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Jag heter Gunllla Bhur och bor i Akatla sedan 19?5. Under hösten har
Jag övertagtt ansvaret för abt samnanstålla den informatlon som
styrelsen och andra vltl ge er medlemmar. Det vore rollgt och bra om

bor I Porkala bidrog med llte lnsåndare, reportage etc.
Lågg dessa bldrag I styrelselokalens brevlAda Slbellusgången 36.
nl
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a
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Rireningsstämma
RAPPORT FRAN PORKAT.AS STÄMMÄ 1989

den 9 oktober 1989 hö11 bostadsråttsf.öreningen Porkala
Akalla tråff .lnför 53 nårvarande medlemmar. Med tanke på att
det finns 7L2 hushål1 med bostadsrått i förenlngen år det Ilte
skrattretande att lnte f.Iex medlemmar år Intresserade av förenlngens
verksamhet. Mötet föIJde sedan dagordnlngen och dlverse frågor
angående resultat-och balansräknlnEen uppkom och besvarades.
Måndagen
ståmma i

Stårunan avslutades med

böcker.

lottdragning dår

man

bI.a. lottade ut fina

styrelsen består av följande personer
Inger Andersson
Ordförande :
Vice or f örande/Ekonomiansvar ig Håkan Glingestam
Margareta Starberg
Sekreterare :
Studieorganisatör :
Allem Berhanu
Ledamöter :
Mats Jonberger
Chrlster Johansson
Den nya

Rosendo Zabala
Bo Retsius
Maureen Gorham
Ingrid Hagelskog
Lars-Göran Lantz
Meglena Stambollev
Georg Sundvall

HSB:s representant

Suppleanter

:

Revlsor,/S uppleanL

oc-o:o:o
VÄD ÄR FITT DTSTRTKTSRÅD

?

år uppdelat i 15 distrlkt. Det innebär att alla HSB:s
bostadråttsförenlngar inom en stadsdel har ett gemensamt organ. Vi
som bor i Akalla - Husby - Kista tillhör disbrikt nr 9. På
distriktsståmman våljs de som ska sitta med i distriktsrådet. Rådet
försöker ta del av alla frågor som år gemensanma för hela distriktet,
bI.a. var man en av arrangörerna bakom Norra Jårva-dagen.
Ett annat exempel år samordnlngen av kursutbudet I de tre
stadsdelarna. Dlstrlktsrådet får åven ta del av de
stadsbyggnadsförslag som 1äggs fram t.ex. Reglonplan-90.
Vånd D19 t111 dlstrlkbsrådets ordförande om Du har några frågor eller
förslag. Kontaktperson : Kylliki Iroegbu telefon : ?51 53 77
HSB Stockholm

Rolf

I

Borg

v^r nluö

MARKGRUPPEN

ansvarar för och utför skötsel av
" Markgruppen rr lnom HSB Stockholm
150 boitadsråttsförenlngar både med egen personal och med hJåIp av
entreprenöreir.

Vi övertog skötseln den 15 april 1989, efter att tillsammans med era
förtroendövalda uppråttat en skötselbeskrlvnlng för Ex utemtlJö. VAra
arbeten kontrolleias vld två tlIlfållen under åretr €D gång på vår
och höst. Då nårvarar representanter föx Er förenlng, förvaltaren
och vår utsedda entreprenör. Vld dessa t111fållen dlskuterar vl också
lagnlngar, förbåttrlngar och åndringar av anlåggnlngen och
utrustnlngen.

