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Porkalens öde

tVhWI ND OCH UPPFöNSSACIG

- MEN VI IG}4PAR VIDARE!

Förel iggande utgåva av Por-
kal en ersätter i första
hand nr 3 och 4/87 son allt-
så skul I e utkornmit under
andra halvåret 87.

Svårigheten att hålla ut-
givningen beskrevs redan j
nr 2/87. Det är svårt re-
dan att hitta 'lämp'l iga och
intresserade personer som
mot blygsamma arvoden vill
hjälpa till med sådana här
specie'l1a uppg'ifter. När
sedan dessa personer drab-
bas av sjukdom och natur-
'l igtvi s saknar ersättare
b'l i r probl emet akut. Och
det är vad som har inträf-
fat. {

Vi ger dock inte upp så
lätt. Styrelsen är överens
om att de boende 'i området
(medlemmarna i BRF Porkala)
ska få en periodjsk skrift-
1ig informat'ion 'i någon
form även i fortsättn'ingen
och vj kommer verkl igen att
anstränga oss f ör att h'it-
ta en 1ösning.

Vi vet att Porkalen har

fy11t en viktig informa-
tionsuppgift. Många läsare
halintygat det. 0ckså cen-
tralt 'inom HSB har Porkalen
ansetts vara ett av de bäs-
ta HSB-bladen.

Det berömmet vidarebeford-
ras med g'latt hiärta till
framför allt Lena Jakobsson
som i egenskaP av redaktör
slitit hårt med tidningen
för att göra den attrakt'iv
och I äsvärd.

Jag vet att det finns de

som tycker att det här att
samla ihop 1 ite jnforma-
t'ion fyra gånger om året
inte kan vara så himla
märkvärd'igt. Men jag vet
också efter att ha försökt
föl ja skapel seDrocessen På
närmare hål I att det är
ett ytterst krävande iobb.

Bidragen ti1'l tidningen kom-
mer sällan flygande på egna
vingar.

Det är därför på sjn plats
att här varmt tacka Lena

och hennes medarbetare lrlar-
gareta Swensson och Lennart
Falk som offrat mycken tid
och kraft på Porkalen.

***
Hur det jobbet ska bedrivas
i fortsättningen är i skri-
vande stund 'inte helt klart
Men vi fortsätter som tidi-
gare att vädja tjll alla
som har synpunkter i form
av insändare, nyheter eller
andra bidrag att höra av
sig ti'11 Porkalen.

Lämna dem skriftl igt i
träffl okal en på Sibel ius-
gången 36. El I er kontakta
någon av styrel sen på tel
751 57 71 måndagar k'l 19-
20, El'ler ordföranCen d'i-
rekt, te] 750 99 86. Du

kan också när som hel st
ringa Bengt Turl ock ('inte-
rjmsredaktör), 75.l 85 54.

Dead I ine för nästa nummer
av Porkal en är I rnars.
Väl kommen !

Mats Jonbergerl



lvhrs JotlsERGER r\ry oRDFönnnue

Til I ny ordf örande i BRF

Porkala val de årsstämman
Mats Jonberger. Han efter-
träder Ville Backman som

lett föreningen j tre år.

Stämman valde även övriga
ledamöter en1 igt valbered-
ningens förs1 ag:

Inger Andersson, vice ord-
föiande, lulargareta Swens-
son, sekreterare, Lennart
Falk, v'ice sekr, Christer
Johansson och Rolf Borg'

Ville Backnan, Seija An-
dersson och Håkan G'linge-
stam kvarstår ett år.

Til 1 supPl eanter val des

M'ia t^l'indstedt, Al l em Ber-
hanu och Magnus Johans-
son, till revisor Meglena

Stamboliev och till revi-
sorsuppl eant Georg Sund-
vall.

T'il I di striktsombud val des

Ville Backman, Inger An-

dersson, Margareta Swens-

son Mats Jonberger, Seiia
Andersson, Håkan Gf inge-
stam, Chnister Johansson,
Lennart Falk och Rolf Borg'
Och till suPPleanter för
aåisa t'li a t'J i ndstedt , Al I em

Berhanu och Magnus Johans-
son.

Til I val beredningskommitt6
valdes Ing-Marie Borg-

o1 ffram,
, Bruno Pou-
n Fa'lk (sam-

r STADN ING OCH KLOTTER

Klottret hade ökat igen un-
der senhösten. Styrel sen
hade tidigare beslutat att
klotter ska avlägsnas så
snart det upptäcks. Det
framhölls att det är v'ik-
tigt att medlemmarna hör
av sig så snart man UPP-
täcker nytt klotter och
även försöker identif iera
klottrarna (Se övriga ar-
tiklar i ämnet!).

Diverse venti 1 ationsProb-
1em diskuterades. Isbild-
n'ing På sPringventil erna
(ovån?ör fönstren) kunde
man enl igt Bo Retz'ius inte
qöra nagöt åt, men j vissa
ial l bri stfäl'l 'iga monter-
'in,gar ska rättas t'i1l '

Någon tYckte att tvättma-
iIin"r öch centnifuger är
qåmta och slitna. BR för-
[iä.åa. att bYte av maski-
ner regleras i föreningens
underhål 1 sP1 an och kommer

ää.itii att utföras så små-

ni ngom.

strand, Ulla W

Märta Lindberg
sette och Kari
mankal I ande) .

Under "Uvriga ärenden"
d'iskuterades en rad frågor
av o1 ika vikt. Städningen
iritiserades På nYtt och i
december togs beslut om en

ny entrePrenör från 1 ian'
nir ar det Berge Städ som

sköter ru'l iangsen.
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VEVI AR VEVI I STYREISEI\?

