
I I

KVARTALSMAGASTN rön BoENDE r BRF-poRKALA

OPA6RNDR

NUMI,lER!!

A.

Tj
o

ejerno tor mokten,vögod lösning i
rosq ! Stu len bi ld,omsloget ovslojot I I



@

P@RKAEEM
Kvartalstidskrift för boende i
bostadsrättsförening Porkala'
Utkommer med fYra nr Per ar'

redalM,ion'
Lena ilakobsson
Ansvari-g utg
Text- och ma

ivare.
terialplanering .

Layout, redigering och
montage.

M areta Swensson
Tex ear ng
Korrektur
Utskrift

Swz
-zzÄrs

Porkalens redaktion arbetar
-osom en fristående arbetsgrupp

under Porkalas styrelser sorTr
har att före varje utgivning
besluta om upplaga, kostnader
och dessutom godkänna, text,
Iayout och övrigt innehåI1 i
tidningen.

S.uz
-/A\-
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Ledarskribent i detta nummer är Henrik Axiö, anstä11d hos
SML - Stockholms Mark- och Lokaliseringsbolag.

VAD HÄNDER I KISTADALENS ARBETSoMRÅDEN?

t'tåtsättningen för utbyggnaden
av Norra Järvafältet var att
skapa en levande stadsdel med
bostäder, arbetsplatser, ser-
vice och rekreation. När nu tio
år förflutit är det lätt att
konstatera att måIet nåtts. Ca
30.000 boende är jämt fördelade
i Kista, Husby och Akalla bo-
stadsområden. Kista Centrum har
all tänkbar service och ett
upptagningsområde som når långt
utanför stadsdelen. Det sist-
nämnda inte minst beroende av
utmärkta kommunikationer, bus-
sar, T-bana som fungerat sedan
första nybyggarna flyttade till
området. Via E4:an når man
snabbt nåae City och Arlanda.
Strövområden, idrottsplats och
AkalIa by gör fritiden menings-
fuI1. Dessa gynnsamma förut-
sättningar trade stor betydelse
när de första stora elektronik-
företagen, Ericsson, Rifa och
IBM, valde Kistadalen som etab-
Ieringsort. Det sista avtalet
för då Too.Ooo m2 kvartersmark
som i mitten av 1970-talet
stadsplanelades för kontors-
och industriändamåI i Kista
arbetsområde undertecknades
nyligen.

Blickarna vänds nu norrut i
Kistadalen. Här har Saab m ft
bilföretag sedan länge såIt och
servat bilar. Med Strömbergs AB
(r'inlands ASEA) och OX bensin-
station har en ny etablerings-
våg nått Norra Kista arbetsom-
råde (f a Akalla arbetsområae).
Förhandlingar om etablering
förs med ytterligare några
företag som tillsammans har ca
300 anställda.

Det är främst företag inom
elektronikbranschen och annan
högteknologi som söker sig hit.
För att ge små elektronikföre-
tag ett förmånligt etablerings-
alternativ planerar Stockholms
stad en elektronikby i Norra
Kista. Lokalytorna planeras för
företaq som behöver 10O-I.000
m2 vånlngsyta. upplåtelseformen
btir bostadsrätt men även möj-
lighet att hyra.

Mot E4:an i Sollentuna kommun
bygger Åke Larsson Byggare AB
17.000 mz kontor för uthyrning.



Det stora intresset för Norra
Kista arbetsområde medför att
pågående stadsplaneläggning av
kommande arbetsområden (se
karta) påskyndas.

Norra Kista arbetsområde kommer
atltså successivt att växa fram
under slutet av l98O-talet och
1990 beräknas ca 3.000 männis-
kor arbeta trär.

Detta medför givetvis förbätt-
rat kundunderlag för exister-
ande butiker och restauranger i
Akalla. Apoteksfilial och andra
serviceinrättningar kan för-
hoppningsvis bli verklighet.

