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ARBETSGRUPPER / TOTTTETTTPERSONER INOII BRF PORI(åI.A

Namn ÄnsvarsonrAdc
It

FASTIGHETSSKö8åRNA
Slbcllusg. 32

751 lt 90

OI{RADE8KONTORET ?51 01 90
He ls lngf orsg . ,15
( Bosse, Gaby, Ingrtd )

Felannälnlngar dygnet
runt

Förvaltnl
(kontrakt
klagonAl I

ngsfrå9or
, p-glatser

STYRELSELOKAI.EN
Stbellusg.36

CHRISTER JOIIAI{SSON
Porlalagatan 15
tel. 732 69 12

}IATS JONBERGER
stbellusgången 38tel. ?50 99 86

ROLP EDBERG
Kaskögatan L2
tel. 750 91 36

KAIJA LAHTINEN
Porkalagatan 2L
tel. 732 06 38
BIRGITTA LINDSTRöII
tel. 752 83 0l
I{f,RTHA TINDBERG
tel. 75L 62 09

751 57 7L

TRAFIKFRAGOR

VINKALLAREN

öpp'et varje nånd 19-20

LÄR}IåSSISTÄIIS 662 43 00 Akuta felannålntngar
efter kontorstld

Aurol{o AE 720 03 00 p-ärendcn efter
kontoisttd

-j-j---- ---b--____-_

GUNILLA BHUR TIDNINGSREDN(UONEN
c/o Styrelselokalcn
SlbellusgAngen 36 bv

I{ICHAEL ESTEBA}TEZ
c./o Styrclsclokalen
SlbellusgAngen 36 bv
tel. 752 91 89

STYRKETRÄNING

KAEEL-TV

Vf,VSTUGAil

BASIUN tclcfonttd 19 20



A\l S LA6sTAvL,+N
E F T E R L Y S N I N G!!!!!
Vi söker någon som eventuellt såg vemeller vilka som den 26/4 -90 vid 1_3-tiden,bröt ned Brf porkalas flaggstång vid tennis_
banan på eorgen.
Föreningens målsättni,rrg är att få tag i dem
som vandaliserar i området för att kiäva .r-sättning för reparationskostnader. uppsättningav ny flaggstång är MINST 5.000 kr.
Då den medvetna förstörersen kostar föreningenmygkef stora pengar varje år, är det viktig[ '

att vi medlemmar reagerar när vi ser att förstörelsepågår.
Om Du har någon upplysning att ge ring z 75L 01

el 75L 57

Styrelsen Brf porkala

Ier för bos randet HSB

90
7L (styrelsen)

* Vuxenbosparande 2.400 kr/är
* Barn upp tilt 20 år 600 krlår
* Bosparbeloppei L.r, inte lyftas utan attbospartiden påverkas.
å1d:1"!gjningen- för bosparander gäIler från90-01-0L, övriga regter från 91-ö1_Ot.

a

Inger Andersson Höininq av upplåtelseavgifter
Styrelsen har beslutat att ändra
villkoren för Er som idag hyr
lägenhet. Upplåtelseavgiften fr.o.m
90-03-07 är 3.800 kr/n2.Wi som önskar
köpa - vänd Er till områdeskontoret för
erhållande av underlag.
Styrelsen

Daqs att planera Brf : s studieverksamhet

De flesta medlemmar har säkert id€er om hur vårt
område kan se ut i framtiden, hur man vill för-
ändra elrer förbättra. Vad är det som hindrar ossfrån att nå målet? Vi kan b1.a bilda en studie-
kommitte som gör en inventering av behov och vilka
st-udier som kan vara av intresse.
NU FÅR DU CHANSEN att vara med och bilda denna
kommitte: Vi planerar det första mötet den. år.t.7..styrelselokalen. Tid 18.30.

Studieorganisatören

l-



VÄ'RS:F.ä.DI*I I]'IG f- 99(f

Ståddagen ?1 april var efl ljuvlig vårdag' Det k:'n=k= v;'l- än-

ledninge- ti11 att ovanligt mangå o*itaE i stådninBen- son vaii-
I igt niit r vi ti t I vid Borgen. vi vå:- E:irl':a- 4(:i-={--) rrers-f-fie{ =-':li:i:

i,:rattade, sopade, plockade papper- och myciiet mera' Ear-nen i
anrrådet måsf_e få en specieli elogel de vai- son vanligt myri':=t

dr-rl:tiga. Att HSE I'tark sköter =ini. r-rppgifter på ett mytri{E:t-

tillf redsstållande sdtt vår hara att ksngtat-erar ef ter=srn

må.nga-nä=tanhe=vil.:et-tycl.:teattdetVå.:-''fdrrent''!