Mats Jonberger, ordförande. In er Andersson, vice ord- Ma reta S47 är. Hyrkusk och utbjld-
ningsplanerare på Freys
Hyrverk. Ledamot av samar-
betskommi tt6n, Porkal a'l982-33, vice ordförande
i föreningen e3-85. 0rdfö-
rande I 987.

terare på Tillquist i
Kjsta. Sekreterare i sty-
rel sen sedan I 995.

- Tycker. det är intres-
sant och läror.ikt. Bor
med son och två kattor på
Kaskögatan.

wensson, sekr.
sekre-

Personl iga intressen
ker, god mat, viner
förande i Vinklubben

I c--.n-a:r.t Fe/-k

il

/--.-- -l*-'

Böc -
ord-

ran a r. Jobbar som r. 0 ar somstansoperatris vid Testo-
1 ogen 'i Sol I entuna . Ha r
ti I I hört styrel sen sedan
föreningen bildades I 9gj,
Vice ordförande från g5.

Inger är numera även le-
damot 'i d'istr 9 i HSB
Stockholm och i förvalt-
ningsutskottet j HSB
S toc kho I m.

ts*'

ViLLe Bacl<tnan Seija Andensson

$R

-..-:**.'
RoL.f Borg IlaKan ULznaestam Christer Johansson
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BnOTTSLI GHETEN MI NSIGDE

KRAFTIGT GENOIVI

AKAU-A-PRqJEKTET

S

på
ti

Ukad pol i sövervakn'ing, om-
konstruktion av fastighe-
terna och identifiering av
ungdomar har visat sig va-
ra effektiva medel att få
ner brottsl'igheten i Aka'l-
la.

Det framgår av en delrap-
port från polisen om det

k Akal'la-projektet som
gått under hösten fram
ll årsskiftet. Det har

främst varit inriktat på
att minska antalet inbrott
i bostäder och käl lar- och
vindskontor och stölder av
och i nbrott i b'il ar.

En mer ingående redovis'
ning fö'ljer i kommande nr
av Porka'len.

o BARA AKALLA MINSKADE

Underhandsrapporten vi sar
att fordonsbrotten minska-
de med B15 procent under
perioden 'l januari - 3l
oktober 87 jämfört med
samma period .l986.

Under oktober minskade
fordonsbrotten i Akalla
med 62 procent (jämfört
med okt t0). Oe fortsatte
samtidigt att öka 'i Husby
med 37 procent, i Kista
13 procent, i Rinkeby 22
procent och i Tensta med
7 'procent.

En bidragande orsak til'l
den positiva utveckl ingen
i Aka'l'la kan vara att ll5
säkerhetsburar monterades
under oktober i garagen

4

på Mariehamnsgatan.

Under samma månad hade
man ett bostadsinbrott i
Akalla (mot tre i okt 86).

Efter ett "öpPet hus" av Po-
I isen i slutet av sePtember
med demonstration av säker-
hetsburar och säkerhetsdörr
hade fram till börian av de-
cember 200 säkerhetsdörrar
monterats i Aka'l 'la.

r INBROTTEN MINSKADE 90 %

Under oktober 87 minskade
inbrotten hos HSB i Akalla
(2 000 lägenheter) med 90
procent (ianrfiirt med okt
86). Hos Svenska Bostäder
(också 2 000 1ägenheter)
var minskningen 93 Procent.

l4an har funnit att ca 900
av I 000 kä]'larinbrott sker
'i . höghusen. Svenska Bostä-
der som äger två trediede-
lar av dem har under hösten
bytt ut samt'liga "paPPers-
dörrar" mot ståldörrar.
Varje höghus och även varje
käl 'l 

a ru trymme i SB : s höghu s

har fått ett separat I åssy-
stem.

Detta kan en'ligt raPPorten
vara en förklaring ti11 den
kraftiga minskningen av an-
ta'l et käl'l arinbrott.

Under '1986 var de nedslåen-
de siffrorna för Akal'la ca
I 000 kä]larinbrott, cirka
1 000 inbrott i el'ler stöld
av bil och ca 40 inbrott 'i

bostäder.

DE FLESTA VAR

SPRIJTMRKOF,IAI{ER

FRAI{ ATIDRA HAI

representanter för fastig-
hetsbolagen. Vid flera
tillfällen har även för-
ä'ldrar och personer f rån
Hem och Skola deltagit.

Pol'isens sYfte har varit
att identifiera Personer
som misstänkts vara På väg
att begå brott och På så
sätt förebYgga brott.

Under försöksperioden med

Akal 'l aproiektet ha r sex
po1 iser varit avdelade för
patrul 'leri ng i området. Un-
der flera nattPass har de
gått til'lsammans med ung-
domsgruppen vid Soc 17 och

identifieradeNattlisa besöl<ane

Av de personer som kon-
trollerats har de flesta
påträffats 'i käl1are, par-
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Föräldrarna skafåveta
AUDICKLIT]NGBERG

Polisen skall kunna un-
derrätta föräldrarna när
deras barn begått nAgot
brottsligt. Unga brotts-
lingar kan i framtiden dö-
mas till samhällstjänst.

