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KVARTALSTIDSKBIFT FÖR
BOENDE I PORKALA BOSTADS.
RÄTTSFöRENING. UTKOMMER
MED ETT NUMMER I APRIL,
JULI. OKTOBER OCH JANUARI.

FORKALENS REDAKTION ARBETAR
SOM EN FRISTÄENDE ARBETSGRUPP
UNDER SAMARBETSKOMMITTEN OCH
PORKALAS STYRELSE, SOM HAR ATT
FöF:E VARJE UTGIVNING BESLUTA
OM UPPLAGA, KOSTNADER OCH
DESSUTOM GODKÄNNA TEXT,
LAYOUT OCH öVRIGT INNEHÄLL
ITIDNINGEN.

OM DU HAR BIDRAG, INSÄNDARE,
ÄSIKTER, ARTIKLAR M M, SOM DU
VILL HA MED ITIDNINGEN, RING
ELLER SKRIVTILL:

eEXueirln.lacoesoN
Kaskögatan 6
163 23 Spånga
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vnu Än BossE?

Det har Ni kanske tänkt många
gånger när ni Iäst Porkalen. Nu
ska ni få reda på det, men efter-
som det inte är så lätt att skriva
om sig sjäIv, är ledaren denna
gång utformad som en intervju.
Reporter: Lena Jakobsson.

En gång för länge sedan, närmare
bestämt 1969, började en ung man
arbeta som fastighetsskötare åt
IISB. Arbetet var detsamma hela
tiden, men platserna han arbetade
på varierade; Tensta, Husby m fI.
Så småningom blev fastighetssköta-
ren en fastighetsförman. Han gick
diverse internutbildningar inom
HSB och när det så småningom blev
dags att tillsätta en fastighets-
förvaltare på HSB-kontoret i
AkaIIa fick Bosse chansen.

Detta var 1981. Sedan dess har han
jobbar där tillsammans med två
sekreterare, Gaby och Ingrid.

Om jobbet säger Bosse: "Vad en
förvaltare gör finns reglerat inom
de avtal som sluts mellan Brf och
HSB. De viktigaste sakerna är dock
kontakten med de boende via fel-
anmäInin9är, kontraktsskrivning
och annat. Förvaltaren är också
föredragande på de olika styrel-
sernas sammanträden. Han medverkar
på stämmor, vid besiktningar,
föIjer driftskostnader, tar emot
offerter, skriver kontrakt, över-
Iåtelseavtal och är suppleant i
sina bostadsrättsföreningar . "

Bosse har på sin lott fem före-
ningar, närmare bestämt Karleby,
Torneå, PorkaIa, Imatra och par-
gds, varav Porkala är den största
och den som tillkommit senast. De
fem föreningarna har tillsammans
ca 2000 Iägenheter. Det är mycket
för Bosse, Gaby och Ingrid att
hålla reda på.

" Men j ag tri vs " säger tran , " kon-
takten med alla människor gör
jobbet kul. Inte bara den med de
som bor här och de förtroendevalda
utan även alla firmor, hantverkare
och företag som man får kontakt
medtt.

För att göra det här arbetet möj-
tigt att genomföra har dessa stora
föreningar fastighetsskötare, por-
kala har tre. ( lti hittar en pre-
sentation av dem längre frarn i
tidningen) .

"Bosse", säger Jag, "berätta om
Porkala. Hur har det varit hit-
tills och hur tror du att det
går? "

"Porkala är en stor förening och
ibland kan man kanske tycka att
det är många problem med den, både
sociala och ekonomiska. Men det är
viktigt att kornma ihåg hur stor
den är! En annan sak som är viktig
att håIla i minnet är att porkala
ombildats från hyresrättsområde.
Det fgr med sig en del som områden
direkt byggda för bostadsrätt inte
har. tt

3



Bosse fortsätter: "När ett område
nyss har blivit bostadsrätt är det
gänska vanligt att de som bor där
får väIdigt höga förväntningar' Nu

ska allt ske som inte har hänt de
sista tio åren! För de förtroende-
valda blir detta en stor Press och
det är lätt att sikta för högt med
aIIa ambitioner. Resultatet av
detta blir ofta ett Platt fall,
både tidsmässigt, orkesmässigt och
ekonomiskt. "

Bosse fortsätter: "Det är bättre
att håIla ambitionerna På en lagom
nivå, göra en långtidsPlan och
skynda långsamt. På det viset kan
man ofta få en uPPåtgående trend
både då det gälter ekonomi, enga-
gemang och verksamhet På alla
nivåer. "

"Porkala är nya och ivriga' Ibland
verkar det vara lite svårt att
inse att det finns fYra andra
föreningar här ute som vi också
ska hinna med."

"När det gäIler de sociala Prob-
lemen i området", säger Bosse,
"står vi ofta maktlösa. Vi kan
inte agera kuratorer, socialarbete
eller.poliser. Det ingår inte i
våra befogenheter. Men vi kan
prata med folk octr kanske 9e ett
etter annat råd. Grannsämjan och
regler i traPPuPPgångar kan de
boånde åtgärda sjäIva. Det är bI a

det som är bostadsrätt. Bättre
kontakt, mera aktiviteter gemen-
samt och mera medbestämmande ' Det
tar ett tag att lära sig. "

Bosse trar också några tiPs tilt
styrelsen som nu lTar tillsatts:
"Iiternutbilda er i ekonomi, för-
valtning m m octt tillsätt en Per-
son som ansvarig för ekonomiska
rapporter. SkYnda långsamt och
foilsätt med det fina uppbyggnads-
arbetet som ni har börjat med"'

TilI sist sammanfattar Bosse med

att säga att han trivs med jobbet
och tycker att samarbetet med de
otika bostadsrätts föreningarna
i stort sett fungerar bra.

