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som en fristående arbetsgruPP
under Porkalas styrelse, scm
har att före rzarje utgivning
besluta crn uPPlaga, kostnader
och dessutcrn godkåinna, !exL,
Iayout och öviigt innehåIl i

KYRKA

FrL- oM HSB.

nioaxtrox pÅ KURS - nurÄr
sruDERA MERA

nurcÄr

uÅcoN söxnn EFTER Drc

o

Sarensson

Distribution, tiPs, idåer,

10-11.

SPARA ELLER sr,öse,

r 2-13 .

HösttqruunN.

l-4.

BARNSTDAN

OMSLAG: INSIDA
UTSIDA

-

-

oM

ENERGT.

INSANT OCH NOTISER.
LOPSEDEL.

aa

Bidrag till Porkalen llimnas
eller skickas tiII:
Lena Jakobsson
Kaskbqatan 6

fecr 0cll eD,lo

eEl

sPÅNcå,

Telrz 752-83

-

HEMLrcr sPnÄx

tidningen.

rc3 24

3

r-2.

Klipp-

Mikael Jakobsson
Michael

cxN r NGr

REDAKTIONSSIDA

Lena Jakobsson

Layout, redigering och

n

75

Trycks hos ArkitektkoPia,

Voltavägen 17, Solna

DEADLINE TöN XN T-gZ
15 FEBRI,'ARI 1987
BIDRAG GARIR'I

via Porkalen
Styrelsen vill P å detta sätt Rolf
avtacka f d stYre 1s eledamotavgått NYström,
ur stysom efter 2 års verksamhet
förrän
kon
inte
relsen. Roffet Man sakn ar
I
båset är tomt.
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- Präst i Akalla
av
I vår serie "Lär känna Din stadsdel" föIjer nedan en presentation
det
att
tyckte
på
Redaktionen
Vi
verksamhet.
dess
Akallas kyrka och
Nu lämnar vi ordet över till:
passade bra så trär i jultid.
LEDARSKRIBENT: PAUL PERSSON

a*^\,

AKALLA KYRKA

Kyrkan här i stadsdelen Akalla
når i höst firat IO års jubiIeum. Det är tio år sedan kYrkobyggnaderna blev färdiga. Verksamheten började redan 1-974 i
Iiten skala i hyrda lokaler. Den
förste prästen var Stig Jonsson.
Han finns fortfarande kvar men
nu som kyrkoherde för Kista
församling, som AkaIIa kYrkan
tillhör.
Verksamheten i AkalIa
kyrka bedrivs i samarbete mellan
just Kista församling och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen.
Jan ^Andersson, som är en utav
oss två präster i Akalla har
varit här i fem år. Han har tått
se hur verksamheten vuxit mYcket
under dessa år. BI a
kraftigt
därför behövdes en präst titl
och jag, PauI Persson, kom'in i
för ett par måna-der
bildän
sedan.

Jag är tacksam för detta tillfälle att få presentera kyrkan i
er stadsdel för er. Som ny i
området har jag fascinerats
mycket över de resurser och
som kyrkan har.
möj ligheter
Visserligen blir ibland klasser
och förskotegrupper lite besviknä, när de kommer och besöker
kyrkan, eftersom den inte är en
"vanlig" gammal kyrka med torn
och gamla måtningar m m. Men att
kyrkan i stadsdelen är en ny och
modern kyrka gör att den är
mycket ändamålsenlig med lokaler
dagens
som är anpassade tiII
verksamhet.

Barn- octr ungdsomlokaler, t o m
med gymnastiksal och bastu.
Vidare har kyrkan naturligtvis
kök octr församlingssal, som vi
vardagsrum, för
gärna kallar
olika samlingar med servering.
varje
Vi har t ex kyrkkaffe
söndag efter gudstjänsten. En nY
ljudanläggning gör att det är
möjligt att föIja meg i gudstjänsten bra även om man inte
sitter inne i kyrksalen utan t
ex i lekrummet med små barn.
Detta i all korthet om de fina
lpkalerna, utan att jag gått in
på att kyrkan är handikaPPvän1ig
och nämnt om möjligheterna, som
te x vårt kyrktorg ger oss. *

1

Varje månad har vi förutom de
vanliga söndagsgudstjänsterna en
familiegudstjånst g.om nu blivit
mycket vafUe-sOt t. Även de andra
är det ordnat så att
såndagarna
-åIdrar
kan komma' Paralalla
äger
med gudstjänsten
leIIt
(söndagsnämligen aktiviteter
skola och scouting) rum för barn
13 år.
upp till

av er för samtal och i andra
ärenden. Och ni är varmt välkomna t.ill kyrkans gudstjänster. De
står alltid annonserade bl a vid
kyrkdörren mot Sibeliusgången.
Nu när vintermörkret och kYlan
tränger sig på är ni speciellt
väIkomna att känna värme, Ijus
och gemenskap i er stadsdelskyrka.

