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Hej käre Porkalen-läsarel

Den Porkalen-utgåva Du just nu hå11-er i handen har mycket liten
likhet, med den förutvarande tidning, sotn under s2mma n^lnn kvar-

talsvis distribuerades ut til1 sa.ntliga hushålI inom Brf Porkala.

Orsaken är att det, sedan Lena Jakobsson och Margareta Swensson

slutade, inte funnits vare sig någon ansvarig utgivare e11er kom-

petent textskrivare, och det har visat sig närmast omöjligt att
få frarn ersättare för dessa två eldsjäIar. Ett försök att ge ut

ett nytt Dummer av Porkalen gjordes visserligen i början av året,
men tyvärr såg sig styrelsen nödsakad att tiltfä11igt avbryta vi-
dare publicering, då kostnaderna för den senaste utgåvan bedöndes

alItför höga.

Det är emellertid otvivelaktigt, så att Porkalen haft ett stort 1äs-

värde och fy11t ett viktigt infornationsbehov. Dessutom har tid-
ningen åtnjutit ett nycket gott anseende hos de olika bostadsrätts-
föreningarna inom järvaonrådet. Och av den anledningen har Porkalas

styrelse beslutat att på det sätt son här föreligger försöka "hå11a

1ågan vid Iiv'r genon att uppdra åt sina ledanöter att förse Porkalen

med så pass nycket bränsle att tidningen från tid tiIl annan kan ut-
ko.'a i forn av ett infornationsblad. Att ett sådant knappast kan ha

såmma innehåI1snässiga utfornning son den Porkalen Lena och Margareta

svarade för är vi inon styrelsen fu11t klara över, nen vi har i aIla
faIl velat göra ett tappert försök att på föreliggande sätt vidarebe-

fordra en de1 av den informatj-on son konner styrelsen tillhanda. Och

oro vi inte bli^r hudflängda i vår egenskap av ansvariga för detta in-
fo:mationsbi,ad, har rri för avsikt att fortsätta vår verksantret tiI1
dess Porkalen får en ny redaktion ned förhoppningsvi-s lika duktiga

nedarbetare son Lena och.Margareta.

Men - efterson vi i styrelsen är angelägna otr att i nöjligaste
nån upprätthåIla en fortlöpande kontakt ned a]-la boende inon vår

bostadsrättsförening, vilI vi härrned passa på tiUtallet att be

aIla våra 1äsare on lite "hjä1p på traven". Har Du någon fråga Du vill-



ta upp ti1I diskussion, något att klaga på (utöver infornations-
bLadet), några bra förslag eller dylikt, skriv då en rad till

Tidningen Porkalen

c/o Brt Porkala

Sibeliusgången 36

164 76 Kista

så skal-I vi försöka besvara Dina frågor, bernöta Din kritik och

behandla Dina förslag i en positiv anda. Genom att Du hjälper
oss i vårt arbete hoppas vi kunna presentera ett informations-
blad som - även on det inte kan uäta sig ned tidigare PorkaLen-

utgåvor - ändå kan bl-i läsvärt för aIla i vår bostadsrättsförening.

Välkomen ned Dina bidragl

FaUcnnn

IFTERLYSNING:

Ponreueru EFTERLysER EN DUKTTG TEoKNARE
SOM KAN HJÄLPA OSS ATT PÄ ETT ENKELT,
LÄTTFATTLIGT ocH HUMoRISTISKT sÄTT ILLUS-
TRERA DE OLIKA ARTIKLARNA I KOMMANDE INFOR-
MATI ONSBLAD .

Än DU TNTREssERAD Av ATT BLI EN Av vÅnn MED-
ARBETARE - RING DÄ TILL LTruNANT FNIX PÄ TTL.
703 95 32 ocH DTsKUTERA sAKEN MED HoNoM, sÄ
rÅn DU vETA MER oM vÄnn FRAMTIDA pLANER.

StyReLsen.



VARA PLANTTRINGAR

SnrÄuu RARA rönÄr-onen l

Drr Än INTE lÄrr err st ALLT BARN HAR nön

SiG, MEN SKULLE NI INTE KUNNA TALA MED DEM

oM ATT INTE LEKA i pLANTERINGARNA. VÄxrlle-
HETEN TRAMpAS NER ocH rönsröns ocH mÄsre ER-

sÄTTRS.