För ytterligare information om
vad som händer i Xistadalens
arbetsområden, ring Henrik Axiö
eller Anders Nylander På Sttl,,
tel 14 2A 80.
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srÄI.{I{A rön gnr PoRKALA

Datum: 14 oktober t9B5
Tid: Kt 19.00
Plats: Teatersalen Akalla Träff

Bo med bostadsrätt - det är att bo till självkostnad med inflyt-
ande och demokratj-. Det är du och de andra medlemmarna i förening-
en som ska bestämma tillsammans. På föreningsstämman behandlas
föreningens ekonomi, verksamhet under året, medlemmarnas krav och
önskemål. Ett bostadsområde kan bli bättre och bättre. Till det
krävs medverkan av dem som bor där. De nya förslagen bör komma
från medlemmarna och diskuteras. Är det något du ,riff ändra på?
Förbättra? Ta upp det på stämman.

Kan du som bostadsrättshavare inte vara med själv, fyll i fulI-
makten I
Bevaka dina rättigheterl

vÄr.nol,tl,tnut

FULLMAKT
Varje medlem har en röst. Med1em får inte utöva sin rösträtt genom
ombud annat än genom äkta make(a) eller genom medlemmen varaktigt
samboende närstående.

Ful'lmakt för:

Namn (bostadsrättshavaren) :

Bostadsrättsbevisets nummer

e'-{.'-'

Bevittnas

aa..a.a.ar
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Ungdomsspara i HSB så
ligger vägen öppen till
en egen bostad
Det finns många olika
sparformer, som du vet. Men det
finns bara €rlr där du kan slå
två flugor i en smäll.

Bara i HSB:s UngdomssPar kan
du samla pengar på trög mea
skattefri ränta. Och samtidigt,
från första spardagen, få en
plats i HSB:s kö. HSB:s Ung-
domsspar ingår i det statligt
preinierade AI Iemanssparandet
tOr ungdom. Därför är också
sparräntan lite högre än den
brukar vara, L,25* över Riks-
bankens diskonton.

Bonus mellan
16 och 18 år
Att spara till bostad i HSB kan
man börja med från den dag man
födsr orTl man har lust. Men
själva Ungdomsspar får man
vånta med till det år man fyl-
ler 16 år.

Varje månad kan du sedan
sätta in ett valfritt belopp
upp till B0O,-. Totalt kan du
spara högst 30.000,- (+ räntor)
på kontot.

Du trar dessutom en extra
bonus på 58 att se fram emot
under ået första kalenderåret
du sparar. Den läggs till rän-
tan den 3I december. Så du
tiänar på att spara mvcket och

"[.t sätla igång-snabbi. såae
bonus och ränta är alltså
skattefria. t

Bonus och lånerätt
mellan 18 och 25 år
När du fyllt 18 år och har
minst t.2oo,- (inkl räntor) på
kontot har du rätt att låna
pengar, när du ska köpa HSB-
Iägenhet i en nybildad bostads-
rätts förening.

Du får ratfisxt låna tilr
hela insatsen, frånräknat det
du har på aitt konto. Dessutom
får du låna ti11 bosättningen.
Änaa upp tiII 21.OOO,-.

rl

Lånerätt mellan
25 och 28 år
Efter 25-årsdagen har du precis
samma lånerätter som tidigare.
SåväI till insats som tiII
bosättning. Och samma skatte-
fria sparränta, som ligger
L,252 över dl-skontot. Det enda
som förändras är att den extra
bonusen inte gätler från och
med det år du fyller 26 år.

Från Ungdonsspar
tilt Bocpar efter 28 är
Det år du fyller 28 år är ditt
sista i Ungdomsspar. Det har
regering och riksdag bestämt.
Men då hjälper vi dig att föra
över ditt samlade sparande tilI
en annan förmånlig sparform:
Bosparkonto i HSB.