Även under veckorna sPrudlar
kyrkan av liv och verksamhet:
Fårskola (två gruPPer) varje
scouter,
förmiddag, tonårsgruPP,
-fö;åraalra
iastöppef., körer

konfirmandundervisning,
rar,
träffar för daglediga m m, m m'
Kyrkan sgr xanlte inte så stor
,-tt utifrån men den rymmer många
Iokaler och mYcket verksamhet'

r.åt oss speciellt

Vi i kyrkan har en enorm förmån
att få träffa så många akallabor
genom doP, konfirmationsunderiisning, vigslar octr begravningar som vi tjänstgör vid. Förutom
vid dessa sPeciella tiIlfäIlen
vill vi alltid finnas till hands
för er i stadsdelen. Hör gärna

Påminna

om:

Julbasar med Luciagudstjänst
den f3.12 kl 15.00
Samling kring julkrubban Pä
julafton kI 11.00
Julotta på juldagens morgon kI
07 .00

.

Från oss på neaartionen:
att Stina och Tore fått
Efter denna fina ledare vill vi på Red. påpeka
julbetraktelse av Jan
en
finns
ställe
iulledigt detta nummer och i deras
(sid
.
9)
Ändersson "Någon söker efter digl "
att vi trar jobbat med spalter och
övrigt att säga om detta nummer är mer
vad
än tidigare. Ett mycket tids,,i texter
ir,=t"p-d"a" irrusJraiioner"
I1baksidan finns en ny företeelse, en J-öps:d:1'
krävande .tn"t.i'på
rensta)
(brf
i
Äpplet
tJd.xtiott
tusrrari onen är tånad av $;.i;i;åets
minne.
goda
med deras
och oss själva För övrigt önskar vi på Reclaktionen alla
EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅRt
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Två av
uPp i garaget Porkalafaret'
sättas
skall
två tvärväggar stora'
g.t-g"tt är för
och gott som av utrymmesskäl
plus mycketr mycket mer smått
åi'xå" sPeCificerasl
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även behov av andligt
Människan kan inte Ieva av mat allena. IIon har
spis. Här i Akalla ,rtgOtstadsdelsbiblioteketiAkallaTräffenstor
alla läsare säkert känner tiII har
del av det kulture lla utbudet. somav
nedläggning. Det hotet vilar över
Akalla bibliotek i "*ga"äår-r-,åt"1"
oss än i denna dag'
ingen "Bibliotekets

r i Akallal

kontaktPerson:
Anna-Lisa Starck

I'
/,

T

Upprepade bordlägg-

|

2L 75

ningar

Stocl<hotms Kcnnn:n 1ägger budget för I9B7
,lnaer november månad' r

åen budgeten ingår ett

visst anslag för kultur.

Vad gäIler sjäIva kul-

turbudgeten avsätts
vissa sulnnor varje år
för Stocl<holrns Stads
b ibI iotek sverk s arntret'
Det san,nantagna anslaget fördelas sedernera
av bibliotelcsniimnden

.

Scrii s?fl<erL de flesta

känner till

brottas

kcnnn:nen ned den svåra
ekvationen att skära
ned kostnaderna och
åÅaå itt" na99a innevånarrlas service i kanten
alltför mYcket.

i
förslag
serraste
sina
haft ned fåde Akalla,
Biblioteksnåimnden har
Husby och gamla

4

J!

namx

Akalla bibliotel< har

en

vänförening. Inför
varje nöte i Biblie
teksn?imnden har wcinföreningen agerat, bl a
med namninsamlingar'
Nannlistan sorn ni säkert sett cirkulera 1å
butiker och övriga
inrättningar i Akalla
resulterade i 4000

För oss sorn bor här
blir följden av nedskärningarna att vi
1ånar
naturli'gtvis
inte
kan
Man
"mindre".
inte
scin
böcker
låna
bibliotek
på
ett
finns
scrn är stlingt! Behovet
finns dock, Iika stort
son någonsin.

nalnn.

gäIler viinföreningens övriga aktiviteter
kan Anna-Lisa Starck
til lhandatråIla yttertigare inforrnation för de
åcrn är intresserade' Av
allmänt intresse kan t
ex vara att föreningen
i decen0cer konner att
ha en julfest På vilken
T'or Bergner konner att

Vad

spela och sjunga'

SPån93

stadsdelsbibtiotek Pa
Iistan för filialer
under nedläggningstrot'
Protesterna från Akalla
och HusbY har varit
många och ljudliga.

