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Under de tio år jaq arbetet här har Porkal-a-området förändrats en hel-
del. Nya personer har gett, området ettfrlyftrrgenom sin handlingskraft
och den förändringen tackar jag för.

Förändrats har även antalet daghemsavdelningar sedan 19??, då området
var nybyggt. Då fanns här 1 3 daghemsavdelningar men nu finns det bara
B kvar. Fritidshemsavdefningarna har däremot ökat från 3 till 5. Här
följer en tablå över de daghem och fritidshem som nu finns samt anta-
l-et avdelningar, åldersgrupper, antal barn och beräknat nedläggningsår:

Beräknat
nedläggningsår

Daqhem:

Porkalagatan 21

Kaskögatan I

Sibeliusgången
(Finsktalande)

Sibeliusgången

Sibeliusgången

Sibeliusgången

3-?år
0-3år
3-7år
0-7år

10

12

15

1s

0-?år
o-7
0-7år

15

15

15

36

40-42

44-46

48-50

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1 38?

1988 - 92

1988 - 92

1988 - S2

1988 - 92

1388 - 32

1S8B - 92

Fritidshem:

Kaskögatan 8

Sveaborgsgatan 26

7 - 10 år

7 - 10 år

20

ca 18
mellanstadie-
verksamhet

Tnom barnomsorgen svänger det väldigt beroende på de politiska besl-ut
som fattas. (Tycker Du inte att besluten är vettiga skall Du tala med
Dina politiker inom Norra Järva). Nu har det t.ex. beslutats att barn-
omsorgen i Stockholm skall spara 50 miljoner kronor' och det är bl.a.
därför som ett antal daghemsavdelningar läggs ned, personal omdispone-
ras (i bästa falf) och barnen omplaceras till annat daghem i närheten,
som förhoppningsvis får finnas kvar ett år till. Sedan kan det bli en
ny omplacering då denna avdelning läggs ned. Det här är ett av barnom-
sorgens stora problem - att göra BRA placeringar för barnen eftersom
nedskärningar successivt kommer att göras av såväl daghemsavdelningar
som personal beroende på antalet barn i daghemskön och på barnens ålder. I

Antal
avdelningar

Barnens
ålder

Antal
barn / grupp



Hurarbetalmandåframåtochpositivtmedvetskapenomförminskadeper-
sonalresur=", trJI= oiot*in=xat ånt.l barn och utökade arbetsuppqifter

som i månqa fall ligger utanför ;;;;;|n;flt=onut"ns kompetensområde?

Ett daghem skall vara ett komPlement till det eqna hemmet, d.v.s. dag-

hemmet ska11 kunna ge barnen det som föräIdrarna inte kan ge På grund

av att de mås te arbeta en stor del av barnens vakna tid. Personalen v id

daqhemmet har Pedaqogutbildninq för att ge barnen det bästa möjli

arbetar med barngruPP en och varje ensk ilt barn i sYfte l. a.

lära barnet känna s1q jälvt
bygga upp barnets självförtroende

Iära barnet klara.sig självt i olika

få barnet att utvecklas på bästa möj

lära barnet att vara med andra små och stora människor

med allt vad detta innebär av givande och tagande

lära barnet känna omvärl-den'

För att följa barnets utveckling göI vi regelbundna observationel' som

sedan ligger till qrund för bf.å. föräldraåamtal, där vi- diskuterar hur

vi gemensamt kan gå vidare. Ibland tar vi frexpertisrr till hjärp för nå-

got enskil-t barn Äom vi sedan arbetar speciellt med. Vi upplever att allt
fl_era barn är i behov av speciell och enskild hjälp, eftersom vi som för-
äl-drar och vuxna är så dåliqa lyssnare och iakitagare av våra barn att
vi inte märker eller förståi deras behov av hjäIp. Som daghemsansvarig

är jag oroad uu J"ttr, speciellt med tanke på att barnets materiella
standard somrrgodisrr, pengar och prylar ökar. lYlen är det verkligen sådant

barnet vill ha? jåö l"i"rår! Barns åch vuxnas behov av att andra människor

hör och ser dem är större än behovet av prylar och vare sig som daghems-

personal elfer förälder kan man gömma siq bakom klyschan trdet får nåqon

annan ta hand omrr nät man märker-att bariet tigger om hjäIp' Barns sätt
att förstöra, bråka, påkalla uppmärksamhet är ett indirekt rop på

'tHJALp - ser d, i;a; att jag flinns?rf Visserligen har barn ansvar för
sina handlinqar och förätdrarna ansvar för sinå batn, det, går aldrig att
komma ifrån, ."n-åifu vi vuxna i barnens omgivning (trappuppgång' gata'

Iekpark, affär ".;:;:) 
har ett stort ansvar, för det är ju oss barnen

härmar i allt. De testar det de ser oss göra, de hör och härmar vad vi
sä'er etc. Så vi-vuxna qijr bäst i att tänka oss för både en och två

qåiqer vad gäller våra relationer till barnen'

Låt mig avslutningsvis citera vad Gudrun Hjelte skriver i rrJänte-lagenrr:

" Du cin 'inLe' lannztt cin anrl'tzh m'en Du titt
ena':Ldpttd-e' 

'',om 
alLa anrlna' Vattlaz? fo'

lan aLL Du cin ndgr'tn1 "-n 
4om !'ehöuz"'
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Tack för ordet!
Karin Falk



Du ska inte bara bo
)

Bieamhället, myrstacken och bostadsrättsföreningen. Alla tre är de
exempel på kollektivt boende. skillnaden är dock Uåae storleksmässig,
artmässig och intelligensmässig. Tyvärr är det inte alltid så att det där
med intelligens är utpräglat konstruktivt alla gånger. När såg du en myra
sätta etd på sin egen stack sist??

Att bo i bostadsrätt, kanske kan man ändå j
alla boende kunde man aå förvänta sig att
stacken.

ämföra det med en myrstack. Av
de skulle dra sitt strå till

EN T}TOPI

-ot vär förening finns 6A4
bostadsrättslägeriheter och
1-25 hyreslägeriheter. Detta
utgör totalt 809 tägenheter.

Om rmn då tiintcer att det i
var octr en av dessa lägerihe
ter fanns en i föreningen
aktiv person skulle deru:e
alltså ha en BO9-deI av
ansvaret för våru crmåde.
Ett tnsketiinkande, en utcpi.
Javisst, men tir det inte en
måtsattning att eftersträva?
Att vi alla blir srnå ml.ror
och drar vårt strå till
stacl<en.

Varför är det då inte såa
Svårigheten kanske ligger i
att crnrådet är fiir stort och
för crnfattande för att få
grepp cm. Vilka gör vad?
Vilka regler gäller?

AI;LT DITT ÄN T-ITM

En tarke ffr att kcnrna till-
rätta ned det, åir kanske att
nr,an börjar betrakta aIla
gemensarnma utrymmen som
ttminatt.