Här kan du fortsätta att
spara till din bostad. Och
behålla din plats i HSB-kön.

,Ju mera pengar du kan spara i
förväg desto lägre blir dina
bokostnader
Du har bra lånevillkor i HSBI
Hela insatsen, minus ditt spar-
ande, till du fyller 28 år. Men
tänk på at.t ju mera du måste
låna desto högre blir dina
bokostnader.

Därför är det bra om du spa-
rar lite extra i förväg. Då
komer du att trivas ännu bättre
när du ska börja bo i din HSB-
lägenhet.

så trär går det till
i HSB-kön
För att spara i HSB ska du
givetvis vara medlem och ha en
åndet. Om du av någon anledning
inte vitl vara med längre får
du tillbaka det du betalt för
andelen. l'ledlem kan du vara i
vilke4 förening du vill, äIltså
inte bara på ain hemort. Ingen-
ting hindrar att du blir medlem
i flera föreningar.

Däremot kan du bara ha Ung-
domssparkonto på ett stäIte.

<q )
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Vi på redaktionen vill tacka aIIa er andra
Den här gången blir uppgiften lite lättare.
Lösningen skall vara red. tillhanda senast
Lämnas till: Lena Jakobsson
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EKORRE AR l. En insekt
X. Ett rovdjur
2. En qnaqare

vTLKEN uÅNep Än DET JUL? 1. November
X. December
2. alul-ember

vAD HETER vÅn sostADs- t
RATTSFORENING? X

2

Sibeliusgången
Porkala
HSB

vAD BRUKAR MaN Äte
rrr,r, pÅsxa

l. Agg
X. Kyckling
2. Skinka

VTLKET AV
HAR LOV?

DESSA TRAD l. Gran
X. En
2. Biörk

VAD HETER KANINEN I
BAMSE-TIDNINGEN?

I
x
2

Skutt
Stampe
KaIle

N[n rr,vcnn rr,yrrrÅcr,anxe r. på
söoenura x. på

z. pä

varen
hösten
aotnmaren

gun uÅNcn rrMMÄR HÄR ETT
DYGN?

I
X
2

L2

24

VAD HETER PARKERINGS-
GARAGET VI HåR?

1. Porkala-däcket
X. BiLdäcket
2. Kaskö-däcket

rnÅlr vrr,xer LAND KoMMER
GATUNAI.INEN I AKALLA?

l. Sverige
X. Norge
2. Finland

Namn: . . .... .. ... . . .. . . . ... .. .

Adres s :

Åtaer: ..
LYCKA TIIJLI l:a PRIS 60,- kr

I.:.A RATTA
LOSNINGEN
tiII Por-
kalens
barnsida II
har sänts
in av:

MARIA AI{IDERS-
soN
Sveaborgs. fg

GRATTIS I
Kr 60,-
kommer med
posten I
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HUR FUKT ocH uöcnr, uppsrÄR ocH HUR DETTA KAN MoTvERKAS r HUs.

Fukt, mögel octr röta blir ett allt större problem i hus. Vi i erf
Porkala har varit relativt förskonade från problemet. Vi har dock
haft vissa lägenheter, där badrummen har blivit angripna. Fukt-
och mögelskador kan ha många tekniska orsaker. De vanligaste är:

Otillräcktig ventilation
täthet.

octr fuktbildning genom material-

Betong, som inte tått torka ordentligt före golvläggning.

Kapillär uppsugning av vatten från markunderlag.

Fuktvandring genom tryck- och temperaturskillnader i betong-
plattan.

Lednings Iäckage .

I

2

3

4

5

Man behöver inte
hus. Den fastnar
bli mer och mer

vara allergisk
.-Or nar, Klader,

besvärande med

för att besväras av mögellukt i
möbler och hemtextilier och kan

tiden.

Ledningsläckage

a

.,::
a

a

Vad kan vi göra för att motverka detta?