Ostlrlnzling

Inger Gustafsson På
axåna bibriotek berättar att Bibliotel<esnlimnden har bordlagt
fråqan oni Al<aIIa bibrioi.ek på a. två senaste nötena. Enligt de
uppgifter hon hade är
nu uPPskjutet
beslutet
'dess
att budgeten
till
för l9B7 lir klar.

minskad Personal samt

Akalla bibliotek har
under hela sin verksamhetstid varit utsatt
för successiva nedskärningar i form av förkortade öPPningstider,
reducerade bokanslag'

Den s k "osthlrvringsprinciPen".
Nedläggningshotet

vilar

över biblioteket och
personalen trar svårt
övertYga beslutsfattarna hur viktigt biblioteket är.

Klippsamling om nya
Förutcrn bokfån tillhandahåIler biblioteket

henbrygden

även referensbibliotek,

utstäIlningar, olika
kulturella evanemang
för barn och vuxna samt
schack, skivor och
kassetter. På bibfioteket finns även en hel
del tidningar och tidskrifter.
ffr av de stora skatterna är en kliPPbok' Erik

Eriksson sanrlade under
åren 1974-1980 ihoP

.fft tt.tt kuncle finnaomi
olika tidningar
Jiirvafiiltet. KIiPPsamlingen ned register'
skänktes av Akalla
TrivselgruPP till biblioteket efter Erik
Erikssons död'

IT

Irll

13 ÄR r sA!!n,
VERTGSA!,IIETEN

7

rI

Jag heter Inger Anders-

\

Akallas rncderna histo-

ria och stadsdelens
finns
tilIbIiveIse
beskriven i samlingen.

Ktippsamlingen lånas
inte ut nren finns tillgiinglig för aIIa intresserade på nibrioteket. Passa på att titta
i den vid något bestikl

Aktiviteter

.TrL
I]R!Ä]OIIGDI

under

- januari
I stort sett tråtter
biblioteket sina öPPettider. Undantagnra :ir
naturligtvis helgdagarna samt dagen före
julafton, aå liutioteket är öppet till kl

decenber 1986
r987

16.00.

son och sitter som
distriktsråa
i 7:e
distriktet dit Äka1la,
Husblz, Kista, Solna,
Spånga, Sundbyberg,

Tensta och Upplands-Bro

hör. För närvarande

pågår en cnorganisation
incrn HSB-Stod<troIm, där
man bl a ser irver distriktsorganisationen.

I 13 år har distrikten
och distriktsråden
funnits och man har
märkt att distriktsråden har haft svårt
att hitLa neningsfulla
arbetsuppgifter och
arbetsformer. Därför
tillsattes en arbetsgrupp fiir att se över
öreningens parlamentariska organisation.
f

KCIIKRETA EsdiRDER TöN

SPARiAIIÖI OCH

Inger Gustafsson PäPekar att decenber är en
svår nånad för fasta
evenemang eller utstäIlningar, då nråinniskor i allmänhet har
mycket att göra. För er
som är intresserade
firurs närrnare uPPlYsningar att håimta På
biblioteket.

r fi5reningsrådets bre
schyr "Det hlinder På

Noria Järva" kan man få

infornation
tios och
ointe bara
varje nånad,
crn bibliotekets aktiviteter .utan även övrigt
vad gäIler föreningsliv
och kultur.
Lena J.

MIIIDRE

EIffiTER.?

Arbetsgrutrpen föreslog
bt a föIjande fiiråind-

att

Vid den extra föreningssttinrnan
beslutades:

ningsorganisationen,

attantaletföreningsdistrikt bör

ö<a

och så kqnrrer oclcså att
ske från nuvarande 7
till 15 st, dåir Äkalla,
Husblz och Kista från
l-9B7 tillhör 9:e distriktet,

at t

1983-1 2-07

a t t arbetsgruppens
förs1ag läggs tiIl
grund för utarbetande
av nya reglernenten och
instn:lctioner för öre-

ningsdistrikten.
PLATS TöN
CU EILTEST ?
Förslag till
Iernente

för

KOHANDEL

nytt regHSB-Stock-

och dess

Jag skall försö<a att
göra en korb sanrnanfattning av vad man
viII att distriktsrådet
skall verka 6r:
* Utveckla kooperativt
boende för iftad boendekvalitet och gernenskap bland nedlenrnarna.

ringar:

a t t föreningsdistriktens verksamtret
skiljs från förvalt-

enlångsiktig

plan till HSB-frreningarrras sttril till Sreningsdistriktens verksanLret utarbetas.

*

Effektiv och bra
förvaltning i HSB:s

brf-föreningar.