Det sade justitieminister An-
na-Greta leijou i en riksdagsde.
batt pÅ onsdagen. Den handlade
främst om polisbristen, dih Git-
ran Ericsson (m) ocb lfurin Ahr-
land (fu) tyckte att regeriagen
gör alldör lite. I årcts budget fö-
reslås 360 nya polisaspiranter,
folkpartiet vill ha 460 och mode-
ralerna 640.

polisen omedelbart skall u.Eder-
råtta föråildrarna till ungdomar
som gripits för brott I vissa lall
sätter sekretesslagen stopp Iör
detta, medan polisen dilremot
kan underrätta föräldrarna när
deras barn enbart varit ute ocb
busat eller vistats i oliiopliga
railjöer.

På en fråga fråD Kårin A-hr-
land warade Anna-Greta Lcijo
att sekretesslagsn lens\p illind
missuppfattas av poliset i det hårf+t [te! \on lo,rade att jwti-
tiedepart€Eentet slrnll 11srukt
lagstifbringeo"

- Jag kan inte förstå hur maa
skall kunna förebyg3a brott on
polisen inte får underrÄtta tör-
äldrarna, sade hon

_. Justitierrinistem erteityBt€
över huwd taged mera sanaibe-
te mellan polis, skola, sociala
myndigheter och föråldrar och
aviserade en snabbare reaktion
från samhället på ungdomsbmtL

Justitiedeparlementet under-
s<iker..också den gamla tanlen på
sanhiillsdä.nst för unSa brotts-
liggrr under l8 Är. Något lörslag
till riksdagen blir det dock ilt€l
vår, men truliten ett diskussisDs-
uderlag.

Araa-Gr:ta lrijon aviåerade
hÅrdare trg Eot åt€rfdlstörbry-
tame

- D€t flr ilh vara så att noto.

Unga brotalingar ska htrtn-
d,ömas ti[ scm-halst?rue rC
gnAnio-GretoLeijöt"

bia och fAr.Iortsätta sa broa,s
lighet, sade hon- Ea ddåD ond
ning tinaer knappast lörstl€ls
hos alLoiinhcEn ocb r- lede ti_

har liinge kråvt at länng.g

BusI-IIET KO'I AV sIG Mn PoLISEN

SKREV BREV TILL FöRÄI-DRARNA

Våren Ei klottrade ungdom-
ar i Akalla i de fyra ne-
dersta våningarna i Sibe-
1 iusgången 28 (ej porkala)
i såcian omfattning att sa-
neringskgstnaden gick på
70 000 kronor.

keringshus och garagefar.
90 procent av de kontrol -
I erade pers.onerna v j sade
sig inte hiira hemma j nor-
ra Järva (Akal 1 a , Husby ,Kista).

80 procent hör inte ens
hemma 'i Vä.l1 ingbypol isens
stora vaktdistrikt som
rlorra Järva ti I I hör (vart-
distrikt 6). 80 procent
av de kontrollerade ung-
domarna var sprutnarkoila-
ner.

Efter sanering på sensom-
niaren började klottrandet
igen. Tillsammans med ung-
domsgruliren vid Soc 1i bä-
s1öt po'lisen då att iden-
tifiera alla ungdomar som
1ördags- och söndagsnätter
ef ter" kl 21 uppehö1 I s igi fastigheten, dvs sedan
entr6dörren I åsts.

Efter identifieringen skic-
kade ungdomsgruppen 'i sam-
verkan med pol'isen en skri-
vel se ti I I respekti ve må'l s-
man och påta1ade de prob'lem
som fast'igheten var utsatt
för. Efter ett 25-tal skri-
vel ser upphörde skadegöre1 -
sen hel t.
Slutsatsen blir att det lö-
nar sig att medverka aktivt
att identifiera klottrare
(och andra skadegörare/
brottsl ingar).

Klottrare vill vara tuffa
och briljera i gänget'men
är l'ivrädda för att bli av-

slöjade utanför gänget och
framför al I t att bl i anmäl -
da till polisen.

Vid årsstämman uttalades
önskemål om att hå11a por-
tarnq i entr6planet längs
Sibel iusgången (K-ptan)
låsta dygnet nunt.

Det framkom att dessa ti-
digare hålf its låsta, men
då det medfört problem för
personer med rörelsehinder
hade de öppnats igen.

Styrelsen är dock enig om
att också skyddsfrågan
måste lösas snarast.

. KLOTTRARE BER OM URSÄKT

I slutet av april j fjol
blev Sibel iusgången 36-38
nedklottrad. Det anmäldes
tjll polisen av en medlem
i Porkala som också sk'icka-
de med några avritade "re-
virtecken".

Efter en tid ringde polisen
5
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och meddelade att man fått
fast två l7-åringar, den
ene från BRF Pargas, som

kl ottrat samma tecken på en
skol a .

De dömdes till böter för
detta men kunde 'inte dömas

för kl ottret i Sibel 'ius-
gången eftersom detta var
av'lägsnat (Så snart som
möjl'igt är föreningens Po-
I jcy).

Då föreslogs att klottrar-
na som straff sku11e gå

runt t'ill alla lägenheter
i huset och be om ursäkt.
Och det föll både åklaga-
re och domare på 1äppen.

r TACKSAIII4A FURÄLDRAR

Po]isbrev hem til I förä1d-
narna för att stävja busli-
vet bland ungdomarna har
prakt'iserats med framgång
även i llalmstad, framgår av
en artikel i SvD. Och polj-
sen i Simrishamn tänker nu
göra samma sak.

- Redan vetskapen att för-
äldrarna skulle få veta nå-
got hade en omedelbar av-
skräckande effekt, säger
pof issekr Marianne Paulsson
om är en av'initiativtagar-
na 'i Halmstad.

Men där rörde det sig om

I 500-2000 ungdomar i I 5-
lB årsåldern som samlades
i centrum fredags- och lör-
dagsnätter.