Brf Porkala år en mycket stor förenlng med många boende, vilket
innebår att anlåggnlngen slits hårt. Det stora problemet år
nedskräpningen. I avtalet har vl med en stådnlng per vecka som dock
år ot111råckligt. Behovet år för nårvarande två stådningar-peI vecka,
en onödlg utgiit som kan anvåndas till mer positiva åndamål. Ett steg
ti11 förbåttring år att nya papperskorgar satts upp.
VAR SNÄLL OCH ANVÄND PAPPERSKORGARNA FöR ER MILJöS SKULL!
De arbeten som har med mark och utemiljö att göra kan Markgruppen
hJåtrpa t111 med, t.ex. dlskutera och åndra efter behov och önskemål,
ta fiam ritnlrngar och handllngar, sköta upphandllngar samt utföra
kontroll och beslktnlng.
vI hoppas på ett fortsatt bra samarbete.
Med vånliga håIsningar
HSB STOCKHOLH
Markgruppen

KalIe Adolfsson

s{p4p{F+{F{F
UTIIYRNTNG AV T.ÄGNNI{NT

T ANNRÄ HAND

Rent allmånt gålIer att man lnte kan hyra ut sin lågenhet i andra
rL.,Y^1-^L--å
1€rsu. oL),!sr;1crl kan dock I vlssa f all medge andrahandsuthyrning t.ex
år f örhindrad att anvånda sin
o.rn Iågenhetsinnehavaren tillfål1igt
lågenhet p.g.a arbete på annan ort, studier eIler
miiitårtjånÄtgaring. Risken med för generös instå11ning från
förenlngens slda år att förenlngshusen fungerar som hyreshus.
önskar Du hyra ut 1 andra hand skall godtagbara skål anges. Vem som
år hyresgåst och för hur lång tld uthyrnlngen skall ske måste
redogöras. Styrelsen måste åven ha informatlon om
Iågenhetslnnehavarens nya adress och telefon.
Itei infornatlon om bostådsråttsboende hlttar Du på HSB-kontoret.
Styre lsen

2
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BV'FN ÄV MÄSKTNNR T TVT'I,ISTUGORNÄ

Under det senaste året har nog de flesta som regelbundet anvånder
tvåttstugorna lagt mårke trrl att tvättmasklner, tunrare och

centrlfuger ofta varlt traslga eIler krånglat. Styrelsen har också
kunnat notera att servlcekostnaderna för tvåttutrustning nar raiåi i
höJden. Byte har endast skett i de fatl den gamla utrustningen ejkunnat repareras långre. Detta betyder att dåt mesta har nångt mäd
sedan husen byggdes, dvs I ca 1{ år. Mot bakgrund av detta beslutade
srtyrelsen I våras att successlvt byta ut samtllg utrustn'lnE I alla
tvåttstugoxt med undantag av de få maskiner soa redan bytts ut.
Arbetet med demontage av maskiner, fundament och dylikt startade i
augustl. Tvåttstugan på Sveaborgsgatan var den första som skulle
åtgårdas. Efter det att fundamenten avlågsnats påtråffades fuktskador
under mattan, och I sAdan omfattnlng att man ett tag befarade att det
rörde slg om fel I byggnatlonen. Efter dlverse måtningar och
kontroller kunde man dock fastståIla att det var fundament i
komblnatlon med tvåttmasklner och centrifuger som förorsakat

vattenansaml lngen.

Llknande vattenskador har sedan påträffats åven I övrlga tvåttstugor,
dock lnte I samma omfattnlng som på Sveaborgsgatan. En av orsakerna
är att fundamenten vlbrerat och'r rört slg tr och att det då blldats
sPEtckor I golvma€tan dår vatten sedan trångt ln. Detta har lnte
heller kunnat upptåckas förrån nu når fundamenten demonterats.

såttas ln 1 sådana fall år att låta golven
torka upp ordentligt. Därför har byggtorkar gått nåstan dygnet runt.
Tyvårr år det omöJllgt att beråkna hur lång ttd det tar Innan golvet
år så torrt att en ny matta kan Iåggas in. Lågger man ln mattan för
tldlgt betyder det att arbetet får göras om efter 3 - 5 månader - rned
torknlng av golv osv. Att det år då119 ekonoml förstår såkert alla!
En del har synpunkter på det låmpllga 1 att tvåtta kläder I
grovtvåttmasklnen, men det år tyvårr det enda som står tlll buds.
Den enda åtgården som kan

Hånglåsbleck år numera monterat på torkrummen så
kunna hånga sln tvått dår. ( HånglAs medtages ).