"fN BUSKE rosran vÄr INTE sÄ

NI rÄrurrn NU - MEN oNnÅorr
AR MANGA BUSKAR ATT ERSATTA.

smÄruINGoM ur rnÄrt oss BoENDE

ERNA ocH VI VILL vÄl RITR gO

OcH TRIVSAMT soN NöuI-IOr

MYcKET", KANsKE

Än SToRT oCH DET

PrruoenruR tns sÄ

vtn mÅTRDsAVGIFT-

sÄ BILLIGT, BRA

ELLER HUN?

['laggan



fvATTSTUGORNA

Med tanke på att vi fått så många nya medlemmar i vår förening,
det'nog på sin plats att berätta om vad som gäller för tvättstu-
gorna i vårt område.

är

BOKNING

GROVTVATT

FELANT'IALAII

.. ogörs på de bokningstavlor
stugorna. Man bör beräkna
uppsatt på nästa tid inte
få uorja tvätta.

som finns uppsatta i
tvättiden så att den
skal-I behöva vänta på

tvätt-
som är
att

Om man ej utnyttjar bokad tid, har någon annan rätt
att utnyttja tvättiden efter en halvtimme.

När det gäller torktuml-are har man rätt att utnyttja
den en halvtimme efter avslutad tvättid.

AVBOKNING I vissa tvättstugor är det svårt att tå tvattider.
Det är tyvärr mycket vanligt tvättider att.bokas in
och sedan inte utnyttjas.

Vid förhinder bör man gå tiff tvättstugan och ta
bort Iåskolven.

srÄoNrNc Var och en städar efter sig:
Sopar/torkar golvet
Rensar fi.ltren i tumlarna (även de
Torkar av maskiner

på uatcsidan )

LAI,INA TVATTSTUGAN I DET SKICK SOM DU SJAIV VILL FINNA
DENJ

ROKFORBUD är väl sjäIvkIart! Under
tvättstugan kan man Iåta
utomhus. Tänk även på de

korta tid man vistas i
att röka eller röka
är allergiska!

dyt finns på UaXsidan av
också ett stort torkrum.

Samma nyckel som tiIl

den
bli
som

Grovtvättmaskin för mattor o
Sibeliusgången 42. Där finns
Bokningstavla finns. även där.
tvättstugan passar.

Den som upptäcker fel på tvattutrustning skall anmäla
detta t.ill fastighetsskötarna, tel 75] 14 90
(telefonsvarare dygnet runt, vardag som helgdug).

llaggon



DYRBART KLOTTIR

Ingen son har sina vägar förbi Brf Porka-las åus vid Sibeliusgången
har vä7 kunnat undgå att 7ägga närke ti77 och reagera över det kJotter
son förekonner på såvä7 äusfasader son i entråer. Lika i77a scä71t är

det i Porkaiafaret,, där såväL garagePortar son väggar är nerkfaddade

ned kJ-otter. Det är huvudsakTigast ungdonar son ägnar sig äc detta ofog,

och det är tvekTöst sä att vi föräLdrar nåste t.a på oss ansvaret för den

försgörelse våra barn åstadkonner.

Sr,vreJsen har vid ett fiertaf tiJ.7fä7len tvingats fatta besfut on erfor-
derTiga saneringsåtgärder, och bl.a. har fastigheterna vid Sibeiiusgången
bLivit förenå7 för högtryckstvättning . VTSSTE DU ATT BARA EN ENDA TVÄTT

K2STAR 52.000 kronor! ! !

Tyvärr har det visat sig nödvändigt ned upprepade behandTingar, efterson
fastiglreterna ständigt utsätts för nya kTotterangrePP. Och så Länge nan

inte kan konna tiJ.7rätta ned ofoget tvingas styrelsen ikläda sig såvä7

extraordinära son inpopuTära ut.gifte! t soa i en förLängning tvivefsutan
konner att innebära höjningar av årsavgift€trrat detta för att kunna fi-
nansiera de kostnader soa k-lottersugna ungdonar Senom sin verksanhet bi-
drar ti77.

VAD CöR DA FöR ATT FöRTIINDRA KPTTRfr?