Om vi alla föreställde oss
att vi bodde i villa, sku1le
vi då t ex bryta sönder
loclcet pi centrifugen, frr-
störa ytterdörren om vi
91tr. nydceln, elda i hal-
len, frrstöra lanqnr, låta
barnen leka i rabatter och
buskage, sSnrka sönder qf-
kelstället, slita upp och
blodcera garageporten, klot-
tra och risln i fasad.en,
kasta sten på gatlyktor,
osv.

du ska
trivas

Ju ner pengar scrn frrsvinner
till rzandalisering, ener-
gislöseri och ökade drifts-
kostnader (t ex ner värnre en
kall vinter) desto mindre
pengar blir det kvar. Sulct-
raktionen är ganska erkel:
2-L = I, alltså blir det en
mindre del eller ingen alls
Riäfrirr våra Cxrskernår.

Jo det :ir klart, cm vi
höjer hyror och nånadsavgif-
ter, aå kanske pengarna
rädcer. Scrn det verkar idag,
kan en höjning rrara aktuell
redan.

BUMET

Vad då, b.r<1get? tåirrker du.
Det lir nog j-nte en självklar
saX. Åtminstqre inte fiir den
scrn atdrig sysslat ned så-
dant.

Varje år skalt emellertid
föreningens styrelse presen-
tera ett b:dgetförslag. Det
görs upp ned bI a tidigare
års irkcnrster och utgifter
scxn underlag. I budgeten
råiknas fram trur stora sunnpr
scrn kan anslås till de olika
posterna. (Se vidare b:dget-
artikel $ .
annan sida i detta nunner)

I år skall budgetförslaget
oför nästa är vara klart

serrast i april. Styrelsen
arbetar för högtryck ned
detta just nu. Det gäIler
att inte bara att kasta fram
ett förslag, det skall ju
fungera i praktiken också!

Nej, jag tror inte det. Inteheller skulle vi tolerera
att någon annan gjorde det
utan aLt bli arga och för-
modligen begära ersättning
för det fiirstörda.
tänk tr€ aet, en BO9-del av
ansvaret! Det kanske inte är
så betungande.

PEDEAR TrT.T. Alff1r

Bostadsrättsföreningen lever
och verkar för allas våra
genensamna elconcrniska bidrag
i form av nånadsavgifter och
hyror. Dessa pengar skall
räcka till allt.

Allt innefattar inte bara
rzad scrn åir planerat i b:dge-
ten i form av €1, värne,
vatten, yLtre och inre un-
derhåIl, relnrationer, kapi-
talkostnader, driftkostna-
der, fiirvaltning octr persc
nal m m (se Brunos hundra-
lapp i Porkalen nr 2/L986).

Pengarna skall även räcka
till andra önskernåI, såscrn
kabel-TV, upprustning av
ytterndljöer, retrnration av
källarffrråd, båittre barn-,
trafik- och lnrkeringsmiljö,
nya rnaskiner i tvättstugor-
rla, m m.
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Utgifter och irkcnrster nåste
stlirrna annars uPPstår ett
underskott, Precis scnt i din
privata el<oncmi' Man kan
inte göra av ned nter Pengar
än *tt ?rar. Gör IIEn det
uoostår ett budgetunder-

=rått. oå återstår bara att
se till att inkcnrsterna ökar
octr utgifterna minskar'

Att öka inkomsterna är
ecrentliqen enklast; Hö j
rrrfoot octt månadsavgifter!
rqå" nej, det vitl ni väf
inte, eller ....?

Minska utgifterna aåa StY-
relsen 9ör så gott dg klt'
placerar cm Pengar (f*t$*
'rar) och ser till att in-
kcnrsträntor ö<ar och skuld-
räntor minskar. Samtidigt
;ö;;ö..t de tirrgodose våra
önskernåI.

napport nråndag förrniddag

Sanura käIlardörr uPPbruten
och förstörd igen'

samna åtgärder scrn ovan vid-
tages

Totalkostnad! .. .'' SEK 75O'-
Otaliga sådana raPPorter
tqnref in. on rra1r då gör ett
erkelt snitt, Iåt säga två
sihderbrutna dörrar/ved<a'
Det blir 2 x SH( 75O,- ' Iåt
säqa att detta Pågåt varje
måäad, aå urir det 2 x 750 x-l; ; sE( rg.ooo per år frr
dörrarl

I denna lilla uträkning
är då inte eventuell jourut-
ryckning irkallqrleraa 

- 9r]91
ril a"t lker dagtid, all tid
scm går åt tiII reparatie
ner, sorn fastighetsskötarna
sruite kunna anvåinda till
mer neningsfull sYsselsätt-
ning!

HEII,RE GEMENSKAP iiI'T TIAW-

KAN \rI

Rapport fredag ls/äll

KäIlardörr uPPbruten och
förstörd.

Åtgärder

Men VI då? Alla vi andra,
var kcnner vi in i bilden?
Finns det något vi kan göra?

Jo, det finns det faktiskt'
vi'X.tt ta vår BO9- del, vi
kan hushålla ned el, värne'
,t.tt.tt, sköta crn vår närmil-
jö, dvs vårda den i stäIlet
iAt att missbruka och ffr-
störa.

Fastighetsskötarna i Porkala
har bidragit ned detta tark-
värda exenPel:

Ny låskista,
Ny qglinder,
Justeqing av dörr,

SjäIva säger fastighetsskiF
tärna att de skulle Wq*
att det vore trevligL att ta
ägna ner dd åt att hjäIPa
fåff scrn ringer octr vill ha
hiätp red borrning, ncnte-
rlng, åtgäraa fukt, under-
nåfta och sköta tvättstugor-
namm.

Nu får de ofta ägna sig åt
att Hira sopor från fåittar-
gångar och traPPhus, Ilga
ä[[ scm förstörts sedan
föregående dag, laga garage-
dörrarna osv. t-ite nfirk-
IigL åir det nog, säger de'
atl fork beter sig scm cm

"bara jag får ut min bil
skiter l"g i de andras" t

SEK 2OO,-
sH( 150,-
sH( 400,-

4

Totalkostnad:.. ... SH( 75O''

A}IDERS, BOSSE, GUNT{AR OGI

SAI'4" ået är fastighetsskb-
tarna. De lir alla flrra trerr-
Iiqa herrar scm ser sitt

"iL." hlir uåae sPännande

åctr stimulerande, trots att
de'bara åir en av dem scrn bor
i crmådet, värnar och verkar
ä. för allas vårt btista'
Kanske skulle rlet klinnas

^.t- Po"itivt för dern crn vi
atta irjäIPte, inte stjäIPte'- Lena J

1f)

BUDGET I sB7 /88

1. Skapa ekoncrniska förut-
sättningar för ett triv-
sarnL boende och en be-
haglig ndrjö.

2. Balansera iriccrnster och
utgifter så att under-
hå11, driftkostnader och
kapitalkostnader kan
beialas tilI så låga
kostnader scnt n'öjfigt,
utan att slirrlca standar-
den.

Hur kommer att bli?
Vad händer i framtiden?
Hur gör man?

lc) Trafiken incrn
(bilar, moPeder).

EN BUDGET TIAR'I\d. SSIEN

I(VALIFICER}fT GISSANDE

Att br:dgetera är att ffrsöka
sig på en "kvalificerad"
qiåsning om hur året octr
år.r, franåt konner att se

ut. Det lir oclcså viktigt att
väga in de krav scrn de boen-
de har.