Verklig ordning blev det
först när stadens krögare
I ovade att det a] 1 ti d skul -
l.e finnas ett dansställe
utan spri tf örsä'l jn i ng öPPet
föi tonåringar.

De 'l00-ta1 föräldrar som
fått brev från po'lisen har
varit tacksamma för det.
Bara två har klagat. De

flesta hade trott att deras
barn varit hos komPisar.

Sådan ärvandalismen:

Man klottrar och förstör
för att få en k'ick,' säger
en som vet.

Hans-Edvard Roos heter han
- doktor i vandal'ism. Han
har vetenskapf igt undersökt
varför människor vandal ise-
rar.

Och han vet att det finns
bot. Han tror På förebYgg-
ande insatser mot anonYmi-
tet, utanförskaP och hårda
bostadsm'il iöer.

- De vuxna uppfattar ung-
domars skadegörel se såsom
helt meningslös. Men är
det så enkelt, frågar Roos
i en interviu i Vår Bostad.

- Alla har v'i behov av att
något händer. De unga som

vandal'iserar vjll uPPleva
något häftigt och spännan-
de. De vi I 'l känna en kick
hel t enkel t.
r KANNER SIG UTANFOR

- De här ungdomarna känner
s'ig stå utanf ör samhäl 'l et .

Det går dåligt i skolan
och det värsta de vet är
lärare och de anpassade
e'leverna .

0m de slutat sko'lan är de
'i många fa1 1 arbetsl ösa.
Att förstöra och sabotera
ger dem en känsla av makt
och markerar ett avstånds-
tagande från den vuxen-
värl d de m'i s stror.

Det vikt'iga för poikgäng-
eir är spänningen. Den
op1 anerade skadegörel sen
ger njutning, en känsla
av makt och frihet.

Vuxnas skadegörel se bott-
nar j desperation och
sker ofta i samband med

våld mot person. De tyc-
ker de står utanför fam'i1j,
arbete och samhälle och
känner sig ofta m'issl-vcka-
de. Djupa relat'ionskonfl ik-
ter finns med i bilden.

- I stäl I et för att I åta
ungdomarna veta att de är
värdelösa bör de göras de1-
akt'iga och ges ansvar i
samhället, säger Hans-
Edvard Roos. Exempel v'isar
att det kan minska skade-
göre1 sen.

o INTE ETT INFOPROBLEM

Roos tror inte a'l1s På
kampanjer mot vandal ism.
Det är ett samhällsProblem'
inte ett informat'ionsPro-
b'l em, säger han .

Ytterst är det fråga om

en attitydförändring hos de

här ungdomarna. Och för att
de ska ändra attitYd krävs
att deras situation föränd-
ras.

- t'len bygg en l ekPl ats el -
1er ungdomsgård för dess
egen skul'l , inte för att
minska vandal ismen !

Det är I ikaså fel att böria
med kontaktkommitt6n som

kommer med en färdig mode'l'l
som kanske inte alls Passar
de boende 'i just det områ-
det. Människor ska inte
träffas för att träffas
utan för att de har något
gemensamt att drYfta ' menar
Roos.

Så skapas vad som brukar
ka'll as social kontrol I . l'lan

brvr s'iq om varandra och

sjir m'ititi. uanniskorna'i
omqjvningen får ett ansikte
och ett namn. Och man för-
stör inte för den man kän-
ner !

6
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hemma hos Holmströms
_ vi ha,
cöIlan en
oideofilm
nu för tiden

.\t KAT.IRINA SC:HLtCK
I höghuset pÅ Sibelius-
gången i Åkalla pAgår en
ständig kontlkroikl

Med nya reklarnfinan-
sierrrde TV I har grannar-
nn i tiovåningshuset
rrtunlör Stockholm sedan
en vecka tilllrnkn miijlig-
h0t att ritta pri ritta olilia
krrrrrrk.r. TV-tiilnndet lrnr
iirrrlrrrt kurrrktiir.

- .lug scr uldrig ett
program till slut, Det är('tt stiin(ligt huttrnde frllnrlen crra till dr,n nnrlrn
knnalcn, såger en ensgm-
stående 33-årig man till
r. xpressen.

I hottenvllningcn I HSlt huset
p-_5- SrbelrtsgAnqrn lrqger cnt.. -butrk o|h eh prrlcrla. Sedånh[spt /n\lnts tril ki,holnÄtet försnirt två år rr.dan har dessa
lr lrlJ ini itinrngrr fätt ett näshn
- ! ,nh,,lr\kr !.irde /\tt tttt6 DA
| \ ,x h rta n),grdddud orzza är,'tt !unligt kvållsnriic

Kan.t L TV 2, tl J, Sky Chan-e:l.5uper Channel. frrisk TVt.ånsk TV. rysk TV _ tör densom r vanliga fall har wårt åttvatJå meilÄn Expressen och Al-tonbtadet kan kvällama tyllaav ryttr vtl!iturboner.