* cod service och miljö
i bostadscrnrådena.
* Äktiva nedlernnar scrn
del-tar i id6utveckIingsverksam het,
studier och fritidsverksanhet.

fi5reningsdist-

riktens och distrikts-

rådens arbetsuppgifter

skall vara att sanrcrdna
utbildnings- och infoverksaniheten samt aktiviteter för atL stimu-

lera id6utvecktingen

incrn brf-föreningarna,

5

Porkalas Medlemmar Har Sagt
1986-10-20. Sarrtliga medlenmar
74 lägentreter var representerade på Porkafas stlinrnapersoner
kan antagligen utläsas
närvarande
hade vederbörrigen karlats. Av dei antal
valda representanter
tidigare
scrn
arbete
att alra nredr"r,Är är så nöjda ned det
bostadsrättsinnehavflesta
c1e
verkar
Dessutcrn
gj"rt Jt inget i-ror= att tiiläggal
deras inJcrandning'
utan
sjärvt
sig
av
kraras
scrn
are tro att en ;b#-å;
"ig"L
Dfl]irAG GARIIA!
uppnaning:
en
närr1gry1le_medrenrnar
öilr-"å=t"-# ;aätt*..har.i-år
srAr"rMAN AR EN BosrADSRIffrsFoRElIrNGS

Hcic$e ensruTANDe
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Ba1ans och resultat
Årets stämma öPPnades av ville
mötesordförande
Backman. TiIl
;;;5;= Bo Retzius ' Genomsåneen
av råsultat- och balansräkningen
medförde föIjande:

Posten "övrigt" i resultaträkningen ansågs hög. Stämman beslutade därför att i fortsättningen specificera denna Post
bättre.

*

*

I resultaträkningen uPPstod
ett överskott På 423.474,L6
kronor. Stämman beslutade att
en
dessa Penga.r tiII
flytta
innediäpositionsfond, vilket
bär att Pengarna finns tiIlanvändoänqliqa för fritt
ii.ti=ottitåa. efter ett stämmobesLut (medlemsbeslut)'

* Styrelsens ar vode höjdes till
totalt 60.000 kronor. Detta
arvode delas upp på ae L2 i
styrelsens in valda medlemmarna i en fast del och en del
per möte.
* Revisorns arvode höjdes till
6 .000 kronor-

Fasti

etsskötarnas

u

ifter.

har ar etat ram
o
Sto
ett förslag om nY förvaltning
t detta
via förvaltningsråd.
försIag finns fastighetsskötarnas arbetsuPPgifter inskrivna'
Det förvaltninqsråd i vilket brf
Porkala ingår, består av HusbY/
AkaIIa och trar sammanlagt s ju
föreningar.
om
Eftersom förhandlingarna
återkomdetta ännu ej är klart,
mer Porkalen med vidare informaförvalttion om fåae avtal,
ningsråd och fastighetsskötare
vid ett senare tiltfälle.
Grovsoprummen. Allteftersom ekoti lläter, kom;;ml-A-resurser
i hela brf
grovsoPrum
aIIa
mer
ersättas
och
stängas
att
Porkala
tYP som
den
av
containerhus
med
Total
på
Sveaborgsgatan.
finns
frågan.
den
i
råder
enigneC

Containerboden

nn t as av
atan samt

S

e

us

en3

å Sveabor
ende
boe e

c

atan
Sveaus

boende får tillsvidare
använda de grovsoprum deras HMnyckel passar till t

övriga

Venti I ationen . KtagomåI från

Styrelsen ansåg
är åtgärdat i
emet
dock att Probl
Var vid
projektet.
och med energi -

medlemmarna.

gott modt (se rebovisning från

Frågestunden
MåIarateI j 6n . Ett antal medlemfirar pätalade intresse. Stämman

en allmän förfråstyrelsens första
möte beslutades om att en enkät
skulle skickas ut. (se vidare i
rekommenderade
gan. På nya

denna nummer).

6

energigruppen i detta nr).

Städnin en. Under aIt kritik
rrI som dessutom
st
ans,ag
hade h.Qg. Priofrågan
tyckte att
StYrelsenr solTl sammanritet.
trätt en gång efter -stämman, har
fattat uelfut i frågan. Mer om
detta i nästa Porkalen.

sitt !
Delikata delikatesser
Åtminstone fem personer var mer
än nöjda med årets stämma. Det
kunde man uttyd av deras glada
miner vid utlottningen av delikatesskorgarna. Vi i porkalens
redaktion är redan nu nyfikna på
nästa års utlottning. r'8rra årät
vann tre glada medlemmar var sin
Iyxig kaffebryggare med kaffeservis för sex personer till.
Itltrttr

tt,uJ

lutningsvis kan sägas att
stämningen var gog och livlig,
speciellt under frågestunden.
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Styrelsen och övriga aktiva gör juluppehål1 fr o m 1986-12-12
t987-01-1r. DU "o* ät intresserad av ovanståe nde aktiviteter
alla helgerl
väIkommen åter efter

