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W HSB sTocKHoLM
0mrådeskontoret AKALLA/HUSBY He LsrHe ToRSGATAN 45. 164 78 KrsTA TELEFoN 08-7s10r s0

Krsta 1989 0l 03

Bet rä ffande fönsterbeklädnad av oranea fönster

Det fi-nns två sorters fönster i era hus, dels vita där karm
oeh båge är plastinkrädda, dels de oranga som är av trä och
endast målade.

Det är de oranga (:49 st) fönstren som vålrar mest under-
hållsproblem just nu.

styrelsen har haft fönstren "på sitt bord" under en lång tid
men nu besluLat sig för att klä in dessa med en vit plå[pro-
fir tilrverkad av Dobe]. samtidigt med inkrädningen kommer
dessa fönster att Få ny tätningstist samt att eventuella röt-
skador lagas.

Arbetet kommer att utföras av p t M Fönstermontage och påbör-
jas någon gång i slutel av januar i 1gB9

Avisering om när de kommer till Er och vad Ni skall tänka på,
sker ca J - 5 dagar innan arbetet skall utföras.

Ti1läggas kan att föreningen fått ett sk ROT-räntebidrag för
detta arbete. Det är elt statligt bj-drag som kan ernålrås vid
renoveringsarbeten.

OBS! DETTA GÄLLER ENBART ER SOM HAR ORANGA FONSTER I LÄGENHETEN

?

- OFTA I KöKET.

Har Ni frågor så kontakta undertecknad.

Med vänLig hälsning

OSTADSRATTSFtjRENING PORKALA

Bo Retzius
e. u.
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ETTfiH#ffiI-SI$å}I
av Håkan Glingestam

I v ttrt TGENSKAP AV TKONOM IANSVAR lG INOM VÄn rÖREN ING HAR JAG

GJORT EN SAMMANSTÄLLNING AV DE KOSTNADER VI HAFT STDAN TÖR-

EN tNGtN B tLDADtS. Jne HAR OCKSÅ rÖnSÖr<T ATT rÖRKLARA vAD Dt

HÄR KosTNADTRNA srÅn FÖR.

KOSTNADfRNA BRUKAR DELAS IN I TRI GRUPPTR - KAPITALKOSTNADTR'

UNDTRHÄLLSKOSTNADTR OCH DR I FTSKOSTNADTR:

KAP I TALKOSTNADTR

BtSTÅR AV RÄNTOR, AVSKR I VN I NGAR , iÖRtN I NGSAVGÄLD M ' M.

RÄruron

BETALAR röR-.N INGiN rÖR Dt lÅrir SOM V I F INANS ItRAR FAST IGHETERNA

MtD. 1g87/Bg BETALADE vl 14.363.782 KRoNoR I RÄNroR' De STATLIGA

RÄNrEB I DRAcIN urcJoRDt KR 6.214.867: -.

AvsrRtvNlNGAR

VnnrE TTLLGÅNG FÖRLoRAR vARJe Ån LlrE I VÄRDE PÅ GRUND AV ÄlOEN

OCH FöRSLiTNlNc. Arr TILLOÅruelnltn MINSKAR I VÄRDE INNEBÄR NATUR-

L I GTV I S iN KOSTNAD FÖR FÖREN I NGEN.

IpleN]ryq9åv9å!q

BTTALAR vÅn BoSTADSRÄrTSFÖnerutruO TILL HSB rÖR ATT DET SKALL KUNNA

SK[ [N KAPtTALBILDNING INOM HSB. Der Än VIKTIGT ATT SÅ SKER SÅ A

NYA BOSTADSRÄTTSTÖREN I NGAR KAN B I LDAS.

Jqvt tåI i: aYgå! q

Än DtN "HYRA" SOM FÖRENINGEN BETALAR TILL STOCKHOLMS KOMMUN rÖn

MARKTN. 19B7l88 BETALADt vl 1.557'406 KRoNoR

lfiejTi.iLii.C9'il.!1ll ., LCrlo-THLS ff;
12011

ittlLrD

Dft'}N
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4$]j
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Kormentar:

1986/8? fick vi en höjning av

tomträttsavgäIden med ca 400.000 kr.

198?/88 blev det sänkta räntesubven-

tioner. (./. eoo.ooo:-;.