En enkel åtgara
1ämna badrumsdö
utsuget ovanför
inte har någon
Därför ska man
försvinner.

för 3tt slippa 
-mögel och fukt i badrummen är att

rren öppen. Dä fär man en Iuftgenomströmning till
badkar:et. Problemet med våra lägenheter är att vi

till-luft, utan endast utsug, i kök och badrum.
inte täta fönstren så vät att luftgenomströmningen

Styrelsen har beställt ett helt energisparpaket av K-Konsult.
Kostnaderna kommer att hamna runt sEK r.0o0.000,-. Vi har vart att
inte montera in frånluftsvärmepumpar, då kostnaderna för detta
blir mycket stora.

K-Konsult tråtler som bäst på att söka räntebidrag för energibespa-
ringsåtgärder åt oss. Senare under hösten, när kylan trängår pål
kommer mer information och arbetet komt'ner att vara igång.

Styrelsen
gm

Ville Backman
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Tidigt en morgon i mars.
spettarnas trummande tar
En föraning om vår

Kattugglans spökIika hoande upphör, hack-
vid. Trastarna vaknar när dimman lättar.

Hoppsan, tänker du, har en naturpoet smugit.sig in i Porkalens
redaktion? I Nej då, stycket var helt enkelt taget ur Föreningen
Rädda JärvafäItets folder och den beskriver Hansta. Hansta? Ja,
vaddå, tänker du kanske. Varför skriva om Hansta? Det föIl helt
enkelt på plats bara p g a att ledaren beskriver Akalla Industri-
område, numera kallat Norra Kista av "gubbarna" som säIjer land.
Norra Kista kanske ktingar bättre i kassalådorna

HANSTA. Ditt närmaste strövområde, fyllt av djur, natur
är ett av länets förnämsta. Jag tycker att det är på si
detta framhålles som en stor fördel med Akalla/Porkala.
NATUR - mitt i storstadeif

s

och luft,
n plats att

&

o
o

St
Iok

noa
och
rfendast på 20 minuters avstånd

ligen anser Hansta, AkaIIa By

Hansta-området är hela 250 ha stort och har ett rikt
fågeIliv, lundar av ädellövträd, bär, svamp, blommor.

"guldgruVof".
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Hansta-området har av Stockhol-ms Kommun planerats att bebyggas för
ca 17.OOO invånare och ca 10.000 arbetsplatser. Byggstarten har
hela tiden skjutits på framtiden - ibland har det sagts att pla-
nerna skrintagts helt - så har saken dykt upp igen. Sista ordet är
att byggnationerna skalt påUörjas runt år 1990.

om det är bra eller ej är åsikterna många, olika och långa. Före-
ningen Rädda JärvafäItet är definitivt emot (kontaktperson Ronny
Carlsson, tel z 752 92 87). Andra är för av anledningar typ: folk
måste bo, arbetslösheten är stor, arbetstillfällena blir många,
osv. Om Hansta bebyggs kommer de nya bostadsområdena säkerligen
att omfatta full särvice för sina boende och då tänker jag närmast
på sådana saker som bibliotek, apotek, Iäkare, social service,
barntitlsyn m m.
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Akalla är en redan bebyggd stadsdel intitl Hansta. I vår föreningfinns 807 hushålI, i Akalra totart över 4.ooo (det är frer än iKista). Kista har fu1l service. Varför har då. inte Akarra det? EnIäkarstation är planerad-för området, men med "provisorisk,' pta-e-r].g i Husby under ca 5 år (p g a tokalbrisr i Ärarra). Hss-?oie-ningarna i sambarbete med flera andra föreningar har ansökt om ettapotek i området, men blivit hänvj-sade tilI "irovisoriet,, i H"";t.
om den provisoriskt placerade Iäkarstationen i Husby visar siglika permanent som apotekets, blir det nog Husby Våiacentral istället och inte Akalla.

