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PORKALEN

INFORII{,ATIONSBLAD FöR BOENDE
I BRF PORKALA

2 nr per år

ANSVARIG UTGIVARE:

Styrelsen
etnm
Gunilla Bhur

Medarbetare:

Inger Andersson
Ordförande

Håkan Glingestam

Christer Johansson

Mats Jonberger

Birgitta Lindström

Rosendo Zabala

VÄLKOMII,IEN II{ED FöRSLAG
OCH BIDRAG! ! !
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PROJEKT SIBELIUSGÅNGEN''

Projektet är ett försök att informera och aktivera de boende
på Sibeliusgången. Vandaliseringen har ökat enormt och det
märks i föreningens ekonomi. Reparationer utförs men redan
efter några dagar är förstörelsen igång igen. Ett rykte om att
Sibeliusgången inte är.ett bra ställe att bo på cirkulerar i
området. Detta rykte samt andra orsaker gjorde att styrelsen
beslöt att agera. Projektansvariga blev Rosendo Zabala och
Mats Jonberger, båda boende på SiOetiusgången, samt Margareta
Starberg.
I vintras samlades de boende på Sibeliusgången 48-50 för att
tillsammans diskutera problemen och försöka finna lösningar.
En kallelse gick ut till alla boende men dessvärre kom bara
15 personer till mötet den 31/1.
På mötet diskuterades problem av olika karaktär och man kom
fram tilt ett antal alternativa lösningar som sedan presenterades
av Rosendo på ett styrelsemöte. Där beslöts att vissa åtgärder
skulle genomföras, and.ra fick vänta beroende på de kostnader det
skulle innebära. En rapport från styrelsemötet distribuerades till
alla boende på SiUetiusgången 48-50.
Den 25 april blev det Sibeliusgången 32-34: s tur att medverka och
tyvärr kom bara p personer denna gång. Inte oväntat uppkom
sanma problem som tidigare möte diskuterade. En återkommande
fråga var klottret i trapphusen.
En del av problemen är idag åtgärdade.

Vad vi konstaterar är följande:

att Sibeliusgången p g a sin geografiska
placering - nära tilt torget - är extra utsatt
för vandalisering
att det finns människor som har valt att inte
föIja de ordningsregler som föreskrivs
att vi föräldrar måste prata med våra barn om
vandaliseringen och att det är vi boende i
Porkala som får betala

n Vi på Sibeliusgången vill att området där vi bor skall vara
trivsamt och ett lämpligt stäIle för våra barn att växa upp på"

PS Nästa gång är Sibeliusgången 44-46 på tur och vi hoppas på
bättre uppslutning! !
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VÄSTERORTSP ROJEKTET

Våren 1gg7 startade ett projekt i Aka'la, vars syfte varatt minska antal bostadsl, fäII.r_, och bilinbrott.värlingbyporisen, svenska Bostäder, HSB, Forksam, Brotts-förebyggande rådet och svensta stoia"[våa"röreningendeltog i projektet
Det gjordes en inventering över de förbättringar föreningenkunde göra för att minska-inbrotten. :

Lägenheter: Lägenheter där de flesta inbrotten sker rigger påbottenvåningen. 
"yt: 

av fås på tr.tt onqaOrråi, monteringav säkerhetsdörr i entrefi .eiom*"nd.erad.es.
Kärlarförråd: sektionering av kärrarförråd.en, byte av rås. Tirl_bräde till varje sektion sker med. separat nyckel.Förstärkning av dörrar"" *"å-brytskydd samt står-skydd runt cylindern.
Garage: Montering av s k säkerhetsburar( där montering är möjfig ). cåagaraget.