L
m
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Förvaltningskontoret och fastighetsskötarna har öppet samtliga melIandagar utom fredag f9B7-01-02 och måndag 1987-01-05.
fel, kontakta Larm-Assistans,.telz
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86-mässan

oå undertecknad i månadsskiftet
oktober/november besökte den
stora audio-, video- och telekommunikationsmässan Vision 86
att diskutera
fick jag tillfäIIe
med en
vår kabel/sateIlit-TV
för Televerkets
representant
kabel-TV-grupp. En del fakta kom
aå tilr
min kännedom som kan
vara
av
intresse
för TV-tittare
o
ol-, vart
omracte.
Det viktigaste var att de som
har en gammal TV-apparat som ej
är kabelklar (dvs ej har några s
k S-kanaler) har aIt anledning
att vänta med att köpa en konverter eller en ny TV.
Dekoder ger S-kanal på köPett

Nästa år, när betal-TV-kanalerna
startar, kommer de dekoders som
Televerket aå hyr ut även att
innehåI1a en S-kanatkonverter.
Den har man så att säga På köpet. Hyran av dekodern utgör
samtidigt avgiften för de betalkanaler man har valt. Man kan
a1ltså väIja som man själv vill
och är inte "påtvingad" något
man inte viIl ha.

Eventuellt kommer Televerket att
hyra ut dessa dekoders/konverters redan innan betalkanalerna
kommer igång så att man får
S-kanalerna ti11
tiIlgång till
sin gamla

TV.

Dessutom söker man en långfilmskanal, t ex FiIm Net, som man
just nu förhandlar om.
Även "barn-kanalen" children
Channel är trolig.

Nyheter octr reportage dygnet

runt

t

Televerket förhandlar med sen
amerikanska nyhetskanalen CNN,
som sänder nyheter och reportage
dygnet runt. De har hittills
haft en policy att inte sända
tilI
individuella
hushålI, så
något klart besked finns inte
ännu.

Den närmast förestående förändringen är att i stutet av janu-

ari dyker Super Ctrannel upp.
Detta är engelska BBC och ITV:s
gemensamma satellitkanalr
sorTr i
sin uppläggning påminner om Sky.
Samtidigt försvinner Music Box
som egen kanali den går upp i
Super Channel.

o
Ring gärna mig om Du har nagon
fundering om dettal Egqp,

Hälsningar

RoIf Edberg

Kaskögatan 4
Tel: 750 94 36

Ordförklaringar
= En om vandl are som
gör att din TV kan ta emot signaler på frekvenser (sändningar)
som den annars inte skulle uppfatta.

KONVERTER

Super-Channel = NYa SkYl

I

Vilka betalkanaler som kommer a r
Screen
osäkert.
fortfarande
Sport är klar sedan länge, Iiksom
Fieestyte, som sänder på samma
kanal som Screen SPort. Freestyle påminner i sin uPPläggning
om TV 2zs program Sköna Söndag.

DEI{ODER = En nyckel som ger din
TV möjlighet att !.a emot vissa
kanaler som du betalar privat
för.

lllcro I
-Studeru
pÅ mnenr 14
sAIrrLIliG

JAhltrARI 19871

KI 19.00 startar vår studiecirkel BO
RATT I BOSTADSRAIIII Föreningen har nu
haft ett antal bostadsrättscirklar.
Deltagarna har tyckt att cirklarna
varit mycket givande. TilI senaste
cirkeln kcrn inte alla red. Vi hade
många intresserade octr diirtrr startar
vi nu genast i början av det nya året.
Nu har IIJ din ctrans att kqnna nedl
Om

en

!00

00

0

00tr0

U

00

intresse firuos, kan vi t ex starta

cirkel i

FAt"[UEJuRrDrK.

Du kan ocl<så kqrma ned egna frrslag

till

,0

0rl 0t

AIIMALAII

cirklar.

BO RATT

...
Adress:..

I

BOSTADSRATT

Namn:

Tel.nr

Jag anmäler mig tilt

Bo nÄtr r BoSTADsnÄtr: I

Jag föreslår cirkel i:
Lägg Din anmäl-an i styrelselokalen,

tfiÄ

Sibeliusgången

36

HEÄ rÄnronr

På sttirnnan frågade en del nedlenrnar cnr målarate1j6n och nöjlighet att måIa
där. Scm såikert de flesta vet har vi en atelj6 på Stefiusgången, men aktiviterna har legat nere p g a bristande intreåse. För att JtyrLfsen ska kunna
cs

fatta beslut i frågan, vill vi att alla flrller i neaanståenae erkät och
llinnrar den i Styrelselokalen, Sibet.jusg-äälen 36. l4ålarate1j6n åir f n uthyrd
och rnaterielet intåsta i ett törråa. -Gn- intresset visar siq tilträcklicrt
stort återupptaq på något vis verksantreten. Kcm ihåg att även fråg" era larit
(Drs, i rimlig åIder så att de kan titlgodogöra eventuella instn:ktioner m m)
elrxÄt - r{.År,enerrr.ref,

E

Intresserad

fl

ViII

l=

Vill ha rillgång titl lokal och mareriel
för att måIa när andan faller på.

delta i kursverksamhet

-l

rnte intresserad

E

vitl tåna hem stativ

m

m

Namn!

