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FAKTARUTA FOR BOENDE I PORKÄIÅ

Bostadsrättsföreningen Porkala bildades för
10 år sedan i juJ-i 1982.
Antal- hushål-l är ca 800.

områdeskontoret finns på Helsingforsg 45.
Föreningen håIl-er en stämma varje år då
styrelse också väljs.
StyreJ-sen hål-l-er ti]l- j- l-okalen på Sibelius-
gången 36 b v.

BILFRITT OI'IRADE

AlIa vilL vi bo i ett Iugnt område där också
barnen kan l-eka på gården utan rj-sk. Därför
är i-nte motorfordonstrafik till-åten i bostads-
området. Undantag görs förstäs vid flyttning
och vj-ssa Lransporter.

ERITIDSVERKSAI"IHET I PORKALA

Styrket räni ng

Vävstuga

Bastugrupp

VinkäLIare

PORKALEN NR I/92

Informationsblad
för boende i Brf
Porkala.

Ansvari ut IVATE:
Styre sen Porkala

Redaktör:

Gunifla Bhur
Sveaborgsgatan 1B
1 64 75 KISTA

CON?ÄTIVERS EÖR GROVSOPOR

Kaskögatan 16 - SOPRUM

Porkalagatan/våndpl-an - CONTAINERHUS

Sveaborgsgatan/Sibeliusg - CONTAINERHUS

Under det gängna året har föreningen lagt
ut mycket pengar på bortforsling av grov-
sopor som bl-ockerat i fastigheterna inom
Brf Porkal-a. Dessa kostnader är aIla med-
lemmar med och betalar för. Belamra INTE
kä1J-argångar och andra utryrnmen med möbler,
och andra grovsopo.r: !

Hur ser det ut utanf ör din/er lägenhetsdörr?

Utanför vår ser det inte särskilt trevligt ut.

Nu är det väl i alla fall dags att ställa ut cyklar
i cykelställena på gården och gå ner med pulkorna i

förrådet (det blir ingen snö på många veckor än).
Visserligen är förråden inte så stora, men man be-
höver ju inte heller spara på allt i decennier.

Nu kan man ju förståss säga till, visst kan man det,
men så är det ju det där med grannsämjan. Folk tar
ju så illa vid sig om man säger till.

Så, plocka ner grejerna i förrådet och

Ha en riktigt trevlig sommar! Grannen
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PctFIKALA 1cl AFI
ATT KÄNNA TILL SIN HISTORIA
ÄR VIKTIGT. ÄTMINSTONE DET
SOM HAR UPPLEVTS SOM POSITIVT
I DEN. BRF PORKALA FYLLER ]- O

ÄR OnN 5 JULI. JAG TYCKER
DÄRFöR ATT DET ÄR PA SIN
PLATS MED EN KORT BESKRIVNING
AV FöRENINGENS HISTORIA.

Den 5 juli L982 registrerades
HSB:s Brf Porkala nr 249 i
Stockholm, hos Iänsstyrelsen.
Den L4 februari l-983 hölls det
första protokollförda mötet med
representanter från IBR (intresse
föreningen för bostadsrätt) och
HSB Stockholm. Vid detta möte
valdes en samarbetskommitte-som
skulle tjäna som en länk mellan
HSB Stockholm och de boende.
Styrelsen bestod då av tjänste-
män från HSB Stockholm.
Kommittefi kom att bestå av
Lennart Hol-z som ordförand.e,
Inger Andersson v. ordförande,
Ville Backman sekreterare och
Ulla Wolffram, Marts Jonberger'
Ingrid österberg, Staffan Ta1ls,
Bengt Westerblom samt Birgitta
Lindström som ledamöter.
Från oktober 19B3 erbjöds hyres-
gästerna att teckna bostadsrätt
på sina Iägenheter, ca 600 nappade
på detta under det första halvåret,
idag är det ca 750.
Den första stämman (årsmötet) ' som
var en extrastäntma, hölIs den I
mars 1984 i Solna Sporthall. Vid
det tillfället valdes Ville Backman
och Mats Jonberger in som styrelse-
ledamöter, och Inger Andersson som
supplean'b, från föreningen. Vid den
ordinarie stämman som höIls i
Akalla träff den 1-8 oktober valdes
en styrelse. ViIIe Backman ordf.
Mats Jonberger v.ordf, Marie Estin
sekr, Inger andersson, Eva Gustav-

