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Med denna ledare Skolorna i
riken r,Än xÄNwA DrN sTADSDEL.

Akalla inleder vi en serie under rub-

Ledarskribent i detta nummer: stig Brenckert, rektor

Skolorna i Akalla Akallaskolan, Oxhagsskolan och Stenhagsskolan
ger vår stadsdel liv och färg. Det är tre trevligt byggda och fint
färgsatta skolor. Det går många elever här: i Iåg- och mellanstidesko-
Iorna Oxhag och Stenhag är det ca 400 och i högstadiet i Akallaskolan
drygt 300. Antalet vuxna som har ansvaret för skolverksamheten är ca
I50. I skolorna har vi 19 klasser på Iågstadiet, 19 på mellanstadiet
och t4 på högstadiet.

Eleverna kommer från olika miljöer och för med sig skilda erfarenheter
som på ett tyckligt sätt berikar tillvaron i skolan. Så t ex har vi
ett stort antal invandrarelever i skolan (ca 308). Flertalet invand-
rarelever talar och förstår svenska bra och undervisas på svenska men
har dessutom möjlighet att få några timmars undervisning i sitt hem-
språt< ett drygt trettiotal förekommer.

Det finns två grupper av invandrarelever som får särskild uppmärksam-
het. Den ena är våra finska elever som går på mellanstadiet och får
sin huvudsakliga undervisning på finska men dessutom tränas i svenska
för att på trögstadiet kunna delta i undervisningen i vanlig klass. Den
andra gruppen elever är de som nyligen kommit titl Sverige octr inte
alls eller mycket aåfigt behärskar svenska. De går i s k förberedelse-
klasser, där en intensivträning i svenska skall underlätta övergången
t.itl en vanlig klass.

everna i våra skolor har det bra, trivs och tycker det är roligt att
i skolan. Detta beror bI a på att undervisningen och andra aktivi-

ter är stimulerande och att tillvaron för flertalet elever är trygg.
ra lärare lägger ned stor möda på att få undervisningen att fungera,
t ge framtidshopp och vardagstrivsel.

Det jag nu har beskrivit kan verka som en idyll med många glädjeämnen
och få problem. Så enkelt är det naturligtvis inte. Problem av skilda
slag möter vi dagligen. Det stora problemet för oss är de nedskärning-
ar som vi har tått och kommer att få. Det kan synas mycket med I50
vuxna i skolan på arygt 1IOO barn. Men då är det.ii:.tigd.tt veta att
en stor del av personerna arbetar här bara t.ill en del, vissa hem-o- g ei bara några timmar i veckan, annan personal har halv-spraKslarare i

tid eller deltidsanställningar

På vissa lektioner kan de! vara så att en lärare har att svara för
undervisning av 30 elever. $om var och en kan förstå, är det en när-
mast omöjlig uppgift att individualisera undervisningen och tillgodose
varje elevs behov under sådana förutsättningar. Vi har redan känt av
de problem som uppkommer under rasterna, då vi inte längre har några
fritidsledare som kan stimulera verksamheten under elevernas fritid.
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Sko1an idag är till skillnad mot förr öppen. Jårt smarbete med föräId-
rarna är gott. De är välkomna att följa undervisn-ingen i klasserna'
Detta sker ofla p5 .ft "Vttä*"tiskt 

sätf så att en föräIder t ex till-
bringar en rr"r.r dag i en xrass, följer undervisningen och kan hjärpa
tilt. I varje klas! finns det klasskommitt$er som stöder eleverna på

;å;;; "atf. 
b";;l "* initiativ till basarer octr insamlingar för att

Lilå; !ånomröra lägerskolor, utflykter och annan samvaro utanför sko-
lan.

Hem och Skola-föreningen är aktiv' Den uppmuntrar
arrangemang som teatär, fiIm, nutidsorientering'
;;å-;å""iniriara9 för olika ändamål'

Skolan är också öppen mot samhäl1et i övrigt-.--På.1åg- octr mellansta-
diet har eleverna kontakt med närsamträIlet här i Akalla och Norra
Järva octr på högstadiet vidgas kontakterna genom studiebesök och så

"*å"i"g-"* 
glno*-öneo (praktisk yrkesorientering), dvs 14 dagars arbete

;älö;åa.g1 
-sror..r samårbetåt .åa fritidsförvattningen, socialförvalt-

ningen octr dii;;;:15 J sätt försöker vi att stötta varandra och

ranåxe framf-ör allt hjälpa elever som kan vara i riskzonen'