Efternågratimrnarsgtåda.nd=gm*kadedetrnycketgottmed
ladl:orvrl:iytrl:ilingrä1rsE-ft--rllaf+e'lt=ochhurllar"Tasi''
rnycket christer, Äirem och Rs=.enda srm ha.de handlat- och

StådningenhiirjadeciFi':al':11ic:chvid15''-ti)-tidenv-ardet-
me=ta kiart, Såpsåckar insamlade=-n de =ist-a l:: frvårr-iå åts .tF;

cch sedan vå.r vårstådningen 1??t:] ijver-'

vi vå- a.1 i;. ilverens Bfii a.t-'i ,J=t had= var-it- e7t hårlig trå''J' vi

happa.=a.-+-tdr-lEgfnintevarmgdie.r{a.r-1r-t=-ta.tty-a.p;r.rr.rednj.=-'å
gång! Han får f ri=tl luftr. nå'gat- gett- att åt-s-r trå{f a'r rnt'riJå

t-reviiga.må.nnis}.:Gr-o=h.manheh'jo*'intearbet-+ih-iå.1=igi

g!-1i-
_Lbc..

f i:;e'i !

----KLsta 1990 06 07 --l
II I'la-rgaret-a 5t-=:"-berg

Bvte av qaraqePortar

Garageportarna tiII parkerlngsdäcket kommer att
bytas ut, trollgtvis kommer detta ske under
augustl

Portarna kommer att levereras av UNA PORTAR AB.
Beflntltga lås kommer att sitta kvar så Er
nuvarande nyckel Passar.

Styrelsen har samtldlgt beslutat att stänga
poitarna mot Kaskögatan och endast byta ut dom mot
Sveaborgsgatan. Detta har man gJort av två orsaker,
dels pgå Fintandsgatans ävstängning mot^Akalla-'
vägen, dels pga att man sparar ca 75.OOO:- I port-
byie samt rntnåtaae underhåIlskostnader I framtiden'
Gångdörrarna i dom stängda portarna kommer att
kunna användas åven fortsättningsvis.

VLd utbytet kan garaget komma att blt utan portar
något eller några dygn, vi hoppas att detta inte
kommer att medföra några. men för Er.

Med vänlig hälsning

f'ör brf Porkala

HSB STOCKHOLM
Områdeskontoret Akalla HusbY

Bo Retzius



HUR STAR DET TILL MED FöRENINGENS EKONOMI ?

Som ekonomiansvarig lämnar jag nu en'rapport om det
ekonomiska 1äget i föreningen. När detta skrivs saknas
endast resultatet från april L990. Räkenskapsåret börjar
den 1- maj och slutar den 30 april.
Ärsavgiften höjdes den 1 aprit med 10 å p.g.a skatte-
uppgörelsen. Om det blir ytterligare avgiftshöjningar
med anledning av det budgetförs1ag som vi lagt för
kommande verksamhetsår kan jag i dagsläget inte svara på,
därför att styrelsen ännu inte fattat beslut om den
nya budgeten.

HUR KOMMER BOKSLUTET ATT SE UT ?

På intäktssidan har vi redan passerat budgeten med ca en
halv miljon kronor. Kostnadssidan är uppdelad i fyra
delar:

PERSONALKOSTNADER: I budgeten låg kostnaden på 150.200 kr,
hittill-s har vi kommit upp till I44.556 kr.

DRIFTSKOSTNADER: I budgeten 1åg kostnaden på I0.210.800 kr,
hittills har vi kommit upp till 9.349.706 kr. Under drifts-
kostnader ligger fjärrvärmen som en stor utgift ( budget
2.600.000 kr ), hittills har vi kommit upp i l-.884.254 kr.
Detta är ett resultat av den varma vintern.
UNDERHALLSKOSTNADER: I budgeten tåg kostnaden på 5.592.000 kr
hittills har vi kommit upp i 5.001.097 kr.
Under räkenskapsåret har vi påbörjat renovering av hyres-
1ägenheterna ( ca 100 st ) . Det har kostat oss 900.000 kr
hittills.
Det finns även ett konto som heter SKADEGöRELSE som tills
idag belastats med 67.000 kr. EN HELT ONöDIG UTGIFT !

KAPITALKOSTNADER: Där finns för tillfället inga siffror
att redovisa utan kommer med sista resultatrapporten.
( Den månad som saknas i denna redovsining ).
Min bedömningrav de intäkter och kostnader vi
räkenskapsåreträr att bokslutet kommer att se

haft under
bra ut.

