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• Gör vårfint i din 
lägenhet

• Dags att skriva motioner 
till årsstämman

• Allt om din 
bostadsförsäkring

• Ny kontroll av 
folkbokföring

• Vad hände i föreningen 
för 20 år sedan?

• Valberedningen har 
ordet



CHEFREDAKTÖR Emelie Eriksson
PRODUKTION Göran Lindgren
TRYCK Kista Snabbtryck
E-POST porkalen@porkala.net

Med sina 823 lägenheter i det natursköna norra 
Akalla är Brf Porkala en av Stockholms största 
bostadsrättsföreningar.

Området planerades och byggdes 1976–78, 
varefter det 1982–83 ombildades till en 
bostadsrättsförening. Den består av 19 hus 
begränsade av Sibeliusgången, Porkalagatan, 
Kaskögatan och Sveaborgsgatan, och den tota-
la lägenhetsytan uppgår till cirka 58 300 kvm.

OM BRF PORKALA

REDAKTIONEN

Porkalen är ett nyhetsblad för dig som bor i Brf 
Porkala. Här finner du viktig information om ditt 
boende och vad som händer i omgivningen. 
Porkalen ges ut oregelbundet 3–4 gånger per år.

Om du önskar bidra med artiklar, annonsera 
eller har synpunkter på innehållet, är du 
välkommen att kontakta chefredaktören via 
e-postadressen porkalen@porkala.net

OM PORKALEN
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Föreningskontoret 
Sibeliusgången 34 BV 
08–750 66 30

Telefontider: 
Måndag–tisdag kl. 09:00–11:00
Onsdag kl. 09:00–13:00
Torsdag–fredag kl. 09:00–11:00

Öppet för besök:
Måndag kl. 07:00–09:00
Torsdag kl. 16:00–18:00

E-post: info@porkala.net
Hemsida: www.porkala.se

Simpleko AB
Vid frågor om hyror och avgifter 
Tel: 018–660 160

Trygga hiss
Vid felanmälan av hissar i sexvåningshusen 
Tel: 08–798 92 00 

Hissgruppen AB
Vid felanmälan av hissar på Kasködäcket 
Tel: 08–21 33 00

Amsler Hiss AB
Felanmälan av hissar 
Sibeliusgången 32–50 
Tel: 08–746 80 25 

Parkeringsbevakning 
Aimo Park kundtjänst 
Tel: 0771–96 90 00 

Una Portar AB 
Felanmälan av garageport 
Tel: 08–18 60 03 

Fastum
Förvaltningsärenden
Tel: 08–586 344 43 
E-post: daniel.brinck@fastum.se 

Primär Fastighetsförvaltning AB 
Felanmälan 
Helgfria dagar kl 08:00–16:00 
Tel: 08–120 027 08 
E-post: felanmalan@primar.se 
Hemsida: www.primar.se 
Klicka på ”kundservice & felanmälan” 
Övrig tid vid akuta fall, ring fastighetsjouren
Tel: 010–708 12 00
Obs! Om jourutryckning ej bedöms vara akut 
eller avser sådant du som bostadsrättsinnehavare 
ansvarar för, bekostar du själv utryckningen. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

G Ö R  V Å R F I N T  I  D I N  L Ä G E N H E T
Sida 4–5

F O L K B O K F Ö R I N G
Sida 6–7

D A G S  AT T  S K R I VA M O T I O N
Sida 8

VA L B E R E D N I N G E N  H A R  O R D E T
Sida 9

H A R  D U  R Ä T T  F Ö R S Ä K R I N G  F Ö R  D I N  B O S TA D
Sida 10

VA D  G Ä L L E R  V I D  S K A D A I  D I N  L Ä G E N H E T
Sida 10–11

U P P R U S T N I N G  AV  C Y K E L R U M
Sida 12–13

VA D  H Ä N D E  I  F Ö R E N I N G E N  F Ö R  2 0  Å R  S E D A N ?
Sida 14–15

N Y H E T S N O T I S E R
Sida 16–18

PA R K E R I N G
Sida 19
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GÖR VÅRFINT I DIN LÄGENHET
När våren kommer blir många sugna på göra 
en ordentlig vårstädning hemma. Här kommer 
några tips inför din vårstädning. 

Fönster
På våren är det härligt att putsa rent fönstren för 
att underlätta för vårsolen att titta in i lägenheten. 
Husen i föreningen har olika fönster, och de 
måste därför skötas och rengöras på olika vis.

I samband med byggstart av Förbifart Stockholm, 
finansierade Trafikverket byte av fönster på 
Kaskögatan, Porkalagatan samt Sibeliusgången 
48-50 och 52-58. Övriga adresser har genomgått 
fönsterbyte utfört av Fönsterspecialisten Norrland 
och finansierat av föreningen. 

På porkala.se/fonsterbytet hittar du skötselanvis-
ningar till båda typerna av fönster. Där får du 
veta hur du på bästa sätt rengör fönstren för att 
säkerställa deras funktion och maximera deras 
livslängd. Tänk på att inte använda för mycket 
vatten när du rengör fönstrens utsida eftersom 
det smutsiga vattnet då riskerar att rinna ned 
och smutsa ned fönstren hos grannen under dig.

Balkongen
När värmen kommer vill vi börja nyttja våra bal-
konger mer. Kanske vill du plantera lite blommor 
eller sopa rent på balkonggolvet. Tänk på att inte 
sopa bort jord eller annat ut från balkongen så att 
det faller ned på balkonger under eller på någon 
som passerar nedanför. 

Våren innebär även att djuren vaknar till liv, och 
duvorna börjar bygga sina bon. Om duvor bosät-
ter sig på din balkong kan det vara svårt att bli av 
med dem. Fåglar som bosätter sig på balkongen 
lämnar efter sig spillning, vilket gör att det blir 
svårt att hålla balkongen ren, och till slut blir det 
en sanitär olägenhet. 