Far,th.tt tJrna.,
-Fsniljcn Holmluöm hr! bottpr SiDetiurgAnsan i Atb f,rrenrl trcdagskvöll Uttar piem-

.r). ha, Jt. mh sönerna NiklMocn tsAUik pl "FOr" _ en ame_

I i"" fr;, l$l,i 1å,ä Liilqil
l,iå;"T. r"". pä Kånat t, in på

-,-^Vad 
vi 6ett hittills verk.r

r v J na ett bättre utbud dn SkvLnrnnet 6h Super Channel. sd"_8er. ll.rre. Lång{tlmerna ä,
k";::iff ,äl f'Y 

"',i,JI: IJå|E:

o.. och hör sötter
gTannarnQ,

rrnT*t:#rr*i:;iist:s,:,*.e,
ment Ull Kanll I fth TV2.

rr':[l":ry1'*nmPg#'#trfi $$'l-r!"-'-F:

ffi$*,J*';t;l'ffis wålffiffim*
Lcao pl tpl,tryt unsamr'

i'd,liT:r{ it:1{ki}* ;H#F.:r"f#fl:tffi:Euor trmstAnsr Wclt Dirney_ irej.-Vi hyr 
"ä]6;; il;ä,;pro8rm

hetlgpå.n)raWS

'ffi$t 
:,ffi il 

- 

;,:ffi'$tr5fr*itå$ 
ffifr';;-frg+'tr"l; 

..,H

p,;g;ip#'* *,:'W; m*r,r,ri*;*,,4,ni;t

t#**$**r flffi**tg',* -#ffiSlrvtd Klmc, ?? år:

lande eh
än Krnrl I

trevlig!.
och Tl' 2.

Brrbrc Johrmn, 3{ år:
- Jcl har sett väldrci tie 6a

TV3 dn så lange. Jas-ser mJst
pA Sky eh Super c-h har vanr
mit vid att Inte hc nAton text-
FEs. I kvitl ska ic8 se "Dal-
lqs ch 'Krut8ubbEr.. D,]
Kånd I 6h TV2.

Mry Crrbon, 55 år:
.. -Jrt trcr knsppast att itra

{Vl'ii,',tt"t'"".'"1, TJ,"[l*o"l
lt rorigt ttt de blondar ryenska
danskq ch norska iprcgrm-
men.

7

I
I

!

'I

I Ftplg.trens reportage
llal_ Sibet iusgången iid
Akal'la torg (por[ala)
den 9 januan.i berättar
familjen Holmström och
deras grannar om sina
TV-vanor och vad de
tycker om dagens TV-
utbud. Kanske är detett genomsnitt av vad
de flesta tycken.

16 RöSTER

0l'l

I fuRKAI.A

Hcorlc Grönb.tl, 76 tr:
- Jla hrr bara hunnit se tibgrlnn_på TV3. Jrg kommer internäg trån en! dagen Ull den

rn-drr vad jag har $tt Det är såmlngr oliko progrrm oå de oli_ta sttlllitk!ndsmr Jist nu sit_rilr3 @h sr ett fintkt olb
8mm. I kvill är det bandJ oarldro - dct är mtn llsklinis-
rdrotr ch 8år dlirlör före;ilratrntt

lrnnut Holar, j0 Ar:

- - I kvåll blir det TV3 lör h€tårltnt4n hemma hos mir. pro-
Srrmnln veik!r varr unäerhAl_



KOM TILL OPPEI HLJS PA BONEEru!

Torsdaqen den l8 februari
startai vi och håller se-
dan öpPet tredie torsdagen
varje irånaO kl ockan 19'21 '

Det finns kaffe, t€, bröd'
läsk och öl till siälv-
kostnadsPri s. 0ch det
f inns o'l'ika sPel för dem

som vil'l Pröva lYckan.

du kopp'la av med

kaffe, 1 yssna ti 1 1

I I er ti tta På TV.
får chansen att
nya vänner - det
u t ex många nyln-
e familier j områ-

instrument och din even-
tuella sångröst om du

känner för det.

Och det fina är att du

kan komma och gå när du

vill. Kjla in på en snabb-
fika eller stanna i två
ti mmar.

$s
n

Här kan
en kopp
musik e
Och du
träffa
f inns j
f1 yttad
det.

Du får gärna ta med d'itt

\\\\s\\
s\\\l
,\

t \
*

| ;N\lI$

:

I



IruEN JULGRAI{AR I SOPNEDKASTETT TACK!
Husby-Aka'l 1a sopsugsamfäl -
1 ighet som ansvarai fOt
att dina sopor försvinner
han nu skaffat en ny datorför styrningen av sopflö-
det.

ti,rtl.'

#,r'

{-s,'
il

.li

.)Ett statistikprogram visar
omedelbart vilket sopned-
kast som har syndat när
det blir stopp i sopflödet.
Senaste kvartalet kostade
rensningan av igenproppade
sopnedkast föreningen
18 000 kronor! ! Dei är somalla fönstår he'lt oaccep-
tabel t.
Låt bl i att pressa ner så-
clant som korkar igen - sto_
l?. kartonger, trälådor och
r rknande. Aven storköps-
kassar är för stora att
llggu hushål 1 ssoporna i.
För stora emballäge kan
också fastna i transport-
röret 

. 
på s in väg ti 1 

'l för_
Drannlng.
S.opsugsystemet fungerar såhär:

Avfallet som vi slänger i
sopnedkastet 'lagras i soo_
rummet på en ventil. Denha
oppnas ett antal gånger
under dagen. Avfailei-iaf _
j:f, 9ä. ner j ett underjor_
ors,t(.t transportrör där detsnabbt sugs iväg till mot-Eagntngsstationen i hörnet
av, Norge- och Hel singiors-gatorna. Där komprimäras
oer.och matas in i slutna
gonia'iners . Dessa trans-porteras till sopstationen
,r .rovsta där avfallet
Dranns.

Var ska jag då lämna de

åIfr 
tå., skrYmmande soporna ?

Det f_inns sopbodar vid
vandplanen porkalagatan

:gl'' yid Sveaborgssåtan-

:]?.1 iusgången samt torr-sopnum Kaskögatan ,l6.