Jag är glad att tra fått möjligh.et -at-t- berätta något om det intensiva
Iivet i skolan och ge en fosiliv bild av verksamheten' Det är ange-
Iäget att understry-ka at€ vi kan vara stolta över våra skolor i
Akalta. Men vi aIIa har o"f."å-.rriåarrirrg-"Jr-rr.t"- rädda om dem och på

olika sätt stötta verksamheten octr gemensamt arbeta för at vi inte
drabbas av ytterligare nedskärningar utan får behåIla och i bästa faII
å;;-;å;" ,J".r-r-"-.TJå ä;a sättet kan vi 9e _våra..barn den kommande

vuxengenerationen den bästa tänkbara grunden för- att bli glada och

k;;;iö" människor och känna sig trygga i dag och i framtiden'

eleverna genom olika
rundvandringar och

INGI,ASNING AV BALKONGER

Som Ni kan se På "Anslagstavlan",
trar styrelsen P g a arbetsbelast-
ning skjutit uPP ^ avgörandet om

inqiasninc. (rörfrågan har inkom-
mi[ från ån del boende).

I början av november kommer sty-
relsen- att dela ut en enkät i
ärendet ti11 alla hushåI1.

För att kunna avgöra frågan så
korrekt som möjligt, anmodas ni
atF svara på
senast 30 nov

och lämna in enkäten
ember 1986 i StYreI-

9enbeliusg

Styrelsen

36 (brev-selokalen Sj-
inkastet).

Tack på förhandl
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srÄuuA rön gnr PoRKALA

Datumz 20 oktober 1986
Tid: KI 19.00
Plats: Teatersalen Akalla Träff

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

Kan du som bostadsrättshavare inte vara med sjäIv, fyII i futl-
maktenl
Bevaka dina rättighetert

VALKOMMEN I

Varje medlem har
ombud annat än g
samboende närstå

FULL!4AKT
en röst. Medlem

enom äkta make(a)
ende.

får inte utöva sin rösträtt genom
eller genom medlemmen varaktigt

Fulirnakt för:

e
l rl

a'-\-<i

Namn (bostadsrättshavaren) :

Bostadsrättsbevisets nummer

Bevittnas

3
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I början av sonrmaren infö rskaffades för vår del av kvarteret en

stäIlning och tre gunghä star. AIlt var f rid och fröjd tiIIs

olyckstil
vanligt gungar p

lbud inträffade en helg
å hästarna, IossnaY fäste

i slutet av
t under en av dem,

j uli. När barnen
dvs me

häst och betongk Ioss. Barnet far mea vårasam fart bakåt och undgår

nöd och näPPe at t sIå huvudet i bakomliggande klätterstäIlning'

Undertecknad, som med gIädje sett -tekstäIlning 
octr -gunghästar instal-

lerade så att min a-åriga 'åotter ^kan leka "ttä"t 
vår och andras upp-

sikr, virl narurligtvis h" ;:ä;ia'-åt"åt"" tirr till-budet' som föräI-

der vill man ju att barnen "tt"if 
leka i'en säker miljö'

Jaggräveruppsand-e.n.,'?'.tillallatrebetongklossarnaunderträstar-
na. Under den- ,,kvaddade" nåsten finner :lg "it båda bultarna lossnat

octr Iigger lösa i s.nderr'.-:;; far--t'rf ivåra dessa bultar ' under de

övriga två nastårrr. finner jåg-att. fäslanordningar.na är av lite olika

slag, men jag lämnar dessa h'ääar i installerat skick'

Jag anser, att föreningen bör gQra någon form av besiktning av instal-

tarionen av dessa hästar.;å åå;å";t; 
'ti"g"t 

l."g titl HSB:s förvalt-

ninsskontor ""r,- 
rai där .;; ;å-;;: Ti" "å* såsär sig vara o113dets

f örvaltare. Jag blir ftir.st-täivisad tiif att tå kontakt med omrädets

fastighetsskötare,men:.g"'""..attärendetsnaturföranlederatt
förvaltaren tråtter i detta- - dessutom få; ärendet heller inte falla i

glömska. Jag går ."g.r tili exfeditio,.'tt'-ttft överlämnar bultarna tiII

förvartaren. samtidist tåaöå-t -J"n råt -a!1-*: inträffade octr ber

honom ta kontakt med instailatören av hästarna' Efter någon vecka

dyker, enligt barnen, "., å" fastighetsskötarna upp och gör ett försök

;tt skruva iast hästen' s; dock L]o""tttt någon dag senare'

Attenfastighetsskötareförsökerattsättafasthästenfinnerjagen
smula besynnårligt, då j";';;;;r- att. den firma som installerat hästen

borde ha gjort detta. J.; goii". undra om förvaltaren' som jag anser

ha skyrdighei att driva ?rå;;; verrcrigått l"glt sltt ansvar gentemot

förening"n, 
-å.f 

ansvar tr".-å"figt 'nig-;"t 
i äitt egenskap av områdes-

förvaltare.