För att undvika detta är det i första hand viktigt 
att inte mata duvorna. Om du märker att duvor 
börjar bygga bo på din balkong är det viktigt att 
städa bort det så fort som möjligt.

Så här kan du förhindra att duvor bygger bo och 
invaderar din balkong:

•	 Se till att inte förvara dynor eller andra 
saker som kan locka duvor att bygga bo på 
balkongen.

•	 Använd nät eller annat som förhindrar 
fåglarna från att landa på din balkong.

•	 Hänga upp till exempel cd-skivor eller konst-
gjorda rovfåglar för att skrämma bort duvor.

•	 Tänk på att ingenting får hänga ut utanför 
ditt balkongräcke så att det riskerar att rasa 
ned på gatan.

Om du får problem med duvor som bosätter sig 
på din balkong är du som lägenhetsinnehavare 
ansvarig för att avlägsna duvboet. 

Badrum
Golvbrunnen i ditt badrum behöver rengöras re-
gelbundet. Sätt på dig engångshandskar, lyft bort 
gallret och ta bort smuts och hår som har fastnat. 
Sätt därefter tillbaka gallret och torka rent runt 
omkring. Hår och tvålrester som fastar i avloppet 
kan leda till stopp och dålig lukt.

Rensa ut i lägenheten och förrådet
Börja våren med att rensa ut det som inte an-
vänds i din lägenhet och i ditt lägenhetsförråd. 
I Brf Porkalas miljörum får du inte lämna större 
föremål som möbler och vitvaror. Det finns 
många applikationer och webbplatser du kan 
använda för att hitta olika tjänster för hantering 
av sådant grovavfall. Stockholm vatten och avfall 
erbjuder en tjänst som heter Returtjänst. På deras 
webbplats svoa.se/returtjanst kan du boka hämt-
ning av ditt grovavfall. Föremålen de hämtar hos 
dig lämnas på ett korrekt sätt till återbruk eller 
återvinning. Mer information och prisuppgifter 
hittar du på deras webbplats. 

Om du rensar ut kläder eller inredningsdetaljer 
som du har tröttnat på, men som fortfarande 
är hela, kan du med fördel lämna in dem på en 
secondhand-butik. Då kan dina gamla ägodelar 
komma till användning av någon annan, och på 
så vis kan du göra en insats för miljön. Exempel 
på secondhand-butiker i närheten är Myrorna och 
Stadsmissionen i Sollentuna. 

http://porkala.se/fonsterbytet
http://svoa.se/returtjanst
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BYT DAMMSUGARPÅSE MINST 
EN GÅNG OM ÅRET FÖR  

EFFEKTIV DAMMSUGNING!
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FOLKBOKFÖRING
Föreningen har tidigare uppmanat sina med-
lemmar att kontrollera vilka som är folkbok-
förda på deras bostadsrätt. Anledningen till 
det är dels att medlemmar upptäckt att det står 
okända personer folkbokförda på deras lägen-
heter, dels att föreningskontoret upptäckt att 
många medlemmar inte är folkbokförda på sin 
lägenhet.

I oktober 2020 tillskrevs 65 hushåll, där ingen 
av lägenhetsinnehavarna var folkbokförd på 
sin lägenhet. I anmodan framgår att föreningen 
förutsätter att medlemmen eller medlemmarna 
snarast folkbokför sig på sin lägenhet. Av dem 
underlät 30 att följa vår anmodan. Dessa ärenden 
togs därför vidare till föreningens husjurist, 
och har behandlats som olovlig andrahands-
uthyrning. Av dem har 3 sålt lägenheten, 10 in-
kommit med ansökan om att hyra ut i andrahand 
och 9 folkbokfört sig på korrekt adress. Fortfa-
rande är 8 ärenden ouppklarade, och i dessa fall 
har nu uppföljande kontroller påbörjats. 

Ny kontroll av folkbokföring
I januari 2022 påbörjade föreningskontoret en ny 
kontroll av medlemmars folkbokföring. Sam-
manfattningsvis har kontrollen följande syften:

•	 Säkerställa att föreningens stadgar efterföljs: 
Att inte vara folkbokförd på sin lägenhet 
strider mot stadgarnas 1§ ”Föreningen har som 
ändamål att i föreningens hus upplåta bostads-
rättslägenheter för permanent boende”.

•	 Motverka olovlig andrahandsuthyrning.

•	 Bidra till effektiv och smidig kommunikation 
mellan entreprenörer och medlemmar under 
vårt kommande stambyte. Det är av yttersta 
vikt, inte minst när det gäller entreprenörens 
tillträde till lägenheten.

De medlemmar som inte är folkbokförda på sin 
lägenhet kommer att anmodas att folkbokföra 
sig på sin lägenhet. Därefter kommer en uppföl-
jande kontroll att genomföras. De medlemmar 
som underlåtit att följa vår anmodan kommer 
att lämnas över till föreningens husjurist och 
behandlas som olovlig andrahands uthyrning.

Olagligt att vara felaktigt folkbokförd
Rätt folkbokföring är viktig för att hela sam-
hället ska fungera. Många av dina rättigheter 
och skyldigheter är beroende av att du är folk-
bokförd och var du är folkbokförd, till exempel 
rätten till bostadsbidrag, var du ska betala din 
skatt och var du ska rösta. Därför förstärktes be-
stämmelsen om att du ska vara folkbokförd där 
du bor genom en lagändring år 2018. Den som 
blir dömd för folkbokföringsbrott kan få betala 
höga böter eller få fängelse i upp till två år.