sson, Lilian Hjertman samt
Rolf Nyström bildade då för-
eningens första styrelse
bestående av boende. Ett tungt
ansvar lades nu på deras axlar.
Omsättningen för verksamhets-
året L983 84 var ca 1"8.000.000: -
så det ekonomiska ansvaret var
och är inte att förakta.
Om vi nu ser till dagens styr-
else så känns flera namn igen,
Inger Andersson är nu ordförande
och Mats Jonberger ledamot, men
han har också varit både ordf
och vice ordf under en period.
Under dessa 10 år har styrelserna
fattat många beslut, några
då1iga men de flesta bra. Så
är det här i livet. Mitt intrYck
är dock att styrelserna i Porkala
genom åren varit ambitiösa och
gjort mycket bra för sina med-
lemmar.
Ni ska veta att arbetet som
styrelseledamot är ett krävande
uppdrag där ersättningen är
ringa i form av pengar. De som
sitter i styrelserna gör detta,
i regel, för att man vill vara
med och påverka och besluta.
Det är ju det som är själva
hjärtat i bostadsrättsföreningen,
med,Iemmarnas egna engagemang.

HSB STOCKHOLI,I
Områdeskontoret Aka1la Husby

BO RETZIUS
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tisdagen den 21 april var representänter från de olika
bostadsråLtsföreningarna kallade till krismÖte på grund

av de besparingsåtgärder som väntas drabba Akalla By.

Nedan ett axplock ur fÖrest,åndaren Yvonnes "föredraq":

650 000 kronor skall dras från Aka1la By bI a för att
gil/nna en simhall i Gamla Spånga.

Norra och Södra Järva har hafL 35 milj kr att
spendera och skall nu spara 5,4 milj kr'

Mycket av det vi uppskattar på Akalla By kommer i så

fall att försvinna - Valborgsmässo- och

midsommarfiranden, sommardanserna, Akalla-dagen

m. m.m.

ekalla By har, trots all verksamheL, den lägsta
kostnaden per besök av alla fritidsgårdar'

prioriteringen för Akalla ey efter besparingen blir:

1 Ungdomar i åIdern L3-I7 år
2 Barn i åldern L0-L2 år
3 Ungdomar i åldern l-8-19 år
4 Småbarn i åldrarna 0-9 år
5 Vuxna

på ,fårvafåttet skall i första hand Husby, Tensta och

Hjulsta prioriteras.

Under mötet bildades en akt,ionsgrupp med representanter
från några bostadsråttsföreningar. Akt,ionsgruppen

starLade sin verksamhet med omedelbar verkan, tlå tiden
var minst sagt knapp, och resultatet syntes redan dagen

efter med utlagda namnlistor Överallt.
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Inför mötet var lokaltidningen vidtalad men det var
Dagens Nyheter som hade artikel på första sidan och

insida om Akalla BY.

Redan på måndagren kunde Fritidsförvaltningen uppvaktas
med listor med tretusen namn och ändå var insamlinqen
j-ngalunda avslutad. Ärendet bordlades vid nämndens

sammantråde, vilket var det viktigaste.

Men f aran är int,e över !

Politiker måste bearbetas, opinion bildas och ekalIa By

stödjas så mycket som möjligt så vi får behålla Akallas
eget "LiII-Skansen".

Ingrid Hagelskog

Är du intresserad av en

KOLONILOTT ?

Akalla kolonitrödgårdsförening hor lediga lotter inför
våren/sommaren -92. tntrödesavgiften 6r f n 25O:-

och trsavgiften likaledes 250:-.

Om du skulle Yaro lntressersd st tag kontakt med

Pierre Hogelin, telefon 752 80 61.

3



PAKANUM INFORMERAR

PARKANUM AB har skött parkeri-rigsövervakningen
i drygt nio månader. Antalet felparkerade bildr
har minskat sedan de inledande månaderna förra
året.

PARKANUM AB har skött parkeringsövervakningen i
drygt nio månader. Antalet felparkerade bilar har
minskat sedan de inledande månaderna förra året.
Vi vill ta upp några saker som det emell-ertid
fortfarande är en del problem med.

Det gä1ler till att börja med på Sibeliusgången
under skärmtaket, speciellt vid den nyöppnade
videobutiken mitt emot ICA- butiken. Där parkeras
bilar ständigt. Det är mycket illa eftersom det
är ett gångstråk med bl a många lekande barn.
Fordonstrafik skall- bara förekomma i nödfall. Vi
vilI därför be er som vet med er att Ni själva
eller era'gäster parkerar bilar där medverkar
tiII att få slut på detta.