Adress o tel.nr:
Älder:
Antal personer i hushåIlet som är intresserade:
IIar målat tidigare:
Har aldrig

målat:

Bor i bostadsrätt:
Bor i hyresrätt:

Med studiehäIsningar
Seija, studieorganisatör

RffAKTToNEN pÅ

xtns

ttralva trorkalen-redaktionen har varit på turs kallad "Hur nan gör en bra nedlemstidning". Kursen höIls i HSB:s regi och pågick under 3 dagar. Den crnfattade textbearbetning, tekniska hjälpredel, layout, redigering, nrcntering m m.
Detta numrer av Porkalen är det örsta efter kursen. Vi pä Redaktionen vill nu
ha Din hjäIp ned en utvärdering av tidningen. Uåtsättningen är att få aen
kråittre.
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Julbetraktelse

av Jan Andersson

i Betlehem för
Noq kan det vara svårt för oss att förstå det som hände
Visst är
ängrar?
och
sedan. Err barn i en krubba? .Herdar oss idag? Kanske
;;år;;ooo-ai
den
säga
att
något
det
ä;l- årr- ioyrlisk tavta, men har
förstå.
att
här lilla berättelsen kan hjäIpa oss
Det hlinde någon gång
vid sekelskiftet uPPe i
det stora skogslandet'
En lnjke skulle 9å elt
rångvåga ärende åt sin
mor. !ör att uträtta
ärendet nåste han frIja
stigen gencrn skogen,
och därför uPlrnanade
hon sin gosse att slqznda på för att vara
tillbaka innan nörkret'

o

La

vr

När förtvivlan var scm
störst, såg han ett
l jus sklznrta fångt på
avstånd. Srzagt kr:rrde
han också höra att
någon ropade hans namn.

Far var ute och sö<te
sin gosse. Nu rzar rädsIan borta. Så snabbt

han kunde sprang pojken
mot ljuset, in i pappas

stora trygga

famn.

-rrYN
Då håinde det henrska! I
mörkret tog han miste
på stigen och snart
irrade han hjäIPlöst
omkring i den stora
skogen. Nu blev han
också medveten om de

^-r

mörka otäcka skuggorna,
och lnjkhjärtat började

A

M:r 1tu9:. vägen fanns
manga spåinnande saker
att upptäcl<a och därför
var lnjken åinnu få"gt
från trerrnet när rörkret

sakta föIl över skogen.
en början tyckte
han att det var spännande tran "den store
stigfiruraren" var ute
på viktigt uppdragt

Till

slå allt häftigare.
Pojken visste vad det
innebar att vara vilse
i vildnarken. Det kunde
dröja dagar innan någon
hitlade honcrn. Tårarna
rann nerför kinderna
medan, han sökte sig "
fram nellan träden.

t0

a

Den hlir lilla historien
beskriver ]ulens budskap: GLID AR. LllE OCH
SOKER. lråir vi vandrar i
nörkret "Iåter han ett
ljus skina klart".
Nu finns det visserligen nfinniskor scrn inte
vill se ljuset, nrinniskor scn trivs i rörkret. TilI dern har julen
inget br:dskap.
Ittlen det firurs rzandrare
scm sö<er stigen. scm
leder trsråt. TiIl dern
säger barnet i Betlehsn: -Gud söker digl
Ser du inte ljuset? tbr
du inte hur han ropar
d.itt namn? Vad svarar
du?

I

sPeRe aER Stöse ?
Antligen åir arbetsdagen slut och du slinker ner din trötta krotrp i ett skönt
varnt

eller

storstädning - med alla elernenten på och fönster och dörrar på vid gaver.
Hur ofta tåirker
på energin och vilka kostnader uppvåirnn:ingen inneblir ffr
Troligtvis inte Yi
i badvattnet i alla falll

återbllclt

Porkalen har informerat om
i tidigare nr
(2/84, I 85, 2/85 0crr L/86).
Energibes p aringsåtgärderna har
arbetats f ram av styrelsen/energigruppen i samarbete med K-Konsult.
energipro j ektet

0nfattalog
I K-Konsults energipaket ingår:
* Ventilation.
TiIt- och från1uft i 1ägenheterna.

*

Värmesystem.

Utjämning och instäIlning av
värmenivån i lägenheterna.
* Fönsterpartier.
Yttre underhålI av 550 fönster, där utsidan runt fönstren
består av trä.

I de flesta lägenheter har extra
dörrhaspar monterats på batkong_
dörrar och rensning åv ventilår
i badrum och kök 9 jbrts.
En mätning av tilt- och frånluft

har gjorts. Kompletterande mätningar skall göras i hus 3 , 4,
I0 och 11.
Värmeinjustering€h, som omfattar
flera moment, är inte klar än.
Vad som hittills
gjorts är att
förse ett flertal ISgenheter med
termometer och alla element med
radiatorventiler. Samtidigt har
radiatorsystemet tömts på- över_

flödig Iuft.
Varmvattentemperaturen
har
sänkts från 60oc till
50"c i
genomsnitt i hela området.

