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Porkalen är ett nyhetsblad för dig som bor i Brf 
Porkala. Här finner du viktigt 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

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. 16:00–8:00

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. 

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

OM BRF PORKALA

REDAKTIONEN

OM PORKALEN

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 bostads-
rättsförening. Den består av 19 hus begränsade 
av Sibeliusgången, Porkalagatan, Kaskögatan 
och Sveaborgsgatan, och den totala lägenhets-
ytan uppgår till cirka 58 300 kvm.
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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMAN
Samtliga medlemmar i HSB Porkala 249 i Stockholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 
Formell kallelse har utgått inom föreskriven tid. Röstning sker via ett formulär du fått i din brevlå-
da. Resultatet av röstningen redovisas digitalt av stämmoordförande, den 29 juni kl 15:00. Endast 
funktionärer kommer att ges tillträde till årsstämman. För dig som medlem är det således inte 
möjligt att fysiskt närvara på stämman. All röstning sker via röstningsformuläret.

Dagordning
1. Stämman öppnas 

2. Val av stämmoordförande 

3. Anmälan av stämmoordförande val av 
protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Fastställande av dagordningen 

6. Val av två personer att jämte stämmoordförande 
justera protokollet samt val av rösträknare

7. Fråga om kallelse behörigen skett

8. Styrelsens årsredovisning 

9. Revisorernas berättelse

10. Beslut om fastställande av resultaträkning 
och balansräkning 

11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsele-
damöterna 

13. Fråga om arvode för styrelseledamöter och 
revisorer för mandatperioden till nästa ordi-
narie stämma samt principer för andra eko-
nomiska ersättningar för styrelseledamöter. 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

15. Val av revisor/er och suppleant 

16. Val av valberedning 

17. Erforderliga val till representant i HSB

18. Nya stadgar – proposition

19. Inkomna motioner

 a. Fastighetsboxar

 b. Solceller

 c. Hyreslokaler el

 d. Håll Sverige Rent

 e. Hydrauliska Pollare

 f. Gatubelysning

 g. Minska elpriser solceller

20. Avslutning

Röstning
För att minska risken för spridning av corona-
viruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig 
lag (7§ lag(2020:198)) införts, som medger att 
styrelsen i bostadsrättsföreningar kan besluta 
att genomföra årsstämman digitalt och att 
medlemmarna röstar via formulär.

Bestämmelserna möjliggör att antalet som 
närvarar personligen vid stämman kan hållas 
nere, samtidigt som medlemmar får ett så stort 
inflytande som möjligt. 

Vid styrelsemötet den 7 april 2022 beslutades 
att röstning via formulär ska tillämpas inför 
ordinarie föreningsstämma den 29 juni 2022. 
Styrelsen har erfarit att planeringen och genom-
förandet fungerat mer effektivt vid en digital 
stämma än vid en fysisk stämma. Därtill har 
de digitala årsstämmorna som genomförts år 
2020 och 2021 haft högre deltagande än vad som 
vanligtvis förekommit vid föreningens fysiska 
stämmor. 

Årsstämman kommer endast att bestå av funk-
tionärer, och stämmoordförande kommer att 
presentera resultatet från röstningen den 29 juni 
kl 15:00. Det sker digitalt via Youtube Studio. Se 
vidare instruktioner i röstningsformuläret och på 
föreningens webbplats. 

Observera att det inte går att rösta på plats. 
Endast röstning via formulär är möjlig.

Röstningsformulär har delats ut i samtliga 
medlemmars brevlådor. Du lämnar det ifyllda 
formuläret i föreningskontorets brevlåda vid 
besöksingången på Sibeliusgången 34 senast 
den 28 juni. 
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Årsförbrukningen av el ökade 
mellan 2018 och 2020. Elför-
brukningen var dock lägre år 
2021 än 2020. Vad upp- och 
nedgångarna beror på måste 
bli föremål för ytterligare 
studier. Förändringarna av 
elförbrukningen är generellt 
mycket små. Under 2019 var 
förbrukningen endast 1,4 % 
högre än under 2018, och 
under 2020 var den 1,1 % högre 
än under 2019. Under 2021 var 
förbrukningen 0,7 % lägre än 
under 2020. 