Håkan Glingestam
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MittnamnärLars-EricLundqvi.stochnamnetärnogbekant'
för en he1 del av Er. Jag arbetar med kravrutiner och från

och med en tid tillbaka även med registrering av hyres-

kontrakt m.m. på Hyressektionen/HSB Stockholm

Vi, d.v.s. Ni med mig som pådrivare måste nu se till atE

få ner restantierna (avgifts-hyresskulden) som per 90 03 31

uppgick rill kr 127,4102-- i utdblivna avgifts-hyresinbetalningar
kanpåsiktinnebäraattföreningenLvingas.'höjaavgift'erna/
hyrorna även för de sköt,samma inom föreningenl Nu är det ju

inte bara bostäderna det gäller uEan i lika hög grad berör

detta bilplatser, garage och lokaler. Senaste inbetalningsdag

för avgiften/hyran är sista vardagen i månaden före aktuell

beEalningsperiod. Detta skal1 ske ulan anfordranl

Vid inlämnandet av ett ärende till tingsrätten uppkommer

kost,nader som vad beträffar bosLadsrätte! är kr 590:-- och

hyresräLter kr 430:--. De pengarna kan man ju använda på ett

bätEre sätt inte sant, för att travestera Povel B-ame1' Jag är

mycket medvet,en om aLt man i dagsläget, med höjda priser på

näsEanalltingkanfåsvårtattfåpengarnaatträckati1l
men att avgiften/hyran måste få prioritet före andra inbetalninga

pågrundavsinalldelesspeciellabetydelseförindivideni-
fråga. var därför rädd om Din bostad, betala Din avgiftlhyra

iEid,varuppmärksampåvadsomhänderiDittområdevadbe-
träffarskadegörelseochvandalismochrapporterasådanttil1
områdeskonEoret.

1.27.4LOz--, visst vill Ni försöka få ner den siffran beLydligt

ti11 nästa kvartalsslut.

Låt därför 1990 bli
punkten som möjligt,
f ör mig.'

ett år då restantierna kommer så nära 0-

till- båtnad för Er alla och till glädje

Med vänlig hälsning
Ut*.Qnu t{*,lgiF
Lars-Eric Lundqvist



GROVgiOPOR
Sopberget i Sverige bara våxer och våxer och o.n rnen enbar-t serpå vad vi i Brf Porkara åstadkornrner F:an man förstå var*ör. vilever i ett konsurntionssamhål1e och sopor år en av nackdelarna
dårav. Dårf iir rnåste avfallet- omhändertas på lårnpligt =ått.
r Erf Forkala har det alltid fltnnits s k grovsoFrurn. En de1 åv
dessa har av slika =kål stångts och i stället har cantainerhus
upp+ört=, Detta år en =ervice till de boende, som vi i styrelsen
och f örvaltningen ånser att vi skarl och bör ge. (Järnf ör rned
boende i radhus-'eller villaområden; dår far man ofta sjå}v skb'ta
al I bortforsl ing av grcvsopor. )

under alla år har det varit problem med degsa sopor. En del av er
kommer nog ihåg att vi i fjt:l ssrnmar hade projektet',sommarjobb
för nngdomar" i föreningen. Deras arbete var bl a att =tåda r-tpp i
kållargångar o dyl ech forsla skråpet titl csntainer. Det var ett
arbete som aldrig tog slr-rt ! Når de hade avklarat f örsta rundan
vår det bara att börjå otn från början,Sju 17) containrar fylldes!

VEM TÄR HAND OM ÄVFALLET?
Det år l::ommunen= uppgi{t att hantera =ophåmtning rnen det gker ejgratis utan f iireningen, dvs alla medlerrrnår och hyresgåster i Erf
Forl.:alar hetalar denna kostnad via månadsavgif ter och hyror.
l.lomrnunen håmtar emel I erti d
eller i kål1argångar utan

inte upp grovsopor utanf iir varje port
enhart i grovsoFrurn el l er rnnf =i nerhr re

VÄD Rå,KNAS SOI'{ GROVSOPOR?
Detta år sjålvklart får de flesta, .nen o{n rnan ser på allt sorn
folk ståller i t eix kållargångar, entråer, utomhus, år det tydligen
inte gjålvklart {ör alla. Hed GROVSOPOR menas ALLT AVFÄLL UTOtt
HUSHÄLLSÄVFÄLL.