FaTknan

VARSTÄDNING NN

Den 7 naj ägde den årligen återkornmande vårstädningen av vårt område

run. Uppslutningen kunde ha varit nycket bättrej Tyvärr verkar det
son on de nedletrnar som stäl1er upp blir färre år från ar. De sorn del-
tog gjorde dock en nycket, bra insats. Fraoöver tror jag dock att vi
nedlemar nåste stäl1a upp i betydligt större utsträckning on vi skal1
kunna håtIa de genensaEuEr ytorna något så när snygga.

I parken har Stockhol-n Fritid lovat att göra iordning vattenleken lnnan
sostmaren. Dessutom komner Ean att nå1a nya linjer sant förse tennisbanan
ned ett nytt nät.

Föreningen har bestä11t en ny flaggstång av komnunen. Den skal1 sättas
upp i norra änden av den yta där tennisbanan är belägen. On det finns
någoa son är intresserad av att sköta on flaggningen är han/hoo väl-kommen

att höra av sig ti1l rnig på te1. 752 69 42.

Trevlig sornnar och vä1 rnött till höststädningen i oktober!

Chri <t'ar



GARAGEBURAR

A-!-t-a ni ,sctn hgn P-p!.ai-: han- ldii zLt l''zzu nzrl )n/ronnza.t)on on

)nAgggnarl aD goutgep-toi-sett. De-L l'-Ut c/-!-tba 3 0'i-!.e,,t i uo,a.je 4å2,

a-Uct nzrl egen gn-in-d. ocÄ egei- hrng-(n,s.

Anl,zi-pna hatt pa-L-Anjal-s och l'-etökna's ua.,za ctuzlulndz. i uec'tca 11.

i Po,tkalctl-o/Lzt ön utrynneL i ruitufu logLl. StgapLen harz dtittlöz

4,u.ed-el- a#. 0lvz.tt in en 'se*i)ctn pd pnou lan alJ öe om dc)- gdtt

l,'za all- hct Autto,q- N Lfigge ai-d-on.

I auaigt uilJ jag paÅacl p(t ot), taLa om' alJ dzn aon lrya en P-pkdt
ajtitu äkol-L äDo./zrz löa altidilngen aD äin e.ge-n adt, Vcut/.on in{z. po-saa

pd ai-t 4lt;rla P-ptri-sen urTd2JL ,sllirldrtgcuuvt ud.'z ocÄ höåI. Dd hotz Du

nöj!.ighzL oiL lfrna *4lr-lol och Ao'z.slntz. Dp-taulon 0'Uz Du au nd.
aktztipeL N elL aLid-igt åa#-:

lki!-srz-inga.rl!
flagru.s

STYRKETRÄNING

Nu är styrketräningsTokaTen konpJett ned nyinköpta hantiar sant

testcykeJ. Avgiften är 200 kronor för nyckeTn plus 700 kronor i
årsavgift.

Vi har nu ca 20 nedlennar och fl-er är väLkonna. NyckeT kan häntas

hos HIDING, Sveaborgsgatan 18, 5 xr., te7.752 93 80. Du nåste uppge

7ägenhetsnunner on Du vi77 ha ut nyckeT.

LokaJen Tigger på baksidan av PorkaTagatan 75 och ?ir öppen för trä-
ningsverksamhet aJ-La dagar nelTan kTockan 9.00 - 21.00.

Jag återkomner i nästa inforaationsblad ned nera infornation oE lokalen.

VäTkoanen!

Roger



BORGEN KAN BOKAS:

Genoa en överenskommelse ne7Lan Friti dsför-
valtningen, Socialdistrikt 17 och Brf porlcaTa

är det numera nöjligt att boka in Träfflokalen brgen
för nindre fester, barnlcalas, föräLdraträffar, pensio-
näJrs- och husaöten E.E.t under förutsåttning att anta-
Let deTtagare inte överstiger 25.

TräffTolcalen uppTåtes kostnadsfritt ti77 a77a boende

i Brf PorlcaTa och får disponeras aITa vardagar aellan
kTockan 18.30 - 23.00. h Du vi77 boka in en Jördag
e77er söndag e77er annan heTgdag kan Du givetvis tå till-
gång ti77 Tolcalen på andra tider och det kan Du avtal,a
on Du tat kontakt ned l-ennart FaLk, son iir bolafingsan-
svarig för brgen-Tolcalen. Han 7ännar ut erforderliga
nyckLar ti77 denna.