Kontrollera vilka som är folkbokförda 
på din adress 
Med Skattverkets e-tjänst ”Visa folkbokförda på 
samma adress” kan du få reda på om det finns 
fler personer folkbokförda på den adress som 
du själv är folkbokförd på. Du hittar tjänsten på 
www.skatteverket.se under Privat » Mina sidor 
» Folkbokföring » Visa folkbokförda på samma 
adress som du och meddela eventuella fel. 

http://www.skatteerket.se
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Skydda dig mot identitetsintrång
Kontrollera hos Skatteverket att du är folkbok-
förd på rätt adress. Tjänsten hittar du på  
www.skatteverket.se under Privat » E-tjänster 
och blanketter » Alla e-tjänster » Mina sidor.
Om du misstänker att någon obehörig ändrat 
din adress ska du göra så här:

•	 Kontakta Skatteupplysningen på telefonnr 
0771–567	567.

•	 Anmäl till Polisen, samt skicka kopia på din 
anmälan till Skatteverket.

Så här kan du skydda dig mot att obehörig 
ändring av din folkbokföringsadress:

•	 Spärra obehörig adressändring hos Skatteverket, 
www.skatteverket.se under Privat » Folk-
bokföring » Identitetsintrång.

•	 Skaffa en digital brevlåda. Via den tjänsten 
får du ett meddelande om din folkbokfö-
ringsadress ändrats. Även den tjänsten hittar 
du på www.skatteverket.se under Privat » 
Folkbokföring » Identitetsintrång.

•	 Skydda dig mot att obehörig adressändrar, 
lagrar eller eftersänder din post med hjälp av 
Svensk adressändrings tjänst Adresslåset:  
adressandring.se/vara-tjanster/adresslaset.

Hur många får bo i varje lägenhet?
När vi kontrollerar vilka som är folkbokförda 
i föreningens lägenheter upptäcker vi att det i 
vissa lägenheter är väldigt många folkbokförda. 
I dagsläget reglerar inte föreningens stadgar hur 
många som får bo i varje lägenhet.

Enligt Allmännyttan ökar trångboddheten i och 
med att bostadsbristen och boendepriserna ökar. 
Trångboddhet leder till sämre boendemiljö och 
förhöjt slitage på fastigheten. Mot bakgrund av 
det har många allmännyttiga bostadsbolag infört 
riktlinjer för hur många boende olika lägenhets-
storlekar kan anses vara anpassade för. Flertalet 
följer Socialstyrelsen riktlinjer för trångboddhet 
som innebär att det förutom kök och vardagsrum 
ska finnas möjlighet att ge varje hushållsmedlem 
ett eget rum, utom makar/partners, som antas 
dela sovrum.

http://www.skatteerket.se
http://www.skatteverket.se
http://www.skatteverket.se
http://www.adressandring.se/vara-tjanster/adresslaset 
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DAGS ATT SKRIVA MOTION 
Har du förslag till hur föreningen kan förbättras? 
Då kan du skriva en motion till föreningsstäm-
man, som sedan alla medlemmar i föreningen kan 
vara med och rösta om.

Vad är en motion?
En motion består av förslag som en eller flera 
medlemmar lämnar till styrelsen inför fören-
ingsstämman. Alla medlemmar i föreningen 
kan lämna in motioner. En motion innehåller ett 
yrkande/förslag till beslut som stämman sedan 
röstar om.

Vad är styrelsens uppgift?
Styrelsens uppgift är att läsa, kommentera 
och lämna förslag till beslut i de frågor som 
motionerna berör. I kallelsen till årsstämman 
kan samtliga föreningsmedlemmar ta del av de 
inkomna motionerna samt styrelsens kommen-
tarer och förslag.

Hur skriver jag en motion?
Det finns inget regelverk för hur motioner ska 
skrivas eller formuleras, men det finns några 
hållpunkter.

Börja med att skriva en rubrik som tydligt och 
kortfattat beskriver vad motionen handlar om. 
Därefter skriver du en bakgrund till förslagen i 
din motion. I bakgrundsbeskrivningen ska det 
framgå varför du skriver motionen. Ange tydligt 

behovet av den ändring/förbättring du föreslår. 
Du ska även i denna del lyfta viktig bakgrunds-
fakta och ange potentiella möjligheter och hinder 
i sammanhanget. Du kan även i motionen ställa 
frågor riktade till styrelsen.
 
Avsluta motionen med minst ett och max tre 
yrkanden/förslag till beslut. Beskriv även hur ditt 
förslag/rekommendation löser problematiken, 
eller besvarar behovet som du motionerar om. 

När du skrivit klart motionen, läs igenom den 
och ställ dig frågorna: (1) Är förslaget tydligt och 
kortfattat? (2) Är argumenten tydligt formulerade? 
(3) Vad exakt ska det beslutas om enligt förslaget/
rekommendationen?

Var hittar jag motionsblanketten?
Motionsblanketten finner du på föreningens 
webbplats: www.porkala.se/foreningsstamma. Du 
kan fylla i blanketten digitalt, men sedan måste 
du skriva ut och underteckna den.

När ska motionen senast vara 
inlämnad?
Motioner till föreningsstämman ska vara in-
lämnade senast den 31 mars. Du lämnar in din 
motion genom att posta den eller lägga den i för-
eningskontorets brevlåda, som sitter på dörren, 
Sibeliusgången 34, entré från gården. Motionen 
måste lämnas i original med underskrift. Det är 
inte tillåtet att maila in en motion.

https://porkala.se/foreningsstamma/
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VALBEREDNINGEN HAR ORDET
Halloj!

Efter en vinter som blandat sträng kyla med 
varma tövädersperioder börjar vi nu se härliga 
tecken på att våren är i antågande. Även om 
snön kommit och gått från dag till annan har vi 
i alla fall kunna njuta av de vackra, stjärnklara 
nätter som Järvafältet har att erbjuda.