4.,F,LKETS TtäpERE _ föBVALTAREN
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GRANNARNAS 1:A OCH VÅNEN 3zA???

Eller, vilken lägenhet du vill. För att du ska få ett trum om
hur: mycket din lägenhet kostat i år: i förhåIlande tiII års-
avgiften har Ville Backman, med hjälp av årsredovisningen
som du fick för ett tag sedan, räknat ut kapitäl-, under-
håIls- och dr:iftskostnåder/m2.

Porkala består av 57078 m2 Iägenhetsyta. En enor:m massa
kvadratmeter! En 3:a på 76 m2 betalar in en är:savgift på
kr f 9.680 till för:eningen.

Nedan föIjer en uppstäIlning över olika kostnader Du
kan lätt räkna ut vad din lägenhet kosta:: genom att ta:
m2 x årskostnad. Du kan också lätt se att öm hissarna slås
sönder: och om tvättstugan saboteras så ökar unde::håIlskost-
naderna. Om det smutsar ner mycket och om det s1ösas med
varmvatten ökar driftkostnaderna. Det som inte täcks av
år:savgifterna betals med pengar: som kommer in från parke-
ring, hyror, finansiella intäkter m m. Och OM detta inte
räcker, måste alltså årsavgiften höjas!

Tabell gjord med en 3:a 76 m2 som mall
Belopp under resp r:ubrik är exempel på ingående

Kapitalkostnader LB3,--fm2 x 76 = kr

Räntor p4 fastighetstån
L66,--fm2 x 76 = kr l-2.6L6,--fär
TomträttsavqäId
Lo,--/yP * ia = kr 760,-/är

Underhållskostnader ca 30,--fs2 x 76 kr 2.28O , -- / &r

Hissar
2,3Of m2 x 76 = kr L75,--/är
Dessutom ingår kostnader för mark, byggnader, €I, pann-
centraler, VVS, tvättutr:ustning, hyreslägentreter: maskiner,
ve::ktyg m m.

Driftskostnader L23,--fm2 x76 kr 9.34A,--/ är

4LB, -- / ä,

5.396,--/är

532, -- / är

kostnader.

r3.9oB , --/ är

Ville Backman

Försäkringar
5,5O/m2 x 76 =
BränsIe/vatten/ eI
7L,--/s2 x 76 =
Städninq
7,--fm2'x 76 =

kr

kr

kr

I
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ORDNINGSFORESKRIFTER
Det åligger envar inom området boende att väI vårda lägenheten och
andra delar av fastigheten.

För den gemensanma trevnaden är det icke tillåtet

att utan tillstånd uPPsätta
skyltar eIler anslag å husets
ytterväg9ät, traPPuPPgångar
eller anslagstavlor

att i lägenheten utföra arbete
eller annat som kan vara
störande för de kringboende

att Iämna dörr till käIlare,
cykelrum e d olåst. CYkelrum,
portar, traPPort eller käIlare
får ej användas för lek eller
störande verksamhet

att lämna vattenkran öPPen även om
vattnet är avstängt

att entr6dörr lämnas olåst natte-
rid

att tillstoppa frisklufts-,
evakuerings- eller värme-
kanaler

att skaka
eller

mattoredpåbalkonger
genom fönstren

att sätta uPP balkongskYdd
skramlar eller avviker
föreskriven färg

att ställa cyklar, mopeder e d i
portar och traPPlan

att belamra käIlargångar eller
andra allmänna utrYmmen med
möbler, lådor e d

att t'ill centralantennanläggningen
ansluta annan än godkänd
sladd

att utlägga torkmattor i för-
stugan

att parkera fordon i Planteringar,
på parkvägar, framför Portar
eller på gata där genom skYl-
tar utmärkts att Parkerings-
förbud råder.

som
från

Se noga till

att cyklar och föremåI i cYkel-
stall är försedda med namn och
adress

att aIIt som kastas i soPnedkasten
är väI emballerat i Iagom
stora paket (glas bör embal-
Ieras särskilt väI). Lägg
tidningar i grovsoPrummet ej i
porten eller käIlargången.
Större föremåI lämnas enligt
anvisning av fastighets-
skötarna.

att Edra husdjur icke föra otjud
eller förorena i traPPor eller
inom fastigtreten

på att klapprande träskor
fastigheten kan störa

DET Ån röne.JuDET att rasta hundar
eller katter i Planteringar, sand-
Iådor eller på gångbanor.

Tänk
inom
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=Rapport fran s stämma

Vi har haft stämma 1984-10-18 k1 i9.00 i Aino-salen,
Akalla Träff! Just det, den har varit! 71 medlemmar

av 599 möjliga kom, ett ganska då1iqt resultat.
I alla fall är vi nu en "riktig" förening med en egen

styrelse som har föIjande utseende:

Ordförande;
Vice ordförande:
Sekreterare:

Ville Backman
Mats Jonberger
Marie Estin

Övriga styrel semedlemmar : Inger Andersson
Eva Gustavsson
Lilian Hjertman
Rolf Nystrom

Suppleanter: Svante Barman
Jan Forslund

Vi sju lovar att göra vårt bästa för föreningen, dvs
er alla, men kom ihåg att vi måste arbeta gemensamt för
att få det bästa resultatet.
InaIIes var det en mycket trevlig stämma med en positiv
anda, vilket bådar m cket gott för framtiden!