Den 4 februari - gg, beslöt styrersen att sätta in säkerhets-burar på xasködäckei och porkalafaret.
vid ett antar tirrfärren har visningar i HsB-lokaren av s ksäkerhetsdör'r ägt rum och medr"**.riu hår--kunnat bestärra direkt.sektionering av kärrarförråden pågår för närvarande.
För budgetåret..9r-92 har_ styrersen avsatt 100.000 kr för att för_stärka källardörrar med bryiskydd och ståt=r.yaa runt cyrindern.
RESULTAT:

för 1 till max 3 bilar.
belysning i och utanför

913
35

868

506
51

L07 6

475
13

L7I

513
I9

191

385
29

390

Tilr sist - syftet med åtgärderna är inte att göra våra kärlareoch garage till^en.fästniig men hindrar b1 a att ex ett barn iåldern 10 - i-5 år inte rriit kan vandr, å*rring med en skruv-mejsel i handen och åverka i våra ;;;;;";*ra urrymmen.

Hela Akal1a 1986 1987 1988 1989 1990
Fordonsbrott
Bostadsinbrott
KäIlarinbrott

TILL MEDLEMMÄR HYRESGÄSTER OCH FöR}iLDRAR

HJÄLP OSS ATT HÄLLA NERE 
-DENNA 

HöGA KOSTNAD FöR FöRENINGEN! !

2

under vecka r-9 sattes ansrag..upp i portarna gärlande skadegörerseoch inbrott i vår_förelirg. -,'p;'isi";;;;;-är 
från jan _ mars _ 91l-48.349 kronor ! Fortsättår skadegöiärs"n-i denna takt har vi enEFtntdlå- ca en halv miljån vid årsskiftet.Detta innebär kraftiga avgirtsnöjningai-iår medlemmarna. samtidigtfinns det_mycket annår föiening;; iliö;"i"p"rrg.rna tirr och somkommer alla till godo
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BOSTADSRÄTTS-
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sKADscönELsE M u

xosruaosörcurcl I I

UNDER DET SENASTE
KoSTNADERNA rön
sKADscönELsE r
PORKALA VARIT

KVARTALET HAR
INBROTT OCH

DrN r'öngNrNG

148.349: -
REAGERA OM DU SER

oBEHönrc r xiir,r,ARE
ALLMÄnxe UTRYMMENI

tIÅCON
ELLER

- REAGERA oM DU sER ttÅcott spRAyA
ränc pÅ FASADER ELLER ANDRA
srÄrLEN I

TTLLSAMMANS tqÅsre vr HÅr,r,a NERE
onöurcA KoSTNADER
L991-O 4-23
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HSB: S RING FolKsam
En skada i Din bostadsrättslägenhet kan stå Dig dyrt.rnnehavare av..HSB-rägenhet hai u""i.ä"r, iörsakrad genombostadsrättsföreningåns--iastigtre.t"iår"år.ir-r,g, 

men när denboende har ansvaret krävs han/hon_på självrisken. I vilkafall den boende .rr=rr.r.r-kan man låsa å*-i S l4_broschvrenoch " Vem betalar vattenskådor.r. ;r-="*-..tolkar HSB:s månster_stadgar på den här punkten.
rr r HSBt" *.ql:msförsäkr+tg finns förutom skyddet för skadorpå sjäIvbekostad fasr iniednins,-;;;-Iirr 60.000 kr, erråtasande som gör att man _rai-äiåaiiilr"ö r en mängd situationernär bostadsrättsIägenheten skad.as :- om hushålrsmaskin i bostaden brister erler går sönder, även:Trfffi::i1fl":.f":ilili. ar aiarål-i-å* ryr, i;;";"ä; =m.=ri,,,- 

?il"I:l::u"r. elrei andra detar av läsenheten skadas vid
- om 

'ägenheten. 
skadas genom oberäknad utströmning frånakvarium, vartensäng,"kyl- eiI;;;;;; vid srrömavbrottel1er fel. på anläggiingen- 

B1d:::.:ii:g"f,i"gåi sönder, r ex toarertstor, tvättsrärl,
- om glas i dörrar eller fönster som hör. t+il rägenheten gårsönder, T:,, +l.t? om isolerstas ;;il";; blivit oräta.HSB: s medremsförsäEng i konbination- m.å'Hsn, = fastighetsför_säkring ger arltså i a6 rr.=t" farl etf bra skydd. Men _ det finnsskadetyper som inte täcks-å., 