,*rl
,ån

\
$

CcnMct

Sopsugsystemet son tysk Läsöuntng

tllyn I(/ASTAR FRAI{ 1
Den ö reVE n sk0mme seI s fö0m S 0t Sr tä dn n n 'lv I19e rPenre ni en ort dme ltg g j ts dä ltBe r e u tot ra Inug a nde'lf rma n Pe r Be oe amf tt rarg ås a tt rva e frt råj enp0

35 t rmma täs 1dn n kvecI are uJ Sp n un fp Iny gn e rag g
na I on dm enna ram ak tdes VA r I 3 e vecka
1 nnf sa I i tmöj TO rghe s dtä
if nrma ta at vän dan sre u 'lFören n Sn r se ne nta etrep

s enna f'l CX bei I t fte re tde f 9e
Ira ömh

'l
V d m0 et medtka etu 'lI ba he veto T EX Be e alg tt tde koc å5 temåsI ra ne mi dnIä9 re t d åp 1f nna s tu f rorymme neI su en 0m deågh a r d ofpry rt 0 na de ö np 'ld a 1p pe 0g

a och rmeI it d dn eåp om tS da f rå rn a tDe v kg0
s mu ats ed rta rp0 t .I

aa r a td
J t rat uh enS a rpp

JAI{

Eller att sommartid med
I iten nedsmutsning lägga
ryr tid på avfläckninöl
kl ottersanering o dyl l'

snygga, att det är få
klagomål och att man får
den städning man avtalat.

I



TänkeT n7. gLasa in balkoo en ?
a

I.IÄN BERÄTTAR P IONJÄREN

RuNE SöOERLINDI

OVl ALI.A FöRDE1ARM

- När termometern visade
minus 23 förra vintern
satt vi här På ba1 kong-
en och åt middag och det
var 1 ite över 20 grader
varmt.

Det säger Rune Söderljndh'
Sveaboigsgatan 8, som med

fru SeidY levt med s'in in-
qlasade balkong i snart
ätt och ett halvt år. Och

Rune frågar hur mYcket
jag siälv suttit På ba]-
kongen den gångna somma-
ren.

- Jaså tre dagar. Kunde
vä1 tro det.'Seidy och jag
har använt bal kongen var-
je dag, til'l och med under
semestern då vi föredrog
att stanna hemma.

Rune och Seidy blev sålda
på inglas3ing under ett be-
sök på Bo 85-mässan i UPP-
lands Väsby och de har san-
nenligen inte ångrat sig.

e "INTE FUR 100 000..."
- Nej, iag skulle 'inte gö-
ra m'ig av med den här bal-
kongen om jag så fick.l00 000, säger Rune.

Det var också ]ätt att få
byggti'l 'l stånd. Rune val de

to

att isolera bröstningen
med friqo]it. Han tänker
isolera-med frigol it även
på gol vet som nu har trä-
tral I över betongen.

Nu räcker det förstås in-
te med isolering för att
få 20 grader varmt i
smä1 I t<å1 t a vi ntern. Söder-
lindhs 1ät från början
montera in infravärme i
ett par ramper uPPe vid
taket.

Normal t räknar man med

att bara inglasningen höi-
er temPeraturen 8-10 gra-
der på bal kongen och re-
dan äet förlänger iu "sä-
songen" där flera månader
höst och vår och ännu mer
när sommarn b1 ir så dål ig
som 87.

Skivorna är av härdat glas
och alltså betYdligt star-
kare än vanl iga fönster.
Råkar man ändå s'lå sönder
en ruta förvandlas den till
ofarl iga "gryn" som en

spräckt bilruta. Händer
detta täcks förlusten av
hemförsäkri ngen .

Rune tycker det är bra att
vi skr jver om 'ingl asning
som ett enkelt sätt att
öka värdet På 

'lägenheten -
både bovärdet och det eko-
nomiska värdet. Det blev
också betYdl igt varmare i
vardagsrunrnet efter in-
gl asni ngen .

Det är många som har hört
av sig och varit intresse-
rade och även frågat Rune

om kontakterna.

- Ju fler det är som be-
stämmer sig, desto billi-
ga re b ru ka det b 1 ger

r VARMARE INOMHUS

. Säkerhetsfrågan har ju
diskuterats, säger Rune,
som menar att de diuPt
nerfa'lsade gl assk j vorna
är minst lika säkra som

vanliga fönster, för att
nu inte tala om riskerna
med bal kongernas bl om'l å-
dor. Vid stormen i höstas
fanns he1'ler inga tecken
till skakn'ingar i kon-
strukti onen .

r sä

Ru ne oc 5 I
på

å s 1 I
k

n e medh
1

r r
t i dn'i ng
bredvi d

bänken.

en a ob I ngen
ndeden prunka b I

Utanför strilar december-
regnet och det är Plus 2

grader...

BT
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FEM VÄVSTOLAR

VÄNTTAR PA DIG

Visste du att v'i har en fin
vävstuga i föreningen? Den

har fem vävstolar för ol'ika
former av vävning. Man kan

väva mattor, 'löPare, hand-
dukar och även brodYrväv
som är svårare.

Och det bästa av al'lt - du

får väva gratis. Bara mate-
rialet behöver du betala'
Man hiäl Ps också åt att
sätta uPP vävarna.

Så nu söker vi efter väv-
suqna k'il'lar och tieier '
unä som gammal , nYbörjare

. :N$::::*

il*
IF

I

och erfarna.