Vid pennan, Lilian Hjertman

aa ,a

DYNANE AN KOPA UEEITHET!

Ni som köpte lägenheter: i samband med att Brf Porkala bil-
dades gjorde som alla vet ett för:månligt köp. Styrelsen för
Brf Porkala har nu beslutat att höja den s k upplåtelse-
avgiften ( insatsen) för de lägenhete:: som fortfarande är
hyresr:ätt. Beslut om när, och hur höga höjningarna blir
komme:: före årsskiftet L9B4/L985 och information om detta
kommer att delges aIIa hushåIl. Höjningen av avgifter beror
bt a på de extra räntekostnader som fö::eningen har för nu-
varande hyresrätte::.
Du som fortfarande funderar på att köpa, sIå till nu så

hinner du innan höjningen.
Kontakta: Bo Retzius, fastighetsförvaltningen, tel 75L f0 90

för: vidare information om köp
Lena Jakobsson
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Saxat ur ExPressen 1984'l O'O4:

"Från 35 .000 titl 45.000 kronor '
Det här är ett nytt HSB-område i Akalla i Stockholm' De som

köpt lägenhet"r irär h.t tvingats skriva på avtal om trembud

,n"å HSg. Marknadsdomstolen funderar just på om den typen av

avtal är lagligt med nuvarande regler. Men med nya regLer,
som bostaasiat[.tommittln föres1år, är: det helt korr:ekt' Den

som har en "bunden" bostadsr:ätt här får alltså räkna upp

sin insats med index och dessutom troligen tägga till en

tusenlapp per år nä:: tran eller hon sätjer' HSB i sin tur
säIj.. -.riaår" via sin kö octr tar ut ett pris som-kan beräk-
nas bli IO? högre. En trea beräknas stiga till 45.000 på

två år, varav 4.OOO kronor går i HSB:s ficka'"

Skall det finnas trembud - ja eller nej?

Känner: Ni er låsta av detta?
skall det vara en f::i prissättning? Detta innebär i så faII

att en etablerad "svart" marknad blir så att säga vit.

Vi har: ju aIIt sedan start haft en het debatt vad gäIler

hembud och tillika skrivit ett tr:eår:igt hembudsavtal' Var

detta bra eller dåIigt?

TYCK OCH TÄNKTTLLI
TYCK TILL, skall vi ta upp debatten igen?

skr:iv eIler ring till Träfflokalen, sibeliusgången 36,

tel 75L 57 7L.
Red . /r.irian

f..öRRUSlnN, ni trar vät last den fina ar:tikeln i senaste HSB-
pvfta om inte kan jag ver:ktigen ::ekommendera att ni gör
aät. Den handlar ju om vår för:ening!

LiIian

8
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Beslut och meddela allmänt intresse
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Företagarföreningen i AkaIIa
Brf PorkaIa. pengarna skall
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Proiekt Sveaborgsgatan
Under våren och Eonunaren planerade samarbetskomnitten till-
aanmans med förval.tning och fastighetsskötare ett Projekt
kaIIat "sveaborgsgatant'. Iden bakom detta vat: att omorgani-
sera gemensamhetsutr:ymmen så att användandet blir mer ratio-
nellt och ge ekonomisk vinning. Då vår brf är så stor valdes
Sveaborgsgatan som I:a gata att arbeta med. I Projektet
ingick:

- Reparationer av Yttre miljö.

- Stängning av grovsop- och mattpiskrun aamt uthyrning av
detta till affärsloka1 - nuvarande RotaBoden.

- Låsbyte av ett cykelrum med nyckelkvittenser till detta '

- Permanent placering av soPcontainer samt inbyggnad av
densamrna.

- Cykelstäl1en på gatan skulle förses med tak och en pisk-
slällning för mattor skulle Placeras utomhus '

- Tvättstugan skall ses över och om nödvändigt rePareras '

AlLa boende på Sveaborgsgatan informerades om projektet '
För allas käirnedom föIjer här info nr 2 om Projekt Svea-
borgsgatan.

1984-10-0r

å??";:?i'"?: "n"
samatbetskofillnittän

Vänliga hälsningar

ViIle Backman
ordförande

10
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VARA ELLER ICKE VARA?
a

För kännedom från Arbets-
gruppen för TV-frågo::

\

a

Porkala har två Tv-kanaler. För: att få fler finns två flask-
halsar, dels kablarna i varje lägenhet, dels antennsystemet.
Kablarna har en kapacitet på sex kanaler. Antenne::na däremot
klarar bara två. Att byta ut kablar:na ä:: väldigt dyrt och
krävande. Att komplettera antennsystemet är dock relativt
bilfigt och enkelt och absolut nödvändigt om man (någonsin)
vill ha fler TV-kanaIer. Vi föresIår att antennkomplette-
ringen görs redan nu och att man sarntidigt reser en extra
antenn för finsk TV 1. Vi tycker: att vårt förslag är värt att
genomfö::a därför att:

- Det är billigt.

- Väldigt många boende har visat intresse.

Man får möjlighet att provse utländsk TV innan man ger sig
in på de kostsamma systemen för t ex Kabel-TV eller
Satellit-TV.

Kompletteringen är hur som helst nödvändig längre fram och
kan dä::för: Iika gärna göras nu.

Saxat ur material från TV-gruppen,
inlämnat tiII styrelsen.