Men sprungen ur mörkret har året startat med 
en debatt runt konsumtionen av el, värme och 
vatten samt dess kostnader. Även om vi boende 
i föreningen kanske inte ser det på vår egen för-
brukning drabbar det förstås vår bostadsrätts-
förening, både på kort sikt genom de kostnader 
som uppstår och på lång sikt genom att belasta 
våra gemensamma installationer.

Styrelser runt om i landets bostadsrättsföreningar 
jobbar aktivt med att förvalta och hålla nere kost-
naderna, inte minst under vintern, då temperatu-
ren faller under nollstrecket. Det gäller förstås även 
vår egen förening, där styrelsen nu bland annat 
initierat ett projekt som syftar till att reducera 
elanvändningen genom att uppgradera vår ute-
belysning med moderna armaturer och energi snåla 
ljuskällor. Föreningen jobbar även med utbyte av 
styrsystemen, så att vi på sikt får möjlighet att styra 
värme och ventilation på ett optimalt sätt. 

Valberedningen vill därför poängtera att vi alla 
ska vara tacksamma för de åtgärder som styrel-
sen och förvaltningen lagt tid och resurser på att 
genomföra. Tänk på att även styrelsen består av 
boende i vår fina förening, så glöm inte att visa 
den uppskattningen! 

Vi skriver i inledningen att vårens tecken börjar 
visa sig, vilket också innebär att våra djur och 
insekter vaknar till liv och får omgivningen att 
spira på nytt. För att ge dem rätt förutsättningar 
är det viktigt att vi alla hjälps åt att hålla rent 
och tar vara på vårt närområde. Det är också 
något som styrelsen tillsammans med förvalt-
ningen aktivt arbetar med.

Förhoppningsvis kan vårsolen ge oss ny enegi, 
så att vi kan ta oss ut och uppleva allt som våra 
fina omgivningar i Akalla och på Järvafältet har 
att erbjuda. 

Sist men inte minst vill vi att du lämnar in dina 
nomineringar till förtroendeposter i styrelsen 
senast 15 mars. Du kan nominera dig själv 
eller andra medlemmar i föreningen genom att 
skriva till valberedningen@porkala.net.

Föreningens webbplats
Nu under våren inleds arbetet med att utveckla 
valberedningens del på föreningens nya webb-
plats: www.porkala.se/valberedningen.

Där kommer du att med hjälp av artiklar och 
länkar till extern information få möjlighet att 
fördjupa dina kunskaper om arbetsprocesserna 
för genomförande av föreningsstämman och be-
redningen av valärenden. Du kan även använda 
våra kontaktuppgifter om du vill ställa frågor till 
valberedningen. Kommentarer och synpunkter 
är också välkomna.

mailto:valberedningen%40porkala.net?subject=
http://www.porkala.se/valberedningen
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HAR DU RÄTT FÖRSÄKRING 
FÖR DIN BOSTAD?
Vid	årsskiftet	2018–2019	upphörde	föreningens	
kollektiva bostadsrättstilläggsförsäkring att 
gälla. Det innebär att varje bostadsrättsinne-
havare starkt rekommenderas att teckna sådan 
försäkring.

Anledningen till att vi vill påminna dig om att 
teckna bostadsrättstilläggsförsäkring med ditt 
hemförsäkringsbolag är att det kan bli mycket 
kostsamt för dig om en skada inträffar och du 
saknar försäkringsskydd.

Om en vattenskada inträffar, ansvarar bostads-
rättsinnehavaren för rivning och återställande 
av badrummet. En bostadsrättsinnehavare som 
har tilläggsförsäkring betalar endast självrisken, 
medan hemförsäkringsbolaget hjälper till med 
rivning och återställande. En bostadsrättsinne-
havare som inte tecknat bostadsrättstilläggs-
försäkring med sitt hemförsäkringsbolag beta-
lar däremot för såväl rivning som återställande, 
vilket kan bli mycket kostsamt.

Vad är bostadsrättstilläggsförsäkring?
Bostadsrättstilläggsförsäkring är den försäkring 
som hanterar fast inredning och ytskikt med 
mera i lägenheten, d.v.s. det som återfinns i 
föreningens stadgar under § 36, eller det som är 
skillnaden mellan vad du behöver försäkra i en 
hyresrätt respektive en bostadsrätt. Det kan t.ex. 
vara golv, väggar eller köksskåp som skadats.

Skaffa en hemförsäkring med bostadsrätts-
tillägg om du vill vara försäkrad vid händelse 
av olycka.

VAD GÄLLER VID SKADA I 
LÄGENHETEN?
Allmänt
Generellt gäller att varje part täcker kostnaderna för 
åtgärdande av sin del av uppkomna skador, själv 
eller genom hem- respektive fastighetsförsäkring. 

Lösöre
För lösöre ansvarar alltid, utan undantag, 
bostadsrättsinnehavaren och dennes hem-
försäkringsbolag. 

Yt- och tätskikt
Generellt ansvarar bostadsrättsinnehavaren och 
dennes hemförsäkringsbolag för både rivning och 
återställande av yt- och tätskikt samt behandling 
av underlag för att möjliggöra applicering av yt- 
och tätskikt. Undantag finns när det gäller brand 
och vattenledningsskada. Tänk på att även under-
golv ingår i bostadsrättsinnehavarens ansvar.

Bjälklag och stomme
Föreningen ansvarar alltid för åtgärdande av 
skador på bjälklag och stomme. Oftast innebär 
det torkning av betongbjälklag. Föreningen 
kontrollerar att rivning utförts i den omfattning 
att torkning kan ske.