För att få en bra start
tänkte v'i samlas föt' en

pratstund 'i vävstugan, då

du kan tal a om d'ina önske-
mål och förrräntningar. Vi
söker också någon mer er-
faren som även kan vara
med och instruera.

Kom den 29 februari k]
I 9.30. Adressen är Sibe-
f iusgången 40, bottenvå-
n'ingen .

Mia\r
Mia Windstedt

12
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AN$}IAG$TAVI,AN
o

Beslut och meddeland n v allmänt intresse

d;åilä;*.*Hro*$,trffi;$rym$i*$*

Besiktning au hyt'esLäg-enhe-tn'', i 
"o^oådet 

(ett 100-taL)

komner att ut!ör'L""" åia"' d'etta ..år" 
Reparationsav'beten

bexäknas bl'i pauZ"ri;'å" ""ä;r' 
nasta år (1989) '

**l+

t+**

MATERIALF'0RVALTARE 
EFTERLYSES

Vi söker en person att ta !gld'om och hålla reda oå redskap'

ori'ar mm o.n ,ä* ?innr-tiif f'una!"uiä-uat- och iröststädn'ingar'

Eii iätttä*i-iobb med andra ord!

;ä.!:l'åä: ;;lr:å:l'-l *USf ili ;;i ;;Tirserokajen' 
siberius-

***

Rötskad.oy, runt fönstren på- Dogi."' Kaskögatan B ' ^och

Bo*gen med.!öx nn"'i"oi'"''åi 1-an la*L'tngnn på 175 000

"å'o1å". 
PL-us arb etsko s tnad !

**{f

Arbetet med yttermil jön Sveaborgsgatan-Kaskögatan 
beräknas

[o**u i gång 'i vår'
.**{t

t

stä.LL inte ut tidnin.gsko"o^1]^^n*nträn föt'ran dngen innan

ar;h.ämtning. Datum linns ansLaget p-a- ninntatsLan eLler i

h.issen, .^ ^^L l;.knande får, inte pLaeeras i enträer eLLer
Ka:t'tonger ocn u'L

iTtiZi,'gå,q;::#:::r::'r""Znntå:.;Y'-'1tL"L:'T#åi7;\"";
Containey'hus Ttnns -'.'u," "";-- -^--nn,"onnr4tn oå Kaskög
PorkaLagatan tuå'['taä"1 o"t' gtt'""f,:p;*n- på Kaskögatan L6'

*it*

An en GAl"lG:

[cN EUUTN PARKERA INIE T IOM OI4RÄDETI TÄNT PÄ BARNENI o
I



OI,IRÄDESKONTORET NU

öpper EN K/fu1 I lEcl<Rl'l

Efter önskemål från medlem-
mar och 'i samråd med för-
val tningsrådet har HSB: s

områdeskontor i Akalla/Hus-
by beslutat hål1a öPPet
t'il1 .l8,30 torsdagar. Det
gä1'ler dock jnte sommartid.

De nya tiderna från 4 jan:

Områdeskontoret ger senvice
t'il I samtl iga siu HSB bo-
stadsrättsföreningar i Hus-
by/Akalla. Kontoret har l3
anställda. Chef och områ-
desförvaltare är Bo Retzius.
Han är ansvarig för området
i sin helhet och d'irekt an-
svarig för BRF Porkala, Kar-

leby och Imatra.

Av de tre kontoristerna job-
bar Gaby Anderberg Med Por-
kala-ärenden och det gör
också de tre fastighetsskö-
tarna Anders Wiktorsson
(även förman), Gunnar Bo-
d'in och Bo Nehl .

0mrådeskontoret finns på

Hel s'ingforsgatan 45.Tel efon
751 0l 90.

Här ctr gänget som arbetat' inom AkaLla/Husby förnlaL

tiLL högen, är .inVZ"tt o^"åaesföz'ualtare' Breduid
"p"oloiå",- 

och på huL porkaLas tr,le 
-fastighetsskötare

oclt tso NehL.

14

tlåndag - onsdag: 9-00 - 11'f0'

Torsdag : 9-OO-11''0'
Fredaq : 9.00-11.10'

Håndag - torsdag: 9.00 - 11.f0'

Fredag :9-00-11.10'

Juni - auqusti (sormartid)

11.00 - 16.00

11.00 - 18.10

11.00 - 14.00

11.00 - 15.to

11.00 - 14.00

(

'l

45

L

tninqsomr.åde. Bo Retzius, stående
honbm GabY Anderberg, kontot'tst,
And.ers Wiktorsson, Gunnar Bodin



Vt xr I GA TEI-EFoNNI Jl'flvlER

Undv'ik att sl å I arm påjcke ord'inarie arbetst.id.
Det kostar föreningen en
massa pengar. Larma endast
när du bedömer att det kanblj följdskador om utryck-
ningen försenas - t ex vat
ten ska dor.

r vad som hänt

F e LanmciLningar. unde r
kontorstid

Akuta f e L anmcilning az',
katastroffall efter
kontoz.stid
P-ciz,enden kuaLLstid

Fast'ighetsskötarna
Sibel iusgången 32
Tel 751 14 90

Område s kon tor
Hel s ingforsgatan 45
Tel 751 01 90 (Bo Retzius)

Styrel sel okal en
Sibel iusgången 36
Tel 751 57 71

Larm-assistans
Tel 734 05 35

. vem som ringer. Sägditt namn och telefon-
nummer.