:i. JJ d. !n Ja/ w J;u iYJ LrJ Ur 9t 1 ,'r
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UNDIRHÅLLSKOSTNADER

UT.ToCNHÅILSKOSTNADERNA BRUKAR DELAS UPP .I TVÅ HUVUDGRUPPER;

röpnruoE uNDrnHÅuu ocH pER to0 tsKT uNDERHÄl-1.

LöpnruoE uNDenHÅrl Än Dt MTNDRE RIPARATtoNER soM cÖns vARJt
Ån ocH aesrÅn r T.EX. ByTE AV cr-öoLAMPoR ocH t-vsRön, söruoeR-

SLAGNA PORTGLAS, BORTTAGNING AV KLOTTER, STRVICE AV HISSAR

ocH rvÄttmesK r NER sAMT D r vERSE ANDRA REPARAT I oNER.

PrR tOO tsrr UruOenHÄUL tNrvrgÄR STORA REPARAT IONSARBETEN, SOM

OönS MED uÅruee MELLANRUM. Hrr RÄrrueS OmNÅuNlNG AV TRAPPHUS,

ByTE AV tvÄttmaSKtNER M.M. Fön ATT KOSTNADERNA rÖn DET PERI-

oD lsKA uNDEnHÅuurr sKALI rönDELAS ..1Äptt'tt MELLAN Åner'r uppnÄTTAR
V I EN lÅrrre S IKT tG UNDEnxÅUISPLAN. Vnn;E Ån GöR V I RvSÄttt't tt'tO
T t LL FoNDER rön yrrRE uNoERnÅuu : r ENL r cHET MED uNDERHÄur-sPLANEN,

SÅ ATT VI HAR PENGAR SPARAoE NÄR UNDiNTIÅI-LSKOSTNADERNA SKALL BE-

TALAS.

ntrpNta Äp ntr a\/ röprrutNcFNs KosTN ANFR qÖM DII MFSTtlrunrnsÅt r qKoqrNA

KÄN PAVFRKA GFNOM ATT VARD ntrN cFMFNqaMMA rcrnnourru !

1ir,11

0

Ulf€?.ii,iLl5i(usl.fi!,, l0Lrj-TfiLS tfr
50c0

{&,J

3tw

2um

I srn r vANDE sruND pÅoÅn

RELSEN oM rrr AVTAL rön

Konvnentar:
1984/85 avsatte styrelsen ca 900.000 kr
för yttre underhå]I, vilket är ca 400.000
mer än tidigare.
1985/86 hade vi en upprustni.ng av ytter-
mi).jön, bl.a. hörnet Sibeliusgången och

Porkalagatan.

1986/8? hade föreningen en stor kostnad
för ansLutning ti.ll kabel-TV-nätet. Vi
fick byta aIJ antennkabel i alla 1ä9en-
heter (= periodiskt underhåIl av antenn-
anläggningen).b'!.,Si ilrdt irir.i:i gj.,g6 U;'Sp gi,,Eg

DR I FTSKOSTNADIR

Än DE LöPANDE KoSTNADER VI HAR.FÖR FASTIGHITENS SKÖTSEL.

Ave r rr FöR FAST r GHETSSKöTSEL

VI HAR ETT FASTIGHETSSKöTARAVTAL MED HSB. FÖn BUDGETÅRET

87/88 BETALADE vr 878.273 KRoNoR.

Avo r rr FöR MARKSKöTSEL

FöRHANDL I NGAR MELLAN HSB OCH STY-
MARKSKOTSELN.
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ålvqe I ry

BETALAS T I LL STYRTLSI OCH

ur 82.479 KRoNoR.

R[vrsoRER. 19B7lBB BETALADE vl

glrigt 9å[B J Ng 9BB EY ] E B

r ER som uroÅn rÖn BReND-, srÖlo- ocH vATTEN-

S KADOR .

Il:ti9!g]9:5åIi
UTBETALAS MED 1,4%

1 .095. 500 KRoNoR I

BgryHÅrrr''lr-'19

I NNEFATTAR

BETALADE V I

soPSUGerur-ÄoGN INGtN ' 1987 /88

sopHÄurN I NGfN.
KOSTNADTR FOR BL. A.