att

man

tryggt

ska

PA förekommen anlednlng vtll vi pApeka att samma boknlngsförfarande
gåIler I denna tvåttstuga som I de övrlga, dvs med boknlngscyllnder
på boknlngstavlan. Vl her alla som tvittar mattor o-d att nogglant
skål Jr rr; mrsk I nerna ef ter twått -

vl beklagar allt besvår detta lnnebår för våra medlemmar och
hyresgåster men hoppas att n1 efter ovanstAende redogörelse har
större förståeIse för att renoverlngen kan ta långre tId ån beråknat.
llargareta Starberg
Sekreterare I Brf Porkala

3

oo
oktoberr €D vådermässigt fln höstdag, ågde den Är1iga
höststådningen av Porkalas område rum. Vi tråffades på Borgen vid
elvatiden, och ett tjugotal vuxna samt en del av områdets barn slöt
upp under dagen. Det gJordes en god.lnsats, med stådning och
utsättnlng av blomsterlökar mm. Efter arbetet grillades det korv och
dracks kaffe. Vid femtontiden gav den sista entusiasten uPPe och
verktygen plockades 1n.
Jag tycker det år synd att fler medlemmar inte tar chansen att komma
ut i området en sådan hår dag. Det gåller inte bara sjålva stådningen
utan hår har man också ett bra tilLfålle att tråffa och kanske låra
känna andra boende I förenlngen. De medlemmar som nu kom tlll
höststådningen representerade tyvårr bara knappt 2 t av de boende i
området. Detta år den såmsta anslutningen i förenlngens historla.
TilI nåsta år hoppas vi i styrelsen att ett störr ntal ståller u pp.
på ett låttsamt arbete för en gemensam sak.
Den 14

Christer Johansson

Viktist

meddelande! ! ! !

FASTIGHETSJOUR

Larmassistans byter
larmnummer

tiII:

662 43 00

Vid fe1 som fordrar
omedelbar åtgärd under icke
ordinarie arbetstid.
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Från och med november månad föråndrades kabel-Tv utbudet ti11 vissa
MTv bytte plats och en vlsnlngskanal för kabel-Tv lnformation
9"13t.
lnfördes. I betalutbudet introducerades det sk utåkade hasrrthudet.

Detta innehåller : Lifestyle, cNN, screensport, chitarens channer
två nyheter BBC och Discovery. Dessa erbjuds endast tillsammans
laTt
i detta paket. Kostnaden år 49 kr I månadbn inkl. dekoder
+ en
engångsavgift på 200 kr. Till detta kan man våIja,1,y_ptus, FilmNet
och fr.o.m L/2 -90 den nya Iångfllmskanalen sF-succå. Tv iooO komrner
också sA smånlngom 1 betalutbudet. För programprenumeratloner vänder
man slg t111 Expertbutlken I Sollentuna Centrum.
För övrigt kan nl som har text-TV hitta programtablåer mm på Tv 5kanalen ( s 15 ). slutligen en förteckntåg åv basutbudet
som det ser
ut ldag :
PROGRÄH

BÄI{D

Lokal-TV/ Textsllnga
Kanal 1

I
III
III
III
III
III

TV2
TV3
Vlsnlngskanal
Super Channel

KAI{AL
2

5
7
9

10
11

Dessa kan ses på a1la Tv-apparater. På många apparater utan S-kanaler
kan man även se :
YIe

s

Nord I c

s 9
s 11

D

De förjande programmen kråver s-kanarklar TV,/video errer

konverter,/dekoder
Eurosport
tforldnet /TV
MTV

Hor I

3

zont

PZ

P3

vågguttaget har man detta att lyssna tlll
p4
p5
TV-lJud: Kanal 1
TV2

g!r2
9]-16 g5r 5
Om något år oklart ring gårna!
Rolf Edberg tel: 750 94 36
87

15

sI7

S

Ansluter man radlon tlII

Pl

s13
s15
s15

s
s
s

5

93

3-

,2

89

r2

92r0
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Kurser I Akalla

vet våI att flera kurser redan startat I Akalla, t.e.x engelska,
Bo rått I bostadrått, Foto och Data. Deltagandet har varlt flfttgt
och kurserna har bltvit posltlvt mottagna. På centralt HsB-hål1 år
man nöJda och har bI.a lånat ut sex st persondatorer tl11 datakursen.
på detta sått ger datakursen lnte bara teoretlsk utan åven praktlsk
t11låmpning.
Om du Ltdlgare varlt tveksam gör slag I saken och anmäl dlg nästa
gång det erbjuds kurser.
Rolf Borg
Du