KARTLÄGGNINGAR
Styrelsen beslutade år 2021 att föra statistik 
över föreningens förbrukning av vatten, el och 
värme, samt att förbrukningen ska redovisas i 
samband med årsstämman. 

Statistiken över årsförbrukningen av vatten, 
el och värme bidrar till ökad kunskap om hur 
föreningen kan hushålla med och effektivisera 
vatten- och energiförbrukningen.

I den mån det är möjligt kommer upp- och 
nedgångar av förbrukningen att redovisas. I 
dagsläget har vi begränsad kunskap om vad 

som förorsakar de fluktuationer som iakttagits. 
Föreningen har dock för avsikt att få bättre 
kännedom om förbrukningen framöver för att 
kunna redovisa vad eventuella upp- och ned-
gångar beror på och vidta lämpliga åtgärder där 
så är påkallat.

Även om föreningen arbetar aktivt för att kart-
lägga och minska förbrukningen av el, värme 
och vatten, så beror föreningens förbrukning 
till stor del av ditt och övriga boendes beteende. 
Hjälp oss att värna om miljön och hushålla med 
föreningens resurser genom att se över och 
försöka reducera din förbrukning av vatten, el 
och värme.

Månadsförbrukningen av el håller en relativt jämn nivå och följer trender över tids-
perioden 2018–2021. Att elförbrukningen är lägre på sommaren och högre på vintern 
beror bland annat på att vi behöver mer el till belysning under vintern. Det går inte 
att tyda några långsiktiga upp- eller nedgångar av förbrukningen.
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Vad förändringarna i energiförbrukningen beror på är hittills oklart. En förhoppning är att den 
avtagande förbrukningen mellan 2018 och 2020 till viss del beror på de energibesparingsåtgärder 
som föreningen vidtagit sedan vi genomförde en energikartläggning år 2018. En annan rimlig 
förklaring är utomhustemperaturen. År 2020 var det rekordvarmt i Stockholm sett till årsmedel-
temperaturen. Det finns ännu ingen statistik tillgänglig för medeltemperaturen år 2021. 

Det råder stora skillnader i förbrukningen av värme från månad till månad. Huvudsakligen är 
dessa skillnader säsongsrelaterade. Värmeförbrukningen går av naturliga skäl ned under de varma 
sommarmånaderna. Det går däremot inte att utläsa några markanta skillnader i ett längre perspek-
tiv. Studerar man vintermånaderna under 2020 visar diagrammet att föreningens energiförbrukning 
är betydligt lägre än normalårsförbrukningen. Det beror förmodligen på de rekordhöga temperatu-
rerna. I januari 2020 var medeltemperaturen 4,0 °C i Stockholm, vilket är långt över det normala. År 
2021 var föreningens energiförbrukning högre än normalårsenergin. Studerar vi förbrukningen per 
månad under 2021 ser vi att föreningens förbrukning i december månad sticker ut och är betydligt 
högre än normalårsenergin. En rimligt förklaring till det skulle kunna vara att december 2021 var 
ovanligt kall. Dessvärre finns ännu ingen statistik som kan bekräfta den teorin.

Föreningens årsförbruk-
ning av fjärrvärme avtog 
mellan 2018 och 2020 och 
ökade mellan 2020 och 2021. 
Förändringarna är relativt 
markanta. Från 2018 till 2020 
minskade energiförbruk-
ningen med 7, 8%. År 2020 
var energiförbrukningen 
8,3 % lägre än normalårs-
energin. Däremot ökade 
elförbrukningen med 6, 2% 
mellan 2020 och 2021, och år 
2021 var förbrukningen 2,5 % 
högre än normalårsenergin. 
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Att kartlägga föreningens förbrukning av vatten har inte varit lika enkelt. Föreningen har mestadels 
vattenmätare som behöver avläsas manuellt. Detta har inte gjorts regelbundet. Sedan styrelsen år 2021 
beslutade att årligen kartlägga vattenförbrukningen, är ambitionen att mätarna ska läsas av i slutet av 
varje månad. På så vis skulle styrelsen kunna redogöra för månadsförbrukning och årsförbrukning. 
Avläsningen har dessvärre inte skett med önskad frekvens. Under 2021 avlästes mätarna 7 gånger. 
Några avläsningar har skett i slutet av månaden och några i mitten av månaden. Det gjordes dock 
betydligt fler avläsningar år 2021 än år 2020, då mätarna endast lästes av en gång. Vi strävar efter 
ytterligare förbättringar under 2022 för kunna ge en mer korrekt redogörelse av vattenförbrukningen.