573.899 KRoNoR rÖn

4,-rl,/-rU

Zt[tr0

151,10

1l:!Lt ILl

5frhl

AV rAxER tr'le svÄRott. 1987 /BB BrTALADE v I

FAST I GHETSSKATT.

U ppvÄnNN t ruG, v ATTEN OCH EL

KosrrueoERNA rön uppvÄRvrutruo ocH vATTEN GALLER

FAsrlcHETtN, euutsÅ sÅvÄu GEMENSAMMA UTRYMMEN

OCH UTHYRDA LOKALER.

KOSTNADERNA FÖR tL AVSER I RiGtL TNDAST GTMINSAMMA UTRYMMiN'

soM rvÄris-TUGA, TRAPPUTRYMMTN, GARAGi ETc '

1g87/BB BTTALADE VI 4.085.OOO KRONOR TöN UPPVÄRI"INING' VATTEN

OCH EL.
Bq]FT$:CETHqIER i ]Ifi-TBLS Y.R

1$CIo

rf,iu

5D]U

EizEl E}/U lr4/95 'dyvå Så€7 97'€Er

rön
SOM

HELA

sosrÄorn
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NYTT TIDNINGSTRYCKERI I AKALLA.

Alla vi som bor på Kaskögatan med utsikt över Hanstavägen har väl inte
kunnat undgå att lägga märke til'l hur det ,l50 meter 1ånga, blivande tid-
ningstryckeriet alltmer börjar ta form och sätta s'in prägel på topogra-

fin utefter Hanstavägen.

För den som till äventyrs inte skulle känna till vad det är för slags

byggnad som håller på att resa sig över trädtopparna, kan vi tala om att
det är Aftonbladet och Svenska Dagb'ladet som gemensamt bygger ett hyper-

modernt tryckeri för sina respektive av'iser. Projekteringen av det nya

tryckeriet påbör3ades redan 1986 och bygget omfattar fem o'lika, intill
varandra liggande hus med plats för en presshall, en packsal, en service-
byggnad, en utlastningshall samt ett papperslager.

Enligt föreliggande tidsschema skall produktionen, dvs t'idningstryckandet,
påUc;rgas under hösten 1989. Full produktionskapac'itet uppnår man sommaren

1990 och då är det meningen att Aftonbladet skall tryckas i 500.000 ex per

dag och Svenska Dagbladet i 400.000 ex. Aftonbladet trycks mellan klockan

06.00 - 13.00 och Svenska Dagbladet mellan 22.00 - 02.00.

Verksamheten kommer att ge 350 arbetstillfällen, fördelade på 5 skift med

75 man i varje skift.

Kostnaden för det nya tryckeriet har i dagsläget beräknats tiII 650 m'ilj.
kronor, varav för husen 200 mi1j. och för mask'inparken 450 milj.

Respektive tidningars redaktioner kommer inte att förläggas till Akalla,

utan Aftonbladets redakt'ion kommer att ligga i Globen-området och Svenska

Dagbladet kommer att behålla sin redaktion i höghuset i Marieberg.

Men hur bär man sig då åt fcir att flytta tidn'ingssidorna från respektive

redaktioner till tryckeriet i Akalla? Svar: Enkelt - via telefax förstås!

Helt naturligt ställer man s'ig frågan om det blivande tryckeriet kommer

att medföra några mi1jöproblem för oss som bl'ir "närmsta grannar"? På den

punkten har emellert'id såväl kommunen som vederbörande tidn'ingar 1ämnat ett
lugnande besked -'inga som helst miljöproblem kommer att uppstå! Låt oss
'livligt hoppas att förutsä9e1serna slår inl

I samband

hörnet av

stat'i on.

med tryckeriets färd_igställande kömmer en rondell att byggas i

Hanstavägen och den bussgata som leder upp t'ill Akalla T-bane-

Från rondel I en I ecjes sedan en uppfart ti I'l tryckeri et.
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En viktig trafikomläggning, som väl kanske'inte har så mycket med

tidningstryckeriet att göra men som vi ändå tycker bör redovisas i
det här sammanhanget, är att Finlandsgatan kommer att stängas för
nuvarande genomfartstrafik, vilket bör utgöra en v'iss tröst för dem

som har sina sovrum utmed gatan ifråga o.ch vid åtskilliga tillfällen
haft anledning beklaga sig över det oväsen som person- och lastbilar
åstadkommer. Denna trafik kommer istäl'iet att ledas via Hanstavägen.