Jag dröjer tiII månadsskiftet augusti/september, och ringer då tilI

HSB: s f örvaltningskontor. 
- Na. jag- f t;;å; att jag ansett tillbudet

allvarligt och försöker iå-å"*"r, 
-i t.l"torr.,, atC iArstå detta' talar

tron först om att jag är,-"iiil "stöddi-n;-;;; s-edan att man verkligen

skött saken. Jag får upplysningen atl förvaltaren kan träffas på

e ftermiddagen .

Sammaeftermiddagringerjagupp.denneförvaltareoctrfårdåförst
höra att fraÄ-taaä två veråiö,'"f att "af 

j" mellan' dels min och bar-

nens, ders installatörenJ;-;;;-;"rxri.s!;äxqit sitt åtasande' Han sade

även arr aJ var f råga ärn 
-=.uoJ.g" 'iåä"- gångerna. vidäre påstod han

att DoM (?) trade varit där med tggt"s"J Jch-blåst ":1 "9::j1!"' Han

sade vidare att hästen ;;; bra .il ta som reserv' När jag dä efter

hansutläggningförsökteattgöraeninvändning,avbröthanmighelt
sonika i ror"n-,nea, citat:- ,,Jaö ber att få tacka", varefter han direkt

i"äå'-pa- ruren. t',, ,l



Jag undrar nu om inte vår förvaltare och även expeditionen har miss-
förstått sin roll i sammanhanget.

Jag har för mig att föreningen har tagit deras tjänster i anspråk för
att sköta service m m efter våra önskemåI. Jag tror heller inte att
vår förvaltare är den som ska sitta som någon slags domare om vem som
har rätt och vem som har fel i otika tvistemål. Jag har för mig att
detta är en sak som avgörs av vår förening. Dessutom kanske man skulle
kunna begära ett visst mått av civiliserat uppträdande av expeditions-
personal och förvaltare.

Att det har blivit nrå:< om en liten gunghäst som barnen har två tilt
av och kanske klarar s^ig utan är mycket beklagligt. Jag har ändock
skrivit detta, dä jag fätt höra att händelsen inte är isolerad i områ-
det. Jag anser slutligen att barns rättigheter skall hävdas, även om
det bara gäller en enda liten gunghäst.

Med vänlig hälsning

Lars-Göran Lantz
Kaskögatan 10 Svar från Red.
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För att korrigera händelseför-
loppet om gunghästen något, bör
tilläggas att gunghästen i fråga
blev utsatt för sabotage, då
områdets tonåringar hoppade ner
på den via takei från- tctätter-
ställningen. Att fastighetsskö-
tarna försökte sätta dit den
berodde på att firman som utfört
installationen inte kunde åtgar-
da, då ett fäste kommit bort och
detta måste nybeställas.

Firman var här och blåste rent i
underredet för att fästa hästen
igen. Den del som fattas finns
ej att köpa som reservdel utan
måste nybeställas hos tillverka-
ren. Enligt de uppgifter Red.
har tått är beställnin n g jord.

Vi ber att få tacka för den
Uåae fina och altvarliga
skrivningen av en situation,
mlnga parter är inblandade.
så det kan btil Helt säkert
alla parter rätt i någon mån
alla parter fel i någon mån.

Sitationen med gunghästen är ett
exempel på Uristanåe information
mellan flera parter och Red.oovill änyo päminna om att infor-
mationen mellan förvaltn!ng,
styrelse, boende och aktiva är

.+

väIdigt viktig för att dyrira
situationer-fnte ska uppstå.

ANVAND PPRKALENI
DET AR DARFOR DEN FINNSI 5
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om det sedan är så att 1l?J'"?
g;""di""taIIationen är däIigt
utförd errer i;a;, är inte något
Iå.-nåa. .virr uttara sig om' vi
kan dock ronstatlia, atC ae nåaa

andra hästarna inte lossnat octt

;t-ä" ;j rrivit hoPPade På'

Den firma som utförde reParatio-

"åt"" 
av Yttremiljön och instal-

Iationerna av iekanordningen
;;J;; enrist uPPeift' det int'e
;;iiåt "5 rätt,-aå rekanordnins-
arna inte anlände i tid och
ifi""a- ot"tt instruktion och med

fet delarl

Nåja, som vi ser det På -nea' är
ä;i- huvudsaken att lekmiljön
i"p.t"t"" och fungerar ' 

-Dessutomrr"'pp"" och tror vi På Red' att
förvartningsxtnloret-är på "vår"
;iå":- tyvä-rr äto det i"r :å att
kontoret tar många sådana här

"å*t"r 
varje da-g octr arla tYcker

;tf just d"t.s -ärende är vikti-
gast.- Förvaltning och boende har
i."""f" inte afftid sanrma priori-
tering.
Tack än en gång Lars-Göran för
Din storartade i nsats i ärendet
octr det engagement Du visat

praktiskt och teoretiskt
trots motstånd och mi ssförstånd I

Om atla engagerade si9 lika
mycket, råae positivt och nega-
med at t måna om och verka för
var förening vore det toPPenl

., \\ -;-.-_ ___\o o
o,\'

vägar och gräsmattor'

R

Vårdnochtahiinsyntillgårdsmiljön



I{(ll{STE 1{ ATT FtlRST(i RA

Brf Porkala trar under våren och sommaren rustat upp och
yttermiljön i hörnan Porkalagatan/Kaskögatan för ca 200.00O
åttas vår glädje blev tekmifjön väldigt fin och hela gården
trevligt utseende.