VAR SKALL JAG KASTÄ ITIINA GROVSOPOR?
Nedan +öljer en förteckning över grovstrprum och

HASHäEATAN
FORHALAGATAN 3_7 Grovsoprum

FGRFiALAGATAN 9_25 +
SIEELIUSGÄNGEN 4Q-5El Dsntai nerhus

SVEAEORESGATAN +
SIEELIUSGANGEN 3?-3Et trontai nerhus

contai nerhus:

KÄSKöGATÄI\T 16
{baksi dan )

PORKALÄGATAN
{våndplan)

SVE.IBORGSGATÄI{/
SIBELIUS6AN6EN

6

HII-NYCKELN skall ehvåndas till samtliga soprun.



SOPSTATIONER - Farligt avfall
Vi vill åven informera om att det {inns sopstationert dår allmån-
heten gratiq lasn lårnna gravavfall. Detta kan vara bra att veta orn rnen

t ex renoverer sin lågenhet cch hyl--p5 vitvaror (i:ylt trysl spis
a dyl). Tånk åven på olyck=ri=l:enr ofi sådant avfall ej hanteras på
rått sått. Det har hånt rner ån En gång att ett bs.rn krupit in i ett
gamrnalt kylskåp, blivit instångt och kvåvts. F:.yl/lrys innehaller åven
freon, som år mycket,fiftiqt och miljijfarligt.
(Uppl ysni ngår om sopstatr oner f i nn= i {'-e1ef sn},:atal ogen - För=ta.gsdel en
Gröna si dsrna under "Avfa.I I =hantering" - )

KOSTNADER
Fic=tnaden f ör håmtninr3 åv 'JrovstrFrlr
r-tppgår f ör 19OÖ till ca EElr' 15-t-tt-ttt'
ilostnad,

i grav=cpruin och
vi I ket llårl anses

contai nerhurs
vara en rimlig

Tyvårr =toppar det i nte ined det , Hårr-rtijver ti I l kt]mrner
ba-ra l,:os*-nadErr då t- E:i f astighet-=st': iltarna och HSF l'!ar
sophårntare, dvs båra hart det- =om medlefnmarnå |ärnpar å
bå.sta plat-s. Vissa tider har det var-it så mycket att v

ei qner:ificer-
l: får ågere
v på fdr=ta
i har +ått

ieja E:<tra .+rbets[::r'åft Enhart i-,-'r bortfar='l ing av EaFor. Når f as-
f-ighetssl:ij-r-årnå eller HSE Hark tvingas gijra dettar 9år det natur-
1 i gtvi s i-tt dver deras egentl i qa arbet-sr-tpprSi f ter '

lleqsa l,:nstn*dpr år he' lt onödiga orh betyder ocl:Ea sämne serwice.

SKÄRPNING
Vi ber nt.r
gål l er- att
=aprr:in så

våra medlemrnar sch hyresr3åster at-t =kårpa =ig når def-
håra. grBvsoFor tilt re=pekt-ive csnt-ainer eller grov-

stt vi i fsrtsåttningen har ett rent och snyggt ornråde.

Fiornrner ni ihåg allt som någon i vintra= hade sf-ållt utanf är con-
tainerhuset på Sveaborgsgatån? Det var bl a ett kyl=l:ap och andra
vitvarsr, =tora kartonger m fn, Sådant ger inte ett positivt in-
trycl: av Er* Porkala och dess medlemfilår.

Eurrkar ined ijverbliven målarfårg bijr emballaras =a vål att f årgen
blir oåtgomlig. Då slipper vi fårgtrladd runt containerhodar och - som

rnån brukar ge vid Sveabr-rrgsgatan - att fårgen l';astas vid råcl': et och
harnnar vi d i nf arten ti I I Porkal a-f aret .

BOSTÄDSRÄTTSFöRE}IING = E(ONOI'IISK F.öREI'IING
Aila sorn bsr i smrådet vill bo bra och bi1ligt. Då ma=te alia åven
ta sitt ansvar - fär det har rnån ant--ingen rnån år bosta.dst'ättsinne-
havare eller hyresgå=t. Vi år alla rned och betalar vad gkötsel sch
f örval tni'ng kostar 

=TYREL=EN

P st' ',Lås vidare insåndaren som finns på annan Plats i tidningen'



HUSHÄLLSSOPOR OCH PAPPERSINSAMLING.

Vi i bostadsrättsföreningen PORKALA är medlemmar/delägare
i HUSBY-AKALLA sopsugssamfällighet ( HUA Sopsam ).
Du har säkert lagt märke tilr den röda byggnaden med dekonstigt böjda rören som rigger rängst ned på siberiusgången
mot Husby. Det är mottagningsstationen för våra sopor.