För att nu återgå ti 1'l t'idningstryckeriet kan vi avslutningsvis med-

dela, att en visning av de nybyggda lokalerna kommer att äga rum nå-

gon gång i början av 1990. Och till detta återkommer vi - för det är
klart att vi skall gå dit, eller hur?

Fakta: Rolf Borg
Text: Lennart Fal k

UPPLATELSE AV TRÄFFLOKALEN BORGEN

Upplåtelsen av BORGEN för privata sammankomster och fester har blivit
en mycket stor succ6 och lokalen har varjt'inbokad praktiskt taget varje
veckoslut. Tyvärr har vi f.n. inte möjlighet att ta emot mer än max. 25

ä 30 sittande gäster, men ett förslag har framförts till Styrelsen om an-

skaffandet av ett anta'l uppfällbara bord, vilket skulie innebära att stora
lekhal'len kunde användas för ett större antal personer. V'i återkommer

till denna fråga så snart ett styrelsebes'lut föreligger.

LENNART FALK ansvarar fortfarande för bokningsverksamheten. Han är anträff-
bar på telefon 7A3 95 32.

Red.

I

J

ANDRAHANDSUTHYRN I NGAR

På förekommen anledning vill Styrelsen på detta sätt påpeka att den

som har för avsikt att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand i förväq

måste inhämta Styrelsens sodkännande till sådan uthyrninql Sku'l'le bo-

stadsrätt,en ha uthyrts i andra hand utan inhämtande av Styrelsens med-

givande anser sig Styrelsen berättigad att med omedelbar verkan upp-

häva uthyrningen och föransialta om hyresgästens omedelbara avflyt'uning.
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FöREN INGSSTÄMMAN

Måndagen den l0 oktober .l988 avhölls Bostadsrättsföreningen Porkalas
ordinarie årsmöte 'i Akalla Träff inför 47 (l ! ) närvarande medlemmar.

Det är med beklagande man tvingas konstatera det minst sagt ljumma

intresse som våra medlemmar, i synnerhet den yngre generat.ionen, visar
för den förening de tillhör. Här har man ju annars ett utsökt tillfälle
att få träffa styrelsens olika representanter och ta upp sina i förväg
anmälda ärenden till diskussion.

Det finns inom vår förening en viss kategori medlemmar som med jämna

mellanrum framför klagomål såvä1 på styrelsen som missförhållanden inom

föreningens ramar. Tyvärr är det ytterst sä11synt att dessa medlemmar

infinner sig på årsmötena och de visar heller inget som helst intresse
för ett akt'ivt engagemang i föreningsarbetet. Det går bra att kiaga
men det går inte rikt'igt l'ika bra att akt.ivt hjä1pa ti11 |

Inom bostadsrättsföreningens styrelse kommer man nu att ta sig en rejäi
funderare på vilka åtgärder som kan vidtas i akt och men.ing att stimu-
lera medlemmarna till ett vidgat föreningsengagemang och ett ökat del-
tagarintresse vid' framtida år^smötesförhandi ingar.

Red.

{'-

o

DIN NYA STYRELSIN

Vid konstituerande sammanträde omedelbart efter avslutade årsmötesför-
handlingar den '10 oktober 1988 erhöll Brf P0RKALAS styrelse följande
sammansättn i ng:

L.,
0rdförande:

Vice ordf.:
Se k rete ra re :

Ekonomiansv.:

Studieorg.:
Ledamöter:

Suppl eanter:

Rev'isor: *

iNGER ANDERSSON

LENNART FALK

MARGARETA STARBERG

HÅKAN GLINGESTAM

ROLF BORG

CHRISTER JOHANSSON

MATS JONBERGER

BO RETZIUS

ALLEM BERHANU

MAGNUS JOHANSSON

MTGLENA STAMBOLIEVA

Porkal agatan 7

Kaskögatan 20

Kaskögatan 6

Kaskögatan 12

Porkal agatan 1 9

Porkal agatan i 5
Si bel i usgången 38

För HSB Stockholm

Sibel iusgången 40

Sveaborgsgatan 20
' Si bel i usgången 34

750 85 14

703 95 32

751 90 82

7s2 62 88

752 69 42

750 99 86

751 01 90

751 55 63

* - Ej styrelseledamot Red.