Vissa saker kan ganska lätt
konstateras incrn ranen för
punkt 1. lr4an finner t ex att
måttg. boende är rnissnöjda
med bI a:

Ia) Förstörelen (ute
inne).

lb) otrygghet: inbrott,
sprit- och knarkProblem,
bilstöIder

1d
lokal och
teter).

roliga aktiv I

Ie) GenenskaP octr grarurs?im
saknas.

Ansvar för vårt
salnL ägda cnråde.

en avsalcnad avNoj



bara punkt If).

BALANS PÅ SIÅK LIbIA

Purikt. 2 har styrelsen arbe-
tat ned sedan första lötet i
januari.

Det framtida underhållet på
toocffir
och resenrerats pengar för.
Kapitalkostnader (räntor,
@tsfram
ned hjälp av HSB:s ekoncrni-
avdelning. Driftskostnader
och r:naernåtGFffiä?iFEä?

in9-
en arbetats fram tiIl en
kvalificerad gissning.

De slmbara resultaten hit-
tills åir att:

Det finns en erkel Iösning
på ovannlirnnda' Problen, r-mder
förutsättning att de ekone
miska kalJ<lrierna är tråff-

* Råintorna på kapitalkostna-
derna, scm höjdes förra
året, sIår igencm på årets
b:dget.

* Skadegörelsekostnaden har
ocicså en negativ effekt,
då servicen från fastig-
hetsskötare octr förvalt-
ning inte kan bli den
bästa, efterscrn tiden går
till annat lin att ge "fas-
tigheterna" och de boende
all kraft.

Detta kan på Iång sikt
göra att kostnaderna för
förvaltning och fastig-
hetsskötsel, måste höjas,
efterscrn de boende kräver
en "bratt service.

* Kostnaderna fijr fjiirrvär-
men har börjat sjunka,
minst 58. Vi återkowrer
ned statistik och lite ner
faktä i ett senare nunler
av Porkalen.

* upprustning av Yttermiljön
konuner att fortsätta.
Kostnaden för detta blir
cirka 2OO.OOO kr/är.

HAR KOTI!4ER SIFFRORI

INTÄKTER

Arsavgifter, hYror
och bränsle.

18.768.100: -

Ränteintäkter
624.000: -

övriga intäkter
23.300: -

Avlyftning 
' Yttre

fonden
1 .043.000: -

SUMMA INTÄKTER
20 .458 . 400: -

SUMMA INTÄKTER
2'n.458.400:-

SUMMA KOSTNADER
21 .858.400: -

Underskott
- 1.400.000:-

Höjning av års-
avgiften med 11?"

+ 1.400.000:-

Siffrorna ovan
avser perioden
1/5-87 - 30/4-88,
som är föreningens
budget år.

Ville Backman.

* underhåtlet på lå.rg sikt
kcnner att kräva ett stör-
re avgiftsuttag åin det scrn
hittills avsatts.

* De kortsiktiga kostnaderna
ärhelatidenpgaskade-
görelse för höga, rren ger
i hrdgeten för L9B7/L98,8
ingen synlig frråindring.

KOSTNADER

Kapj-ta1 157 ,3/m
9.701 .60C: -

Underhå11:

Löpande
1 .260.000: -

Periodiserat
1 .043.000: -

Fondavsättningar
1 .280.700: -

Summa UNDERHÅLL
3.583 .700: -

riftskostnader
8.57 3.1 C0: -

SUMMA KOSTNADER
21 .858.400: -

a
L 0

v
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tösam1s lntryctt attrYc&l I
nr 4-86 hade en förfrågan om tidningens utseende och innehåIl'

iktigt att 
"otXåf"" 

forisätter att vara det den är avsedd för'

änk meIlan o"='-åif. som nol-t'åt' Resultatet av tidigare nämnda

n samr lite Jr-t]"-aå 
-rta" -poir.r"tt" redattion m m kan Du läsa

urvÄnpnuNc Av PoRKALEN

Endast ett fåtaf Personer tog
sio t.id att svara På Redaktio-
;;;" -iiag"t om Porkaren' Resur-
l"i.t--ål därför diffust' De

flesta svar var dock Positiva'

"iix.t 
känns roligt' Maj-oriteten

;;;;"t sina tidniigar ,också' Det

;;;;;; vi är bra' eftersom de

olika numren innehåIler informa-
tion som man senare kan ha nYtta
äVr t ex:

Beträffande textmaterialet tyck-
t" de flesta att texterna var
iI.tlå".., beskrivningar enkla
;;;-;-k-=.'ått ord oftast förkla-
;;ä.: Nag"" undrade om 9tt gick
att använda sättning (dvs ej
*."Xitt"friven text) ' Detta är en

k;;l;;å"ttås-' Att sätta texter-
na skulle för'itYra --tidningen
"afaigt 

mYcket, varför. vi nog

iåi- -"o:" ä=" med maskinskriven
text.

Porkalen
Det är v
dvs en I
förfråga
nedan.

Nr

Nr 2-84
i- rrrtotmation från HSB:s hYres-

redovisning'* -vai*"- oct vattenförbrukning
I9B3 och L9B4

* -rnårmation om fondavsättning
för inre undertrål1'

Nr 4-85
* Telefonlista'
* Förteckning ^överningar i omrädet'

r-86
Ledare från K-Konsult
giåtgäraerna.

tyckte merParten var
tievlig. omslagssidan

de flesta också tYcka
Layouten
bra och
verkade
om.

Nr 2-A6
*-eitit 

"l om HSB-skolan' tiPs om

hur vi undviker inbrott' o

* euAget t Kostnadsf ördel-ning Pa

tapit"r, drift, undertråll'
mm.

llär det gäIler laYout octr omslag
;-; å; aåt ju så ått våra resur-
ser är Ytterst begränsade'. Dess-
utom af aet ett faktum att jag
[;;;"i-int" tt"t någon utbildnins
alls i detta arbete utan allt
;å;-sie På amatörnivå'

I ett flertal nr trar vi efter-
iy"t någon som kunde göra lay-
;i,t; fö; det skulle vara trev-
ligi. om denna del kunde b1i ännu

uåiat". Vitsen med illustratio-
Iäi-Å-t" at ju att de skall lYfta
fram texten och göra den tätt-
hanterlig och inbjudande'

Ett av de svar vi fått är väl-
äiå.- negativt octr kritiskt '
i5,i""t får man väl accePtera '
;ii; kan ju inte ärska alra här
i världen

MEN, om den Person som a-nsåg att
le*t"tt är Pekoral ' f aYout-en
'äö:;;;mässidt och omslasssidan
barnslig ""*i 

att tidningen nu

å; sämrä än förut' vilr bidraga
med sitt eventuella Yrkeskunnan-
ä;, skulle alla dessa brister
kanske kunna åtgärdas!

olika före-

om ener-*

Nr
*
*
*

3-86
Info om HSB-mäklarna'
Te lefonlista
i"iåi*"ti"" från EnergigruPPen
å* cirkulation, termostatven-
tiler, värme, m m'

b

Detta är bara exemPel Pä 'vad man

[å"- ttitt" i Porkalen ' SPar dem

därför och använd d"P som "uPP-
ri.glt"x", när frågor dYker
uPpl

L



Enligt svaren uppskattar de
flesta ledarsidan, anslagstav-
Ian, barnsidan och insändarsi-
dan, dvs våra fasta sidor, var-
för vi kommer att behåtla dem.