När vi stoppar våra väl insragna sopor i sopnedkastet, lagras
soporna först några timmar i ett ventirrum i kärlaren. sedan
sugs de vidare i stora rör under marken med en hastiget av
70 km/tim t.i1l mottagningsstationen där de pressas in istora containers. Artt styrs av ett kompricerat dataprogram
som automatiskt öppnar och stänger ventilerna ett pai
gånger om dygnet.
Den här servicen kostar oss i porkala ungefär 400.000 krper år och det är ju gott och vä1 om det inte vore för: deextrakostnader som vi p.g.a slarv drar på oss.
vi slår inte in våra sopor ordentrigt o-tr vi stoppar framför-allt ner sopor som förorsakar stopp i nedkasten.
Exempel är julgranar, träembarlage till vitvaror, delar till
kasserade cykrar m m. AlIt sådant orsakar stopp som gör att
dataprogrammet inte fungerar. För att rensa rören från
stoppet måste'vi skicka ner två man från ESSEF service ( somsköter anläggningen åt HUA ) och det kostar ungefär 1.700 krltim.Hert onödiga merkostnader endast förorsakade av rättja då viistället borde slänga de stora soporna i torrsopscontainers.
Förra året uppgick kostnaden för sådana stopp tirr 307.645 kr! !

Dessutom tillkommer utgifter för andra skador på rören i
anläggningen förorsakade av fetaktigt slängda sopoi. Är 1999
kostade detta 50L.659 kr. Även stopp i själva sopnedkastet
har belastat vår budget med 7.036 kr.
HUA håller f n på att trimma in ett nytt dataprogram som
kommer att göra det möjligt att direkt kunna se virka nedkast
som oftast belastas med stopp.
Al1tså, knyt ihop soppåsarna och s1äng endast hushålrsavfalr
i nedkasten! !

Rutinerna för tidningshämtning två gånger per månadhar förbättrats betydligt. r varje trappuppgång sitter anslag
som berättar när hämtning kommer att ske. på förekommen
anledning måste påpekas att tidningsbuntarna får stälras nedi porten högst 2 dagar före hämtningsdatum. Det ser otrevrigtut med högar av pappersavfarl som i dagar skräpar ner våraentr6er och innebär viss brandfara.

Mats Jonberger
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Tyvårr kan vi ej erhjuda våra ungdarnar- något ssnirnerjebh i
Fijrra året =tåIiO* + styrelseledamäter- LrpF sern arbetsleda'r-
meniarfltngerarintedetavolika.skäl.AIIaistyreisen
f örsijkt ,,ragga,, arbetsledare blanui vaFa medlemfiar men inge
har lyci:ats'

I ! cr.l
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Vi vet ju att många 14-15-aringar
Eln kortare Period, rnen att det år

vi beklågå.r att vi inte kan ståi1a r-tpp f ur- dem i årr f ör Ltng-

domarng tjorde en stor insa.t=' i f jcl _errrnårt ssft r-tppstiattari== p;'

rnånga håt1, samtidigt sorn de f i,=i,. mdjiighet ati tjån* err lite''
sl ant .

Ha.rgareta Sta.r-berg

viii ha ett sommarjobb r-tnd=r
svårt f iir dem att få nag=t.
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L ils

Föreningen har för avsikt att under sommaren
sätta upp nya bommar i området för att minska
den obehöriga trafiken. Tanken är att sätta
upp låsta bommar för samtliga infarter på de
vägar som tillhör Porkala.
Parkvägen som går paral1ellt med Sibelius-
gången, på baksidan av höghusen, är dock
kommunens väg och sköts av dem. Bommarna
kommer att förses med lås av typ som godkännes
av brandförsvaret och nyckelutlämningen blir
mycket restriktiv. De flesta privata tran-
sporter kan säkert utföras från gatusidan
på samtliga hus.

Bommar av vidstående typ är bestäIlda
av föreningen och kommer att sättas upp på
de platser som är markerade på kartan.
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R"ypoÅ ff" J"LL"en

Få ståmman i oktober frarnf ijrdes klagornål på
Piz=eria Levent. Styrelsen gick ut med en en-
kåt till samtliga hushålI på Sibeliusgången'
Den wisade att de sorn bor nårmast pizzerian
war mest stiirda och att det fanns fog f ör
k I agomål en. Styrel sen f raöf iirde k I agomål en
ti11 Pizzeria Levent octr kråvde båttring'

Äntligen har
ordnas för de

Kostnaden 1ör
tvåttstugorna
kostnad ingår

pappersi nsarnl i ng åven kutnnat
sorn bor På 5i bel i ursgången !

rerrcfvering aw de f ör=ta f Yra
blev ca SEK åOO.OOC,- I denna
ej rnalningsarbeten el dYI .