750 98 0s
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FORNYELST AV TVÄTTSTUGEUTRUSTNINGEN

Förs'litningen av maskinerna i tvättstugorna har medfört att
såväl samtl'iga tvättmaskiner som centrifuger och torktumlare
måst genomgå upprepade reparationer.

Bostadsrättsföreningens styrelse har därför beslutat att genom-

föra en successiv förnyelse av maskinbeståndet. Detta innebär

att nya maskiner under året kommer att anskaffas och installeras
i samtliga tvättstugor. Någon tidsangivelse är emellertid svår

att i skrivande stund presentera. Eventuellt kan PORKALEN redo-

visa ett mera spec'ificerat tidsschema'i ett kommande nummer av

tidningen.
Red.

UNDERD I MENS I ONERAD GÄSTPARKER I NG

Antalet parkeringsplatser på den nuvarande gästparkeringen på Kaskö-

däcket,har visat sig vara i minsta 1aget, vilket innebär att många

besökare, i brist på plats på sjä1va parkeringen, tidvis tvingas

ställa sina fordon på Kaskö- och Porkalagatorna där Parkeringsförbud

råder och man således riskerar att råka ut för P-böter.

Förhållandet har helt naturligt väckt en hel del irritation hos

gästande b'il i ster och styrel sens I edamöter har vid åtski I 1i9a t'il l-
fä'llen fått ta emot kritiska synpunkter på den underdimensionerade

gä stparkeri ng en.

Som parkeringen nu är p'lanerad ter det s'ig svårt att ti I I föra den

några nya p'latser. Men eftersom missförhållandet nödvändigtvis

måste bl'i föremål för någon form av åtgard, anbetar man inom styrel-
sen med en del förslag ti11 lösning av prob'lemet. PORKALEN kommer

att hålla sig ä jour med ärendet och förhoppningsvis kan v'i åter-
komma ti'l I detsamma i ett kommande nummer.

Red.

I

I

JOURöPPITHALLANDE

MecI början måndagen den 9 januari är styrelselokalen Sibeliusgången 36

åter jouröppen på följande tider:
Måndagar rnellan klockan 1'9.00 - 20.00

0nsdagar t.ilun klockan 13.00 - 14'00 
Red.
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FRAN VARA FASTIGHETSSKöTARE
Av Anders Wiktorsson

På uppmaning av Styrelsen skall jag försöka göra en presentation av oss
fastighetsskötare här i Porkala och redogöra lite för hur vi fungerar
och vad vi tycker och tänker om vårt arbete,

Vi är tre stycken som jobbar här. Det är jag sjä'lv, ANDERS l,llKTORSSON, 36 år,
som har ett förflutet i HSB sedan 1975. Jag jobbade tidigare i Tensta i 9 år
som reparatör men flyttacle till Akalla och Porkala 1985.

B05sE NEHL, 52, tidigare gammal rör'is som sadl at om ti I'l rep.-jobbet, har
varit 7 år i HSB Kista innan han kom till Porkala 1986. Kan det mesta om

det mesta.

Slutl'igen har vi veteranen GUNNAR BODIN, 64, med ett förflutet som träd-
gårdsmästare. Han anstäl'ldes när HSB tog över efter 0lsson & Skarne.

Gunnar, som jobbar halvt'id, går tyvärr i pension den i februari'1990, så

då får vi se oss om efter en ny polare.

Det positiva med vårt arbete är att vi för det mesta får träffa många

trevliga männrskor och arbetet är mycket omväxlande,Vi gör det mesta inom

fastighetsskötse1, packar om kranar, rensar avlopp, byter iampor mm, Aven

utomhus har vi jobb, t,ex. med all utomhusbelysning.

Vi har också en he'l de'l servicearbete i bost,adsrät'usföreni ngens 'i0 tvätt-
siugor. Dessutom har v'i 5 st undercentra'ler (UC), varifrån värmen och vv
kommer. Dessa fordrar också en kontinuerlig översyn samt en cjel service,

Bostadsrättsföreningen Porkala är den största föreningen i Akal'la med sina
drygt 800 'lägenheter, så ibland kan det vara svårt att hinna med al'lt.