Ett annat område som det fortfarande ofta
parkeras bilar på är vid grovsoprummet. Även där
råder parkeringsförbud.

Vid parkeringsförbud vilket gä1ler hefa området
utom på förhyrda p-platser och besöksplatser är
det ti11åtet att lasta/l-ossa varor el-1er stanna
för av-eller påstigning. Lastning/lossning av
fordonet skall påqå i en föIjd. Så fort
lastning/Iossning avbryts blir det fråga om
parkering. Har man varor att transportera ti11
eller från sin bostad skall man förbereda
transporten innan bilen körs fram. Lasta/lossa
bilen snabbast möj ligt och kör bort bilen så
snart den lastats eller tömts på varor.
Parkeringsvaktens jobb innebär bl a att avgöra om
lastning/Iossning sker eller om parkering skett.
Om parkeringsvakten kan konstatera att det inte
pågår någon aktivitet vid fordonet kan hon/han

4



utfärda en kontrollavgift för förseelse mot
parkerings förbudet .

När det gäIler parkeringsmätarna på Kasködäcket
har det förekommit några stölder av mätare
första månaderna och viss skadegöreLse.
Eftersom föreningen köpt in mätarna så drabbar
stöld och skadegörelse föreningens medlemmar
ekonomiskt. Vi vilI därför be alla att hålla
ögonen öppna och omgående anmäla stölder och
skadegörelse.

Tag gärna kontakt med PARKANUM när det gäIler
synpunkter el-ler frågor rörande
parkeringsreglering och parkeringsövervakni-ng.
Frågor och eventuell-a invändningar mot utfärdade
kontrollavgifter handläggs först av PARKANUM
medan föreningens styrelse har avgörande
beslutsrätt i avskrivningsfrågor. Kontakt måste
dock alltid tas med PARKANUM först.

PARI(ANUMs adress och telefonnummer är: Jungfruns
gata 414 

. 136 60
HANINGE

tel 754 54 15

ASSA-TWIN-nyckeln är ett värdeförernåI.

riNx pÅ

att hantera och förvara kvitterad nyckel
på betryggande sätt.
att omedelbart underrätta om förlust av
nyckel tiff områdeskontoret.

att vid anmodan kunna uppvisa nyckel och
kvitto.

att inte överlårnna nyckel tiII någon annan.

att vid misstanke om otillbörligt utnyttjande
av nyckeln medverka till utredning.

ordföranden
I

E



NOV 91

Under l-990 anrnäIde invånarna i västerort 9.904 inbrott
och stöld av bil, L,L54 bostadsinbrott och ca 10.000
förrådsinbrott.
Allmänheten påtalar ofta sin oro över vardagsbrottslig-
heten. De bekyrnrar sig för bostadsinbrotten som brutalt
kränker deras hernfrid och trygghet, otaliga förråds-
inbrott och stöId eller åverkan på bilen.
Något som oroar många föräldrar är de missbrukare som
rnånga gånger styr hela kvarter. I regel är det föräIdra-
fritt i centrum. Ibland kan en och annan manma dyka upp
men mera säIlan en pappa. Det är inte ovanligt att några
av ungdomarna börjar sin missbrukarbana i ungdomsgänget.
Mot denna bakgrund bildade polisledningen i västerort en
lokal brottsförebyggande grupp. Arbetet sker i projekt-
form och startade l- september L990 och avslutas 31
december
1992. Projektet benärnns n SAMVERKAN MoT BRoTT I VÄSTERORT
ll.

Projektets nålsättning är att minska brottsligheten och
öka
tryggheten for allmänheten i västerort.

Brottstyper som valts ut ar:

inbrott i och stöId av biI i bostadsområdet

inbrott i bostäder

inbrott i förråd

* skadegörelse och våIdsbrott i förorterna under
fredags och lördagskväIlar.

Dessa brott utgör ca 80? av alla anmälningar.

*

*

*

1cH,,.

6
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ANTAL BROTT ] AKALLA UNTIER T1DEN 910701 - 910930

BROTTSKOD

lltisshandel utomhus

Olaga hot

Ofredande

Försök tilt våIdtäkt utomhus

Försök och fullbordad bilstöId

Bostadsinbrott

Källarinbrott

Tillgrepp mot bil (inbrott)

Väskryckning

Personrån utan skjutvaPen

SkadegöreIse

vå1d rnot tjänstemän

TOTALT 79

5

4

1

l_8

I
2

L7

t

4

L0

.2

2

7

5

35

4

27

2

4

L9

2

L07

BROTTSKOD

MisShandel utomhus

Olaga hot

Ofredande

Försök och fullbordad bilstöId

Bostadsinbrott

Tillgrepp mot bil (inbrott)

Väskryckning

Personrån utan skjutvaPen

'Skadegörelse

Narkotikastrafflagen
TOTALT
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Tänk på framtiden NU!