Stina & Tore lägger vi
att i stälIet försöka
faktainformation och
beslut, åtgärder, m m mer ingå-
ende.

Något som många efterlyser är
mer information om t ex under-
håI Isplanen, förvaltning och
arbeten inom området (energi,
yttermiljö, städning, m m).
Många har även ställt frågor
eller begärt information. Vi på
Red. ska försöka besvara dessa
frågor efter hand.

Många tycker att insändarsidan
är bra, men det är faktiskt inte
så många som skriver insändare.
Ändra la det, tack! Skriv och
fråga, berätta vad ni tycker och
tänker! Insändarsidan är ju en
spegel för Red., där vi kan se
vad som fattas, Vilken informa-
tion som vi missat, vad man är
nöjd/missnöjd med osv.

OI{ANDRING I REDAKTIOIIET{I

Detta nummer av Porkalen är för-
senatr soll ni kanske har märkt
och det beror på att tiden inte
riktigt har räckt tiII för Red.

I fortsättningen kommer Marga-
reta Swensson och LennartEk
att dela pä skrivarbetet.

När vi nu ändå omarbetar Redak-
tionen kan vi lika gärna ta in
fler i arbetet:

VI söxnn NÅGON SOM KAN LAYoUT
OCH HAR TID MED DET!

Vi har även bytt tryckeri. Tid-
ningen trycks fr o m nr 4-86 hos
Arkitektkopia i Solna.

Jag vill tacka alla som bidragit
med synpunkter och id6er angåen-
de Porkalen. Hör gärna q.v Er
igen. Och framför aIIt: HOR AV
ER OM NI HAR TID OCH LUST ATT
ARBETE MED PORKALEN!

Redaktionen/Lena

ner för
ge mer

förklara

sTyREtsEil t st77 eaDGET
ERSEfE R t7-tt,

TVINGATS TA BESI.UT
O},I EN HöJNING AV ÅRSAVGIFTERNA MED 112, PÄ GRUND AV MYCKET öKADE
KOSTNADER FöR:
'1 Markhyra till Stockholms kommun.
2 Räntor på befintliga Iån.
3 Yttre underhåI1.
4 Långsiktiga underhållskostnader.
HöJNINGEN TRåiDER I KRAFT 1 JULI 87 . FöRESLAGEN HöJ}IIIIG FRÅI{ HSB-
STOCKHOLM VAR 132. FöR EN 3:A PÄ CA 76MZ BI,IR HöJNINGEN CA 1BO:-/I{ÄN:

),

L
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EFTERLYSNIT{IGAR I REPRIS OCH

EN DEL rvYe sÅoaxat

Ti11 Porkalens Redaktion

Barnbio

I person för laYout och origi-
nalframstäI Ining '

I person med informationsansvar
från traPPombuden'

I person med informationsansvar- il yttermiljö samt vår- och
höststädningarna '

I person med informations- och
utredningsansvar angående tra-
iir ocrr iiirjövård i omrädet'

I person med informations- och
-utreOningsansvar betr städning
oct, vandålisering i området '

t\ I

TILL A

Att bada bastu verkar vara
svårt...

DU eller NI, som är intresserade
av att arbeta inom nämnda områ-
den eller något annat via
styrelsen, Porkålen eller någon
arbetsgruPP: Lägg en laPP i
styrelårolären sibeliusg ' 34

elter qör ett Personligt besök
någon måndagkväl1 mellan 19'00-
20.00. TeI.nr 751 577L'

4

Det har uPPstått
bastubadandet under
åren.

oroblem med' d" gångna

I
av
i

Vinterför varing av cyklar

För att få veta om ni är nöjda
och hur vi kan förbättra "bas-
tandet", kallar föreningen tilI
ett möte för alla er som har
bastunYcklar.

eller 2 P
att star

föreningens regi '

ersoner med intresse
ta barnbioverksamhet

Någon som kan ansvara för vin-
terförvaring av cYklar På Sibe-
ii""gå"g." lz-sz' Du kommer att
samaibeta med PelIe Lindberg'
Sveaborgsgatan och CIaes Eng-
;i;ö*, rt.åtogatan' Du skarr även
rippott"t" iirr Red' om datum
eoi- inramning/utlämning' berä99-
nittg i cYkelrummet, m m'

Yttermiljön Sibeliusg ' 32-48

StYrelsen efterlYser en ansvarig

"Lnterler 
en arbetsgrqPP som

viII arbeta fram ett förslag
till upprustning^ av yttermiljön
;;it""'åiu.liuseånsen 32-44'

För att få en bättre
bastu föreslår vi att
grupp med eget ansvar

Det är nästan ett krav
kommer på denna träff,
era åsikter octt tar del
lut octr information, om

fortsätta basta.

Visas inget intresse
kan lokalen användas
ändamå1.

HäIsningar
Viola och Ville

fungerande
en bastu-

bildas.

att ni
framför
av bes-
ni vill

för mötet,
för andra

I

IIttI
I

I
I \\t

a
TNUSNI

!l



VIM/:iNNER I
Du som är medlem i Brf
och dessutom uppskattar
kan fortsätta läsa här:

INGLASNING AV BALKONGER

Resultatet av vår undersökning i
Porkalen blev BB st som var
intresserade och I22 st ej int-
resserade av inglasning av bal-
konger.

Porkala
vin, du

oVi är nägra stycken som samlats
kring vårt gemensamma intresse
för vin och vinkultur. Nu tYcker
vi att verksamheten med fördel
kan breddas och föreslår därför
bildandet av en vinklubb inom
Porkala. Avsikten är att genom
studiecirklar, kanske fördrag av
goda före1äsare, vinprovningar
ät", ytterligare föra-jupa .tåt"
kunskaper i vin och vinkultur.

Vi kan tänka oss framtida stu-
diebesök samt varför inte möj-
Iigheten att lagra vårt eggt vin
under egna gynnsamma förhåIlan-
den

Du som alltså har ett genuint
intresse för vin oc?t vad detta
innebär i detta sammanhang, slå
en signal till:

På Sveaborgsgatan
prov på hur det kan
ut.

I finns ett
komma att se

Mats Jonberger,
(siretiusg 38),
möj ligt.

750 99 86,
snart som

Priset på aen inglasningen är ca
13-I4.000 kronor.

Styrelsen har ännu ej fattat
beslut om detta skall tillåtas.
Under aprit kommer ett sådant
beslut att tas. Har du synpunk-
ter, kontakta styrelsen.

FÖRvALTNINGSRÄD

Ny uppläggning av förvaltnings-
funktionen.

Akalla-Husby har fått gemensamt
förvaltningsråd. Vad det är och
hur det kommer att påverka före-
nj-ngen, kommer att meddelas dels
genom ett separat utskick titl
varje hushåI1, dels genom utför-
ligare information i senare nr
av Porkalen. Håll ögon och öron
öppna !