"r, hemförsär.rirrg. Det handrar främstom läckageskador i våtutrymmen och från disk- och tvättmaskin. omsådana skador inträf f a; 
-kil 

bostadråtl"i"""r,avaren -rii -är.vrdig 
attbetala hera fasrishet"ior"ärr*"qi;g-"iåi"ri"r. oåt r"" äri ayrt,månsa gånser ar sjatvii"r.å"'pa äo.ooö'[r'å.n i en aäi--r.rr hösre.

3;:.i:rll ?.:T5:i"ä:iliiTrl;år:;3i:. fram en ri1'ässsförsäkrins

Tirläggsförsäkringen för bostadsrättslägenheter gä1ler för:- sjä1va rägenheten, men endast ttir årcaaa som man svarar förp g a sin underhårtsskyldighet-å"rröt bostadsratt"i.g"n ochföreningens. stad.gar, uip tirr rsoloöö r.r.- Fasr inredning som man--"iarv nåxå;;;;r upp tirl 150.000 kr.rnglasad balkong/altan, upp till 150.000 kr.
Detta utökade skydd kostar 150 kr per år och självrisken är 1.000 krDe skadehänderser försäkrittg"r, gärrer för är sanma som i hem_försäkri!9en: brand,rä;k;;;] storm m m.Tilläggsförsäkringen b";trilå"-kunna tecknas hos. närmaste Forksam_kontor från början ..'r *-i"--i.ar. ror-åå'-","arenmar som väljer att
1ffi".1;i5::":"ta tirrigs-sårr"' aå" "iai,'arie m.aiå,n"iäisakrinsen

4
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HSB HAR |l'|YOl(ET PÅ OÅNG

BO R-,{,Tl' I SOSI].',D5RdTT

Under hösten kornmer föreningen att försöka få igång
en studiecirkel "Bo rätt i bostadsrätt". Förutsätt-
ningen är att vi får tillräckligt många deltagare.

,",Bo rätt i bostadsrätt" är en grundcirkel för alla
medlemmar som vill lära sig mer om kooperativt boende.

"Bo rätt i bostadsrätt" tar bland annat upp den nya
bostadsrättslagen, avtal, stadgar, förenj-ngens ekonomi
och . underhå11.

Vi viII nu undersöka om förutsättningar finns att få
igång en cirkel och ber Er fylla i nedanstående för-
frågan och Iämna den i styrelselokalen, Sibelius-
gången 36 nb före soromaren

Klipp här

l Jag/vi är intresserad/e av att deltaga i
studi-ecirkeln "Bo rätt i bostadsrätt" i höst.

Jag/vi är inte intresseradeil
,t

Namn

Adress

Telefonnr dagtid

Kista i maj 1991

S tyre 1 sen,/ S tud ieombudet
5
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VAR NÄR},IILJö

Tidningar och papper

Balkonger

*

Batterier

Grovsopor

*

Källsortering

Låt oss slippa se källargången
som bilden intill forsla Dina
grovsopor tiI1 någon av följande
platser:
KASKöGATAN 1-6 grovsoPrum

* Tidningsavfall hämtas 2 ggr i månaden enligt den
hämtningsplan som finns i entreBlanet. Lämna Dina
tidningsbuntar väl förpackade! Bäst är att använda
en papperskasse, inte plast. Placera helst Din kasse
i entref kvällen innan hämtning om avfallet står
i flera dagar ser det otrevligt ut. En välskött entre'
påverkar ju även priset på Oin bostadsrätt.

Tänk på att inte förvara sådant som är brandfarligt
ex. bensin eller olja, På din balkong! För en tid
sedan kunde vi läsa om en Iägenhetsbrand som blev
särskilt besvärlig att släcka på grund av att ägaren
hade en moped stående på balkongen. Undvik skrymmande
saker - de kan vara ivägen vid olyckstitlfällen!
För dem av oss som har sina balkonger i markplanet
gäIler det att inte omvandla denna till ett lagerutrymme
av obestämbart s1ag.