Man kan inte begära att mä
... men kostar det verkli
att få uåde dem och oss s
vÅn urr,rö ogr HANDLAR oMl

t'Lgnatt

renoverat
kr. Ti11
fick ett

fråXigt nog går det tydligen inte att tråtta någonting i gott skick.
Nya lekmiljön hade knappt hunnit monteras förrän en av de tre "häs-
tarna" i sandlådan var så pass trasig att den fick plockas bort. Vi
väntar nu på de reservdelar man måst bestäIla för att kunna reparera
hästen.

Inte nog med detta. Lekytan med klätterställning blev snabbt ett till-
håIl för områdets tonåringar 12-15 år som med sitt tempo och sin ljud-

rOnivå när de bl a hoppade, slog och kastade sig på rutschkanan - som är
byggd för att sitta på stjärten och åfa på. Dessutom skrämde de bort
aIIa småbarn me1lan 3-10 år och förorsakade lättare nervbesvär på aIIa
boende runt omkringt Ni kan inte ana hur det smäIler när 4-5 tonåring-
ar springer uppför en kana i tunn plåtl Ytan blir dessutom bucklig och
förstörd.
Bara några veckor efter det att pingisbordet monterats användes även
detta t.ill klätter- och hoppställning av de större barnen. Någon har
även börjat täIja bort stora träbitar ur de nya utemöblerna.

Nu ska vi inte tala om de gamla utemöblerna, som för det första står
kvar i en högt (ntt definitivt minuspoäng tiII fastighetsskötarna).
Dessa möbler används till att klättra och kliva på samt att förstöra.
Det är väl bättre att ta in dem, snygga upp dem octr använda dem i
andra delar av bostadsområdet, där befintliga trädgårdsmöbler kommit
bort eller gått sönder?

nniskor ska håIIa efter sina barn hela tiden
gen så mycket att tala med dem och försökajerva ati förstå arr DET ÄR vÅna eENGAR ocH

7
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INJU STERINGEN

t'or
teme
var j
l:är
att
ten.

HUR FUNGERÄT EN TERMO

INFORMATION FRÅN
ENERGI-EKONOMI

ANGÅENDE INREGLERING AV VARME

STATVENTIL?

att spara energi pågår -under hela hösten injustering av värmesys-

t i Ditt trus. Arbetet at^o*l"ttande och trä1er minst två besök i

e täsenher ir,r,#;"t; "itaääl-åi-iataisjusterat' 
r praktiken inne-

det att vi fördelar värmen rättvisare *tf-f-tt' olikå läqenheter så

alla boende får rekommendera-de 2O-2L'C ;t-åtg"" octr tö'C på nat-

utmärkande för ett injusterat värmesystem är bt a att temperaturskill-
naden mellan värmeelementets övre octt-nedre del ökar' Att värmeelemen-

rers nedre der känns rarrt'"u;i;å.;-;å-iåa"" inte att det är något fer

på värmen. Det är snarare åtl-L!"Xt" på att värmesystemet fungerar som

det ska.

ta till vara på tillskottsvärme från belysning' hus-

oersonvärme och solvärme octr på så.sätt fPara ytterli-
Ti-;ä;li"'i".L"rlera rermostalventirer på erementen'

Termostatventilerna minskar på värmen ^från elementen när de känner att

remperaruren T-;;.en 
-stigäI ö;+ ztJc' 

-Vid vissa tiIIfäIIen med

mycket tillskottsvärme, t ä* en dag *"å mycket - 
solinstrålning' kan

termostatventilerna t o m Ja,'g" av--elementän helt' Elementen kan då

kännas karra även upprirr, 
-;i*ilä 

"ar"å"" 
inre behöver betyda att det

åt något fer På värmen'

För att bättre
tråttsapparater,
gare energi, har

LUFTC IRKULATIONEN

TEMPERATUREN

Termostatventilerna 9ör det
oeratur i t ex sovrum eller
'pa att också stänga dörren
kan det vara "nått-utt 

uPPnå

Steqet mellan två siffror På
2'C på rumstemPeraturen'

om qardiner, möbler octr dylikt fi nns framför termostaten och elemen-

tet; försvåras luftcirkulaiionen. Temperaturen i rummet blir då oftast
för råg. Innan Du ringer och meddelai ett fel, var vänlig kontrollera
först att termostatventile. fr"t möjlighet' att fungera på avsett sätt'