Eftersom vattenmätarna har lästs av vid oregelbundna tider har vi räknat ut en genomsnittlig 
dagsförbrukning för tidsperioderna mellan avläsningarna. Det innebär att diagrammet inte ger en 
exakt bild av månadsförbrukningen. Som ni kan se så ser det ut som att vattenförbrukningen var 
densamma samtliga månader under 2020. Detta beror på att det endast gjordes en avläsning 2020, 
och att diagrammet visar den genomsnittliga förbrukningen för de månaderna. Den tillgängliga 
statistiken tyder på att vattenförbrukningen var som högst i april månad under 2021, för att sedan 
ligga på lägre nivåer under sommarmånaderna. Vad detta beror på kan vi i dagsläget inte besvara.

Föreningens vattenför-
brukning var högre år 
2020 än år 2021. För-
brukningen av vatten 
har minskar markant 
med 27,8 %. Vad denna 
kraftiga minskning 
beror på kan vi i nu-
läget inte besvara. Vi 
har förhoppningen om 
att kunna göra bättre 
analyser kommande 
år när vi har gjort mer 
regelbundna avläsning-
ar av vattenmätarna. 



Tillsammans  
håller vi  
naturen ren.
Varje år hamnar mängder av skräp i den svenska naturen. 
Engångsförpackningar, plastpåsar och aluminiumburkar 
blir kvar i hundratals år och skadar naturen och alla djur 
som lever där. Men du kan göra skillnad genom att ta 
hand om ditt och andras skräp.  
 
Gå med i Sveriges största rörelse mot skräp 
på hållsverigerent.se/rörelsen
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ÅRSREDOVISNING
Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för HSB Brf Porkala nr 249 i Stockholm avseende 
räkenskapsåret 2021-01-01 till och med 2021-12-31. Du hittar årsredovisningen även på föreningens 
webbplats, och där kan du också ta del av revisorernas utlåtanden. Originalet med elektroniska signa-
turer av samtliga parter förvaras på föreningskontoret.

Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesa-
nalys och noter. Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i kronor (SEK). Nedan följer en 
kort guide till årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Förvaltningsberättelsen innehåller bland annat en allmän beskrivning av bostadsrättsföreningen 
och fastigheten. Du hittar också styrelsens beskrivning med viktig information från det gångna 
räkenskapsåret samt ett förslag på hur årets vinst eller förlust ska behandlas, som föreningsstämman 
beslutar om. En viktig uppgift som ska framgå i förvaltningsberättelsen är om bostadsrättsföreningen 
är äkta eller oäkta eftersom det senare medför skattekonsekvenser för den som äger en bostadsrätt.

RESULTATRÄKNING
I resultaträkningen kan du se om föreningen har gått med vinst eller förlust under räkenskapsåret. Du kan 
också se var föreningens intäkter kommit ifrån, och vad som har kostat pengar. Avskrivningar innebär att 
man inte bokför hela kostnaden på en gång, utan fördelar den över en längre tidsperiod. Avskrivningar 
innebär alltså inte något utflöde av pengar. Många nybildade föreningar gör stora underskott i resultaträk-
ningen varje år vilket vanligtvis beror på att avskrivningarna från köpet av fastigheten är så höga.

BALANSRÄKNING
Balansräkningen är en spegling av föreningens ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt. I en 
årsredovisning är det alltid räkenskapsårets sista dag. I balansräkningen kan du se föreningens 
tillgångar, skulder och egna kapital. I en bostadsrättsförening består eget kapital oftast av insatser 
(och ibland upplåtelseavgifter), underhållsfond och ackumulerade (”balanserade”) vinster eller 
förluster. I en balansräkning är alltid tillgångarna exakt lika stora som summan av skulderna och 
det egna kapitalet. Det är det som är ”balansen’’ i balansräkning.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödet är bostadsrättsföreningens in- och utbetalningar under en viss period. Många gånger 
säger kassaflödesanalysen mer än resultaträkningen. Här kan man utläsa hur mycket föreningens 
likviditet (pengar i kassan) har ökat eller minskat under året, och vilka delar av verksamheten 
pengarna kommer ifrån/har gått till.