AIIDRåRAIIDSUTTIYRNI NGAR Z

PRESSTOPP OM CNN

Vi har fått ett brev från TeIe-
verket om att vi den 6 april i
år får ytterligare en kana1. Det
är den amerikanska nyhetskanalen
CNN (Cable News Network) som
sänder nyheter och reportage 24
timmar om dygnet. CNN är egent-
lige! ett betal-TV-program men
vi får den under det första året
kostnadsfritt. Den kommer på
samma plats som europakanalen
hade förut. Det s k tilläggsut-
budet kommer att erbjudas oss
tidigast september L987r €V€n-
tuellt senare.

KABEL-TV NYTT
Dekoder

Finns att köpa hos Expert i
Sollentuna. Inträde 400:-.
35:-/mån. Utan video och ny
TV får du in S-kanaler.

tel
osa

r

Styrelsen och förvaltningen får
många ansökningar om andrähands-
uthyrning. Vi föIjer upp dessa
och undersöker nu successivt
vilka som hyr ut utan tillstånd.
Med rådande bostadsbrist finns
det tyvärr människor som utnytt-jar situationen och dessutom
gärna tar för höga hyror. Det
finns även många exempät på hur
illa behandlade de som hyr olag-
1igt kan bti, då de inte har
några rättigheter utan kan bli
förpassade ti11 gatan när som
helst.

9



För att komma tillrätta med
problemet med vandaliseringen
il.t Porkalas stYrelse^ arbetat
i;"* ett förslag tiII ätgärder'
Detta kan vi boende gemensamt
arbeta med.

Har du egna idåer och förslag'
ring tel.nr 75L 577L (tel^'svara-
;;t'erler rämna laPP På sibe-
iirr"qå.rq"tt 36. Varför inte titta
in åt -*å.taag På samma adress
mellan kI L9-2O?
tlrrn"t.tta" förslag om åtgärder

Kontakta Ingmar Ekman, telefon
750 7074 om information betr
styrketräningslokalen' Där finns
reäskaP som är avsedda för detta
å"å"*ai. Du sliPPer då förstöra
Å""g"Ibordet och brYta sönder
rocket tirl :;,ll:'å:?;:i" fasa,,

ÅrcÄnpen Mot FORSTORELSE
FEL LOKAL
v;d ai aet som händer
stugan På Kaskögatan 6

tått ytterligare en ans

ETT GOTT NÅP TTII
GEN STYRTETREUAR
KASKöGATAN 6:

BYTT FÄRG
Undertecknad
Den 30 . I2 .86
tvätt i tvätt

DIG
I

i tvätt-
? Vi har
ändare:

SOM TYDLI.
TVÄTTSTUGAN

* Kontakta Stentragsskolan' ordna
temadagar i klasserna' TävIing
med Pri"er till klassen' Tea-
ter, målningar, musik, osv'

* - 
råtografeia (trasiga Iås,

rutor, dörrhandta$r buskar'
klotter, nedskräPning, sopor'
osv). l4aterialet skall använ-
das vid en utställning'

* Intervju med fastighetsskötar-
na.

* Framställa flYgblad till alla
hushåII.

* Visa diabilder På dagis octr
prata om skadegörelse'

* Redovisa kostnader'

Dessa och kanske fler arbeten
kommer att PSlSti"= under våren
1987 och arbetet kommer att Paga
till aIIa har .tagit del av någon
inforffiEon. Är DU intresserad
att delta? Kontakta stYrelsenl

lnsändaro,

bor på Kaskög 4.
missfärgades min

stugan (raskög 6) i
tvättmaskin nr 2. Samma dag hade
någon mellan kI f3 ' 00-19 ' 00
fäigat sina kläder svarta men
j-;tå rengjort maskinen efter si9

"5- fatgJrr- t.a. stannat kvar På
dörren och i öPPningen, Vilket
jag inte uPPtäckte.innan jag
uOii.a" tvätta. När jag tog ut
min tvätt var kläderna förstörda
av svarta ftäckar och Prickar'

Jaq ville förebYgga att någon
-.rå.. råkade ut f ör samma sak
och rengjorde maskinen noggrant'
dvs spolade och borstade ren
maskinen med flera hinkar vat-
ten. (Vattnet blev svart som

bläck ! )

Jag tycker att alla ska få reda
på'""å som hänt och tänka På att
inte lämna maskinen i sådant
skick efter avslutat tvättPass'

0
a

DU DÄR
Som rastar orna hundar i skogs-
Iåår"" bakom Borgen' vi ser Dej'
.ri vet vem Du är ' Är Du metveten
om att backen är barnens käraste
iätpi"t"? så Du, rYd ett sott
råä'a"." om skogsbacken- liqqer
nära octt r"xvå*t föt D".-ij- 

-9å

öteNrön BosTADSoMRÄDEr 'ryAR DU

RASTAR DINA HUNDARI DCt MåT lrådE

;;;;;;, hundarna och Du sjärv
väI av! r __ '"Barn- och hundäIskare

Med vänlig hälsning
Csaga HovanYi

I It

ro



TRAP.POMBUDENS
T'PPTIOR

FUNKTION

I begynnelsen av Porkala var
trapporbuden. tdnga arrnäIde
intresse och det verkade scrn
om trappcnbuden skulle bli
en väI fi:ngerande del av
organisationen Porkala.

Men så blev icke fallet.
Långsamt har funktionen
upphört. Ansvariga har bytt
av varandra och nötena har
blivit få. Sestuten har inte
föIjts upp octr oenighet har
råOit crn vad scrn innefattas
i ett trappcrrbuds uptrryif-
ter.

Styrelsen har nu beslutat
att ta upp furktionen igen,
efterscrn många ändå anser
att den fyller en viktig
furrktion.

För att det ska fungera
båittre denna gång, lir det
dod< viktigt att vi alla
stäIler oss några frågor,
själva besvarar dem och
sjäIva notionerar O[4 och
VARFOR vi ska ha trappcrriln:d-

TiII hösten kcrnrer en alln*in
kallelse till intresserade
att gå ut. Ttinl< till innan
dess. Skriv gärna ner syn-
punkter, frågor och svar på
nedanstående frågor och ta
det ned till kcnnande nöte.

rnÅcon oM BE[ro/

* Behöver vi trappcnbud?

* Vilka arbetsuppgifter bör
de ha?

* Vilka kan vara trappcnbud?

* Hur kontal<tar nan den scrn
är trapponbud i min port?

* Hur gör jag crn jaq vill
bli trappcrnbud?

rön*ec pÅ wnrcser,rmt

1

* F\rngera scrn sarnarbetspart-
ner nellan styrelse och
boende. Vidarebefordra
förslag, klagonål och slzn-
purikLer.

* Skapa gemenskap i Sin
trapp. Ordna träffar crn t
ex gemensarnma regler,
gårdsfester, höst/vårståid-
ning, städning m m.

* Skaln arbetsgrupper scm
kan hjäIpa boende i crnrå-
det ned praktiska problem.

* N?ir cnbyggnader och repa-
rationer utförs: Delta och
utvärdera. Undersöka cm
åtgärderna fungerar som
tarken varit.

GRL'IilDIÄCGANDE FORSTÄG

Ett trapponbud i riarje port
på Kaskögatan, Porkalagatan
och Sveaborgsgatan.

Ett trappcnrbud i varje fåg-
ohuslänga pä Kaskögatan,

Porkalagatan och Sveaborgs-
gatan.