UNDER NATTEN

också möjfigt att stäIla in
i rum söm inte används' Man

eller dörrarna till rummet'
en lägre temPeratur'

termostatventilratten motsvarar ungefär

en läqre
bör åå
I annat

tem-
tänka
fall

om Du inte har minst 2ooc på dagen e.ller 18oc på natten, kontakta

Felanmälan, tef 75L 4 90' u'nåer injusteringsperioden kan dock tempe

turavvikerser förekomma etå^"i-p g a före}<omät av luft i systemet-

då
ra-
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VARMVATTEN

Energiförbrukningen för varmvattnet utgör en stor del av den totala
bränslekostnaden

Varmvattnet kommer att tråtfa ca 50oC i foftsättningen. Även kallvatt-
net kostar pengar. Ring omgående felanmäIan om Du ser en kran eller
WC-stol som Iäcker.

VI TACKAR TöR PTU MEDVERKAN

Den sparade energin bidrar tiII att sänka kostnaderna.

ENERGI:

ÅR
aa

TIATTSTUGA

fr

m vi följer anvisningarna som finns i tvätt-
stugan så går arbetet lättare och våra

maskiner både håller längre och fungerar
bättre.

Naturligtuis slår vi dessutom av all ström
och gör ordentligt rent efter oss. Då blir tvätt-
stugan ännu trevligare att använda när din
granne eller du själv kommer nästa gång.

Och en sak till: Tänk på säkerheten -
lämna aldrig barnen ensamma i tvätt-
stugan!

(
a

g

SPARA ELLER SLOSA

Uimna taättstugan som Du sjiila aill öaertq den



VEM SKA JAG RINGA TILL?

Du som bor här, som kanske har något på hjärtatt Vi som arbetar aktivt
inom föreningen vill gärna höra Dina synpunkter, id6er, förslag men
även Din kritikl Vad vi gärna skulle vilja är dock att Du ringer _rätt
person i rätt ärende. Citta därför alltid på denna Iista innan--ffi
tfnger f
Namn AnsvarsområdeGrupp

FASTIGHETSSKOTARNA
Sibeliusg. 32
TeI 75L L4 90

FAST I GHET SFORVALTNI NGEN
Helsingforsg. 45
TeI 75l- 0I 90 (so netzius)

STYRELSELOKALEN
Sibeliusg. 36, n.b.
TeI: 75L 57 7L

LARM-ASSISTANS
utanför kontorstid
TeI: 734 05 35

Styrelseledamot träffas
månaagar Ig-2O. övriga
tider telefonsvarare

Akuta felanmälningar
EG" kontorstid

MATERIAIT'öRver,rens Trädgårdsredskap, grillarSIGVARD BERGLUND
Sibeliusg. 46
TeI: 75L 28 79

INGMAR EKMAN
Sibeliusg. 3B
TeI 752 70 74

VIOLA ENGSTRöM
Porkalag. 3

MARIE ESTIN
Kaskög. fB
Tel 75I 87 99

LENA JAKOBSSON
Kaskög. 6
TeI 752 83 75

CHRISTER JOHANSSON
Porkalag. I5
Tel 752 69 42

KAJA LATHINEN
Porkalag. 21
TeI 752 06 38

STYRKETRANINGSGRUPP

INFORMATIONSPARM

TRAPPOMBUD

TIDNINGSREDAKTIONEN

TRAFIKGRUPPEN
samt
YTTRE MILJO

FelanmäIningar under
kontorstid

Förvaltningsfrågor (kont-
rakt, p-platser, klago-

o- \mal )

mm

Verksamheten i
tränings lokalen

styrke-

Information för ny-
inflyttade

Sammankallande

Kontaktperson för
Porkalen

Trafikfrågor, garage, etc

Gårdar, lekplatser

Verksamheten i vävstugan
4

..7

OBSI DU SOM INTE VILL KLIPPA SONDER PORKALEN!
DET FINNS EXTRA EXEMPLAR AV DE FLESTA NR
ATT TTÄUTA I STYRELSELOKALEN, SIBELIUS-
GÄNGEN 36, MÄNDAGAR KL 19-20.

t0
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Problem med grannar kan ej åtgärdas om Ni inte gör en skrift.Iig anmä-
lan octr lämnar ti11 Förvaltningskontofet (Hefsil]gforsg. ). ordförande
eller enskild ledamot kan inte göra någontingt Ärendet måste anmäIas
formellt, dvs skriftligen till förvaltningen och sedemera behandlas på
styrelsemöte. Vi11 Du ändå tala med någon ur styrelsen, ring deras
tel.nr 75I 57 71 måndagar kI L9-2O.