*

INGEN KAN GöRA ALLT - ALLA KAN

GöRA NAGOT!

Tvätta rätt så sParar Du Pengar'
energi, sjöar och vattendrag'

TVÄTTA I4ED FULL MASKIN
Spar el genom att tvätta med

foff maskin. En tvätt i 90 gt
drar nästan dubbelt så mYcket
som en tvätt i 60 gx om det
är möjligt tvätta i lägre temP-
eratur. Uteslut förtvätt om Du

kan. Centrifugera väl så kortar
Du torktiden i torktumlaren'

UNDVIK öVERDOSERING
Dosera enligt rekommendationerna
på förpackriingen, hellre i under-
tant a-n tvartöm- Du sIiPPer då
tvättmedelsrester i Plagget som

kan orsaka hudirritationer'

Så här minskar Du På hus-
hållselen:

BRA TVÄTTMEDEL FöR MILJöN

PULVER FLYTANDE

Låt inte lamPor och aPParater
vara påslagna i onödan!
Stäng av teven!

HåIl kyl och frYsskåP i
god kondition - kontrollera
avfrostningen- AvIägsna
damm från londensorbatteriet
på baksidan. öPPna inte
dörren i onödan.

Använd PlansliPade kokkärl,
samt lock vid matlagning'

Kör aldrig halvfYllda disk-
och tvättmaskiner. Använd
sparprogram.

Tänk På elförbrukningen då
Du handlar nya aPParater'

Tänk På att vattensängar
och akvarier kan bli el-
slukare.

Byt glödlamPor mot lYsrörs-
lämpor eller lYsrörsarmatur'

*

*

*

*

UNDVIK SKöLJMEDEL
SköljmedeI kallas tvättmedels-
kosmetika behövs endast om man

har mycket hårt vatten ( Sthlm
h;; *jukt) och till Plagg som blir
statiskt elekriska.

*

*

*

*

*

ÄNGLAMARK
SKONA
ECOVER
MINIRISK

BRA HANDDISKMEDEL

ABSOLUT RENT
ALLT (ÅHLENS)
ECOVER
}IINIRISK
ÄNGLA},IARK

BRA BATTERIER

HELLESEN GOLD
LUMA PANDA

SKONA
NEUTRAL
MINIRISK
GRUMME TVÄTTSAPA

fi
\

\\

H58rillLJ0

M

NU ÄR JA6 NERE I 15 
O 

!

JAG SPARAR ENERCI !

BRA MASKINDDISKNIEDEL

ABSOLUT RENT
BIO MASKINDISK
c35
GREENLINE
NEUTRAL
ECOVER

BRA RENGöRTUCSUNONT,

ABSOLUT RENT
BLÄVIT SÄPA
ECOVER
ALLT ALLRENT

BRA TOA OCH HUSHALLSPAPPER

EKO
EKONOI"[I
FRI
MöLNLYCKE NATURELLE

J

PANASONIC GREEN ö

a



MIUÖSATSN]NGAR

Föreningen har inskaffat en battericontainer där
du kan slänga ditt utslitna bilbatteri. Containern
är placerad på Kasködäcket direkt vid infarten till
gästparkeringen. Det är inte tillåtet att s}änga bil-
batterier i grovsoprummen!

Vi har även satt upp en låda vid entreh på Sibelius-
gången 34 där du kan kasta ficklanpsbatterier m fI.
Gör en insats för miljön och stäII INTE bilbatterier
i grovsoprunmen eller släng ficklarnpsbatterier i sop-
nedkast!

PARABOIÄNTENNER I PORKAIÅ

Styrelsen beslutade den LL december -9L att
parabolantenn EJ får monteras på balkong eller
direkt på fastigheten. Orsakerna tiII detta är
föIj ande:

Skador kan uppkomna på fastigheten

Iderirl

Fallrisk

Estetiska orsaker

fall reglerna inte fö
HSB:s juridiska avdel

s går ärendet vidare
n9.

rj
ni

DET JiR INTE VÄRT FEL.

att ingenting görs åt genvägen till T-banan
mellan Sveaborgsgatan 16-Lg!