Tyvärr finns det ju alltid något negat'ivt med sådant här arbete också.
Det som vi fastighetsskötare upplever som speciellt gobbigt och många

gånger tycker att inte vi jämt skal'l behöva göra, det är att plocka skit
och skräp efter vissa boende, som inte själva ids att gå och kasta sina
sopor på därför avsedda stäl'len. Vi har skrivit förut om detta i Porkalen
men det struntar vederbörande tyd'ligen i. Värst är det i källare och

kä11argångar, Vi tycker att vi har viktigare saker att göra än att fungera
som sopgubbar he]a dagarna. Vi är dock bara två som jobbar heltid i före-
n'ingen så vi kan inte hinna med allt detta!

Vi fastighetsskötare önskar en GOD FORTSÄTTNING på 1989 och hoppas att de

boende har förståe'lse för våra syhpunkter

Hälsningar

Ancers, Bosse, Gunnar

e
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Vill ni såge er mening i nÅgon frÅga, kan.ni-g-öra dct under rubriken

Inså'ndare, öen avdelningen srår öppen för slla' Men skriv kort och eldrig

;;;-ä;;; i +.ia". Helit ser vi aii ni $tter ut ert namn under rrtikeln'

iti.rä"-tli*ksl bre ett skriva under signrtur' Redektioncn mlstc dock'

""ä.i"if! 
fO.nltlanden hr bÅde skribcntens namn och rdrcss. Skribcnt.nj

;;;;;li;i;tkyddad i leg' Vi förbehlllcr oss rittcn till redlgeringsmåssi'

ge föröndringar. Menuskript returncrls inte'

ATTRBETALNiNG AV HYRA?

Vi är säkert många personer som tröttnat på smutsiga sake!' trasiga saker' vandalisering'

klotter etc. wled tanke på redovisningen av budgeten ht-8? och en del artiklar i lidningen
p6RKALEN angående bfand annat kostnaderna för klotterborttagning, måste alla försöka att
hjälpas åt att ta itu med ptoblemen. Ser man någon som kladdar eller skräpar ner så säg

til-I vederbörande!

lvledlen'nar och hyresgäster som ej vill iakttaga normaf'försiktighet elfer betaLa sin hyra

trots upprepade påminnelser skalL bort från vår förening!

Det finns bostadsrättsföleningar här i Akalla som betalt tillbaka en månadshyla pe! å!.

Bostadsrätisinnehavarna har varit försiktiga med enelgiförbrukningen, försiktiga med fas-

tigheierna och med föreningen tillhörande utemiljöer. Efter gemensamma ansttängninqai i
flera år har detta resulterat i att man fåt'" tillbaka ca en månadshyra- Mycket bra ! ! !

Detla måste bli en spolre och ett må1 även för oss som bor i Porkala. 0m a]la var lile
försiktiga kanske vi t.ex. skulle kunna byia ut en stor de1 av de tvättmaskiner och !um-

Iare som krångl.ar på många stäIlen.

Det vorebra om rr6n i styrelsen tog upp detta till diskussion. Kanske har andra medlenmar

andra synpunkter och förslag på hur man skall försöka åtgärda problemen.

HäIsningar från Ann-ltlari 6.

HUNDSV I NER I

Nu får det vara nog! Nu är jag så förbannad på alta dessa hundägare som bidrar ti]I att
svina ner i vårt område genom att inte ta upp bajset efter sina hundar. Från milt fönster

ser jag dagliqen hur hundägare rastar sina hundarpå grässIänter, i buskage, ja til1 och

med i ået farxområde där rastningsförbud råder utan att la upp skiten efter sig. Istället
tittar de åt ett annat hål] och låtsas vara omedvelna om vad hunden har för sig. Vet j-nte

ni hundägare att det är J.ag på att ta upp hundbajset? Fattar ni inte att ni 9ör er skyldiga

titl en åtaLbar handling! Skall det fortsätta så här tycker jag att vi skall införa lotalt
hundförbud. Så det sål 

Lenia.