Vidare angående detta ärende så har ni kanske redan läst att
styrelsen bordlade detsamma sist, i väntan på att cien perma-
nenta styrelsen skulle tillsättas. Nu är denna tillsatt och
jag tr:or att Arbetsgruppen för TV-fr:ågor med tlannu i spetsen
ser f::am emot styrelsens beslut i frågan. Vilf du fråga om
TV, ring Hannu Komulainen, tel:

I detta sammanhang vill vi också be om ursäkt för antennfelen
och sändningsavbrotten den senaste tiden. Detta berodde på
att en av underförstärkarna inte fungerade tillfredsstäIl-
ande. Detta är nu åtgärdat.

11



Varsågod här haraa--

Som säkert alla vet, har vi ett antal butiker: i vårt
bostadsområde.-eostaasr:ättsför:eningenäralltsåhyr:esvärd
för dessa och för aLt närmare presentgra dem, gick Porkaren

t:unt octr stäIlde någr:a tr:agåi.'vi-undrade hur länge affären
hade funnits, hur många "oå 

jobbade hos var och €rlr vad man

tyckte om området, om det finns någr:a pr:oblem osv'

något. Han tycker också att Akatla Centrum är lite dumt

konstrue]:at,långstr:äcktochkanskeliteutan''cent]:uln-
karaktär".

På Sveaborgsgatan 22 finner
vi det nyaste företaget'
ROTABODEN. Rotabodens
ägar:e, Lena Jakobsson ( ja'
jist det, Porkalens redak-
fArt ) har endast haft öPPet
dr:ygt en månad. llon säIje::
br-; "bättre begagnade"
kläder:, Ieksaker, serietid-
ningar. Lite Presentartik-
lar finns också och mer
skall det bli. Lena tänker

Vid torget i centrum ligger
PIZZABUTIKEN sedan I97B'
Äg.r"tt, som drive:: butiken
*åa sin fru, tYcker: att 9"t
har bfivit lite lugnare än
förr. Desutom är: det nät:
det blir: bråkigt ofta vuxna
människor som har stått fö::
br:åket. Han tYcker: att det
Iite slentrianmässigt alI-
tiå urit ungdomarna som får:
skulden när: det tränder

På trörnan vid Akalla Torg
riqg er också TEVEMAN sedan
november I9BO. När vi tala-
de med Kenneth Folheim hade

\7lfl

också kö
eventuel
L97B och
ännu ät:

Da in hantverk octr säIja och längr:e fram skall hon

il "ätiä";;;;;' 
saker' Lena har bott i Akarra sedan

trivs mycket b;; ' Som för:etagare är: hon så ny så

hon inte med i Fö::etagarför:eningen i om::ådet '

tEL
han ) ust, efter vl-ssa
veder:möd or t fått en nY

entre uppmon ter:ad i bu ti-
ken. FIan och hans två med-

arbetare har varit svår:t
drabbade av inbrott och har

tving ats lägga ned ca 70-80.000 kronor: ar:m och tås 'pål
Probl emet är i deras faII att visserli gen la llmas Polisen
automatiskt efte:: tio sekunder, mgn det tar mYcket längre

tid för en Pa trull att komma dir. Kenneth är: nyvald or:dför-

ande i Akalla För:etagar f örening och kommer som sådan att ha

nära kontakt med vår föreningss tyrelse. Han betonar: att

Teveman har ett mYcket gott sama rbete m

1t
kontor octr att man trivs mYcket bra'

ed vårt fastighets-



ni "väta" butiker!
på Sibeliusgången 36 Iigger
ORIEli"f LIVS, €rl dagligvar:u-
butik som mest inriktat sig
på utIändska sPecialiteter,
bröd, grönsaker och färsk-
varor. Affären innehas av
Gadh Makderi Elias och
hennes make. De tYcker att
de fungerar fint som ett
komplement till ICA tvär:s
över gatan och uPPlever ett
stort intresse för sina

specialiteter som feta-ost, oliver m m. Som flera andra har
mån haft problem med inbrott och skadegörelse, men det har
lugnat neå sig sedan gallren kom upp f?, skyltfönstren.
Kunderna har uppskattat öppettider:na på sena kväIlar och
helger:. En sak som orient Livs dock efterlyser vore en
orienteringstavla, där: även affärerna finns med'

PIZZERIA LEVENT
Sibeliusgången 44-46 hade
precis bytt äga::e när vi
kom på besök. T::e veckor:
hade Dimitr:ios och Agleia
Alhazido haft öppet och de
tänker fortsätta som pizze-
ria men även säIja kebab
och konditorivaror. De båda
har tidigar:e haft en pizze-
ria vid Gullmarsplan. An så
Iänge känner de inga i om-

rådet, men de t::ivs bra och har en trevlig kundkrets. Titl
våren planerar de att ha servering vid bor:d utanför buti-
ken.

I denna ända av Sibelius-
gången, rur 48-50, Iigger:
ocKså STOCKHOLMS GARDIN-
TVATT; det närmaste man kan
komma en liten industri i
vårt område. För:etaget
ingår i en stö::re industr:i-
gr:upp. Chefen, Ka::l-Erik
Nyst::öm och sammanlagt sex
anstäIlda, jobbar med gal:-
din- och mattvätt, före-
tr:ädesvis för: kontor och

större företag. Ett tag tvättade man även kläder, men in-
ledde ett samarbete med tvätten vid AkaIIa Tor:9, som inne-
bär att denna ta:: hand om klädtvätten medan Gar:dintvätten
tar mattor, gardiner: etc. "Det är det bästa sättet att lösa
konkurrensprobleffi på", säger: Kar:I-Erik Nyst::öm. Båda rekom-
menderar varandra och tjänar: på affären. Bortsett från
bekymmer: med inbrott och Iäckage fr:ån'går:den ovanför tvät-
ten, trivs man utmärkt i lokalerna och framhåIIe:: speciellt
den fina service man får f::ån vårt fastighetskontor.