Föy,ualtnings lrågon ( kon-
t:r.akt, p-pLatsez,, kLago-
nåL etc)

Styr.eLs eciy,enden
Bemannad måndagar kL 19-
z L./

734 00 20

Ambul ans, po1 i s, brandkår
Tel 90 000

Ange vid larm

r varifrån larmet kommer
(adress )

Inte mindre än 40 svar fick
Ro,3er Hiding på utsända frå-
gor om styrketrän.ingens
framt i d .

slagits sönder.

Avgifterna har nu höjts med
200 kronor i deposition för
nyckel n och I 00 kronor i
årsavgift.

KONIAI(lPERSONER
- ifall du har speciella'intressen

STY RKETRAN I NG

Roger Hiding
752 93 80

TRAFIK, NILJO

Chri ster Johansson
752 69 42

BASTU , SOLARI UI,l

Bernt Sundqvi st
751 60 87

V I NKLUBBEN

Mats Jonberger
750 99 86

VAVSTUGAN

Mia l,Jindstedt
Porkalagatan 9

SIUDI EC I RKLAR

Seija Andersson
751 92 04

Vem STJÄL ocH VAI{DALISERAR
I STYRKELOKATEN?

Låsen til I trän.ingslokalen
kommer nu att bytås ut eftertidigare stölder och vanda-
I iserjng öv lokalen. Tre par
hantlar har försvunnjt Gutni kan lämna tillbaka dem 

'

I ika lätt som ni tog dem! )och en hel speselvägg har'

Det är bi1'l igt för så myc-
ket svett. I stans gym tarde ca 50-lappen föi- ett
pass. Här kan du komma och
träna när som helst mellankl l0 och 21.

STUDIECIRIGL\

I VIIIKUNSKAP

har konm'it i gån
Vi tar gärna emo
tagare. Ring Mat
tel 750 99 86.

gs
tf
sJ

Ur*o sÄrenHer

På Sibel iusgången har man
å smått. nu börjat sätta in nya 1ås_
ler del- kolvar till förråden så att
onberger, bara den egna husmorsnyckeln

kan användas.

15



SÄrcRHETSOöNN

SÄUER EÄSr
Svstemet med tillval av
oiiLa saker för att öka
1ägenhetens standard dis-
kuieras 'i en art'ikel i
Dagens NYheter. Sverrska
Boitäder erbi uder s'i na

hyresgäster t'il I val mot

höjd hyra.

Det kan bl'i dYrt i 1äng-
den visar det sig. En

tvättmaskin för 5 395 kr
kostar I 5 696 kr under
de tol v åren f ast då 'in-

oår i nstal I ati on och ev

ieparationer. Därefter
är maskinen betald.

SB:s t'io-i-toPP l'ista
över de l0 vanligaste
til I valen bl and företa-
gets 50 000 hYresgäster
i Stockholm:

r,:iirN

l. Säkerhetsdörr

2. Kyl /frYs
3. FrYs

4. Köksfläkt
5. BänkbelYsning

6. EttgrePPsblandare

7 . Ingl asad ba1 kong

8. PVC-luckor (i Kök)

9. Spi s

10. El uttag På ba'lkong

I 925

I 556

I .l54

I .l40

Noa ä:r' det iLLa att d.et som i går kaLlades datr i dag'^i"tn- 
uåt us sakerhetsd"önr oah kosta många tus.en kro-

noz' föx att stoppa inbv'o-ttstiuuar' Enligt poLisen ät'

sakerhetsd.öz'ren 7 aog det basta sattet att skydda sin
Lrigenhet mot inbrott.

F't rrna BO-GE Inbnottsskydd har lLera gånget demonstrerat
wiio-"pp" ståLdarr' (billden) och ett L00-taL inom Poz'kala

l,"ar Låtit instalLera sådana dör'rar'

Sropp FöR
,,RESURSSVAGA,,

I RINKEBY

718

642

638

534

454

356

ri

I

Det här cir en blLd frått ett
inbrott i örebro. Den uisar
huv' enkelt det är att sLå

slg lgenom dagens "PaPPdör-
T.ar" .

Utan alla iämförelser i
övrigt kan nämnas att vår
åqen-BRF f ören i ng Porka'l a

oörså dras med resurssvag
hyresgäster. V'i kan vi ssa
närioäer ha hYresfordring
är på 300 000 kronor' Vi
ska ta uPP detta'i ett
kommande nummer.

Svenska Bostäder har fått
kritik av Bostadsförrned-
l'inqen för att man v'i1l
Uroilsa'inflYttningen av"re-
surssvaga" hushål1 På Jär-
vafä'l tet.

Men SB:s ordförande Mats

Hul th försvarar den nYa

po1 icyn:

- Ingen annan stadsdel i
regiönen har så många re-

surssvaga hushåll som Rin-
låuv aai nästan vart tred-
je -har 

social b'idrag.

:=, aq*
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akna i tid
Röken kan gö.ra dig medvetslös

Hölften av alla dödsbrände

I
a

e till att du och din familj verkligen vaknar i tid
i höndelse av brand eller rökutveckling.

medan du ännu sover.
r sker i lägenheter.

En brandvarnare ger dig den rötta tryggheten !
Jag beställer mot postförskott. fraktfritt ?Tis-g-a-räfriT

VIKING IMPORT &

EXPORTAB

Svorspost
Kundnumm er 12428009
Bor oo cÄvre

Fmkero
ej.

Viking
Pctorder

betslar
portot.CHECK

VAFRDE

O

I
Namn

Adress

Postadress

(Ord. pris 128:- rabattcheck -10:-)
Inga andra kostnader tillkommer.

Brandvarnare
SS 750 Pris: 88:

a
o
a

o
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