Slänten tillhör kommunen och vi kontaktade dem
for några år sedan och begårde att stigen skulle
asfalteras.
Kommunen svarade att de inte hade några planer
på detta eftersom ingen väg år inritad på stads-
planen. Vi har enellertid kontaktat dem igen och
de ska besikt,iga området och återkonna med besked.

Styrelsen

I



vÄnsrÄDNINGEN -92

Väderprognosen inför söndagen den 10 mai var inte den allra gynnsammaste' så när man

vaknade pä söndagen och fann att soten sren från en klarblå himmel var det mycket

överraskande! Vi var drygt 30 person"i ror plockade papper, sopade och krattade' De flesta

bodde på siberiusgången, porkaragatan och dveaborgsgåiår, och vi frågade oss: varför stäiler sä

fä från KaskögataÅ ,öpl Hoppas pä bättring till nästa är'

Mångaägnadesigåtborttagningavklotterientr6er,päfasadermm.Mångabarnochungdomar
ställde upp; som ,""rigi rrä rtör energi och rned gott resultat av arbetet'

Efter några timmars arbete smakade det bra att ta för sig av korv, grilad kyckring, grönsaker,

kaffe och kakor.

Vi fick också en del förslag frän medlemmar om vad som skulle kunna göras vid vårstädningar

utöver markarbetet. Det krävs emeuertio en viss administration till detta och en Fdtidskommitt6e

skure kunna gora-ån stor insats nar. bivråir"n h.r vid orika tiilfäilen försökt få medlemmar

intresserade att birda en Fdtidskommittåe, men tyvärr - medremmarna verkar inte intresserade'

skure någon/nägra virja ta på sig den uppgitten, hör av er tit styrersen mändagar kl 19-20 i

Styrelselokalen. Styrelsen

Drrr utr,Jöranr, IGA AVFALL TILL
SKAFABS MILJö ocH TERVINNINGSSTA IONER!

Vet du vad man menar med miljöfarligt
avfall? Det är kemiska ämnen som kan
ge skador På luft, vatten och mark'
iasta inte sådant bland vanliga sopor
eller i avloppet- Exempel är bil och
småbatterLer-, färgrester, Iösnings och
bekämpningsmedel, spillolja och spray-
burkar.
Småbatterier kan läggas i BATTERTHOLK'
färgrester tiII de flesta färghandlare'
Läkåmedelsrester ti11 APOTEK'
I övrigt kan ALLT miljöfarligt avfall
lämnas här:

i,IAN BLIR LIKSOM öesunep?t . RINKEBY ALI,E-OK

. DROTTNINGHOLMSV 1.7 9 , STATOIL

' LöVSTA återvinningsstation

PS
Du kan också lämna gamla kyl och frysskå

STROFLARf.4...
\----_\

FöRsuRAD r slÄrsr.r Rv
DESSA IDELIGA KATA.

FöRBANNAD BLIR MAN !

VÅE NÄSTA BIL BLIR EN
MED KATALYTISK AVGASRENING

... HRr'l... EN P0RScHE...

,,_

t
r(

til1 någon av återvinningsstationerna'
Att Iämna kostar ingenting men du kan f
hämtning mot avgift.

\

1cI



SE HIT!

TilI dig som går i festtankar och har lust att
arrangera något festligt i området kan vi
meddela att styrelsen har besl-utat avsätta
20 kronor per lägenhet och är att fritt disp-
oneras til1 fest eller annan sammankomst.
Syftet är att främja grannsämjan och att Iära
känna de som bor i området.
Tag kontakt med måndagsjouren efter sonmar-
uppehålIet! Styrelsel-okalen mell-an klockan 19
och 20, Sibeliusgången 36 bv.

EFTERLYSNING

Vi söker än en gång två intresserade som kan
sköta in ocii utlämning av cyklar för vinter-
förvaring i området. Cykelrummen finns på Kaskö-
qatan 6 och Sibeliusgången 58.
Kontakta oss pa tel . 751 51 7I ell-er lägg en lapp
i styrelsel-okalens brevlåda, Sibeliusgången 36

TOMGANGSKÖRNING

VAR GOD ATT RESPEKTERA FÖRBUDET ATT IÅTA BILEN GA
PA TOMGzuTG I PORKAIÄFARET !

Flera medlemmar har hört av sig i frågan. Alla
känner ju titl avgasernas skadl-ighet sa stäng av
motorn direkt när ni stannar. Detta gäIler även
när man skall öppna eller stänga grindarna !