E_
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LOKALINVENTERING
Vi var några stycken som gick runt och gjorde en lokalinventering med följande iesultat:

SIBELIUSGÅNGEN

so
N
*j
\ (}\t

-lI

32

40-42 Litet
Litet

Hus I

Hus 7

Ilus 6

Hus 5

Cykelrum med
Barnvagnsrum

-

och annan st

el med skräp samt två halvbra cyklar
um ?) innehåIlande fler defektacyklar samt ra Pa ffor

styckade cyklar.
, innehåIlande diverse smörja samt enyckad cykel plus en trött vagn.

t cykelrum med styckade cyklar.
med diverse skräp, en cykel och en

Röd dörr - Ingen nyckel passade.

rum

met. Detta ruln
Iokal.

I^nedre planet fann vi ett tomt cykelrum med trasigtIås. Kan bl-i bra tiII att vinte::fSrvara cykla): i omdörr plus lås fixas.
Mopedrum med skräp i, inget ljus men 1åset var OK.Toffsgprym, som vi inte kom in i men efter att hasett^ovrlga grov/torr-soprum så behövs detta säkertockså tömmas. Många defekta tås.

Ir \\

4
(

48-50 Litet skitig
Barnvagnsrum
moped

PORKÄLAGATAN

Hus 12 Stort cvkelrum
en ctetekt cykel

ca 60 rn2 innehål-Iande diverse bänkar,
och en fin cykel i det inre utr)rm-

Iämpar sig till t ex styrketränings-
tl

Hus 9 Ytterligare ett stort cykelrum som inte användsalIs.
Mattpiskrum som icke är i bruk.
Palnvag.nsrum med^2 trötta vagnar plus ett hemmagjortrullverktyg av något slag, kanske en jordfräs.

Stort cykelrurn som används 1ite, dvs IO cyklar ochen påse med tomglas.

oq
4

t'
Cykelrum i bruk.
Mattrum som inte används.
Barnvagnsrum I med diverse skräp i, några tröttavagna):, en trasig cykel.
WC som stank, måste lagas.
:.tidrum med ett par flaskor och lite skräp. Användsdetta?
Barnvagnsrum 2, innehållande cyklar: och mopedverk_
stad samt en halv motorcykel.
Grovsoprum - Usch, usch.
Stor:t cykelrum med 2 st cyklar:.

Mattrum - Icke i bruk.
ETtret_gx*rum med diverse skräp samt en hatt disk/spisbänk från någons husvagn. Trasig lysknapp.
S!9it S.y$trg^ som tydligen används av-våra-ungdomar
tiII mek.run med massor av skräp. Ganska lämplig för:den som har frågat efter kontor.

Hus 2 Stort cvkelrum
bedrivs. Man sä
cyklar I
BgrJlvagnsrum med en mycket trött barnvagn och lite
sKrap.

Hus I Cv]<e+.{um. Ett som vi kom in j. och ett med bytt låsoch järnbalk från andra sidan, dvs från käliarsidan.
Avslutningsvis kan sägas att det finns massor med skiiiit,
som man vad vi kan förstå bara kan dumpa och sedan utnyttja
dessa. Iokaler till någon nyttigare verksamhet. alta ma-tt_piskningsrum har ju fönster och ej så sto):a till ytan, sånågon form av verksamhet kan ma.t ålltid or:dna därl
Vi föreslår: också att man 6nar:ast iordningsstäl-1er ett
utrymme där al,l-a mopedknuttar kan meka i, kanske till och
med två sådana utrymnen?.

Rose-Marie Chr:ister Lilian
P.S. TYCK TILLI Kom med förslagt Tack på förhandt DS

ka detaLj"r (Ia^npbyte etc,) kontakta Börj
gäller den adninisto delen (nycklar etc.)

där för ögonblicket affärsverksamhet
Ijer nämligen del-ar fr:ån slaktade A?ROPOS 3ASiIUN.. .

Nu är bastun repa.r. och klar
att tas i bnrk, Varför då
denna långa våintan ooh lnrnF
de det inte ha gått fortare
att reparera? Ja, I fa11
bastugnrppen s.iälJ hade fått
sköta kontakten ned entre-
prenatören, så hade den nog
varLt kLar inom ]-{ veckor.
(nastr4pp. önskar att i fort-
såttning siäIv få handha
dessa ärenden). Som sagt var,
bastun år nu klar och det
finns ledJ.ga nycklar att
hämta. Beträffande teknls-

e Fridroan, tel 7519546t och vad det
kontakta Christer Seve3.ln, J)1 50 25.
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RapportJrån
"Yttre Miliögruppen"
Du kanske undrade över den smått r:ör:iga bild Sveaborgsgatan

trade under september månad. Sand- och gruströgar' plattot:
och brädor Iite varstans uLefter gatan. Helt enkelt åtgä::-

der för: att förbätt::a vå::a barns lekmiljö i närområdet.