Betr. Porkalen

Telefonnumret gäIler endast om Ni vill påpeka något om Porkalen, få
med materiat eller har någon fråga angående Porkalen. övriga ärenden
hänvisas tilt speciella förtroendevalda och anstäIlda enligt listan.

Betr. fas sskötare

AIla angelägenheter som har med Iägenheten, gemensamma utrymmen,
skadegörelse m m skall tas upp med fastighetsskötarna. Har Ni påpekat
eller bett om något och intä- fått den Äervice Ni velat, kontafta i
första hand Förvaltningskontoret och i andra hand styrelsens telefon
75I 57 7L för vidare åtgärder eller lämna skriftligt meddelande i
s tyre Iselokalen .

Ordförande eller annan ledamot kan ej personligen vidta ga
der när det gäller t ex hyreskontrakt, dåtig ventilat
centrifuger, källarinbrott m m. Speciellt inte på helger,
nar, sena kväIlar eller vid middagstid!

o o ..nagra atgar-
ion, trasiga
tidiga morg-

gör en mycket stor
gott som ideellt. f,åt
fel person vid olämp-

"Red

Snälla, respektera detta. Styrelsens ledamöter
insats för allas vår räkning och arbetet är så
oss inte trötta ut dem med -onödiga frågor till
liga tillfäIlenl

TACK pÅ rönsenot

UTBYTE AV ANTENNSLADDAR

Nu kan alla boende komma upp t.itt styrerselokalentirl antennuttagen cRATrsl Arta får- två sraddar
rummare (de har trarffiV-uttag) .

Vi rekomrnenderar alla att
installationen av den nya
etappen i denna leverans.

I
om nå n fortfarand

och hämta nya sladdar
utom de som bor i 2-

göra sig det lilta besväret för det ingår icentralantennanläggningen, och är den iista

e inte vet var styrelselokalen finns, så är den på:

-- Sibeliusgången 36 nb
öppet måndagar f9.OO 20.OO

Välkomna I

'Margareta"

il

I

\
a
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Stina satt vid köksbordet och
räknade ut den sammanlagda
summan räkningar för månaden'
Hon s.uckade. Visserligen blev
det en slant kvar efter varje
månads fasta utgifterr - men ack
så litent

Sommaren hade kommit lYst
och farit. Fem veckors semester
var inte mycket att hurra för,
t.änkte Stina , s Iöt ögonen och
tänkte på sol, blommor, fågel-
kvitter och färskPotatis. Stina
suckade igen. Oktober och no-
vember med blåst, fukt och
gråtrist.

Eva-Irtaria var ur gängorna.
Skolan hade nyss börjat och hon
såg redan teJs, trö{t och 9rå-
mig ut. Dessutom hade hon bör-
jat oroa sig för komPisar,
ki1lar, kläder, utseende, Iäxor
och allt. Stina tYckte det var
slitsamt. Tore hade varit tYst
och tvär på sista tiden, ja
ända sedan hans kollega hade
skilt sig.

Stina suckade igen, klistrade
igen kuvertet med. gireringarna
oär, gnuggade ögonen. -^ Åtr att
man alltid ska ha sä himla
mycket att göra och aldrig
kommerisängitidl

Stina blev störd i sina höst-
dystra funderingar av en tele-
fonsignal. Hon suckade ännu en
gång och svarade.

Jä, det är Stina.
Hejsan det är Carina, du

minns väI mej? Jag bor i hus 4.
Vi ^ talades vid På "BoRätt"-
kursen.

Nej men hej I Vad trevligt
att d; ringer, var det något
särskilt du vilte eIler ville
du bara prata bort en stund?

Jä, prata är ju trevligt men
iaag irai jag någåt sPecielrt På
hjärtat. Det har gätt en tele-
fonkedja mellan kursdeltagarna
och vi viII att den ska fort-
sätta, Det är fem kvar som inte

$na 0cll 70RE

DEI 6
\

är uppringda. Barbror oR du
minns -henne, ringde uPP mej
ioår och berättade om ett för-
"i.g från Harriet. Hon vill att
atlä i kursen med familjer
skulle träffas nästa söndag kI
f3.OO på värdstruset och äta en
god middlag tillsammans?

Harriet tYckte också att vi
samtidigt kunde diskutera några
praktiska förslag, bl a om vi
skulle montera ner den trasiga
klätterstätlningen vid hus I
och enas om en hY, som förval-
taren får bestäIla.

Sedan var det om föreningen
skulle inreda ett bordtennisrum
i det tomma käIlarutrYmmet i
hus 4 där vi bor. Och sedan var
det frågan om vi skutle börja
ordna mini-disco för 7-L2-
åringarna i samma lokal som
i"g"övto"astiken håtler tirl På
fredagar meIlan kI L9-2L
Vad säger du om det här?