Brand
Vid brand ansvarar föreningen för hela skadan, 
undantaget lösöre. Föreningen åtgärdar skadan 
och återställer lägenheten i det skick lägenheten 
höll före skadan. Bostadsrättsinnehavaren står 
för eventuella åldersavdrag på ytskikt och fast 
inredning som fastställs av föreningens fastig-
hetsförsäkringsbolag.

Vattenledningsskada
Till vattenledningsskada räknas skada uppkom-
men genom utforsande vatten från en trycksatt 
ledning, dold eller synlig. Tappvattenledningarna 
är trycksatta vattenledningar, värmesystem och 
avlopp räknas inte till de trycksatta. Kopplingar, 
ballofixer och blandare räknas ej som ledning.

Vid vattenledningsskada åtgärdar föreningen hela 
skadan och återställer lägenheten i det skick lägen-
heten höll före skadan. Bostadsrättsinne havaren 
står för eventuella åldersavdrag på ytskikt och 
fast inredning. Lösöre är undantaget före ningens 
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ansvar. Läckage genom yttertak hanteras på sam-
ma sätt som vattenledningsskada.

Hemförsäkring 
Ta alltid kontakt med ditt hemförsäkringsbolag. 
Det bästa är om de kan vara informerade och 
delaktiga från början. De kommer även vilja 
ta del av besiktningsprotokoll och föreningens 
stadgar.

Flytt
Är skadan så omfattande att du måste flytta 
från din bostad under åtgärdstiden ska du 
kontakta ditt hemförsäkringsbolag. Föreningen 
har inga utrymmen som man kan hyra, utan 
det är något som försäkringsbolaget ska ordna 
med. Detsamma gäller ersättning för måltider 
i det fall du inte kan använda ditt kök eller för 
badhuskort i det fall du inte kan använda bad-
rummet hemma. Hemförsäkringsbolaget hjälper 
även till med förvaring av möbler och dylikt.

Återställande
Tänk på att föreningen i de flesta fall endast har 
ansvaret för torkning av skadan, ej för återupp-
byggnad eller återställande. De enda undan tagen 
är vid vattenledningsskada och brand. Hur 
underlag och ytskikt ska återställas beslutar du 
om tillsammans med ditt hemförsäkrings bolag. 
Ofta har det bolag föreningen anlitat möjlighet 
att även åta sig återställning på beställ ning av 
dig eller ditt hemförsäkringsbolag.

Åldersavdrag
På alla ytskikt som inte är helt nymonterade 
kommer ett åldersavdrag att göras. Det görs 
endera av ditt hemförsäkringsbolag eller av 
föreningen när det gäller vattenledningsskador 
och brand. Åldersavdraget är en reglering för 
att se till att lägenheten återställs i det skick den 
var innan skadan skedde. Men då det t.ex. inte 
går att köpa och lägga ett begagnat golv, läggs 
ett nytt, och i det fallet görs ett åldersavdrag 
som alltså innebär att bostadsrättsinnehavaren 
själv får bekosta en del av de nya ytskikten.

Avgiftsnedsättning 
Reglerna för hyresrätter och bostadsrätter skiljer 
sig en hel del på denna punkt. Föreningen beta-
lar endast ut ersättning då föreningen kan anses 
vållande till skadan eller genom sitt uteblivna 

underhåll orsakat skadan, alternativt om fören-
ingen inte utan dröjsmål åtgärdat skadan eller 
trots tillsägelse underlåtit att åtgärda skadan. 
Detta enligt Bostadsrättslagen.

Ersättning för ökad elförbrukning
Föreningen ersätter alltid bostadsrättsinneha-
varen för ökade elkostnader i samband med 
torkning av bjälklaget. Det enda undantaget är 
när föreningen anser bostadsrättsinnehavaren 
vara vållande till skadan.

Ersättning betalas ut med 1,50 kr per kWh. Den 
entreprenör som utför torkningen avrapporterar 
elåtgången till förvaltaren och ersättningen beta-
las ut som ett avdrag på kommande månadsavi.

Skadestånd
Ett skadestånd kan inte överstiga det minsta av 
endera självrisken för uppkommen skada eller 
verkliga kostnader för åtgärdande av skadan. 
Det är den som riktar ett krav om skadestånd 
som har bevisbördan. I din hemförsäkring finns 
en ansvarsförsäkring som behandlar denna del.

Skadestånd till bostadsrättsinnehavare
Föreningen betalar ut skadestånd till bostads-
rättsinnehavaren då föreningen kan anses 
vållande till skadan eller genom sitt uteblivna 
underhåll orsakat skadan, alternativt om fören-
ingen inte åtgärdat skadan utan dröjsmål eller 
trots tillsägelse underlåtet att åtgärda skadan. 
Detta är vad Bostadsrättslagen kräver.

Skadestånd till föreningen 
Föreningen kräver bostadsrättsinnehavaren på 
skadestånd då bostadsrättsinnehavaren kan 
anses vara vållande till skadan eller genom 
sitt uteblivna underhåll kan anses ha orsakat 
skadan, alternativt underlåtit att vidta åtgärder. 
Tänk på att bostadsrättsinnehavaren även 
ansvarar för andra gäster och entreprenörer som 
vistas i lägenheten. Om föreningen kräver dig 
på skadestånd ska du även göra en anmälan om 
ansvarsskada till ditt hemförsäkringsbolag.
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UPPRUSTNING AV 
CYKELRUM
Våren är på intåg och det är dags att damma av 
cykeln och göra den trafikredo. Lagom till våren har 
föreningen rustat upp tre av föreningens cykelrum 
med cykelpumpar.

Förslag till årsstämman
Till 2021 års stämma inkom en motion med 
förslaget att rusta upp föreningens cykelrum. 
Syftet med upprustningen skulle vara att för-
eningen skulle främja medlemmarnas val av 
hållbara transportmedel.