Ett sandhav under lekredskapen i stäIlet fö:: hå::t ogästvän-

Iigt gl:us, som oftast stod under vatten efte:: allt ihåll-
ande r:egn. Nu dränerat och fallmjukt.
Sandlådan utanför Sveaborgsgatan 16 är: breddad och därmed

säkrare ur leksynpunkt.
Dessutom har varje utelekplats på Kaskögatan, Porkalagatan

och Sibeliusgången setts över och Iagats där så erfordrats '

Detta utgör: en liten bör:jan på en uppsnyggning och förbätt-
::ing av den yttre miljön inom vår:t bostadsområde'

Sopcontainern, Sveaborgsgatans skamfläck, skall byggas in
på lämpligt anpassat sätt. Mattpiskställningar utomhus,

cykelstäIl med Iåsmöjligheter och regntak, parksoffor: utmed

Sibeliusgången och mycket annat är åtgär:dsför:slag som snart

kan bli ver:klighet om du göl: din r:öst hör:d till "Yttre
Mil jögr:uppen".
Sist men inte minst: Oin/ditt barns närmaste lekmiljö kan

bri bättre och ::oliga::e om du aktivt tar del i planeringar
av densa,nma !

Ring vår telefonsvaral:e 75L 57 7L eIler Fredr:ik Killander
75L 59 6L, Yttre Miljögruppen - men helst gör ett besök i

vår Träfflokal Sibeliusgången 36, måndagar 19.0O 20.00.
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TRAPP

Trappombuden har haft sitt första rnöte !
uppsrutningen va:: god riksom stämningen. Ville Backman ochurla worffram sammankallade ombuden för att de tirrsammansskulle försöka dra upp riktlinjer för arbetet. Resultatet avmötet brev att br a en folder itarr framställas, innehålr-
ande upplysningar om hur området fungerar. Ett förslag omgrovtvättmaskiner i varannat hus fraÅkom. Likaså fanns för-slag om en barnfest.

Trapqombuden påtog sig uppgiften att r.apporter:a om skadoroch fel i området och att demonst:lera tvåttstugor: m m fö::nyinfryttade. samtidigt påpekades att när: det garr.r skade-anmärningar var det önskvärt att arla boende tog ansvaretatt anmäla dessa.

övrigt som diskuterad.es
städning av utrymmen m
TiIl sammankallande för:
Inga-Li1l Ka::Isson.

var: Gårdsfester, vandalisering,
m.

trappombuden utsågs: Marie Estin och

Det beslöts om en trappombudstr:äff
mötesdatum ä:: 1984-1f-06 kf lB.30 i
Iiusgången 36. De tr:appombud som nu
stående lista.

varannan månad octr nästa
t::äfflokalen på Sibe-
finns är enligt nedan-

Har ni inget ombud i er port?
StälI upp och dra ditt strå till
Marie eIIer Inga-LiII, e11er, 9åoch säg att du vill vara medt

stacken! Kontakta UIla,
helt enkelt på nästa möte

TELEFONLISTA - TRAPPOT,IBUD

Astrid Granlund
Rose-Marie/RoI f Nyström
Keio Pasanen

Stefan StenvalI
Viola Engström
ghrister Johansson
Aino Lindqvist
Inga-Lil1 Karlsson
Margareta Swensson

Iröne RydeIJ.

Jacque Masse

MikaeI Andersson
Marie Estin
Birgitta Larsson (vice)
Gunnbritt Bjurborn
Lena Finnermark (vice)
Märta Lindberg
Magnus Johansson
Roger Stööp (vice)
Markku Sonnerhol-m

Sib.9.32
"44
"48
"52
PorkaIag.

Kaskö9.

3

I5
23

2

6

IO

24

20

I8
18

6
6

T2

20
20
22

752 69 42

752 06 92

85 3r
74 76

93 58

58 60

90 a2

78 22

42 53

752

75L

75r
75r

75r
75r
75r
75r
75r
75r

a2 02

a7 99
88 63

7sr 62 69

Sveab. g

752 A5 70
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bO KATT
I bOSTADSRATT

IIEJ ALLA MEDLEMMAR!
Det är: nu dags, efter sommar:ens vila i sol eller l:egn, att
ta itu med våra gemensamma problem, glädjeämnen och egen-
domar. Varje medlem, även du, trar stot: nytta av att veta
hur man på bästa sätt skall sköta bostadst:ättsför:eningen.

Vi startar med för:sta cirkeln den 21 november kI 19.00 i
lokalerna på Sibeliusgången 36.

Kursen är gratis!

FyIl bara i nedanstående talong som innebär: Din anmäIan,
vilken är bindande.

Vi bjuder på kaffe med dopp!

Vi ser fram mot att få träffa så många som möjligt!

Vät mött den 2I november kI 19.00!

0

OT

00
g0

0
0

0 n0[
000

0tr
T

[0r
!00

t,

Namn:

Adress:

TeI.nr:

Antal pe):sonel::
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Vet du vilka

SEN SU€A)SSON GU^,NPR BODIN OLL€ MNTTSSON

är? lnte?
De är nämrigen våra tre fastighetsskötare, grabbarna
alrt-i-arro och som fixar det mesta. vi fick övertatre från ohlson & skarne när bostadsr:ättsföreningen
des. De tre bor alla "hyfsat nära", som de uttryåker:
och trivs med jobbet.

som är
aI Ia
bilda-

saken

skilrnaden mot o&s-tiden är fr:amför arrt att de inte harnågra speciella mottagningstider DU, utan tar: emot fer-
anmärningar octr synpunkter per terefonsvarar:e i stältet.
Men det brukar gå snabbt att få kontakt med någon av dem.