Ja men, vilken överrask-
ninqt Fast vet du, angående
förJtagen på åtgärder och arrt
det däi, så måste jag nog tänka
Iite först, )ag trar s jäIv en
sak förstår du. Jag skulle
vilja ha en rosenPla^ntering vid
cyråtstallet här på kortsidan
av vårt hus. Men middagen, jag
kommer gärnal Tore och Eva-
Maria kan jag ju inte svara
för, vi får väI se om de kommer
med, men mej kan ni räkna med.
Var det meningen jag sku1Ie
ringa vidare?

Just det och Cecilia och
Håkan är nästa namn På listan.
oå gat på kursen uåaa två.
Telelonnummerlistan har du väl?

Jajamen. Jag ringer i mor-
9on, nu är det lite sent, eller
hur?

Jä, inte är det värt att
ringa eft.er halv tio till Per-
"otåt man inte känner så väIt
Men hej då Stina, jag qka inte
störa mer nu. Vi ses då nästa

{
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söndag. Förresten; det var en
bra kurs, eller. hur?

ila, det tycker jag verktigen,
tack för att du_ ringde, hej då.

Stina lade på luren. Hon tit-
tade ut i hostmörkret och blås-
ten. Tja, det var då inte fy
skam, tänkte hon, just när man
behövde lågqt trevligt så hände
det också något.

Tänk vad glad jag skulle bfi
om jag kunde få den där rosen-
planteringent Jag skulle tilt
och med kunna tänka mig att
sköta om denl -

- Tore, ser au på rva
Jaa, hurså?
Jo, det är en sak jag vill

tala med dej om, ifall det inte
stör?

Nej då, sätt igång bara ...

" Lena "
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sKA DU sÄt-.lA ELLER röpn BosTAosnÄrrz

Bästa möiliga pris och
bra service spelarstor roll

HSB-Centralen
Fleminggatan 39
104 20 STOCKHOLM
TeI: 08-785 30 0O

Uåndag-onsdag 8 . 3O-16 .30
Torsdag 8.30-f8.00
Fredag 8.30-15.00

Juni-augusti
Torsdag
Fredag

B .30-I6 .00
8.30-17 .30
B .30-r4 .30

SKA DU SALiIA ELLER KOPA BOSTADSRATT?

Valet av mäklare är aå viktigt. Vi tycker att valet för Dig som bor i
HSB är lätt - HSB:s uÄxr,eRe på Hse-cåntralent

Vi hjälper Dig med värdering, annonsering och visning.

VARDERING AV BOSTADSRATT

Vi utför värderingar för banklån, arvsskifte octr bodelning m m.

r'ön oru EGEN TRycGHET ocH sÄxeRHnt - ANLTTA ALLTTD HSB: s EGNA uÄrr,enn

Kontakta HSB-Centralen tel 785 38 54 Marianne Löwes / eirgit Cassborg

SKA DU SÄLJA ELLER KÖPA BOSTADSRÄTT -
KOM OCH DISKUTERA MED

@ MÄKLARNA PÅ HSB.cENTRALEN
Fleminggatan 39, Stockholm, tet 08-ZBS gO OO

HSB-Mäklarna är registrerade i Länsstyrelsen och har Ansvarsförsäkring.

t5
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DU som ritar serier, skicka gärna in dem till oss på Porkalen'

HejAnnika!VitackarförDinfinaserielT5krkommermedposten!
Eftersom pratnubblorna är "å'-";5 

iyrlde jag i texten under rutorna

så att alla "k;ii 
kunna läsa Din fina serie!
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Är det sjörövare nr 1 eller 2 som hittar rätt väg genom
labyrintbn fram till skatten?
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BRF PORKALAS EKONOMI

Styrelsen har bes-Iutat höja årsavgifterna för boende med bostads-
ralt med 4Z per år. Detta betyder en höjning med cirka SEK 65,-/

o -..män för en 3-rumslägenhet. Hur stor höjningen blir för boende med
hyresrätt kommer at{ förtrandlas fram under december månad.

Några av de utgifter som tvingat fram

Statens ränteförändringar

Kommunens tomträttsavgäId

Ett år med mycket skadegörelse:
KäIIare, fönster, dörrar, 1ås
buskar, nedsmutsning mm.