NM NII NNHöVNR trN NY TRTSMATTA.. - .

i akt och våv efter
duk, handduk, pIåd eIler qylikt ta tillfåltet
finnsr P.9.a
;;;i iycfe oth-smak. I Brf Porkalas våvstuga
du lntresserad ? FyIl
Är
våvarÄ.
ytterllgare
för
avftyttntngar; ;i;1"
på
Slbellusgången 36,
i talongen nedaä ! Lämna äen I styrelselokalen
så tar våvansvarlg kontakt med dlg !
VÄLKOT,IMEN !

JAGVILLVETAMERoMVERKSA}IHETENIVÄVSTUGAN!

""""(
........

Kontakta: "'

'"'"';(
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Namn

)

( Adress )
Telefon

)
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RAPPORT FRAN IISOHHARJOBBETII

I Porkalen nr. 2 sökte vi ungdomar mellan 14-15 år som
skuIle jobba i föreningen porkala under sommaren-89.
Vi fick 11 sökande varav G fick jobbet.(Theresla, Johanna,
Tornmy, Johan, Rlchard och Ton)
Tyvårr fick vi inte några sökande som arbetsledare tiIl
dessa ungdomar. I det låget så åtog sig 3 st från
styrelsen att jobba som arbetsledare. (Rolf, AIlem och
Håkan

)

syfte och mAlgåttnlng:
-Ett sått att få ungdomarna att intressera sig för och
för sin rrch vår miljö.
-Utföra arbetsuppgifter som inte ingår i fastighetsEa ansvar

skötarnas åtagande.

arbete åt ungdomar som år i en ålder dår

-Skapa

de har svårt att få sommarjobb.

VILKA ARBETSUPPGIFTER FICK

då

UNGDOMARNA ?

De hann med aEt sopa aIla kållargångar, plocka bort
grovsopor som en del av medlemmarna bara ståltt ner

i k1llargångarna.(istårret för att 9å till grovsoprummen)
vi fick beståIla 4 st extra containers
bara för siuelius-

gången !
Man tvåtbade

fönscren i tvåttstugorna och entreir till alla
lngångar, sopade cykelrummen, stådade K"rsködåeket och faret

mrn.

tlågra undrar säkert om det blir någon forsåttning nåsta
år? Ungdomar som viII jobba i förenlngen är det såkert
ingen brist på men arbetsledare verkar clet svårare att
rekrytera. Varför inte några pensionårer! Hör av dej tirl
styrelsen om.du år lntresserad.
Målsåtbningen för styrelsen år att vi skalr fortsåtta
mecl denna verksamhet nåsta år.
,t. o2 o6
Jag vill passa på att TACKA ALLA som stållde upp i
somras

E OU,

!

(
c (
( (C
(

Håkan Gl ingestam

(
(

1

@

tltty

YIKTIGT!
BTT.TRÄF'TKEN T OMRADNT

inom vfrt 9PIltlt.
Tyvårr har biltraflken och o1agllg parkering
påmlnna
om att bIlkörnlng lnom
att
få
ber
VI
tifltagtt senaste tlden.
görs för
(
undantag
Vlssa
förbjuden.
år
områOäf I prlnclp
en
Vl
I
o.d.
styref"gl_rlktar
).
flyttntngait s)u[transporter
lnom
blI
bekvämllghetsskål
kör
som
av
de
tlIf
al-lvarliö uppmanlng
(
n 16r
se
stadgar
Brf
Porkalas
EnIlgt
med
detta.
området ått-upphOrå
påtalas
berörda.
för
fall
I
annat
22zS ) kommer-åetta
Vår parkerlngsentreprenör Automo Äg skall p.g'a detta lntenslflera
parkärIngsövårvaknlngen lnom Porkala. Vl h99P?" på samtllga
medlemnais medverkan tllt en båttre yttermlfJö.