NOTER
I vissa fall räcker inte informationen om de olika posterna i resultat- och balansräkningen till för att 
förklara vad siffrorna innebär. För att du som läser årsredovisningen ska få mer information finns no-
ter som är mer specifika förklaringar till resultat- och balansräkning. Om det finns en siffra bredvid 
en rad i resultat- eller balansräkningen betyder det att det finns en not för den posten. Här kan man 
till exempel få information om investeringar som gjorts under året och en mer detaljerad beskrivning 
över lånen, hur stora de är, vilken ränta de har och när det är dags att villkorsändra dem.

GILTIGHET
Årsredovisningen är styrelsens dokument. Föreningsstämman beslutar om att fastställa Resultat- 
och Balansräkningen, samt styrelsens förslag till resultatdisposition. I dessa delar gäller dokumen-
tet efter det att stämman fattat beslut avseende detta.
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VALBEREDNINGEN HAR ORDET

Valberedningens år
För drygt ett år sedan blev vi, Linda Juntunen, 
Henrik Gustafsson Sadath samt Gabriel Velarde, 
valda på årsstämman att ingå i valberedningen 
för Brf Porkala. 

Då vi gick mot en osäker höst med restriktioner 
underlättade det en hel del att valberedningen, 
med erfarenhet av tidigare år, kunde samtala 
och lägga upp en hållbar strategi inför nästkom-
mande föreningsstämma.

Förtroendeuppdraget inleddes redan i juli med 
att ta beslut om viktiga datum för material, 
intervjuer och proaktivt arbete med att utveckla 
beredningsarbetet i vidare form.

Valberedningen valde under hösten att ses 
fysiskt på Sibeliusgången 40 då vi ansåg att 
det var säkert nog att mötas där. Att genomgå 
kompletterande kurs i beredningsarbete hos 
HSB centralt var dock inte aktuellt.

Till skillnad från tidigare års julkort valde val-
beredningen under det här mandatet att sända 
ut ett uppskattat höstkort med kontaktuppgif-
ter. Flera intresserade av styrelsearbete hörde av 
sig för att få mer information, vilket gav positiv 
effekt med fler intervjuer. Vi valde också att 
komplettera med nya trapphusexemplar.

Intervjuer med sittande styrelse, administration, 
intern revisor och övriga intresserade för ett 
eventuellt föreningsarbete skedde löpande i 
perioden december – februari.

Att genomföra ett öppet hus under samma 
period bedömdes inte vara lämpligt då restrik-
tioner fortfarande gällde samt att det varit lågt 
deltagande vid tidigare försök. Ett komplette-
rande utskick skedde dock som återigen gav fin 
respons. 

I samband med att restriktionerna började släppa 
och boende kunde börja röra sig fritt fick vi också 
möjlighet att samtala igen. Många önskemål och 
visioner fick vi med oss, vilket var tacksamt.

Då deltagande och intresset varit starkt känner 
valberedningen ändå att vi utifrån förutsätt-

ningarna kunnat ta fram ett tydligt underlag 
inför föreningsstämman.

Vi vill tacka alla i sittande styrelse som jobbat 
med att driva föreningen framåt. Viktigt att vi 
också uppmärksammar administrationen, som 
gjort ett fantastiskt arbete med att hjälpa de 
boende i sina frågor.

Ledamöter och suppleanter
Förslag på 6 ledamöter och 2 suppleant utöver 
den ledamot som HSB utser. Förslag på styrelse, 
se nästa sida.

Arvoden till styrelsen 
Styrelsearvode föreslås vara oförändrat från 
föregående år.

Revisorer
Grant Thornton med Maria Johanson föreslås 
som externrevisor. Quazi Meherul Huda före-
slås som internrevisor. Platsen som supplerande 
internrevisor är ännu vakant.

Arvode till revisorerna
Valberedningen föreslår en höjning av arvodet 
till internrevisorn från tjugotusen (20 000) kro-
nor till tjugofemtusen (25 000) kronor då många 
stora projekt är aktiva. Extern revisor arvoderas 
mot faktura.