TVå trapponbud i warje lnrt
i h@husen på Sibeliusgång-
en.

HEDER & TACK
ivrttigen går det npt vårl
Hunöret stiger i takt med
att värne och ljus åten'än-
der. I sarnband ned detta
vill styrelsen, elconcrni- och
energigruppen sanrL persona-
len på förvaltningskontoret
TACKA alla scrn bor i cnrådet
för våre änglalika tålarnod
vad gäIler

_d_ -e_ -1- -s- aIIa arbeten ned
injustering av värnren i 1ä-
genheterna och rnontage av
springventiler (ovanför
fönstren)

-d- -e_ -l- -s- aIla problern ned
brustna vattenle<iningar och
igenfrusna värmerör (fråimst
på Xaskögatan och Sveaborgs-
gatan).

Vissa har drabbats av inrre-
tenperaturer runt *lOoCl Vi
hoppas nu alla, drabbade och
"åtgärdare", att den värsta
tiden skall vara över.

Inregleringen .av värnen i
omrädet lir nu i det närrnaste
klar. Ett önskemål från
förvaltningen åir nu att aIIa
skall kontrollera terq>eratu-
ren i lägenheten. Den skall
rråtta +2loc dagtid och *1BoC
på natten (i alla nm).

Om detta inte st?inmer hos
dig, gör felarnnälan till
fastighetsskötarna, tel 75J-
I49O (tet.svarare dygnet
runt).

-otran

Redaktionen, styrelsen,
förvaltningskontoret, ener-

viii,romla MED
ARBETSINSATSER
TILL HOSTR{!

SYNPUNKTER,
OCH ENERGI

Ville

li'r en qånq: TACI( Trr,T, ER
AI.;tÄ FRAN OSS AI,[ÄI

gi/ekoncrnigruppen
tighetsskötarna.

.\\
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öYR XRTNYEK
Den elektroniska bildens tidsålder är här DU. Kanske hör du till en avdem som betraktar alla bilder i etern som monster som regnar ner på-""".
Kanske tilthör du dem aom anaer att utvecklingen inte gå; att;4";;"-;;;att vi alla får göra vad vi kan av det här. n-ur som helst, läs nedanetå-ende artikel innan du tar itu med enkäten i slutet av artikeln.
BEIAIFTV GEilTilBRC/IIl

Nedan uppråiknade TV-kanaler
är det totala antalet scrn vi

ooså sn6ningon kcnner att ha
tillgång till. Scrn Ni ser lir
det ganska myd<et! Nåir det
gäIler utbudet av nassredia
har det docl< gjorts en hel
del forskning.

EtaticrEns Lard d5r rta-
nÄn ticnen llr

ctablerad

Typ av program Flnansle-
rlng

Satellit-
syrt€rEts
nann

Sänd-
nlnga-
ticler

SErder fr
o n ledr

a

a
a

Sky ChanneL Eegland LlnderhåIlning, Reklam ETE^SI$
IV-eerier

14.30-
00 .30

83-12-19

tv-5 FYankrike underlål,Ining, Ståten Er.rrElsAr 19.oo- 84-or-o2
TV-eerier 22 .oo

Ner.t Ubrld
Ctnnnel

tilcrge hilcyrkliga Rektarn H.rrEsÄf, 3 tirn/ 84-10-0I
procrram daq

l'lirror
Vieicn

Frglant IångfiLrer
(nellan O0.0O-
03.OO porr)

Betal-W INIESAT l6.Of Scnrmren 85
03.oo

Screen
Sbrt

Erglard SlDrtprogrårn Reklam, INIH,SAf, 17.Or A4-O3-29
23.OOsDdlsrl.rc

SAT I Viisttysklarri tlndertråUning, Reklan
TV-serier

E'TH.SAT 13.30- 84-04-01
24.OO

3SAT (ZDF,
ORF, SRF)

Viisttysklanl tlnderhållning,
TV-serier

Staten A'THÄPfi L8.oCF a4-oboL
24.OO

ökade utbudet våra
barns TU-vanor??

det- hur

NY överNerslKonmed kabeboch-5F/tettlterfv rcdansom-bnalerfv lnvägär Päellerllnns
hemvän

Jonas Wall, lGrln Stigbrand
TELEVISIONSBARN

Ulgiven lsamarbete med
Rådda Barnen.

Ett bra underlag lör dlskus-
slonerna om kabel-TV och
för alla rcm vlll vote mer om
barne TV-lonlumtlon, på
gpn och ont.
26a., lll. Crgdr lbdhell(bln 1(E:-
Bct nr 626-'l3il8-3

Box 1501, 125 25 Alvsjo
Tel 08/749 l8 70

TELE
vrst0Ns
BARN

,, . t,,,""
lr !l,l rll,r{r)en

I
I

I
I

o

I
I

I
I I

Teleclub Sctn^reiz LAngtrInEr BetaI-W H.'IELSI$ 19.0O- tösten 85
24.OO

RAT I Italien Underhålhing
TV-serier

Ståten,
reklam

EJTH^SAI l.2.OO- 84-0tur
24,OO

lölsic Box Erglard ttbsi$rogram,
musilsrideos

Rekldn HjTE^SFT 08
02

aboT-r2(umqått i Super Ctnruref )
OG
oo

Prerniere Ergland Långfiturer Betal-W INIE;I^SAT 16.00- 84-oFOr
03.oo

Chi.ldrens
Channel

Eglard 07.00
15.oo

84-OHlBarnprogran Reklasn INTE.SAT

Ol)npus Il/ Ilolland tnderhåtlning,
IV-eerier

Reklesn EUTE^SAT 6 tim/ 85-1G01
daq

Film Net/ Belgien Filn, familje- Betat-Iv EUTEI.SI\T
ATT\T* prclraln

17.0r 85-03-15
01.00

RIITPIUB Luxeflrlilrg Lrnderhålhing Reklan EI.TE,SAT I7.O0- t$sten 85
24.OO

Lifeetyle Engfård lihtlagnins- o. Reklan INTEI,SAT rRisten 85

$rper
Channel

Eglard It-oligen r.rrder- ltoligen
t8rUtm reklam

18 tjrn/ llöeten 85
dåq

?

cNN (cabre u&\
Ner^rs NeLhDrk

t$frreter Reklam INTH-S}fI 24 tilnt/ llJsten 85
dag .

Eurcpean USe/n:gtanA
Business
Neurs Netrrrcrk

E<oncrnl- o. ? 85/e6

ICiIIa: Interspace, IEsue: 6l fel:r 85

l3

* Eseelte Video lir delägare.