Nej, Akalla-bo, höj din stämma och säg ifrånttill Kista än Akallal Vi som bor här Ät<utte imindre stad och vi har rätt till futl service,läkare, apotek, försäkringskassa, systembolag,tidsverksamhet, kultur m Å. Oet är vi värda.

Skriv gärna titl porkalen om vad Du
bara att bo, det är att leva medt-

TRAPPOMBUDSNYTTI

Husby har närmare
antal fylla en
såsom täkare, tand-
naturområden, fri-

tycker. Akalta/porkala är inte
t'Lena"

/A

vÄr,xotqtqnm r cÄucnr, vi börjat nu få titernötenl Nya.trappombud anmäier sig och nusluter upp. Vi saknar 35 frivillig"-iiii
fart och
är vi ca

fläkt på våra
22 personer, som

Det kanske kan vara bra att veta för Er som funderar på attansluta sig, att det är inte så betunganae. vi träffal regerbun_det, pratar, fikar, 1är kännalarandrå och stimulerar varandra iuppgiften som trappombud. vi ska försöki bjuda in ,,intressanta,,personer tilr kommande möten. sist hade vi bjudit Hansa_städ, mende kom inte (at1, vilket alla tyckte var synå, eftersom städningju som a'tf. vet är ett "hett" äåne för-åss boende.
Du som vil1 veta mer
gärna ner eller ring
HäIsningar

Marie Estin
Kaskögatan 1g
Tel: 75L 87 99

om vad det innebär att
mig:

vara trappombud, kom
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ALLT KOSTAR PENGAR, ELLER ....?

rnget är gratis. Det klassiska uttrycket: "Det bästa i världen är
fritt", gäIler inte längre! Åtminstone inte vad gäller vår miljö.
sol, sandr gräs, stenar och träd. Det som finns i porkala är pla-
cerat av människohand. Att skapa, planera och placera en ytträ
miljö i ett bostadsområde av vår typ är inte gratist Den ursprung-
liga miljön, ritad och uppförd och tilI för tffFsedan undärhåi-
len av Byggfirman ohlsson & skarne, har utsaG för ca 10 års
nötning av oss som bor här; det klättras, klottras, klängs,
slängs, sIäpas, kastas, sparkas och skräpas ner.

Yttre miljön är tydligen något som vi boende behandlar nonchalant.
Utom i vissa falr, då det klagas på att inget görs åt det hetal
Saken är den att det varken är speciellt ekonomiskt eller stimule-
rande att laga en sandlåda och fyrla på ny sand, när den redan
två dagar senare är söndersparkaå och- sanäen rigger mer eller
mindre spridd utanför tåOan. Det är inte heller ipeciellt tilt-
fredsställande att bygga in en sopcontainer, som redan innan bygg-
nationen är kIar, utsätts för klotter!

Porkalas nuvarande styrelse (knappt I år gammal) anser trots detta
att yttre mj-Ijön är en viktig fråga, dels för alla de barn som bor
här och som behöver lekmiljöer, dels för oss vuxna som kan behöva
en stimulerande och trevrig mirjö. Arbetet med yttre miljön har
därför påuc;rjats. r porkalån nr 3, sid ro och ri, står tite om vad
som redan gjorts och id6er om vad som kan göras. Anslagstavlan i
detta nummer tar även upp ämnet.

Miljön i hörnan siberiusgången/eorkalagatan hålter på att byggasom efter ett förslag med rötter hos de som bor där. En ny arbets-grupp för hörnan Porkalagatan/Kaskögatan har bildats på å" uå."å"=eget initiatj-v, den består hert av iork från närriggande hus.Förhoppningsvis kommer detta förslag att ligga r<fai[ före jul ocharbetet pånörias nästa budgetår. arit som alIt kalkylerar styrel-
gen 19d en upprustning på sikt i storleksordning"r, i milj. kionortDet bör understrykas, att det här är inte något vi får giatis,inte heller är--det något som utförs på en kafferastl Styrelsensförhoppningar är naLurligtvis^att de nya upprustade mj_tlöerna :baserade på ae boendes önstcemåt skari behandlas mindre noncha-lant. Det är ingen stimulerande tanke att kasta I miljon kronor isjönl