Nu, efter brf-birdandet säger de att fork tar: hand om många
småsaker i lägenhete):na sjårva, det har brivit lugnare på"expeditionen. De vanrigaste jobben är nu sopor:, låsbyten,k::anar och avlopp som behöver lagas.

och hur tycker de att vi sköter oss då? Bra, för: det mesta.
Men det är kla::t, städningen i tvättstugorna är det förstås
si och så med. Ja, så vet ni förstås attde här tre kan nåspå terefon 75L 14 90, där man kan meddela om något behöverfixas. Mellan 07.00 och 16.00 varje dag finns då där ochhjälper dig!

STÄDDAGEN 21 OKTOBER MELLAN 1 1 . OO 1 4.00
40 vuxna och ca 50 glada barn kom, trots då]iqt vä,der.
STORT tack! Vi grillade korv efter städningen och hade
jätteroligt ihop.
Alla'andra ser vi väl til1 en städ- och spardag till
våren, då vi verkligen hoppas på bättre väder!
F ör att få en blomstrande föreninq i dubbel bemärkelse
måste vi hjälpas åt allesammans. Kom ihåg att det är
våra pengar det rör sig om. Vi ses i vår!

Vid pennan igen, Lilian Hjertman
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NOTISER&NSÄilT
oo OO

O

t\l

Jag är pensionär , 82 å::, som bor på Sibelius-
gången 32 i en 2za. Jag har: bott här i B år.
Det luktar alltid matos i min lägenhet! Köks-
f läkta::na borde rengöras o::dentligt. Dessutom
tycker jag att ventilationen överhuvudtaget är
dåIig; ibland för: kraftig och ibland ingen
alls. Dessutom drar det f r:ån fönster och bal-
kongdörr:en. AIla bo::de förvara cyklar:, mopeder
och barnvagnar på annat sätt än i trapphuset.
Det blir så smutsigt och svårstädat. Ljungs
sköter går:den bra men ba::nen borde lära sig
att inte cykla på gräsmattor:na. Jag tycker
också att det finska dag.iset kunde flytta till
Borgens lokaler, eftersom de har så Iiten gård
nu och planteringarna blir förstör:da. Det var
dumt att Bot:gen stängdes för nu har ungdomarna
har ingenstans att ta vägen.

JAG TYOGR ArI DET /\R NAT,TCI ÄTT GAST-
PARKERINGENI TTTN OSS PÅ SIBELIUSGfuGETI
TGS BORT. VÄRA CASMN S{ALL AT{Vi\\'DA
P.ARKERT}JGEN PÅ SVNEEORGSFARE'I OCTI Di\R
AR TET IDELIGN INBRCTTT CH \AI{DALI-
SERT}GAR. VARFOR ANSTALLM. INfE BO.STADS-

FORETAGN OCEI FOR,SAKRTI{GSBOIÄMI GEMEN.

SAMI..VAKTER I GARAGEN? DET AR JU gtrI
ALLMAI{I .P.ROBLN4 I AKALL,A CH JAG TROR

ArT \rI FöRS/U<NTUCSTAGARE Så\ZAL SOI'{ FöR-
SAI(RTI{GSBOIÄGEN SKLILLE TJÄIIA PÅ ONT.

t'Jannet'

REPARATIONSFONDER, VADDÄ?
JAG HAR UNDRAT VARF0R VI INTE FÅR
NÅGOT BESKED ANGÅENDE REPARATIONS-

Det flnns ett talesä,tt son
säger att ett nrttet äpple
kan förstöra hela fruktkor-
gen. Sanna rak gäller I vår
trappa. Vi ha,r fakttEkt rätt
bra foLk här a.naarsr utom eu
p6rson, vara leve-rner supanp
d.e och festand.e drar htt he-
La åkaltes A,- Säng och det
är ett dJävLe springande ooh
skränsnde dygaet rnrnt. Eu:r
J"änge nåete vl andra finna
oss I d.ette? Ska Porkalae
styrelse göra aåbot åt d,et?

und.rar en pensJ.oaär på
Sveaborgsgatan

ATT VI
HUR LITE
A OM MAN

DEN
LEB

GOR

I{VAT{TALETS'ITVATTIIS II

Gn alla tvättade i sin "egen" tvätt-
stuga och inte gick r:unt i alla ardr.a
också, skulle deL säker va::a lättare
att få tvättider. Dessutcrn skulle
kanske stlidproblemen minska. A:: nnn
förresten inte skyldig att låimna till-
baka alla nycklar n'd-r: nran flyttar
eller-@er lägerrhret?

"Fintvätt 4OoC"

FONDERNA. DET ÄN PÅ TI
rÄn VETA HUR MYcKET EL
VI HAR OCH HUR MAN SKA
VILL UTNYTTJA DEM.

"En som behöver reparera'l

HUNDAC'ARE - SE HIT!
Vet ni inte crn att ni nåste ta reda 1å era
hunda::s bajs? Vi ser hur ni ba-r:a orkar gå

nedanför: huset vid 1n::ker:ingsinfarLen I{asko-
gatan 6-8. Behöver inte era stora hundar mer

notion örresten?
I scrn::as vlintade vi dii:: utanfii:: octr skulle
åka tiII landet. Nåir flickan skulle sätta
foten 1å baksätet i bilen, ser: vi att det
:ir fullt med bajs 1fl skon. Det h:ktar aln
och li:: inte r:oligt att få in i arxlras bilar.