Styrelsen

BASTUI NFORMATI ON

Den nyöppnade bastun har nu varit i bruk ca 4 månader. För nårvarande
är 26 famllJer medlemmar, men för hugade bastubadare flnns
fortfarande ett anta! nycklar att tlIIgå.
Om du år lntresserad kan du kvlttera ut nyckel hos Btrgltta Llndströn
efter överenskomnelse. Medlemsavglften år 100 kx/är och 200 kr I
deposltlonsavgift. Har du en gammal nyckel ti11 förutvarande bastu
dras 50 kr av från beloppet.
Ansvarlga för bastun år : Blrgltta Llndström tel: 752 83 04
tlårtha tlndberg
tel: 751 62 59
mellan 19 - 20

JUT. MF:N GR^N OCH PYNT

avsedda för jurklappspapper
Llksom tldigare år kommer s.k julsåckarDessutom
kommer contalners för
samtllga hushåIl.
mm att delas ut tlII
inom området'
dessa säckar och Julgranar ått placeras-ut
med att såckarna
samband
I
Områdeskontorei'fårnm6r med infoimatfon
delas ut '
i området !
Slång julgranarna 1 våra c<)ntainers och in.te på marken
Julgranar-1 sopnedkastet' Ettav
Det år absorut förbJudet "i[-"tånga ca
i.ZOO kr och en rensnlng
stopp p.g.a detta kästar eåi"nlngän
röret tar flera tlmmar.
Styre lsen

8

för Alalla./ttusby år bclågct
Helslngforsgatan 45, tel: ?51 01 90.
Onrådeskontorct
öPPETTIDER OCH
TELEFONTIDER:

r{AN

-

OilS:

-

ToRs

TORSDAG:
FREDAG:

SOHHNRTIDER I{ELLAII
1 JUNI 31 AUGUSTI

En fin

r{åil

FREDAG I

på

9
9
9

11.30
11.30
11.30

9

11. 30
11. 30

9

o

13.00 16.00
18.30
13.00 11.00
13.00 I 5. 30
13.00 1 1.00

till barnet

I HSB

o
o

ARBETSGRUPPER

/

KONTN(TPERSONER INOI'I BRF PORKALA

Ansvarsonråde

Namrr

FASTIGHETSSKöTARNA
32

SlbeIlusg.

751 L4

Felannålnlngar dygnet

90

runt

OI{RADESKONTORET 751 01 90

Helslngforsg. 45
( Bosse, Gaby, Ingrtd

Förvaltn

I ngs

frågor

(kontrakt, p-platser

k

)

lagourAl

)

STYRELSELOKALEN

751 s7

7L

öppet varje månd 19-20

LARHASSI STÄI{S

662 43

00

Akuta felanmåInlngar

AUTOHO AB

720 03

00

Slbe1lusg.35

GUNILLA

BHUR

c/o Styrelselokalen

efter kontorstld
P-årenden efter
kontorst ld

TIDNINGSREDN(TIOHEN

Slbellusgången 35 bv

}IICHAEL ESTEBAI{EZ

STYRKETRÄNING

CHRISTER JOHAIISSOII
Porkalagatan 15

TRAFIKFRAGOR

}TATS JONBERGER

VINKf,LLAREN

c/o Styrelselokalen
Slbellusgången 36 bv
tel. 752 94 89
tel. 752 59 12

Slbellusgången
tel. 750 99 86

38

ROLF EDBERG

KABET-TV

KAIJA LÄHTINEN

vÄvsTucAN

BIRGITTA LINDSTRöI{

BASTUN

Kaskögatan L2
tel. 750 94 35

Porkalagatan 2L
tel. 752 06 38

tel. 752 83 0{
T{ÄRTHA LINDBERG
tel. 751 62 09

telefontld 19

20