r vårt område bor till större delen barnfamiljer. Av detta förstår
Tan att miljön runt om måste anpassas titl aeita. Barn rever,leker, -låter och upptäcker - nå|ot som det är osunt att försöktata ifrån dem. som boende får man komma ihåg å"al;;-"å*t der fakrumatt har man valL att köpa en bostad i ett barnrikt område i ;; -

storstad så ha-Fmant

Alltså, ett litet tankvärt ord på vägen:
sering kostar många onödiga stantar varje
väI kunde användas till annat. Det är j;
handlar om!

AlIt kostar och vandali-
budgetår, slantar som så

faktiskt våra pengar det
t'Lena "



STINA OCH TORE
DCI II

Det var en fredag eftermiddag i
mitten av maj. Stina bäddade.
HrTr, tänkte hon, det är bättre
att sova i vardagsrummet än
inne hos Eva-Maria i röran av
CaroIa-skivor, hårspänningen,
serier, kIäder och smink.

Tore och Eva-Maria trade åt<t
för att hämta Stinas mamma som
kommit med tåget från Wilhel-
mina. Hon skulle stanna en
vecka hos dem och sedan åka
vidare titl sonen i Jönköping.

En snabb blick på klockan
sade Stina att hon kunde sfå
på tatfebryggaren och hämta
tvätten, innan de kom.

I tvättstugan var det lika
smutsigt som vanligt och dess-
utom hade någon tagit Stinas
ena maskin utan att be om lov.
Stina hade visserligen inte mer
tvätt men sådant irriterade
henne i alla fall. Snabbt tömde
hon tumlaren och lade sista
tvätten i centrifugen. Hon
började vika ihop tvätten medan
centrifugen gick och hon hann
nästan bli klar innan den stan-
nade. När hon skulle ta ut
tvätten ur centrifugen så gick
det intel Locket satt fast!
Stina drog och svor men locket
gick inte att rubba. Stina
packade ihop den färdiga Lvät-
ten och gick muttrande hem.

Tore och Eva-Maria hade redan
kommit.

Stinas mamma stod i hallen
och såg förvirrad ut. Var höIl
Stina hus? Var inte hennes
dotter tremma och tog emot
henne?

Stina tappade hälften av
tvätten på golven i hissen och
klev svärande i-n.

Hoppsan, är ni redan här?
Hej Iilla mamma, ursäkta mej.
Tore, kan du ringa förvaltning-
en? Centrifugen är trasig,
locket sitter fast, jag kan
inte Eva-Maria, öpPna sov-
rumsdörren är du snälI, tack!
Jo jag kan inte få upp tvätten
alltså. SnäIla mamma, kom in
och sätt d"j, kaffet är klart
och tårta hår jag också, Tore,
ring är du snäll ... !

Framåt kväIlen hade saker och
ting lugnat ner sig. Jourbola-
get hade tillkallats och för
dryga 500 kronor hade de hjälPt
Stina få ut tvätten, men den
kostnaden var hon inte medveten
om. Familjen satt samlad fram-
för TV:n. Mamma Gudrun var nöjd
med mat och undertråttning och
Eva-Marias betyg. Stina Pustade
ut.

Omkring 2I.30 var Gudrun
trött och för hennes skull gick
hela familjen till sängs.
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Klockan 00.45 vaknade Tore
av ett förfärligt oväsent En
grammofon dånade, hissen åfte
upp och ner, stoj och skråI
hördes uppifrån. Åh nej, nej!
fnte fest hos grannarna! Svär-
mor! Utflykten! Oj, oj, Tore
lade kudden över huvudet. Han
kunde inte somna om.