Styrelsen

11



TVATTSTUGORNA I

Vi ber "syndarna" att i fortsättningen göra

sig besväret att gä till grovtvättstugan som

pORKALA l\R TILL iiins pa baksidan av Sibeliusgången 40-42

GROVTVÄTTSTUGAN

Flera medlemmar iföreningen har v$nt sig

till styrelsen och påpekat att mattor och

annan grovtvätt tvättas i de vanliga tvätt-

"tugorli". 
Det är inte bara mycket ohygieniskt

utai skadar även tvättmaskiner, centrifuger

och torktumlare, eftersom de ei är giorda för

att klara sädana belastningar'

StyrelsenFÖR DE BOENDE I FÖRENINGEN !

uiölrstasNou BÖR rNrE rvÄrrA HÄR !

TJaNaINTEUTDINNYCKELTILLOBEHÖRIGA.

Granne På Sibeliusgången

KAN INTE STYRELSEN ORDNA MED

EN TRÄFFLOKAL I OMRÄDET? VI
SOTU BOR HÄR KAN FA TÅNN DEN V]D
FESTER OCH SÄMMANKOMSTER. SÄIEUA

LOKALER FINNS I DE FLESTA ANDRA

BOSTADSOMRADEN.

aO

e
G

nD

a

Tnångbodd

"Njut av naturen"

TACK ffi
till alla de medlemmar som bor i mark-
nivä och som förskönar med blommor och

blader även utanför sin egen "plätt"'Det
kommer ju aIIa boende och forbipasserande
titl glädje.

Tacksam granne

I
\

a

I I
I I

. SKULLE FASTIGHETSJOUREN KUNNA

INVENTERA SKADOR ] TRAPPUPPCfuIENN '
I FLERA UPPGÄNGAR FINNS TRASIGA'

FARLIGA NÄCXEN ETC.

OroIig medlem

TYCKT OCH TÄNKT
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NÄR RINGER MAN FASTTGHETSJOUREN?

Föreningen anlitar ett bolag sorn heter Svensk
Larmbevakning. I nedanstående faII ska man an-
lita fastighetsjouren:

't Vid risk för översvämning

* Vid elavbrott i fastigheten

't Vid värmestopp vintertid
* Vid Iäckage på vatten och värmeledningar

t vid hisstopp där person är instängd i hissen

Jourutryckning som inte kan hänföras till något
av ovanstående exempel kommer hädanefter att
debiteras varje enskild medlem.

Inger Andersson
Ordförande

NYA ARBETSTIDER FöR FASTIGHETSSKöTARNA
FROML/rL992

ORDTNARIE ARBETSTIDER

rqÄllo - oNSD

TORSD

FRED

7 - 16

7-18

7 - L3.30

SOMMARTTD - JUNT, JULI. AUGUSTT

I'IÄHO . ONSD 7-16

TORSD 7 t_6.30

FRED 7 - 13.30

0

I
t

it)r



ARBETSGRUPPER/ KONTAKTPERSONER PORKALA

NAMN: ANSVARSOMRÄDE:

Fastighets skötarna
751 14 90
Områdeskontoret
75I 01 90
Styrelselokalen
75r s7 7r
Svensk Larmbevakning
695 00 00
PARKANUM
740 41, 00

felanmälningar dygnet runt

förvaltningsfrågor (kontrakt, P-platser)

Måndagar l-9 - 20

Akuta felanmälningar efter kontorstid

P-ärenden

Trafikfrågor
Christer Johansson
Porkalagatan 15
te1. 752 69 42

KabeI-TV
Rolf Edberg
Kaskögatan 36
tel. 750 94 36

Vinkällaren
l"Iats Jonberger
Sibeliusgången 38
tel. 750 99 86

DEMENTI

Bastun
afrglEta Lindström
tel. 752 B3 04
It'lärtha Lindberg
tel. 75L 62 09

Vävstugan
Kah la Lahtinen
Porkalagatan 2I
tel. 752 06 38

HA
o€tEN SiKc,N SGIMMAFI!

STYFIELSEN

I förra numret av Porkalen 2/9L,
nämndes i en artikel om centrum-
gården att man åkte ti1l alPerna
och andra tänder På sPortlov etc.
DETTA ÄN TSL - MAN ÄKER BARA INOM
SVERIGE. Red. beklagar och betonar
att Sverige är minst lika bra att
semestra i som utlandet.
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