N'TEX^SAT

6arrL PM, Televerket Radlo 95.O7.I2 4>
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MITDIA GI]NIIIBATION

t'Ilmrunw pÄcÄn

Nedanstående tarkvärda ord
och siffror är citerade
Karin Stigbrand från eedago-
giska Institutet vid Stocl<-
åotms Universitet. Karin
iå".t cnkring och tråtter
föredrag i linnet nassnedia'

Undersökningar visar också
att av all infornation scxn

barn får (från föräIdrar,
lärare, radio, TV, tidning-
ar-, m m) har de den största
tilltrqr titl rrad scrn visas
i TV. Detta trar de ju både
sett ned egna i:gon, och hört

"ffi':' 
jryL*

En undersöl<ning i USA visar
att det gencrnsnittliga bar-
net sett ner åin 15000 tirnnar
på Tv vid 16 års åtder'
Sattr* barn har vid samna

ålder vistats 1f000 tirnnar i
skolant Vid berlikning av
utbudet i TV under denna tid
kom rnan fram tilt att detta
jencnrsnittsbarn innan t6 års
åta"t sett ca 13000 rnrrd
utföras på rit

TV eller video. Ta uPP dessa
?irnren till diskussiqr i för-
skola, skola, fritidshem'
Såitta grränser för tittandet,
göra dåt Positivt och al<tivt
i"ttcrn att sjäIrza detta och

Det åir snarL et't år sedan vi
fick Kabef-TV h:ir i Porkala
och vi tYcker därför att det
skulle \Era av värde att få
veta vilka tankar ni har
kring detta.

Vi vore tacksamma om så
många som möj1i9t Yi-lle
fylia i nedanstående for-
t-fat och lägga det i ^StY-
t.i=år"r"ten, 

- -sitreliusgången

36. Rlicker inte utrPnret
till, skriv gärna ned dina
frågor, sYnPurkter, el dyl
trå selnrat bladl

rv r*bsre TRCATARDIGIIET

AVSIff OCII

MEN, vi kan t
oss crn nassmedia
barn och ungdon

ex utbilda
. Delta när

tittar På

Frantiden är den elektro-
ni"L. bildens tidsålder' Sdn

med all utveckling sker det-
ta i flera steg:

* Införandet av det nYa
* Problem uppstår
* Utredning av Problent
* Eventuelta åtgåirder

diskutera.

ÄI{ALSERA OCH TiiRA

Vi kan hjäIPa oss sjäIva och
våra barn tillrätta genqn

att diskutera t ex: Vad ?ir

fakta? Vad lir fiction? Vad

iir reklam och vilket sYfte
har den?

Vi kan också aktivt väIja
ut vissa betalkanaler och
välja bort andra, t ex den
fångfifrnsfanaf .som kcnmer
via betal-lV. Ar det npr
våld, skräck, sex, m m än
vad vi kan tolerera? Den s
k Orildrens CLrannel, vad
innetråtler den?

VAD TrcKM, UJ?

N;iSTAW 16 TIIITIAR MEDIA PER

DYGNI

Det finns dod< ingen forsk-
ninq scrn tyder flatt detta
lir "skadliqt På något annat
sätt än att reaktionströs-
keln förskjuts! Drs, den
fysiska reaktionen i form av

"it 
ttttittg.t, hjärtk1aPPning

m m avtår octr den PsYkiska
reaktionen i form av avsklr

""tt 
nrrtvil ja rnct våldet i

bild förskjuts.

E1 parallell kan vara att
vårasfilner ingår i t" ex
nilitärutbildning, sasom
härdare, avtrubbare'

rrap cön r'lanra

Vad kan vi då scrn föräldrar
qörat Tja, stcPPa utved<-
iittg"tt r.tt vi iirte, varken
fijr-- oss sjäIrza eller för
våra barn.

J.,

Vilka Problem kan då uPPstå
när det gäIler den elel<tro-
niska biläen? (w, datauild-
skärm, IV-sPel, elelctrcnik-
spel, m m).

Det fi5rsta scrn unde-rsiSkning-
arna har Pekat På åir att
vissa gruPper i sanrträIlet'
ex.viå arbetslösa, Penslona-
t"t, U.*, r:ngdcrn, Iångtids-
siuica, ja de scm har ner tid

"it äg"" åt utlx-rdet, tråver-
kas i högre grrad av budska-
pen.

En norrnalsvensk ägnar cirka
5,5 tirnTar Per OYgn åt olika
typer av IIEssIIEdia nedia'

Lena J octr RoIf Edberg
ansvarig för Kabel-TV

Jnve<rslT
UTYE(K\Fit
PöevccntN

Re-A(1ERA
1

1U

Porka1a.



Iilrfll
NT'\ARANDE I,}TE}UD

Vad tycker ni crn bil<j- och ljudkrzalit6n?

Har några kanaler Iägre kvalitå åin ae övriga?

Vad tycker ni crn utbudet?

Vilken t)4p av tilläggskanaler anser ni ha största våirdet?

KCI{I4ANDE UTBUD \/IA BETAI'W

Hur stiiller ni er tiII belal-uttnrdet?

VitI ni ha ytterligare infornaticn crn kostnader
för de olika kanalerna och innehåUet?

Vill ni ha en utförligare beskrirrning över nrassnrediaforskningen?

Intresserad av eventuellt föredrag el dyl i åinnet?

Ovriga slmpurkter?

{.

7
I
a
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FöRENINGS KUNSI(AP ! I(AN

DET VARA ROLIGT DET ?.

Vi är många som kan intyga att det kan vara roligt' Man kan få vänner

för 1ivet, samtidigt som *.rr-iåt nyttig kunskap'- Som bäst pågår HSB:s

studiecirker 
-iieo 

nått i eo"ladsräti". 
-ntt tio[ar medlemmar 1är känna

varandra och föreningen. rqår, ttar roligt tillsammans' samtidigt som man

1är sig mYcket som man har nYtta av'

vi startar en ny cirkel till hösten' vi tar gärna emot anmäIan redan

nu. Alltså a1la medlemmar, väIkomna med i "Bo natt i Bostadsrätt" '
Studiecirkeln är gratis I

o

Cirkel i "FamiIjerätt" ' Denna kurs innehåller:

TeI . nr

HSB-ABF samarrangemang

Familjen och lagen Nä-r- man flyttar ihop När man får barn - När ma

f lyttar isär - 
-liar man blii pens-ionär - Nrär någon avlider

Även denna cirkel är gratis. Studieboken, som Du får behåIla' kosta

emellertid kr 89,-'

ewr.IÄr,AN - BO RÄTT I BOSTADSRÄTT

aNf.lÄf,ef,f - FAI{ILJERÄTT - Kurs måndagkväIlar
TeI . nr

aaaaa

Namn! ..'"""''""''"'""""t"'""''"'''

1 16
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Tyda "hemliga" språk
Miniporkalare, det här

Första rätta 1ösningen
Grattis Jeanettet

var ni bra på. Rätt Iös
är er egen sida"

vars "Hej alla

skickades in av Jeanette Mourad, porkalag 3

ning

KRYSSET tx2
vAD HETER VÅn r'önVelteRrz

Bo
Dan
VilIe

I
X
2

\\ )l

pÅ vrlxsN GATA LTGGER BAsruN?
1. Kaskögatan
X. Porkalagatan
2. Sibetiusgången

vTLKEN rÄne uÄon PoRKÄLENS JUL-
NUMMER rönnn Ånnrz
r. Brå
X. Röd
2. Brun

Jag heter:

Bor på:

r vTLKEN r'rÅNRo rNrAr,r,nn pÅsxnx r ÅRa
l. Juni
X. April
2. Ma j

HUR MÅNGA DAGHEM FrNNS r vÅnr olrRÅona
L9st
X.4st
2. 6 st

är ....år.

