kväIl gav Ville (ordförand
fiår"ig""i till Inger, som skickade den vidare till Bruno och
Staffan. Ville meddelade Bosse (förvaltare) och en rekvisition
färg, penslar m m fanns klar att hämta på kontoret'

Bruno satte uPP anslag i
hörsammades av många (ett
från 5B). Mötet beslutade
måIa gräset.

srannar, medbestämmande - kort
Jy""rar med på sibeliusgången

portarna om möte i käl laren, vilket
2O-tal lägenheter från 52-56 och 2-3
att måIa gräs och himmel ' Barnen skulle

e)
opa

Bruno och jag
9.00 och 21.00
blommor och se
förråd härnere
när man kommer
nytt !

började kI 8.00, berättar Staffan, och mellan
var ået full aktivitet. Det växte fram träd och

"5 
fint de.r blev! Vi har tått tillgång till ett

där vi förvarar färg och annat material' Ibland
;;; s!t-;åt i kärlaien, trar nåson mårat dit nåsot

l4



Det är verkligen positivt, fortsätter Staffan, med undantag
den som hade kladdat med röd sprayfärg över några lampkupor.
det än är så bor han/hon i huslän9än, eftersom man måste ha
nyckel för att komma in i källarenl Vi kan väl säga som så,
nästa gång som målarlusten faller på, är han/hon väIkommen

av
Vem

att
att

ringa på, vi hålter med färg o dy
vederbörande vilI förbättra målni

1, under förutsättning att
ngen med t ex träd, solar eller

blommor - inte förstöra den.

- Ar ni klara
n juta?

nu då, undrar jag, och tänker slå er til1 ro och

- fu.j, säger Staffan, vi tänker till att börja med måIa golvet
också, vilket kan vara litet kinkigt med tanke på att färgen
skall torkal Men, det är ju det här som är roligtl Det finns
nästan hur mycket som helst man kan göra och stämningen mellan
grannarna blir jättefin. Just nu går både Bruno och jag på kursen
"Bo Rätt i Bostadsrätt". Det här med bostadsrätt är ju att kunna
göra något, påverka, skapa, ha gemensamma aktiviteter och atlt
det där. - möjda, undrar du, nejdå, vi har precis börjat!

Lena

r5
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TELEVERKET BYGGER
KABEL-W-NAT

Sedan sist har vi slutfört förhandlingarna med Televerket angå-
ende vår anslutning
med två andra brf i
anslutningsavgiften
datum för anslutning
under april.

till kabel-TV-nätet. 'Genom att vi gick samman
Akalla, Pargas och Torneå, Iyckades vi pressa
från SEK 296.OOO till SEK 2l-5.000. Vad gäller
til1 Televerkets kabel så beräknas detta ske

Upprustningen av antennät'et, som påUörjades före ju1, är nästan
slutförd. Dock har ett antal boende inte lämnat in sina nycklar
på fastighetsexpeditionen, då montörerna behövt komma in. Detta
har medfört oniJdiga merkostnader för oss alla i föreningen. Det
innebär även att de som bor över och under en ej färdigmonterad
lägenhet får en icke fullgod satetlitmottaging i sin lägenhet.

Du som vet att
en signal till
bli utfört, så
tagning.

Din lägenhet inte är klar i detta avseende, slå
mig: tel 75O 99 86, så att arbetet snarast kan
att Du och Dina grannar kan få en fullgod TV-mot-

Mats Jonberger

HAR IIAR
Exempel på kanatindelning

fro

DU DINA PROGRAI,TVALT
för KabeI-TV från Televerkets kabel

m maj månad 1986

Ra4iopTogr.qm TV-program

Lokalprogram/textinfo TV I (S)
Pl Riksprogrammet Tv 2 (s)
P2 " Sky Channel (ce)
P3 " Music Box (Cs1
P4 Utlandsprogrammet Wortd Public News (e m fl)
P7 Music Box New world (w), World Net (use), TV.5

Dessutom tillkommer ett tilläggsutbud (kodade betalkanaler) .
Start tidigast hösten 1986.

Mer detaljerad information kommer senaret

I SISTA SEKUNDEN INKLÄMT

Du som eventuellt har intresse av viner, årgångsviner,
vinkällare m.m. Kontakta Mats Jonberger.TeIe: 750 99 86.
Det finns en lokal på Si!-'eliusgången .som Mats tycker passar
ypperligt för en vinkä11ar.e.

(r)
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Låt oss hälsa grönskan med rlen miljö.