Vattenläckage meIlan höghus-
kropparna längs Sibeliusgången

Reparationer och ombyggnad av
yttermiljö

Extra kostnader för att
ej kommit in lägenheter

ca SEK 100.000,-

ca SEK 300.000,-

ca SEK 50.000, -

stämman 1986-10-20 I

"Vilre"

entreprenörer

ooOoo

Mer information'om ekonomin ges på

denna höjning:

ca SEK

ca SEK

ca SEK

800 .000, -
400 . ooo, -
400 .000, -

Vår förhoppning är att vi ska slippa nya överraskningar från stat
och kommun. u-nOer budgetår gS/g6- och under nuvarande budgetår
investeras ca SEK l.4OO.0OO i energibesparingsåtgärder samt regle-
ring av ventilation. Dessa åtgärder ska på sikt förbättra fåae
boendemiljö och ekonomi.

t7
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Vi har satt upp en containerbod på g-ave1n till Sveaborgsgatan 24.
Denna bod är åvsedd för grovsepor från de boende på Sveaborgsgatan
6-24. Det är alltså elT'trt-?eras HM-nycklar som passär i
containerbodens lucka.

NY containerbod Sibeliusqånqen/sveaborgsgatan å

För Er som inte kommer in i boden, finns det fortfarande
grovfLorrsoprum att tillgå. Dessa ligger på:

Sibeliusgången 32, 40 och 58
Kaskögatan 16.

Ni använder i princip det som ligger närmast och där Er HM-nyckel
passar.

Vi hoppas på bättre ordning vad beträffar grovsopor. Om försöket
med separat containerbod slår väI ut kommer eventuellt fler att
byggas.

"Bosse Retzius"

Vi viII återigen anmod.a Er att kasta kartonger o dyl i dessa
soprum och inte stäIla sopor i käIlargångarna. De försvinner inte
a.v sig sjäIv därifrån utan någon måste ju bära dem till soprummet.
Därför är det också enklast om man kastar dem där direkt.

l18

(lCH IIITE SA HIIR, (ltu UI FAR BE !



T TI<,APPHUS

ftapphuset är det kanske mest använda av alla
I gemensamma utrymmen i vårt hus. Därför är

det bra om alla försöker komma ihåg att inte förvara
olika saker där som t ex cyklar, barnvagnar, skidor,
kälkar och möbler. Vi har ordnat särskilda

|trlmmen för alla dessa saker. (Kom ihåg att
brandmyndigheterna besiktar våra trapphus
då och då.)

Lika nödvändigt som "rena" trapphus är att
soporna slås in ordentligt innan de slängs. Glas
och skrymmande avfall läggs på särskild plats i
soprummet. Vi slipper dålig lukt och arbetet blir
lättare och säkrare för dem som tar hand om våra
soPor.

Fastighetsskötaren skn också triuas

MIAGENI{ETER
r
a J\ Jl l" tg J

J

et är en sak som är så lätt att glömma när vi är
hemma. Nämligen att grannen kanske ska

upp tidigt nästa morgon och intekan sova därför att
vår TV, radio eller bandspelare står på för högt. Eller
därför att vi går i träskor eller gör något annat som
stör.

Kom ihåg att spara på vattnet - speciellt varm-
vattnet. Låt inte pengar rinna bort. Vi sparar också
mycket pengar om vi duschar istället för att bada,
inte sköljer under rinnande vatten och kontrollerar
att kranarnä inte står och droppar. Ventilera - men
lagom - energi kostar pengar.

På tal om radio och TV: Utomhusantenn får vi
bara sätta upp efter tillstånd. Föreningen vet vilka
sladdar som passar till TV-uttaget.

.t 1

96

Ditt gola är din grannes tak

D
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Du på Kaskögatan som har tapetse-rat om nyligenl
Dina gamla tapeter, de där btå, kunde du intesIängt deft i grovsoprummet? Det var inte speci-eIlt dekorativt när de hängde i syrenbuskarna
utanför Kaskög. 10. Inte blev det bättre när

I I r8u$r0N
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.. 0cH TtrL stsT FBÄr{ 0SS PÄ

Försenad utcI l-vnl_ng

Porkal_afamil jen Flaxmax

styrelsen och Porkalens redaktion besrutade i augustj- att senareläggadetta nr av porkalen (3/ee) p g a stämman i oktober.
Nr 4 av Porkaren kommer ut strax innan jul och kommer br a att inne-rrårra rapport från "tå*rn"" ror Er som inte har tiufärre att gå. por-kalen nr 4/eo kommer trotigen att bri "å;.T,rrrTJä"e' vanligt p g asenareläggning av presstägg-ningen.

DU SOM VILL BIDRA - med insändare, teckningar, serier, åsikter, foton(svart/vita), förslag * * år välkommen-mea detta fram till 15.11.

På Barnsidan finns en serie pub-licerad. på grund av utrlzmmesskär fickvi inte med Annikas adress 
".ril aialrlion rreler Lundin i efternamn, är7 år och bor på s"""r"rgsgatan. Tack än en gång Annikar

särskilt tack för bidrag denna_ gång går tirl: Lars-Göran, förvarta-ren + energigruppen, Akalla-skolorna-s iektor stig Brenckert samt HåkanGlingestam för omslagsbifd.

Vi ses och hörsl

Redaktionen
Lena och Margareta
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