@

II

evgfter
-

efietu

hittills:
Vad gäIler

ventilationen har de
flesta Iägenheter försetts med
springventiler ovanför fönstren.
I de fall detta inte är klart
beror det troligtvis
på- att
Iägenheten inte stälIti
till
förfogande.

t0

- Aår nillö II

Dessutom skall alla kranar för_
ses med f lödesbegränsare e sorTl
blandar upp vattnet med en viss
mängd luft.

Om detta och övriga, ännu ej
genomföraa åtgärder,
kommer aIIa
-informati;;--under

att få mer
arbetets gång.

Vad gäIIer fönsterpartiernar

sorn

sakta ruttnar, har arbetet än så
1änge bara nått tilI
förhand_
lingar med olika firmor om kons_
truktionen.
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.rÄur'önnr,sEDrAGRAM

Fiärrvärmen

Den stora kost-

naden

Uppvärmning av vatten, både i
sker i
kranar octr radiatorer,
och
Hässelby Värmekraftverk
kommer ti11 våra hus via ledningar. Energi- och ekonomigruppen har tagit fram ett jämförande diagram för kostnaderna
under 1984, 1985 och 1986.

färVartefter energiprojektet
digstäl1s kommer detta att ge
utslag även på diagrammen. Den
totala minskningen av energikostnaderna som projektet förär
hoppningsvis skall leda titl
minst 58, vilket i kronor innebär ca 2OO.OOO kr av f9B5 års
4 milj
förbrukning på totalt
kr.

Spar diagrammen och följ med i
utvecklingen. Energi- och ekonomigruppen återkommer med nya
rapporter om ca ett halvår.
HÄs s nr,er

vÄnurxnaFTvE

RK

Vår värme är oljedriven. Varje
år tar värmeverket fram statistik på hur många liter olja
varje mZ "förbrukar". År 1983
octr framåt ser för Porkalas del
ut enligt följande:
1983

23

,2

L

/m2

L984 24,7 L /m2
I 985 23 ,7 L /m2
I 986. 24,O L/o m2 (prognos)
1

9BB

Som ma I

vilket

o
na.

är uppsatt 17 t,
kan bli svårt att

Ville,

Roffe och Lena
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H@STMnMMEM
Hösten är så enastående vacker i
alla
sina färger,
speciellt
soliga dagar. Det var många fina
dagai i höstas. Jag minns-Aå aet
var dags att snygga
titl utanför
våra hemdörrar. -Vitte hade bestälIt
soligt och varmt väder
till oss från ovan, och trappombuden korv och saft från Henrik
på ICA. Mycket väl förberett
allt igenom.
Den stora dagen kom och

Sedan gick de med något minskat

intresse dit de själva tyckte
var passande. En smula osäkerhet
hade smugit in i tankarna på de
flesta

(
C

arför?

(

((
( (

(
( (

oj

o
.
--.
vacl många
det
var som tågade
titl
Borgen ( fast redskapen
fanns i förrådet Sibeliusgån9en
34-34) för att hämta råastlap
titl lövkrattningr pappersplockning.oo ocb sådant som görs på
o

hösten pä gården.
Och jag,

som iakttagare, Iade
att majoriteten av de
tågande var unga. Vilken fin
ungdoms- och barnskara vi harl
De stäIler upp trl vrIIr gt och

märke tilt

ivrig

En tankestä1lare
tifl
oss
"stora":
Skickar
vi
barn
tiIl
-o

tör dem så okänt och ansvarsfutlt arbete ensamma? Borde vi
inte ordna så att det finns en
arbetsledare i varje hörn av
området? Barnen tcan -aå söka upp
en gruppledare,
som närmare
visar vad som skall göras och
inte minst viktigt,
tackar för
det värdefulla arbetet som de
unga gör.
OrÄr,r T

+
Ja, saken hade sin skuggsida
också. Vartefter de unga hade
fått sitt redskap, fördndrades
ansiktsuttrycket
från det glada
titl
ett frågetecken. . . Våra
grupparbarn är ju lärda till
bete. Nu stod de där, en och en
eller två och två, octr såg sig
sökande omkring i faII det skulIe visa sig att någon "stor" gav
tecken på att viLja samarbeta.

t2

t<Å,rr

Den Iilla
osäkerhet som fanns
från början försvinner nog ej då
barnet kommer till
" "korven" och
får höra: "Har du städat"? Stackars var octr en som inte ens
visste vad som väntades av henne
eller honom.