Motionären föreslog att stämman beslutar att 
rusta upp tre cykelrum under 2022. Upprust-
ningen skulle inkludera en lättare serviceverk-
stad med luftpump, verktyg samt upphäng-
ningsanordning. Motionären föreslog även att 
cykelrummen skulle avgiftsbeläggas för att 
finansiera upprustningen samt dess underhåll.

Styrelsen anser att det är viktigt att boende i 
föreningen tar hand om sina cyklar så att våra 
cykelrum inte fylls med skrotcyklar som inte 
används, och som därmed måste rensas med 
extrakostnader som följd. Styrelsen ställde sig 

därmed positiv till motionen och förslaget att 
öka servicegraden i tre cykelrum för att testa 
i mindre skala. Styrelsen ansåg däremot att 
föreningen bör erbjuda alla medlemmar gratis 
tillgång till cykelrummen. Dels för att alla med-
lemmar ska uppleva att de har möjlighet till en 
säker förvaring av sin cykel, dels för att undvika 
att cyklar förvaras på andra olämpliga ställen.

Styrelsen föreslog därmed att stämman skulle 
ge styrelsen mandat att utforma en plan för hur 
man på bästa sätt rustar upp tre cykelrum för 
att höja servicegraden utan att avgiftsbelägga 
cykelrummen. Stämman beslutade i enlighet 
med styrelsens förslag. 

Styrelsen har diskuterat olika alternativ, som till 
olika kostnader bidrar till varierad servicegrad. 
För att kunna genomföra en upprustning av tre 
cykelrum, utan att avgiftsbelägga cykelrummen 
och samtidigt möjliggöra liknande upprustning i 
resterande cykelrum, behövde styrelsen hålla nere 
kostnaden. I detta skede har föreningen försett de 
tre cykelrummen på Sibeliusgången 42, Porkala-
gatan	3–7	och	Kaskögatan	20–24	med	fastskruvade	
cykelpumpar. Att förse cykelrummen med verktyg 
och upphängningsanordningar bedömdes bli för 
kostsamt i nuläget.

Tips när du pumpar cykeln
•	 Kontrollera däcket innan du pumpar, så att 

det inte har skador. 

•	 Kontrollera hur hårt du ska pumpa ditt däck 
(anges på sidan av däcket i Bar eller PSI)

•	 Pumpa till högsta angivna tryck, så håller 
däcket längre och du rullar bättre.

•	 Provtryck	med	tummen	på	sidan	av	däcket	–	
det ska knappt ge vika alls.

•	 Är du vardagscyklist bör du pumpa cykeln 
åtminstone en gång i månaden.

Lämna gärna dina synpunkter
Lämna gärna dina synpunkter på upprustning-
en till info@porkala.net. Skriv ’’Upprustning av 
cykelrum’’ i ämnesraden.

mailto:info%40porkala.net?subject=
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VAD HÄNDE I FÖRENINGEN 
FÖR 20 ÅR SEDAN?
Ny artikelserie
Under 2021 introducerade redaktionen en ny 
artikelserie: ''Vad hände i föreningen för 20 år 
sedan?''. I förra numret av Porkalen fick du läsa om 
när bredbandsnätet byggdes i föreningen. I detta 
nummer ger vi en återblick i Porkalen nr 1 2002. 

Klotter
I Porkalen nr 1 2002 skrev vi om klotter i fören-
ingen. Under 2001 ökade antalet anmälningar 
om klotter i föreningen, se bilderna för exempel. 
Anmälningarna kom in från olika håll, bland annat 
från boende, städare och bevakningspersonal. 

Klotter och annan skadegörelse bidrar negativt 
till uppfattningen av vår omgivning på flera 
sätt. Dels kan det bidra till en känsla av en 
miljö som inte är omhändertagen, vilket vidare 
kan leda till att man som individ inte känner 
något ansvar för att själv ta hand om miljön. 
Synlig skadegörelse kan därmed leda till mer 
skadegörelse. Dels kan en miljö som är utsatt för 
skadegörelse uppfattas som otrygg.

I maj 2021 släppte Region Stockholms Trygg-
hetskommission en första delrapport där man 
har	kartlagt	säkerhet	–	vilka	brott	och	ordnings-
störningar	som	faktiskt	sker.	Och	trygghet	–	
människors egen upplevelse av om de känner sig 
säkra eller inte. Av den framgår att det framför 
allt är så kallade livskvalitetsbrott som bidrar till 
otrygghet i ett område. Skadegörelse, klotter och 
trasiga rutor är exempel på livskvalitetsbrott som 
kan leda till större problem om de inte åtgärdas.

Utöver att klotter bidrar till en mindre trevlig 
boendemiljö, otrygghet och ett sämre intryck av 
föreningen, så medför det även att föreningen 
måste bekosta sanering med hjälp av pengar 
som skulle kunna användas till betydligt bättre 
ändamål.

Klotter i föreningen idag 
Lyckligtvis kan föreningskontoret intyga att 
antalet anmälningar om klotter och annan skade-
görelse har varit förhållandevis lågt under andra 
halvan av 2021. Vi vill dock poängtera vikten av 
att du som noterar klotter eller annan skadegörelse 
anmäler detta till föreningskontoret. 

Med tanke på att skadegörelse kan bidra till 
ännu mer skadegörelse är det viktigt att åtgärda i 
snabbast möjliga mån. Om ni medlemmar anmä-
ler skadegörelse är det lättare för föreningen att 
agera snabbt och åtgärda skadorna. Prata gärna 
med dina barn om vilken påverkan klotter har på 
området och föreningens ekonomi.