Förbrukade batterier kan 1ä9gas i särskilda kärl
som finns i anslutning til1 glasinsamlingsigloon,
de gröna " bubblorna " vid Konsum, Sibeliusgången-
Även vissa bensinstationer tar emot batterier.

*

,-
'eu

*

PORKALAGATAN
(vändplan)

containerhus

SVEABORGSGATAN/ containerhus
SIBELIUSGÄNGEN

HUA SOP SAM dvs Husby-Akalla sopsugssamfällighet
som har ansvar för alt våra vä1 förpackade soppåsar
tas om hand på rätt sätt, diskuterar nu den framtida
sophanteringän. På sikt innebär det att vi själva
SORTERAR aviallet innan vi gör oss av med det. Viss
försöksverksamhet bedrivs rådan av Svenska Bostäder
i Norra Järva. Att stäl1a tidningsbuntarna på rätt
stäI1e och på rätt tid är atltså en god övning för
oss alla.

6
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BASTU - EN SKöN AVKOPPLING
  A      A  
       A 

BASTUMöTET den 16 maj med landgång och öl lockade L5personer, representerand.e 11- av de 50 hushåll som tirl-delats nyckel.

vid mötet framkom bl a att städningen var under al_I kritik.sopor, matrester och fimpar lämnas kvar och vissa bastugästerstädar inte alls efter sig. Kontraktsstädnin9en, var fjörtondedag, fungerar inte helrer tillfredsstäl1ande. Bastuutrymmena
måste rengöras ordentligt minst en gång i veckan - men dettautesluter inte att den som-EäEEat rå.tgår efter sig! städare/
städerska sökes se anslagstavlan!
* önskemår finns om att ett sista pass läggs mellan 21.30 -23.00. vi undersöker om det är piaktiskt genomförbart.
* En regel kommer att sättas på insidan av första innerdörren

då flera bastugäster brivit störda av bI a personer sominte ens bor i området! Misstankar finns om att nycklar ärpå drift då personer (bilburna) som antas inte bo i området
regelbundet nyttjar bastun och uppträder störande. Någrahar dessutom försökt basta på redan bokade pass.

* En namnförteckning och nyckelnr kommer inom snar framtidatt sättas upp i bastulokalen.

*

*

Diskussion uppkom om möjlighet av
trevligare möb1er.

En höjning av årsavgiften för att
stående föreslogs och godkändes av
Nytt bastumöte till hösten.

ombyggnad samt inköp AV

kunna förverkliga ovan-
samtliga närvarande.

DU SOM FLYTTAR - GLöM INTE ATT ATERLÄMNA NYCKELN! VI HAR EN Kö
AV BOENDE SOM öNSKAR MEDLEMSKAP I BASTUGRUPPEN. DEPOSITIONS_
AVGIFTEN OM 2OO KRONOR ATERBETALAS VID INLÄMNING AV NYCKEL!

BASTUGRUPPEN genom Märtha och Birgitta
Telefontid 19- 20 tel. 75L 62 09 752 83 04

7



TRAFIK 1 BOST ET

På förekommen anledning uPPmanas de boende som tvättar

bil ar utanför tvättstugo rna att uPPhöra med detta. BiI tvätt

är INTE titlåten På fören ingens gångvägar. Även Parkering inom

BRF POTkalas område är förbjuden och vi ber de boende resPektera

detta. Föreningen drabbas av kos tnader för reparation av sönder-

körda gångväg ärr förstörda gräsYtor, skadade kantstenar m m'

Det är trist att vi gång På gång behöver Påtala dessa självk Iara

regler som Påverkar t rivseln i området.