Valberedning
Följande medlemmar föreslås till valberedningen:
Henrik Gustafsson Sadath, 1 år.
Mussie Russom, 1 år.
Ahmed Abdulrahman Hussen, 1 år. 

Arvode till valberedningen 
Valberedningen föreslår ett nytt arvode om 
trettiofem (35) kronor per lägenhet/år (28 805 kr) 
att själva fritt fördela inom sig.

Nuvarande valberedning
Linda Juntunen, ordförande
Henrik Gustafsson Sadath 
Gabriel Velarde

Kontaktuppgifter
E-post: valberedningen@porkala.net
Telefon: 076-909 80 05
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INGÅR I STYRELSEN ETT ÅR TILL

Arne Eriksson, ledamot
Boende i föreningen sedan 1998. 

Utbildning: Tekniker. 

Arbetslivserfarenhet: 60 års arbetslivserfarenhet. 

Kompetens: Mycket bra kännedom om föreningen.

Erfarenhet av styrelsearbete: Flera års erfarenhet av styrelse arbetet i 
Brf Porkala. 

Vill bidra till styrelsearbetet med: Tillvarata föreningens ekonomiska 
intressen. 
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Kazem Norouzian, ledamot
Pensionär som kommer från Iran och har varit bosatt i Sverige sedan 
33 år tillbaka. Bott i föreningen i 23 år.  

Utbildning: Flygplanstekniker på flygvapenuniversitetet i Iran.

Arbetslivserfarenhet: Flygplanstekniker, samordnare i Solna kommun.

Kompetens: Samordning och teknisk kunskap. 

Erfarenhet av styrelsearbete: Två år som valberedare och fem år i styrel-
sen. 

Vill bidra till styrelsearbetet med: Jag vill arbeta för föreningen och med-
lemmarnas bästa inom stambytet samt fortsätta att driva uthyrningen av 
föreningslokalen.

Fatemeh Järlström, ledamot
Boende i föreningen sedan 10 år tillbaka.

Utbildning: Inom hotell och restaurang och som LSS-coach.

Arbetslivserfarenhet: Har arbetat som personalchef för Frölunda omsorg 
och Humaniora omsorg.

Kompetens: Rak på sak och framåt.

Erfarenhet av styrelsearbete: Har suttit som ledamot i Brf Porkalas 
styrelse i åtta år och som valberedare ett år, samt fem år som ledamot för 
samfällighetsföreningen för sopsug i Husby-Akalla.
 
Vill bidra till styrelsearbetet med: Mitt bidrag till föreningen är att om 
det finns saker som behöver åtgärdas, så gör jag det.



NOMINERADE LEDAMÖTER
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Bela Johansson, föreslås som ledamot (2 år)
Bosatt i föreningen sedan 1994 och varit verksam i styrelsen de senaste 17 
åren.

Utbildning: 9-årig grundskola och 3-årigt handelsgymnasium.

Arbetslivserfarenhet: Nästan 40 år som registrator på Skatteverket/ 
Skatterättsnämnden.

Kompetens: Mycket bra kännedom om föreningen.

Erfarenhet av styrelsearbete: Verksam i föreningens styrelse sedan 2005 
som suppleant, ledamot, viceordförande, ordförande och sedan 2009 
ekonomiansvarig.

Vill bidra till styrelsearbetet med: Vill bidra med att genomföra sty-
relsens framtidsvision, som innebär att hitta en modell för hållbar och 
kostnads effektiv drift och skötsel.

Göran Lindgren, föreslås som ledamot (2 år)
Norrlänning bosatt i Akalla sedan före millennieskiftet. Gillar att arbeta 
med kommunikation, sociala medier och boendefrågor.

Utbildning: Högskolestudier i statsvetenskap, lingvistik och ekonomi. 
Gymnasie studier i livsmedelsteknik.

Arbetslivserfarenhet: Marknadschef, teknikinformatör, lärare, process-
utvecklare, biomedicinsk analytiker.

Kompetens: Företagsledning, metod- och processutveckling, informa-
tionsdesign. God kännedom om Brf Porkala.

Erfarenhet av styrelsearbete: Över 15 års erfarenhet av arbete i bolags- 
och föreningsstyrelser.

Vill bidra till styrelsearbetet med: Genom fokuserat, systematiskt arbete 
bidra till att skydda medlemmarnas investeringar och skapa ett trivsamt, 
tryggt och hållbart boende.