Ä4, jag drömmer om vårstädning
då en gruppledare, kanske med en
ballong som "märke" i mössan,
tägar med sina medarbetare t.ill
"korven" och höjer barnens gIädje ti11 en pris/lönutdelning:
"Vi har jobbat klart
i vårt

hörn"

l

Nåväl, från drömmar titl vardaggn igen. Oavsett skuggan fördes
många säckar skräp o"tt-sånt bort
f rån gårdarna. FINT ska vi tra i
vårt område, så det brev en
massa lökar nedgrävda lite här
och där. Bara vi väntar ti11
våren får vi se påskliljor
och
tulpaner blomma och glädja ögat.
Detta gjordes av de vuxna som
också var "duktiga" och stäIlde
upp för allas trivsel.

clädje var det också att få lite
förfriskningar som trappombuden
ordnat och serverade på Borgen
samt att tå tifffäIle
Jtt bekan-o

ETT STORT TACK till

varje deltagare! Tack till
Dig som var ute
med en plockpinne, till
Dig med
kratta, till Dig med spade, till
Dig med annat redskap, till Dig
vid korven, grillen,
saft och
kaffe,.till
Dig som skötte det
administrativa
och speciellt
till
Dig som hade uppmuntrande
ord till Dina medarbetare!
Vi ses t.iII våren igen och skaffar oss vårminnen! Minnen är bra
att ha!

"Ett tra ppombud "
riur. vÄp-

nff

sTÄoNu{G!
oclr
FEST,GÖotfl. uesrt
SAuLtvrr viD "pulrFEx't
KL t?,oo ! övennnsrwiwc-

sr

odn koa/gninNinSJ!

(RnMnel Srrne$srul

ta sig med nägra i styrelsen och
andra boende i området. (Åt, nu
drömmer jag igen om lite undertråttning, t ex gemensam 1ek,
lotteri).
Jä, ja till stut:
sign. "Ett trappombud " för denna varma och fina skildEtt TACK till
vi på Red. uppskattar verkligen bidraget och
höststädning.
av
en
ring'
från
gärna
mer,
fler.
emot
tar
Red.

Serie tecknad av: Maria Andersson, B år. Bor på Kaskögatan 32.
Tack för bidraget!
Red.
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Nu är det dags för

s # s

barnsidans egna "hsnIiga språk". Det är
överllinu'rat av Mikael
Jakobsson och författarna är tran själv och
Mictrael Swensson, Uåaa
boende på xaskögatan 6.

*

larn$lilan#s

grabbar tir lite
av'knatteredaktörer" i
Porkalen, efterscrn vi
alltid "testar" BarnDessa

sidorna på

Rätt..Iösning på rebusen:

aemt

De brukar dessutom
ställa uFp så fint och
dela ut tidningen till
alla.

I HITTADE SKATTEN.
l- : a rätta
svaret ski-ckades in
av: Martin Lvszczewski på Sibeliusg. 58, 2 tr. Martin är 9 år.

titl er båda
från Redaktionen, rrErrrF

GRATTIS MARTIN!

SJOROVARE NR

ttånga tacik

posten

morna Lena och l4aggan!
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IIEMLIGA SPRÄKET..- TYD MEDDELAT{IDET I
VISSA BOKSTAVER AR GIVNA, SE FORTECKNING
Namn:

Adress:

Åtaer: ...
Meddelandet lyder3 . ..

.

Rätt Iösning skickas eller lämnas titl:
Lena Jakobsson, Kaskög. 6, 163 24 SPÅNGA
Senast I987-01-20 vilI

vi, ha Era svar.,
l:a PRIS 50
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Söndag 14 december 1986 mellan kI 1l

f5!
I

* TorgförsäIjning
* Julskyltning
* Vidare arrangemang, se nästa Akalla-Aktuellt
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EFTERLYSES

T

TiIl Porkalas redaktion efterlyses två glada medarbetare, gärna
duktiga i teckning och originalframstäIIning.
Detta är dock
inget tvång. bet viktiga är att
förstår hur rolig och viktig
informat
h
nikation
är.

Uågon intresserad av att organisera octr sköta vinterförvaring av cyklar på Sibeliusg.

intresserad av att starta barnverksamhet, dvs barnbio
el dyl i föreningens regi?
Viola Engs tröm,
Kontakta:
Porkalagatan 3

xågon intresserad av utemiljön
vid höghusen Sibeliusg. 32-48?

ttrågon

P
En aktiv ansvarig för satellitTV och nyheter inom mediaområdet. Intresserad? Kontakta Mats
Jonberger, teI.nr 750 9986

32-52?

Sty relselokalen,
Kontakta:
tel.nr 75L 57 71

Kontakta: Styrelselokalen,
tel.nr 751 57 7L

I klädesaffären:
-ran iag tå-prona kavajen i slqrltfönstret?
- Javisst, ITen använd
gärna provnurnet.
Denna

roliga historia

iir'insåind av Sahdra
Dotternar.
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