P. PA

PORT FRÄN ÄDN INGEN 91
RAP

på Kasködäcket har föreningen för närvarande ca 40 p-platser

som är outnyråa. ptarsetr,.'E',t iäitä"i "lå*rt"" 
på mellandäcket'

rnfarr tirr piäi"åir,. sker ;""ät;åir"ti"ö"öåräg"t' -Ytt" srind

är försedd *.ä-iå"-och trar ?ii"rtoiä-ia.z'io-*' FöI att kunna

urnytrja platserna för .* qå-=i---åif"t -n"!"ådsparkering 
behöver

man bygga en "v-iirrrttt"tåfii' 
xä";"åderna 6ar- av styrersen

bedömts för höia- då..vi 1 dää:iä;;;-i;t;-;an--förutse hur månsa

oiåL="t som kan beläggas'
ili "ft"rtyser-äaitor-nagl3 

förslag från. våra medlemmar för att

minska underskä;i;;-som-ror-iåiiuit"a" ä;-;; 3'000 kr per år'

Förslag tiII Styrelselokalen' Sibeliusgången 36 Bv'

Äretsvårstädningägde:oT-d"t20apriliettsmåruggigtväder'
Snön hängde i'l"itå" o.r, ,,oiäär,.,ir,åä" U"l i kinderna' Kanske

var det orsaken iiff att enåä"[ ått femtåntal vuxna och lika

+äå?:."?it'=t?ål:l'i!e}g::. :i^l::^*"' sopsäckar och krotter

iiä':i;fi;.i:;i,l:i:. ?å:?ålå:31??ti"de kyckrinslår, korv sam'L

*i:::"r:"i5inä3u"?"1å";rttre väder och större ansrutnins!

HÄT,T, PORKALA RENT !

B

HALL PORKAI,A RENT ! HALI, PORKAI'A RENT !



Din hyra
BOSTADS RiiTTS INNEHAVARE / HYRE S GÄSTER PORKALA

I informationsbladet nr L/90 skrev L E Lundqvist på
" Hyresredovibningen " om föreningens hyresskulder som
per den 31/3 - 90 var L27.410 kr. Uteblivna hyre3inbetal-
ningar gäller inte enbart bostäder utan även bilplatser,
garage och andra lokaler.
Jag, som ordförande, tänker därför göra en uppföljning av
ovanstående. Jag kontaktade nyligen L E Lundqvist och fick
veta att skulderna.inte minskat utan istäI1et öKAT! Den
3L/3 91- uppgick dessa till l-53.870 kronor.
Sista inbetalningsdag för hyresavgiften är SISTA VARDAGEN
I MÄNADEN före aktuell betalningsperiod.
I dessa tider när kostnaderna ökar för oss aIIa är det kanske
svårt att få pengarna att räcka till. Viktigt är dock att
prioritera hyran. Tänk på att bostaden ändå är Din trygghet!

Inger Andersson
Ordförande Porkala
ll ll tl ll ll ll ll lr rr 1l [ il il [ r n ll n il n 11 ll r [ ll It ll 

'l 
il il I

Profilen
FöRETAGARE I AKALLA

styrelsen i porkala har föresragit att PORKALEN intervjuarnågra av våra företagare i områået. Först i raden blev-
RESTAURANG ocH przzERrA srBElrus betägen på sibetiusgången 44.Mehmetali Kaya som berättade rite iorunig över ..r"toip kaffe,har tilrsanrmans med br a sin bror osman agråri, ansvarel'sedan
ma j 1990.
Restaurangen har många stamgäster och är värbesökt fredag-lördagkvärlar, söndagar kommer bainfamiljer. laehmetati "p;i;;er detsom att stämningen är mycket bra. tttan är mån om sinå matgästeroch noggrann med legitimationskontroll på kvällarna fOi-att inteungdomar under 18 år skall dricka alkohäl.sibelius har det mesta i matvägrt kött och fiskrätter samt arrago9..pizzog förs,tås. rbland hai man specielra erbjudanden ochrabattet naxon södqJ äter barn under g år i målsmans särrskaphelt gratisi
Fyra dagar i veckan har restaurangen casino och under höst ochvinter brukar någon trubadur upptiaaa ond.s, torsd, fred och lörd-agkväIlar. Nyårsafton kan tyckligt lottade stammisar festa påsiberius som faktiskt för övrigt har öppet alra dagar året runt.Mehmetari ser gärna att flår boendä- i området trittar tirlsiberius- Du kan sitta på den trevriga uteserveringen vid brayldgr och, ex. äta en fin entrecote med bearnaissås för baraby kropor: Vin och ölrättigheter finns.
VÄLKOMMEN ! öPPETTIDER ÄR VARDAGAR 12 - 23