P g a upprepad wandaliserinr; l-rar takhelys-
ningen i aIIa entråer pa Sibeliursgången
ersåtts rned lysrör. Detta kostade SEl':- 1?'Cl{t{--}'

AlIa narnntavlor
i hel a ornrådet .
hål I er tlttnrnarna

i entråer bYts successiwt urt
Det kostar ca SEF.i =(-',f_lc'(:). 

Vi
I cir att de i nte sk al 1 f iirst iira= !

Under sornrnaFen komrner sarntl i ga
sl:år,nvåqgar på r-rteplatser att
rnanlagda kostnaden urPPsl:attas

å.-n=oortarna på
då de år i mycket
tywårr inte angest
k ornmi t .

1. åghr-ts samt
rnåIa=. Den sam-
ti 1 I sEP.: E?5.r_)crf_r.

Hagl: ijdåcket skal l bYtas ut t
dåt i gt sk i ch . Kostnaden l: an

då begårda offerter inte in-

e I'larkbesi ktni ng irar ågt rLrm. FijI j ande Jromrner
bl a att göra=:
- En del ti t t agqsarbeten vi d r-rtepI atsen Hagk ij-

gatan /Sveabor gsgatan -

- gr, f åIIa sllall rnonteras mel Ian Sveabc:rgs-
gatan L2/LA, ef tersorn gmå barn altdeles f iir
lått tar sig ner till gatan.

- Trasiga sandlådor skall FePareras'
- Hijrnei Porkalagatan 25 sttal 1 gijras om' El a

skall den trasiga kuren ta= bort ocFr ersåttas
rned en si ttgruPP.

Vid rnarkbesiktningen konstaterade= att vissa
buskar våxer mycket hägt upp mot f ijnstren' Det
trar ernellertid tidigare visat sig att många som
bor på marknivå vill ha det 5å. Om rnan nu i-o-t-e
vill ha bugkårna så hiiga, ring Områdeskontoret
(tel 751 01 9O)r så rneddelar de HSE Hark ocl-r
bcrskarna blir alltså kliPPta'
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KABEL-TV . II{OTTAGNINSPROBLEI{

Ivtan kan tro att kabel-TV är ett problemfritt sätt att
ta emot TV-program, utan antenner o.d men ändå uppstår
trassel.
VEM HAR ANSVAR FöR KABEL-TV ? TeleverKet svarar för
distributionen fram till den s.k överlämningspunkten då
vårt fastighetsnät tar vid. Därifrån tiIl antennurtaget
svarar föreningen genom förvaltningen för utrustningen.

Ivlan anlitar ASEA-SKANDIA, som installerade nätet , för
servicen. Den sista men inte minst viktiga biten fj-nns hos
oss själva d.v.s antennkablar och TV/videoutrustningen.
Observera att endast nya kablar av s.k HF-tättyp får
användas. Detta gäller även mellan video, dekoder och TV.
Andra typer av kablar kan störa bilden hos er men även
för grannarna! Trots att din egen bild är bra kan grannens
ha störningar vid felaktig kabeltyp.
RöR INTE TV-UTTAGEN!
Under senaste tiden har det uppstått fe1 på kabel-TV p.g.a
man gjort ingrepp i TV-uttaget vid renovering av lägenheten.
Vid renovering där uttaget måste tas bort måste en fackman
tillkallas genom HSB:s områdeskontor. Vid tapetsering behöver
endast täeklocket tas bort.
Om ingrepp gjorts och detta orsakar skador eller störningar
kan du bli ersättningsskyldig. RöR DÄRFön rutn Tv UTTAGEN.

Vid mottagingsprobelm som inte beror på den egna ut-
rustningen - ring områdeskontoret som får vidta åtgärder.
Acceptera inte en dålig bild utan ring och säg till! ! !

RoIf Edberg Bo Retsius

\-
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Information om kolfilter-
fIäktar.
Bostadrättsföreningarna har tLdlgare inte tLllåtit
montage av kolfilterfläktar men har nu ändrat
stånafunft. AnlednJ-ngen tlll att man inte tl.ltät
detta äi att kolfLlterfläktar ofta monterag
felaktigt vllket är tl-Il men för grannarna'

Med anlednLng av detta vLll vi nu informera Er som

iåttf"r byta tfff kolfLlterfläkt, eller redan har
gJort detta, om vad som gäller.

Lägenheten år från börJan utrustad med en spiskåpa

"ofr 
at ansluten titl en ventLlatlonskanal som L

=i" i"t går tiII en centralt belägen fläkt på
taket. väntilatLonen är sedan balanserad d.v.s.
inregferad så att alla har ett vlsst luftombyte.