Mötupptill
gemens
städning

amvår-

Vi sam las - - -ud - - -?. -e- r-s e n

/ a-r -dagen den - -J- -/-{- Kl - t /-, -a- -a

När vi är klara /gr-&--aea- kz/E t
t,

Juflersom kommerdesto
fortare gårdet.
Och desto trivsammarre
kanvi ha det efteråt.
Bostadsrättsföreninge n

^/_a

ffi Styrelsen

rtl rl

" I SISTA SEKUNDEN INKLÄMT

RotaBoden, ny ägare fr.o.m. 86-02-A1! Tack för den här tiden
och god fortsättning, önskar jag mina kunder!
Välkomna önskar Olga alla nya och gamla kunder. Genom Lena.

Pizza Levent. Ny ägare fr.o.m. December 85! Ny ägare Mustafa
önskar alla gamla och nya kunder välkomnal

\.,
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Jä, som ni ser har datum för vårstädning faststäIlts. Sepa-
rat meddelande kommer som vanligt att sättas upp i portarna
i god tid innan. Vårstädningen äger rum tidigt i år och det
Ueior på att senare i maj niir aåt så många hetger och efter
helgerna blir det för sent. Vi får väI hoppas att snön har
smält för det underlättar ju vårbruket.

I
//

ooo O ooo

Vandaliseringen i området är fortfarande ett stort problem.
Kostnaderna för reparation och undertrått p g a vandalisering
är mycket höga. Styrelsen har tidigare i Porkalen flera gånger
påpekat att det är vi boende - bostadsrättsinnehavare och
hyresgäster som får betala detta, men det har ej hjälpt,
vandaliseringen fortsätter.

Styrelsen har nu beslutat att i samband med vårstädningen
ordna en liten utstältning, som skall handla om vandalisering
och vad den kostar.

VI BEHOVER EMELLERTID HJALP ATT FORBEREDA UTSTALLNINGENI

Eftersom vi vet att det är många som retar upp sig pä förstö-
relsen, tror vi inte att det blir något problem att få hjälp
med detta arbete. Alla insatser uppskattas och ju fler som
hjälper tiIl desto bättre blir utställningenl

Margareta

Jag vitl gärna hjälpa tiIl med utställningen.

Namn:

Adress:

r,Ämtas r sryRELsELoKÄLEN srBELruscÅNcEN 36,
öppet måndagar 19 20
Tel: 75L 57 7L (tetefonsvarare dygnet runt)

TeI:

nb
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Det är för rnig obegripligt hur människor kan förstöra sin egen

LoendemiljO. Jag upp.ånat alla som bor i Brf Porkala att ta
;i;";; ;;å,nenaa"i-ilirliåa.g"i ;:; portar..ränss siberiuseånsen

"ååt 
uti med ,,öppna ögon; fåfia fasadens "utsmyckning" längs

å"r,"u**.. .rag tylx"t ått det år skråmmande och oförsvarbart
hur där ser utt Inte heller har jag någon lust.att bidra eko-

""^itit 
med min "hyra" ti11 upprustning av miljön' som sede-

mera bara förstörs, antagligen av dem äom sjäIva bor i områ-
det

I Tack och lov Kaskögatan"
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Ocfl ntc gtst,

Jä, så var det nya året härt 1986r Det nya året kom kanskeinte bara med glada överraskningar. Vårt bostadsområde harhaft en inbrottsvåg, stopp i flera sopnedkast (datorfel i
sopsugen) samt ett icke förvånande anlal utslängda jur-
granar.

Porkarens redaktion har inte alls blivit dränkt i brev,insändare, teckningar erler gtada tirlrop. rnte helrer har
någon illustratör trört av si!, så vi får vät fampa-på sågott det går ändå.

Ni som Iäste decembernumret av porkalen kanske märkte att
gigta inslaget - om eftersläpning av hyrorna - saknade ettr'r' i rubriken (där står skäpning i ståttet för skärpning).
vi på red. märkte ingetl Men sedemera märkte vi att våi" -'käre förvartare Bo Retzius snott åt sig ett extra ,,r,'. Hanhar klämt in det i ordet grund (grrund, mitt på sidan).
Antagrigen hans lilla jutskämt att döma av det sneda reen-det på fotot. Nej, srairnt åsido, ett ,.r.. tappar *.tr "å lättl
Nästa nummer av Porkalen har vi tänkt sräppa ross i juni
(förhoppningsvis före semestrarna) med en sammanfattning av
vad som hänt under våren. Troligtvis kommer bl a en artiket
om HSB:s kursgård, redogöre1se iar aa/g7 års budget samt,för dem som kanske semestrar hemma, rite tips om fritids-aktiviteter i Akalla under sommaren.

Trevlig vår och vi ses på vårstädningen, önskar

Lena, Margareta, Mats,
i detta nummert

Ville, Seija, Ragnar m fI medverkande
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