Fred-Iör 1,2 - 01
SöNDAG T2 - 13

9
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ANSTAGSTAVTAN *

STÄDARE SöKES! ! !

Är Du intresserad av extraknäck?

Bastu och styrketräningslokalen behöver
noggrann rengöring en gång i veckan.

HöR AV DIG!

Inger tel. 750 85 L4

Har någon en dörr till övers?

Vi behöver en dörr till toaletten.
Vä-hängd, 72 cm bred. Har Du bytt dörrar
i lägenheten och kanske har en dörr i br
skick stående i källaren.

Ring till

Birgitta tel. 752 83 04

&

a-

ÄR DU INTRESSERAD AV MUSKELBYGGNING?

Föreningen söker någon som ansvarar för
styrketräningslokal och medlemmar.

Kontakta stYrelsen

Sibetiusgången 36 BV tel. 75L 57 7L
eller skriv och Iägg i lådan.

a_

oBs! oBs! oBs! oBs! oBS! OBS!

Styrelsens Jourverksamhet på måndagar gör
sommaruppehå11.
Fr o m 24/6 L8l8 9L

STYRELSEN öNSKAR ALLA MEDLEMMÄR OCH HYRESGÄSTER
EN TREVLIG SOMMAR!

o- LL



ARBETSGRUPPER/KONTAKTPRSONER INOM BRF PORKALA

NAMN
ANSVARSOMRÄDE

Fastighetsskötarna

Områdeskontoret
Helsingforsg 45

Styrelselokalen
Sibeliusgången 36

Larmassistans

Automo AB

751 L4

75r 01 90

90 felanmälningar dYgnet runt

förvaltnings frågor
(kontrakt, P-Platser, klagomåI)

Månd. lg-20 lsl-ängt 24/6 L8/8)

Akuta felanmälningar e kontorstid

P-ärenden efter kontorstid

75L

662

720

57 7L

43 00

03 00

Gunilla Bhur
c/o Styrelselokalen
Sibeliusgången 36 bv

a

c/o Styrelselokalen
Sibeliusgången 36 bv
teI. 751 57 7L

Kahja Lahtinen
Porkalagatan 2L
tel. 752 06 38

Birgitta Lindström
tel. 752 83 04

Märtha Lindberg
tel. 75L 62 09

TIDNINGSREDAKTIONEN

STYRKETR:iNINGEN

TRAFIKFRÄGOR

VINKÄLLAREN

KABEL.TV

VÄVSTUGAN

BASTUN
telefontid:19

Christer Johansson
Porkalagatan 15
tel. 752 69 42

Mats Jonberger
Sibeliusgången 3B

tel. 750 99 86

Rolf Edberg
Kaskögatan L2
tel. 750 94 36

20
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DU SOII'I BOR I AKALLA - NÄRMASTE BAD I SOMMAR

HUVUDSTABADET

bassängbad, entre-
åk f-bana till Västra Skogen, gångväg ca 10 min.

NÄLSTABADET

bassängbad, entre-
adress: Skattegårdsvägen-Tolle Bondesg. VäIlingby

RöSJöBADET

insjö, ingen entre-
buss 514 ti11 Sollentuna C, byte till 507 mot Danderyd

Vilda Vanadis

I

bassänger, entre-45:- hel dag
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