När man bYter tlll en kolfilterfläkt år det mycket
viktigt att grundventilatLonen bevaras genom att
ventl-Iationsdonet ( ventilen) som sitter i sPiskåPan
monteras till kanalen På ett eller annat sätt. I
vLssa faLI, där utrymmet över köksskåPen är
lnbyggt måste man dra fram ventilen i överkant
skåp, i andra fatl räcker det med att ventLlen
monteras dl-rekt I vägg.

leras in. Kolfllterfl tas
di tlt I

Ni som tänker byta ut Er spJ-skåpa mot en
kotfllterfläkt iattdet Er tiII HSB Material AB tel.
igS gO OO, som anvlsar godkänd entreprenör' vi på

områdeskontoret kan sedan hJäIpa Er med

inreglerlngen av ventilen titl en kostnad av ca'
3OO: -.
Nt som redan gJ ort detta, och är osäkra På om

montaget är rlktigt, rekommenderar vi att kontakta
oss för en kontroll. Ett felakt är

udet och kan a

HSB STOCKHOLM
Områdeskontoret Akalla HusbY
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Vattenskador kostar två miljarder
om året.
Det är vad vattenskadorna i.sverlge kostade.under 19gg. En herdel av dessa skador beror pa urisiärräå-rrrraerhåtr I våravåtutrymmen, såsom badrum öch dusc[;;;.'

;":iär:orening kostar dom också en het der, både 1 pengar och

som NL säkert känner tirr är Nl som bostadsrättslnnehavareansvariga för underhårret av-rägenheiåns gorv, väggar och tak. rde fatl en vatteTgl_<aga uppstår i-t;:'-iagenheten-inäer Er p.g.a.brLstande underhårr I eri- badrum, lcan tti t o**" att stärlasansvariga för detta, och därmea iå "ia eo" de kostnader somuppstår.

Av den anrednlngen vlrr vl ge Er en der råd och förmanlngar 1 defa1l NL ämnar renovera våtutrlrmmena.

När det gäller våtut ryrnmen skallInte nog med det utan man s.le Ier som de ollka
De olika branschorganisationerna.

Har upprättat regler för kerami

IsetL I att
ättat.

ska lädnader

folk användas
ssa ehllgt

För viny

FöT PVC v och väggar.

övrLga tel:
PER: 723 Ot Os
MVK: 762 Z6 OO
GVK: 44 09 05

färg.

Av. dessa .regl?r framgår hur arbetet skalr utföras, virkamaterlal,/fabrlkat som är godkänaa sami-i vlssa farl virkaentreprenörer som är auktörj.serade
Nl kan även få råd hos FBK_försäkrlngsbolagensbyggreparationskommr.tter, ter: zgg zö-öö errer av Ertförsäkringsbolag. HsB:s åmrådes*åntoi iiarra Husby kan ocksåhjälpa ttlt med t.ex. rekommendatr.on av hantverkare,tel: 75L 01 90.
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INSÄNDARE 1

Nu år jag förbannad! Har bott på Kaskögatan 6 några
år och tiivts mycket bra. Lugnt och tyst och ingen
nedsl':råpning av något slag' Alla har tydligen vett
att hålta gkiten ifrån sig - t-ilIs nu'

Det- biirjade i höstas med att "någon" stålIde en

hörnsof{a utanför kåltaringangen' Efter en vecka
,r*. dynorna ut=pridda dver lekplatsen, i'busl':årle {n rn'

Fastighetsskijtarna fick ta hand om den och dynorna
gå srnåni ngorn.

14dagarförepaskslånr;de.'någon''enstarheltäck_
ningsmatt'e i entråen + några pIåthyllor' En'granne
satie r-tpp en lapp i porr-en att rnattan sch hyllornå
qkulles}ångasi.GRovsBPRUHl'lET'Hendetorkadetyd_
1 i r3en i nte ;någon " Lttå-n f l yttade grej orna utanf ör
entråen. Dår rÄs dom t-ills skårtorsdag f rn, då fastig-
hetsskdtarna toq hand orn mattan' Hyllorna år fortfar-
ande kvar, dr-ygt 1 rnånad ef ter pasl: "

två stora PaFPkartonger i entråen'
sig förmodligen pappersinsamlårna

V

V

L

t

er
I

IN

Sånd

Dårefter stål ldes
De=sa förharmade
över,

ha
Jag har pr-atat rned inån'3a qrannar och aIla år lil:a
ir-r-iterade (dvs f iirbannaAå) =om 

jag' VI VILL INTE HA

NÅEBT SLUHSHRÅDE| Jag vet inte orn det år en sch såfn{na

FersDn sorn skräpar ner fnen:. vitket fall som helst bör
d,-rlni s}':årpa er' Är det ga att du/ni inte viIl ta ert-
a.nsvär ssm inedlefnfnår i bostadsråttsf ijrenintJtn så tycker
jag att vederbijrande bijr sålja osh f lytta, {ijr du/ni
pfÄt="t åndå inte i ett bostadsråttsområde'

" ILSI'iEN GRANNE"

INSÄNDARE ?