Om du upptäcker klotter eller skadegörelse på 
kommunens fastigheter kan du enkelt anmäla 
det i Stockholm Stads app Tyck Till. 
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NYHETSNOTISER

Ny rutin för mottagande av 
nyinflyttade
Alla som flyttar till Brf Porkala ska känna sig 
välkomna och välinformerade om föreningen. 
Därför har föreningskontoret infört nya rutiner 
vid hantering av överlåtelser. Vid en överlåtelse 
tar föreningskontoret kontakt med den nya 
medlemmen, via mail eller brev, och ber 
vederbörande att besöka föreningskontoret för 
att byta ut samtliga Aptusbrickor. 

Aptusbrickorna har begränsad hållbarhet, och 
att byta ut dem i samband med att lägenheten 
byter ägare medför förhoppningsvis att färre 
medlemmar råkar ut för att deras Aptusbrickor 
slutar att fungera. Genom att byta ut alla brickor 
till lägenheten kan föreningskontoret även 
avaktivera eventuella brickor som har försvunnit 
eller kopierats, vilket förhindrar att obehöriga får 
tillträde till föreningens fastigheter. Dessutom 
ger det föreningskontoret möjligheten att 
säkerställa så att den nyinflyttade har korrekt 
behörighet på sina brickor. Genom detta 
får föreningskontoret dessutom ett ansikte 
på föreningens nya medlemmar, och de 
nyinflyttade får möjlighet att ställa frågor och ta 
del av information om föreningen.

Tunnelbanebygget
Tunnelbanebygget fortsätter och sprängningarna 
kommer allt närmare Akalla station. Som boende i 
området har du säkerligen lagt märke till att spräng-
ningarna har intensifierats och kommit närmare.

Borrning, sprängning och andra bullrande arbeten 
under	jord	kan	ske	helgfria	vardagar	kl.	07:00–
22:00. Sprängning kan även ske helgfria lördagar 
kl.	09:00–16:00	i	tunnlarna	under	gamla	flygfältet.

Borrning och skrotning (att knacka loss) av berg 
under jord skapar stomljud i närområdets fastig-
heter. Sprängning i berg kan uppfattas på långt 
avstånd. Föreningskontoret har varit i kontakt 
med flera boende i föreningen som har trott att 
dessa stomljud i själva verket är en störande gran-
ne eller en pågående renovering i fastigheten. På 
nyatunnelbanan.se/sa-paverkas-du kan nu läsa mer 
om tunnelbanebyggets påverkan på omgivningen.

Anmäl dig gärna till Region Stockholms sms-
tjänst för att få ett sms ungefär 30 minuter innan 
det är dags för sprängning i området, så att 
du inte misstar sprängningarna för någonting 
annat. Läs mer på nyatunnelbanan.se/sms.

Ny rutin för andrahandsuthyrning 
Hittills har medlemmar ansökt om att upplåta 
sina lägenheter i andra hand genom att fylla i ett 
formulär som antingen skickats via mail, eller 
lämnats in till föreningskontoret. Nu har styrelsen 
antagit en ny rutin, vilken innebär att du som 
vill ansöka om att hyra ut din lägenhet i andra 
hand, gör det via Simpleko på portal.simpleko.se. 
Där loggar du in med bank-ID och kan ansöka 
om uthyrning via ett digitalt formulär. Ansökan 
skickas sedan till föreningskontoret för beslut. Vid 
behov avgörs dock ärendet av styrelsen.
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Simpleko är föreningens ekonomiska förvaltare, 
som bland annat hanterar hyres- och avgiftsavier 
för bostäderna samt för register över lägenheter, 
lokaler, medlemmar, hyresgäster och andelstal. 
Genom att låta ansökningarna för andrahands-
uthyrning gå via Simpleko blir dokumentationen 
av uthyrda lägenheter mer integrerad i övriga 
register, vilket bidrar till bättre översikt och bättre 
kontroll över de lägenheter som är uthyrda. 

Du som saknar mobilt bank-ID eller av annan 
anledning inte kan använda Simplekos portal, 
kan kontakta föreningskontoret och få en blan-
kett som du fyller i och returnerar till kontoret. 

Om du hyr ut i andra hand, ska du efter avslu-
tad uthyrning besöka föreningskontoret för att 
byta ut samtliga Aptusbrickor.

Föreningskontoret 
Föreningskontoret har varit stängt eller haft 
starkt begränsade öppettider under pandemin, 
bland annat beroende på sjukdomsfall hos 
personalen. Nu har vi öppnat igen.

Telefontider:

Måndag	kl.	09:00–11:00
Tisdag	kl.	09:00–11:00
Onsdag	kl.	09:00–13:00
Torsdag	kl.	09:00–11:00
Fredag	kl.	09:00–11:00

Öppet för besök:

Måndag	kl.	07:00–09:00
Torsdag	kl.	16:00–18:00

Även om vi öppnar för besök, bör du i första hand 
kontakta oss via mail eller telefon, eftersom det ger 
bättre möjligheter för oss att ge dig god service. 
Många frågor om föreningen och ditt boende kan 
du få svar på genom att besöka föreningens webb-
plats www.porkala.se och genom att läsa Porkalen. 

Omvandling av lokaler
I förra numret av Porkalen kunde du läsa om 
att styrelsen hade tillsatt en utredning kring 
möjlig heterna att omvandla särskolans lokaler 
till bostadsrätter. Ett utlåtande från Sveriges 
Bostadsrätts centrum (SBC) har kommit, vilket 
indikerar att en eventuell ombyggnation skulle 
innebära	en	lång	och	kostsam	process	–	men	att	
lokalen å andra sidan bara förorsakar utgifter för 
föreningen så länge den förblir outhyrd. 