Rätt rad tror jag är:

VåD
NAR
1.
X.
2.

HETER SATELLITKÄNAI,EN SOM FORSVANN
SUPER-CHANNEL KOM? I

skv
Music Box
TV5

VILKEN GATA LIGGER VAVSTUGAN?
Sveaborgsgatan
Sibel iusgången
Kaskögatan

Rätt lösning ekickas till: Lena Jakobsson, Kaskögatan 20, bv, senast
r987-05-31.

l:a PRIS 50 KRONOR

pÅ
I.
x.
2.

af?rto -
r0
nn

t
aa

(,t

C

rC tlt

n
e E

tfi s aa-

a
,%

tn
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aåRsläDrtttot
lördag 16rc nal
&l: l2oo

senllng på borgen I
ENKAT

Med hänvisning tilt de
platsinnehavare hört av
kupåvärmare. Andra har
slipmaskin, m m.

Vi trar frågat fastighets^förvaltaren, som säger^ att endast ett 2g-tal
åi";;;s -åai-"ti-;;-;a på befintrist nät och aå endast för motorvär-
mare, ätt5t kup6värmare betröver mer energi'

För att tiltgodose de ovannämnda behoven skulle ett nytt nät med

central framdiagas, vilket medför betydande kostnader' Dessa skulle
;;iiil-rår-*å"i"g finansieras av innehavarna, dvs t ex genom en höjd
avgift.

Vi stälter därför föIjande frågor:

(Markera lämpligt alternativ med X)

Jag är intresserad av eluttag

Jag vill vara med och finansiera ny central

Jag är intresserad men har synpunkter på
finansiering, nämligen:
aaaaaaaaaa"t.{

aaaaa

om kostnaden blir helt orimlig, så är jag i
alla fall intresserad av ett av de ca 20

,rii.g"" som f n kan erhåtlas' (Även i detta
fall höjs avgiften).

senaste årens stränga vintrar har flera P-
sig angående eluttag för motorvärmare, octt

eftJrfysl etuttag för t ex dammsugare, bortf

n
f,
x

tl

r8

Svar lämnas SNAR;AST ti11 Styrelselokalen, SibeLiusgången 36, tackl



KALLELSE
Porkalas redaktions

f9t
Swensson,
Vi träffas
752 83 75 (

oBs I
DU, osom el r-ngar
Lena Jt

*
och till sist *

åF

0
tf r0

Jakobsson,
ionsmöte $'f
Sibeliusgån

lf *
åT*

* * *
Ursäkta, ursäkta förseningenl

***
Redaktionen har haft problem. Sjukdom, tidsbrist och omorganisation har
orsakat detta. Dessutom ställs vi ideligen inför det faktum att begärt
material aldrig kommer in före deadline. Skärpning, alla ni som blivit
ombedda aFEiära med texter I *

**

*

ru
åt 

åF
, dvs Margareta Swensson, Lennart FaIk, RoIfanG ngestam, Lena Mikael Jakobsson och Michael

kallas ti11 redakt 05 19 (tisdag) ]< f I9.OO.
i styrelselokalen, gen 36. Meddela Lena J, telkväIlstid) senasr 87 05 05 X "* du ej kan delta.

*
åFi redaktionen men som skulle

{F

vilja vara med, kontakta

Tack för uppmärksamheten. Vi ses och hörs
planeras ges ut någon gång i aususti. åt

i nr 2-87 av Porkalen, som
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Förutsöttnin rncl fören rik
fritid finns in q

lngen onnon tiänor på dig
I bostadsrättsföreningen betalar du ingen
hyra och inga vinster till någon hyres-
värd. Du betalar en månadsavgift som
ska täcka din andel av föreningens kapi-
talkostnader och löpande utgifter och ett
visst sparande för kommande behov.

En del av detta sparande går till den
reparationsfond som hör till din lägenhet.

Pengar som du kan använda när du
behöver reparera i din bostad.

Den andra delen sparas i en fond för
reparationer och underhåll av fastigheten
och miljön omkring.

Du hor full insyn
i ekonomin

Alla som har kooperativ bostadsrätt i
HSB har möjlighet till insyn och inflytan-
de på bostadsrättsföreningens ekonomi.

Varje bostadsrättsförening bestämmer
själv - genom sin styrelse - hur stora
kostnader den ska ta på sig och vilka
månadsavgifter man ska ta ut för att
täcka dem.

Du får bro service - som du
och dino gronnor vill ho den

I HSB har du inte bara dom fördelar som
kooperativa bostadsrätten ger dig i din
bostad. Du har också dom fördelar som
gemensamma boendet ger. Blir det fel på
vatten eller avlopp, på värmen eller på
elektriciteten behöver du inte krångla
med det själv. Du behöver bara anmäla
det.

Du behöver inte heller ha bekymmer
.med trappstädning eller skotta snö.
Sådan service har du gemensam med
dina grannar genom bostadsrättsför-
eningen. Det är du själv och dina grannar
som bestämmer vilken och hur mycket
service ni vill ha. Och vad den får kosta.

Din insots ger återböring
De pengar du satsat eller kommer att sat-
sa på kooperativ bostadsrätt i HSB har
du igen på flera sätt.

De finns kvar i form av ett reellt vär-
de, som du själv kan medverka till att
höja genom att underhålla din bostad och
förbättra den gemensamma miljön.

Men kanske viktigare är den återbä-
ring som bostadsrätten ger dig genom
dina möjligheter till inflytande på miljön
och ekonomin där du bor. Med koopera-
tiv bostadsrätt bor du till självkostnad -
det innebär att du i längden kan bo billi
gare än den som hyr en likvärdig bostad.

Grqnnskopel blir gorl
och fririden blir rik. . .

. . . när man träffas och gör saker tillsam-
mans. Och det brukar man i våra bostads-
rättsföreningar. Man ordnar gårdsfester,
vårstädningar och andra träffar. Man
ordnar gymnastik, startar hobbygrupper
och studiecirklar. Man gör gemensamma
utflykter. Man planterar, odlar och ställer
i ordning uteplatser där man kan träffas
och utveckla grannkontakterna.

Man kan bygga om utrymmen till
lokaler som alla har glädje av - tex
bastu, motionslokaler, vävkammare,
snickarverkstad, mörkrum, mötes-
lokaler. I bostadsråttsföreningar
med många barn hjälps man
åt att bygga lekplatser, boll-
planer mm. Ibland har man
också särskild verksamhet
för att ge barn och ung-
domar en meningsfull
sysselsättning. Eller för
att göra det trivsammare
för bostadsrättsförening-
ens pensionärer.

rl \\\

HSB blir uad medlernmnrna gör det till.
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HSB DTSTRTKTET kan bidra med pengar och kunskap... vi kan göra
roliga och givande saker tillsammans på vår fritid! En utför1j-gare
rapport kommer i nästa nr av Porkalen. Til-l dess, läs och begrunda...
Tänk igenom vad du skulle vilja göra tillsammans med dina vänner och
grannar. skidresa? båtbygge? jogging? amatörteater? studiecirkel i
navigation? 1uf tballongf lygning? snickarverkstad? muslk-aktiviteter?
Detta och mer kan bli möjtigt. Vi ses och hörs i nästa porkalen.
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