Det kunde inte resten av
familjen heIler. Kt 0f.30 satt
de samlade i köket.
- Vi ringer jouren igenr sä

Tore.
Javisst, sa Gudrun, så får

det inte gå tirft
Jamen, vi kan väl ringa på

först, sa Stina.

-.-Y3*", jag är hungrig,
gnällde Eva-Maria.

fngen lyssnade. Jouren till_kallades igen och Ijudnivån
uppifrån dämpades.

Familjen sov oroligt och entrött, gnällig stämning rådaekring frukostbordet föt jande
morgon.

När de sent omsider gav sigav till Skansen såg Stina enlapp i porten. "Vi ska ha fest"stod det. Lappen hade suttit
9är i 14 dagar, såg hon pådatumet. Lite skamiet täi:<te
hon på namnlistan som Tore 

-Jatt
runt med på morgonen

(Forts. nästa nr)
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Styrketräningslokalen kommer att vara färdiav september. fngemar hälsar att Ni som ärk?. ringa till honom och komma upp för att
man - tors r 9 . 00 20 . 30 ,7gZ 

70 .7,

Medlemskort: kr lOO,-
Nyckeldisposition: kr 50,- e,

Äldersgräns: 16 år f
a

g i mitten
intresserade
hämta nyckel,
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Eftersom många klagomål inkommit från olika
;åii-"ittå våckan (vecxa 34), om mopedåtcnins
på fvaflar och nätter, ber jag de föräldrar
liff "knuttarna" att de talar med sina gng-
å"*"r,--;å-;a; de inte för oväsen sent på
kväIlarna. "TraPPombud"

Sista datum för inlämnande av material (insändare'
t""f."i"g"t, kåserier, artiklar m m) tilt Porkalen
numret) är I985-I1-10.

Sorn
Gu

gO

Tilt hYresgästerna
Jag har varit trappombud sedan föreningen startade den verksam-
heten och det 6ar -varit mycket positivt. Våra trappombudsmöten har
octcså varit givande. Det mest positiva är att man lärt "känna"
sina grannar. Oet negativa är, att somliga tror att det är trapp-
ombudet som nilt"r på och kommer med t ei t l.gomå1, men så är inte
fallet. vi trappombud ska stödja och 9e information. Jag hoppas
att min insändäre får er att förstå att vi är den positiva
länken, inte den negativa, mellan styrelse och tryresgäster'
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R... OCH TITL SIST FRÄN OSS PÄ

På sid I i detta nummer skriver vi att tjejerna tar makten
och det är faktiskt sant. Margareta och jag är numera hela
redaktionen. Ryktesvägen har vi hört att eventuellt en tjej
till, Lilian Hjertman, är intresserad och det tycker vi
låter lovande!

Vi ska försöka komma ut med ytterligare ett nummer före jul.
I det ska vi berätta bl a
liv som Norra Järva b j ude
kunna avslöja den n ast
tills "hemligatt en

d
sk(l hc,

\

om det stora utbudet av förenings-
r på. Fö
relsen, samt lite mer om det hit-

tet!
Vi hoppas även på många bidrag från läsare, förvaltare,
aktiva m m. Men snETlEl-Tffiiden för dead-line ! Det är
omöjIigt att planera annars.

Omslaget på detta nummer utgörs äv, ja eftersom vår
förträfftige tecknare Markku har flyttat tar man vad man har
och ca kI 0I.00 en måndag natt kopierade jag omstaget till
postens folder "Skriv som du talar" med lite annorlunda
text. Hoppas ni förlåter mig, kära grannar octr medboende!
Vi hörs i nästa nummer med glada miner och tåga, hoppas jag

ttLena"

TILL ER SOM KLIPPT SONDER PORKALEN FOR ATT SKICKA IN BARNSIDAN:
Ni kan få ett nytt ex om Ni går ner till styrelselokalen måndagar
kl I9-2O (Siletiusgången 36 nb).I
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