För att föreningen ska få bygga om skolan till 
lägenheter krävs en ändring av detaljplanen. Det 
framgår av förstudien att det är en lång och ofta 
svår process att få igenom en planändring, samt 
att det kan bli kostsamt för föreningen. Parallellt 
med detta har ett antal aktörer visat intresse av att 
hyra lokalen. Styrelsen har därför i ett första skede 
beslutat att avvakta med att omvandla lokalen till 
bostäder och se över möjligheterna till att hyra ut 
lokalen i befintligt skick.

Miljörum
I föreningens miljörum kan du sortera ditt hus-
hållsavfall. I miljörummen får du endast slänga 
sådant avfall som kärlen är avsedda för. Vid 
varje kärl finns en skylt som redogör för vilken 
typ av avfall som får slängas i respektive kärl. 

I föreningens miljörum får du inte lämna miljöfar-
ligt avfall. t.ex. färgburkar, nagellack, kemikalier, 
glödlampor, fett och sprayburkar. Du får inte hel-
ler slänga grovavfall eller vitvaror i miljörummen.
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Sådant avfall som inte får slängs i kärlen men 
ändå placeras i miljörummet innebär en ex-
trakostnad för föreningen. Exempel på sådant 
avfall är vitvaror, byggavfall och grovavfall, 
som dessvärre regelbundet återfinns i våra 
miljörum. År 2021 har föreningen betalat Ragn-
Sells 92 985 kr för att hämta sådant avfall. Det 
är pengar som hade kunnat nyttjas på ett mer 
effektivt sätt. 

Miljöfarligt avfall i mindre mängd kan lämnas 
till Stockholm Vatten och Avfalls mobila mil-
jöstationer. Den mobila miljöstationen stannar 
vid Mariehamnsgatan, bakom ICA. Aktuell 
information och turlista för Västerort hittar du 
på www.svoa.se/mobila. Där kan du även anmäla 
dig till en sms-tjänst för att få en påminnelse via 
sms när den mobila miljöstationen kommer till 
ditt område. 

Om du har större mängder avfall eller behöver 
slänga elektronik, grovavfall eller vitvaror 

får du vända dig till en återvinningscentral. 
De återvinningscentraler som ligger närmast 
föreningen är Bromma och Lövsta återvinnings-
central.

Om du har svårt att ta dig till en återvinnings-
central för att lämna ditt avfall kan du få det 

upphämtat via Stockholm Vatten och Avfall. 
 Priser och information om hur det fungerar 
hittar du på svoa.se/avfall-och-atervinning.

Byte av lägenhetsdörrar
Det händer med jämna mellanrum att boende i 
föreningen hör av sig till föreningskontoret för 
att de önskar byta sin ytterdörr till en säkerhets-
dörr. Många undrar om föreningen samarbetar 
med något företag som säljer och monterar 
säkerhetsdörrar.

Föreningen samarbetar inte med något företag 
som säljer och monterar säkerhetsdörrar och 
rekommenderar heller inte någon specifk leve-
rantör. Anledningen till det är att föreningen då 
skulle riskera att bli ställd till ansvar om arbetet 
inte blir väl genomfört. 

Om du vill byta ytterdörr är det därmed ditt an-
svar som lägenhetsinnehavare att ta reda på vilka 
leverantörer som finns och anlita en som du fin-
ner lämplig. Viktigt att tänka på om du vill byta 
dörr till din lägenhet är att den inte får avvika för 
mycket från originaldörrarna. Trapphuset måste 
ge ett enhetligt intryck, viket inte vore möjligt om 
man fritt kunde välja dörrarnas utförande. 
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PARKERING I FÖRENINGEN
Föreningen har två garage, Porkalafaret och 
Kasködäcket, som är till för föreningens med-
lemmar. Just nu är det många i föreningen som 
önskar parkeringsplats och därför är det kö till 
båda garagen. Kötiden till Porkalafaret är cirka 
ett år och till Kasködäcket cirka tre månader. 
Det är dock svårt att uppskatta en kötid efter-
som den beror helt på hur många som säger upp 
sin parkeringsplats, vilket varierar i perioder. 

För att ställa dig i kö till något av garagen mailar du 
till föreningskontoret på info@porkala.net, alternativt 
ringer till föreningskontoret på telefonnummer 
08–750	66	30.	Föreningen	prioriterar	de	medlemmar	
i kön som inte redan har en parkeringsplats, och en 
medlem får högst ha två parkeringsplatser. 

Högt tryck på parkeringsplatser
Många hör även av sig till föreningskontoret för 
att de vill byta parkeringsplats. Med tanke på att 
det nu är lång kö för att få parkeringsplats, och 
att det tar tid för föreningskontoret att admi-
nistrerar ett byte av parkeringsplats, måste de 
medlemmar som köar till sin första parkerings-
plats prioriteras framför dem som vill byta plats. 

De flesta som hör av sig för att de vill byta 
parkeringsplats, vill byta till en större plats. 
Har du en stor bil kommer parkeringsplatserna 
som är i bur förmodligen kännas trånga. Därför 
rekommenderar vi att du efterfrågar en öppen 
plats, utan bur, om du har en stor bil. 

Regler
På parkeringsplatserna får man endast förvara 
en bil och fyra däck, allt annat är förbjudet. 
Förvarar du andra saker än däck på din par-
keringsplats kan föreningen säga upp parke-
ringsplatsen. Anledningen till att man bara får 
förvara fyra däck på sin parkering är för att 
minska brandrisken. Föreningskontoret gör kon-
tinuerliga ronderingar och skriver anmodan till 
de medlemmar som förvarar otillåtna föremål 
på parkeringsplatsen. 

Eftersom du delar parkeringsbur med andra 
som bor i föreningen är det även viktigt att all-
tid låsa din parkeringsplats så fort du parkerat 
eller ska åka i väg, för att minska inbrottsrisken.
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