Jagskr-tllebaraviljaparninnaallaföråldrarornattdet
årförbjudetatt-köramopFeiAkalla.Vigarnhargmåbarn
åroroliga.fördomkörrnyctletfortareånfnånfaroch
barnenblirråddanårdomkornmerkijrande.Någr.agånger
hardetvaritmycl*etnåraettenolyct*ahånt.5åtånk
på det. Det s*uile nog kånnas hern=kt att våra 15-1å år
sch l:iira på ett litet barn och gedan få leva med det
resten ev 1ivet.
Ni ltåD våI prata med era tonåringar' Det år klart att
dom sl:all +å köra rn6ppe rnen dom kan ju kiira dår det år
i-i l'åtet' 

"småbarnsmåmtnå"

Använd korpgtuggarnt!

(

vqhe o

t"

)
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DET KOSTAR INGENTING

att låna hem av de 26.000 titrar som finns på vårttrevliga bibliotek i Akalra.r Akallaskolans entrdpranhittar Du "bibblan".
En välfyrld vuxender med ca l-6. o0o titrar och en spännandebarn - och ungdomsder med ca 10.000 är vad personaien
Agneta, Ragnvi, Karin och Hilmi ansvarar föi. Agneta ärny som föreståndare och tirrsammans med de andrå har hon
många id6er om att utöka bibliotekets aktiviteter.

Ett bibliotek kan vara som ett vard.agsrum, som att
komma hem och dessutom känna sig välkommen att delta iläsupplevelser, författaraftnar, debattkväIlar eller bara kännafriden och lugnet som härskar.

Ett frertal gånger har Akarla bibriotek varit nedläggnings-hotat p.g.a stadens dåriga ekonomi men för tilrfället ärhotet borta- Tyvärr har några andra firialer lagts i
"marpåse" istäIret. Några som särskirt värnat om biblioteketär "Bibliotekes Vänner i Akalla" med kontaktperson Anna-Lisastarck tel. 75r 21, 75. Föreningen önskar flei medlemmar ochårsavgiften är i skrivande stund 20 kr/är.

Förutom att 1åna böcker och tidskrifter ( hela år_gångar ) kan ou låna hem kassettband, skivor, cD; talböckeroch talband
För invandrare finns skönlitteratur m m på br.a finska, tyska,franska, spanska, italienska, persiska, kurdiska, arabiskå,
och polska. r Akalla är'ca 232 av beforkningen invandrare.Biblioteket ordnar ett antar gånger undår året utför-
!äljning av gamla böcker. r samband åed akarladagen den2 september i Akalla by har man med ett bokstånd.Tilr hösten ordnas en rad aktiviteter bl.a en Miljövecka
som samtriga bibliotek i stockholm deltar i. nn diskussions-kväll med "Dina, mina och våra barn", som rör styvfamirjen,
kommer också att ske under hösten.

Personalen pranerar en debatthyrra med aktuerlt ochintressant innehåll och har önskemår om att låntagare ochAkalrabor kommer med synpunkter och ide6r på bibrioteketsverksamhet. Programförslag och bidrag tirl utställ_ninqar
välkomnas varmt
Att barn mår bra av tidig kontakt med litteratur och musikär bevisat; b1.a gynnas språkutveckling, fantasi och för-
måga att förstå andra människor.

Så skaffa ett lånekort rsom alltså är kostnadsfritt såIänge Du lämnar igen det lånade i tid.
sjäIv tänker jag förse mig med en packe olika böckerex. deckare av Ed McBainr €rr roman, kanske en reseskildring

och en Iäcker kokbok, lägga mig i gräset och NJUTA.

t

/o

SOMMARTIDER
Stocldrolms stadsbibllote k

AKALLA
Slbeliusgången ll
164 77 KISTA
Tetr 751 t2.83låneexp

maf - 2l irlf
,uli - 12 augusti

Mllndag ll - 19

.Tlsdag l0 - It
Onsdag ll - 19
Torsdag ll - 16

Fredåg stängt
Lördag. stängt

ONS NETTA BIBLIOTEK
ÄR nelr srr{r{cT
22 luni - 29 juli
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Onrådeskontoret för ekalla/Husby år belåget på
Helslngforsgatan 15, tel: ?51 01 90.

öPPETTIDER OCH
TELEFONTIDER: I{AN - ONS:
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