BARNSN I CKER I

Vi på Daghenrnet, Kaskögatan B, undlar om vi på det här sättet kan få kontakt med en snickeli-

intresserad pensi.onär, man eller kvinna, som vi6sa dagar i veckan skul]e kunna ställa upp på

vårt dagis och hjätpa barnen i åldern 3 - ? år att snickra, i första rumnet leksaker men även

mera nyttobetonade grejor. 0m 0u är intresserad och tycker om att vara bland barn är 0u väl-

kommen att ringa till daghermets föreståndare, Karin FaLk, som träifas på telefon 751 91 11'

r)
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SAKNAD BASTU

undertecknad undrar hur 1änge vi egentligen skarl behöva vänta
få bastun iordninggjord. Det är ju för bedrövligt att man skarL
utnyttja andra bostadsrättsföreningars anläggningar när vi i.nom

har en egen.5ätt fart nu så man sl.ipper splinga runt och basta

på att
behöva

området

hos andra.

$'

{li

Uffe B.

Red.:s konrrentar:

Jag har fuII förståelse för Uffe B:s irritation över att foreningens bastuanläggning inte
fi:ngerar tillfredsstillande. l,len al).ti.ng har sin förklaring. Vi hade en gång i tiden en

nycket fin bastu men tyvärr har lrj. också medl,ernnar sorn inte iakttär det ansrrar rnan borde

kurrna fönränta sig av vrrr<rra männj-skor. Pdl3den av dessa personers verksamhet har blivit
att bastun utsatts för sådan förstörelse att den helt enkelt inte går att använda i be-

fintligE. skick.

Nu kan jag enellertid trösta Uffe B. med att rnan f .n. håller på nre,a renoveri-ngsarbeten.

Dessa ornfattar utbyte av sin"rderbränd lrnel, reparation av nerslitet bastuu-,rynne, lagrning

av fuktskador i tak, kqnplettering av otillräckliga eUnstallationer sdnt rnålning.

De pågående arbetena berä]cnas vara avsLutade rrnder 1:a krartalet 1989 octr. förho14:n5-ngsvis

skaLl alla bastuä1skare, crn allti-ng klaffar, kunna få 'ua anIäggnj.ngen i brr:k någon gång i
april. BIi.r det bra så?I

I

Skicka Din insändare under adress:

Brf PORKALA

Tidningsredaktionen

Sibel iusgången 36

164 76 KiSTA.
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ARBETSGRUPPER KONT AKTPE RSONER INOM BRF PORKALA

FASTIGHITSSTÖTRRITIR

Sibel iusgången 32

OIV1RÄDESKONTORET

Bo Retzius
Gaby Anderberg
Ingrid Nordahl

STYRELSELOKALEN
Si'bel i usgången 36

LARM-ASSiSTANS

751 ]4 90

751 01 90

751 57 71

734 05 35

734 00 20

Tidn'ingsredakti onen

Styrketrän.ingen

Trafi kfrågor

Vinkäl'laren

Kabe'l-TV

Fel anmälningar dygnetrunt (telefonsvarare)

Fö rva i tn i ng sfrågor,
kontrakt, p-platser,
K r agoma I

Öppet måndagar
samt onsdagar

19-20
13 - 14

Akuta felanmälningar
efter kontorstid
P-ärenden e. kontorst.id

LENNART FALK
c/o Styrglselokalen
Sibeliusgången 36, bv

ROGER HIDING
Sveaborgsgatan Z0
Tel. 752 93 Bo

CHRISTER .]OHANSSON
Porkal agatan 1 5Tel. t'52 69 4?

MATS JONBERGER
Sibel iusgången 3glel. 750 99 86

ROLF EDBERG
Kaskögatan 4
Tel. 750 94 36

KAIJA LAHTINEN
Porkal asatan 2l
Tet. 752 06 38
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Styrelsen för Brf p0RKAlA

Redaktör:

LENNART FALK

Kaskögatan 20

164 76 Kista

Tel. 703 95 32

Meda rbetare:

Rolf Borg - reportage
Håkan Glingestam - ekonomi
Anders Wiktorsson - artikel

PORKALEN: s redaktion
Si bel i usgången 36

164 76 Kista

Nästa nummer av tidningen pORKALEN beräknas
utkomma under vecka 14 (3 - 9 april).

0,



TP.YCKI' HOS NORRA JARVA
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