Lennart är anträffbar på telefon 703 gS 32.

På nästa sida finner Du de ordningsregler soa gäJ.ler
vid, bol<rting av Botgen. Läs igenon dessaj Vill lhr ha ytter-
Tigare uppTysningar åir Du välkonnen att ringa Lennart.

FolÅ<tnn
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Vazen 7988 haz ui ndgza gö.nge.n ,sonLala pd Bozgen.

Vi haz halL dzL Lze.uligt Litt.sammana. Baznen han

LzkL ne.d. uazandza me.d.an ui Duxno han tuttit uid. e.n

kopp kallzz ,tpe.laL ndgoL aöLlakap.saPetr aett pd TV

e!-Le.z Aaze pzaLat med uazandaa. ALt paaLa med Da,z-

andno, deL az uiktigt'. Vi akalt lonLdatLa me.d udn

uezktamhe.L i haat. Vi altge.a 'Öppet Huä' och ne.d det
mznan ui aLt- Du kan komma och gd nttn Du uit!. undez

kuö!.!.zna lopp. Kan Du Aaaa tiLto in ,t(t göz Du dzL,

kan Du aLanna he!.a kuäL!.zn ,stt göz Du deL,

B-(.ia det en uacke.a höat ,samla't ui aiata Londdage.n i
aeptemL'en, me.n om zegnet ö,sez nez och inge.n ui!-!. Dalza

ute, d(r. kalLan ui ti!.t Öppet Hua zzdon 'sidto tozada-
gen i ouguaLi.

Vi äom uaniL pd Bonge-n undez udne.n önakaz e.n at!.a
€N SKAII S}nnAR: l,ljut ou äommalzzn och aamla kaaftez
inlaa den kommandz uintznn!
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Sksll vi"lral'fo
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JOURöPPETHALLANDE

Som väl alla känner till har Brf porkalas
träfflotcal varit jouröppen varje måndags-
kvä]1 melJan klockan 19 - 20.

Styrelsen har emellertid beslutat att ut-
öka jouröppethållandet till att, förutom
ovannämncla måndagskvällar, omfatta även
varje helgfri onsdag, dä Lennart Falk be-
finner sig j lokalen mellan kloclcan 13 - 15.

Jouren är eme'llertjd helt stängd under tjden
21/6 - 21/8, och under denna tid hänv-isar vi
till fastighetsskötarna, tel . 751 14 90.

Styrel sen
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ORONINGSREGLER

gällande i saröand ned förhyrning av Träffl.okalen B0RGEN, Sveaborgsgatan 26, Akalla.

Lokalen, sun upplåtes hyresfritt, får tagas i bruk tidigast kl. 18.30
tnder vardagar. Sii*- rch helgdagar 9äI1er de tider, varsn överenskqnrr
else träffas red upplåtaren.

Boknirg av lokalen skall ske lros LEltll'IART FALK, telefon 7[13 95 32, son
även ansvarar för utlåirmandet av elforderliga nycklat samt anvisar pLats
för fijrvaring av drycker och livsnredel.

En nyckeldepositionsavgift å kr. 15U:- uttages, vilket belopp återlåinnas
sedan nycklarna ]ännats i retur.

tlet ar*qnner på hyresgästen att tillse att lokaLen l?irnas i sarrna skick
scnr den tillträddes. Erforderlig ståidnirq skall verkstäIlas av hyresgäs-
ten IftItlAN fokalen lännas. thderlåtenhet i detta avseende kan nedföra att
hyresgästen debiteras kostnader för bristfälIig städning, uppkunnen skada
etc.

tlyresgEisten ansvarar för att alla fiinster är stängda' al.la cliirrar lästa
samt att belysningen är släckt dll lokalen lärnas.

Frarntagna nibler samt iiwigt vid hyrestilLfiillet utnyttjat material skall
återställas på sin uspnngÅiga plats.

ltyrescaåisten äger rätt att använda lokalen tillhörande porslin, gÅas och
bestick, dock uder fiirul*ittnirg att anv?int materiaL efter begagnandet
återståilles på sin rätta plats i väI rengjort ocl'r avtorkat skick. ltlate-
rialet får således ICKE liinnas stående i diskställ eller på arbetsbänkar.

llyresgästen skall själv tillhandahålLa erforderlig livsnredel och drycker,
oct således får ICKE de i befintliga lcyl- och frysskåp förvarade livsned-
len tagas i anspråk. Dessa tjLlhiir Fritidshennet, BK Jäwa samt Brf Porkala.