"Ej hurdtratare"

rNHsNrEursll0N
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KVARTAhETS
B@EN9E:

Janne Bergman, Z0 år
Bostadsz.ött
Sibeliusgången 32

rl

Jag bor i en 2:a tillsonnons med Gun och ui flyttade hit för, ganska
precis ett år sedan. vi har inga batn, Jag studerar marknadsförmdng
oeh arbetaz, på safitnq. dagis som Gun.

AkaLLa har goda konrnurdkationer oeh Liggez, ncira stqn samtiddgt som
mqn har stona gnönomr,åden irtpå knutarna. Gy,önomz,åden oeh Lekplats-
errta meLlan husen cir oekså posititst. Vd tr+us ntgeket bra hcir och hay,
f. n. inga pLaner att fLytta.
Apropå Lcigenheten skuLle jag uilja nänrna att Gwt bodde i andv,a hand
fuir på Sibeliusgången nrin jag tz,riffade henne oeh ud bleo oäLdigt
glada nciv' ui fiek den hcin Lrigenheten. För,sökte byta tiLL en stbrv,e
mgry det giek tnte. Tyucirr korruney, man inte ifron när mur bor på
sibeLiusgången att aLLt inte cir så bv,a i AkaLLa som det kanske ser
ut på ytan. IbLand cir det ganska jobbigt att bo hän, t. er. näy'
his^sen och trappuppgången förorenas, fester kan pågå Långt fnan på
småtinrna:wLa, Lcigenhetsbr,åk m, m.

Höghusen giLLar jag inte. De gez, ett tt soustadsintnyek ,t.

stadsbilden hade uav.it treuligare om husen oarit Lcigz.e. Man kan inte
helLer Låta bli att z,eagera på aLLa ungdomay som hcinger i eentrum.

Efter att Bnf. Poykala bdldades tycker jag att ordningen ciz, bättz,e
oeh att folk ocirnar mer om området. Ett stott plus fö2, fastighets-skötarna. De cir toppen! En v,isk med en så stoi för,ening- kan 

-uav,a att
det bli'r' suårt för, de enskiLda medlernnarna att franföra sina åsikter.

Jag skulle önska att det fanns någon gynmastik'tnv,cittning elLer en
L,okal för' r'acket-sporter,. Dessutom att tmgdomarma fiek en Lokal som
de sicilua kunde fina tiLL. Det civ. scikev,t mer positiut cin att bara
" få't ett stciLle, Vad gö2, föz,cildranta för, att hj(jlpa den?'Ett
föz'r.åd för, uindsurfingutz,ustningaz. stå2, också på min önskeLista,
Gv,annkontakterma kunde ocksä uaz.a bättre.

_1 o.^{ t Q)'LAI ry14.A,r-:-

21



EN LYCKLI? FPHILJ VID SANDÅOAU
loiu{aoe- PBocinnxep+BE r4Eb stN FRU LtsBEr *, i1!F/r,

\t, a\ a
J

- t t\
--

a

!-.

i-

I

t

t

tl

or t

r'

tt

t i
It a a

a

\ a
I tatC, \

t t a
tI

aa a

aa tta t ata a-
J t

i t
It t

tti

a

t
a

a

-å

Jegqee.
Ue.. fo*tteB iloq

Bvt träPFATTARE
o cr{ 9tsPtu A
TFFTER PJii SEE
päR Trt "'

o
R9DqR zå$lr{

oD&(LAur!
uDhU

c
fiå4^g

r{

PArs

22



RET)rIKflONENOCH TItL SIST FRÄN OSS PÅ

rönlÄr oSS, att ni fått vänta på. porkalen nr 3!
Av olika orsaker har vi inte kunnat få fram allt material
i tid. Inget ont som inte har något gott med sig, nu fick
vi med noteringarna f::ån stämman!

Vi vill tacka LILIAN HJERTMAN samt CARIN och K-G r,örveNoun
för der:as medverkan i detta nummer. Utan dem hade nog ut-
givningen försenats ytter:ligare!

I somras tyckte vi att Porkalen nr 2 innehöll vätdigt
mycket information. Detta nummer: innehåller faktiskt något
mer. Som ni ser händer det hela tiden saker i vårt område.
I sjäIva verket händer: det så mycket att de olika arbets-
grupperna återigen vädjar tiII tä=.rrr.: oM DU KiiNNEn fön
ATT VARjA !{ED r EN ARBETSGRUPP, nön aV Drct VI BEHöVER rön-
ST;iRIAUNGt Ring antingen t:esp kontaktpet:son, till Träff-
Iokalen.sibeliusgången 36, tel 75L 57 7I eller gå dit mån-
dagar I9.O0 20.00 om d.u vill veta mer:a.

Jä, nu är d
här och sed
med något n
redan nu

et redan långt in på hösten. Snart är vintern
an skriver vi 1985. Som ni vet kommer vi inte ut
ytt nunmer före juf så därför: önskar vi er alla
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LC)th NNEqD eTti
Än opn NÅcoT sPEcrE!f,T Du
VILI VI StrÄ EA I'PP I NÄSTå
NI'}'IMER AV PONKÅIEN?

Än os'l NÅcon son liR sÅ BRA
ATr DU YrLI, Äfr ELER SKÄtr., rÅ nrqe pÅ og"lt

iin mn nÅCOr SOII CöB DIO Så rLY F-D ATT DII YU,L AfT FLER SKAtt FÅ

REDA PÅ DES?

lra koatakt med Lena Jakobson, tel 752 8, 75' Eon ser tllr att det
kooner ned L aåista nrunner av Porkalen.
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