I Dukar, handdrkar och sewietter skal1 tillhandahåLlas av hyresgästen själv.

10. TOSAKSRIXNING tr}I FÖRTÄRII\IG AV ALKOfl- If{gt| LffiALEN AR sTRÄNGT FThAN.DEN:

Akalta den 30 +ril 1988

BOSTADSRATTSFThENINCEN PORKALA

I



NYöPPNAD DETEKTIVBYRA

Följande annonsmanus har under veckan influtit t.iIl Porkalen. Då vi
på redaktionen betraktar oss sorn varma anhängare av 1ag och ordning,
har vi inte velac underlåta att bringa annonsens budskap tiIl aIlmän-
hetens kännedom i ocensurerat skick. Vi ti-llönskar den nyöppnade de-

tektivbyrån all frangångl

t vn n ; h^e [r(,v,'f skx( nc^ e(er haf topp c,{
n"qrt j" vcnt, [rt wt, bek tiL/ f rT\/)pil4,_fi fal,tLt&it.r t{ål,n,nVe"r) p;^ 

?,o(n"n ./u 
rbala ga(o n , 0c /)

ll(^l p:.kÅ'.{ )'u" etvä; !ena.r€ kt ruoqc c\c^ {n. \^7ar.

/, //

!;t [.w' vrrrrtag

AVGIFTSHöJNING

Sryrelsen har beslutat att höia årsavgiften ned 2fl fr.o'n den l/7 1988'

Höjningen koaner att innebära ett tiJ.l.skott på ca 262-000 kronor'

AnTedningen ti77 avgiftshöjningen är b7.a. aEt det feriodiska under-

hå77et har rälcnats upP ned det aktueTTa indexet'

I begreppet nPeriodiskt underhåJ-L' ingår bJ'.a. stora reParationer son

t.ex. oanåTningar invändigt och utvändigt av Sellensanhetsutrymnen, byte

av tvättaaskiner, torktunlare nm-

Varje år avsättet styrelsen Pengar tj-l1 'Fonden för yttre underhå77o "

Förra året-avsattes J .100-000 ktonor ti77 denna fond'

UnderhåTlskostnaderna är de av föreninoens kostnader son Du ne<t kan

påverka eenon att vä7 vårda den o.enensaarna egendonen.

Höjningen Eotsvarar ea 40 kt/aån. för en 3:a.

FaJ-knan
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ARBETSGRUPPER / KONTN(TPERSONER INOM BRF PORI(ALA

Ansvarsområde

FASTIGHETSSKöTARNA
Sibeliusg. 32

OMRÅDESKONTORET
ilelsingforsg. 45
(Bosse, Gaby, Ingrid)

STYRELSELOKÄLEN
Sibeliusg. 36

I,AR.I'T-ASSISTA!{S

Tel 751 L4 90

TeI 75I 01 90

TeI 751 57 7I

TeI 734 05 35

TeI 734 O0 20

FeIanmäIningar dygnet
runt (telefonsvarare)

Förvaltnings frå9or
(kontrakt, p-pIatser,
klagomå1 )

öppet varje måndag I9-20
sant onsdagar I3-15

Akuta felanmäIningar
ffiF kontorstid
P-ärenden e kontorstid

ROGER EIDING
Sveaborgsg 20
TeI 752 93 80

CERISTER JOEAIISSON
Porkalag 15
Ter. 752 69 42

BERIIT SUNDOVIST
Sibeliusg 54
Tel 75I 60 87

T'IATS JONBERGER
Sibeliusg 38
Tel: 750 99 86

ROLT SDBERG
Kaskög 4
Tel: 75O 94 36

KAIJA I,AETIFTW
Porkalag 21
Tel: 752 06 38

LENI{ART FAI,K
c/o Styrelselokalen
Sibeliusgången 36 bv
Te1. (bost.) 703 95 32

STYRKETRLNING

TRAFIKFRÅGOR

BLSTUF

VINKLLI.ÄREN

KABEITTV

VAVSTT'GAN

t:?Iiti ::t:1: tlt'.','. r(rt*NcrUD

TIDFINGSREDAKTIONEN

.-. I