John Johansson, föreslås som ledamot (2 år)
Bosatt i föreningen sedan 1997. 

Utbildning: Drifttekniker, KTH

Arbetslivserfarenhet: 35 år inom tekniksidan. Lokalvård, arbetsledning, 
drifttekniker, driftingenjör, operatör. Process, tillverkning, värme, kyla 
och fastighetsdrift.

Kompetens: Fastighetsteknik, drift, övervakning, el och VVS.

Erfarenhet av styrelsearbete: Två år som suppleant och två år som leda-
mot i Brf Porkalas styrelse.

Vill bidra till styrelsearbetet med: Min tekniska kompetens av fastighets-
drift m.m. 



NOMINERADE SUPPLEANTER
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Ehab Saaid, föreslås som suppleant (1 år)
Bosatt i föreningen sedan 2015.

Utbildning: Utbildad fastighetsingenjör med inriktning inom drift och 
förvaltning.

Arbetslivserfarenhet: Arbetar inom fastighetsförvaltning på ett sjukhus i 
Stockholm. Har tidigare jobbat som platschef inom bilglasbranschen.

Kompetens: Drift och förvaltning av fastigheter. 8 års erfarenhet inom 
ledarskap.
 
Erfarenhet av styrelsearbete: Ett år som suppleant i Brf Porkalas styrelse.

Vill bidra till styrelsearbetet med: Trygg och säker boendemiljö samt 
bidra till att drift- och energioptimera våra tekniska installationer i 
föreningen. 

Ardavan Sabouri, föreslås som suppleant (1 år)
Student och egenföretagare som är bosatt i föreningen sedan 2019.

Utbildning: Teknik och ekonomi, byggteknik och design, KTH.

Arbetslivserfarenhet: 5 år inom byggbranschen som arbetsledare.

Kompetens: Byggteknik och arkitektur.

Erfarenhet av styrelsearbete: Ett års erfarenhet som styrelseledamot i en 
ungdomsförening.

Vill bidra till styrelsearbetet med: Vill bidra till styrelsen med min 
kompetens, samt med att skapa en positiv utveckling.

HSB-LEDAMOTEN
Föreningen är en HSB-förening och i medlemskapet ingår tillgång till en HSB-ledamot. Denne 
väljs inte av stämman, utan utses av HSB.

Erik Hickman, HSB-ledamot
Utbildning: Ekonomisk kandidatutbildning.

Arbetslivserfarenhet: Arbetar som försäljningschef på HSB Stockholm

Kompetens: Ekonomisk samt allmän brf-kunskap

Erfarenhet av styrelsearbete: suttit tre år som HSB-ledamot  
i Brf Porkala och 10 år som ledamot i  andra brf-föreningar.

Vill bidra till styrelsearbetet med: Brf Porkala är medlem i HSB. I 
medlem skapet ingår tillgång till en HSB-ledamot som arbetar tillsam-
mans med styrelsen. Min roll i styrelsen är att delta på styrelsemötena 
och finnas till som ett stöd för styrelsen. Inom min roll som HSB-ledamot 
i styrelsen vill jag bidra till föreningens bästa. 



NOMINERADE TILL VALBEREDNINGEN 

Quazi Huda, intern revisor
Boende i Brf Porkala sedan 1997 (25 år)

Utbildning: Kandidatutbildning i ekonomi och arbetsmiljöutbildning för 
chefer

Arbetslivserfarenhet: Gods- och leveransadministratör, Teamledare, 
Gruppcoach och utbildare, nuvarande ägare av Liljeholmens servicecenter 
och Liljeholmens friskvårdscenter.

Kompetens: Tidigare erfarenhet av styrelsearbete. 

Erfarenhet av styrelsearbete: Styrelseledamot i ELFA AB 2001-2009.

Vill bidra till styrelsearbetet med: I livet kan allting hända. Tillsammans 
ska vi bygga en förening som är inte bara störst, utan även bäst att vara 
medlem i.
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NOMINERAD TILL INTERNREVISOR

Ahmed Abdulrahman Hussen, valberedare
Har bott i föreningen strax över ett år. På fritiden gillar jag att spela 
fotboll. 

Utbildning: Systemtestare/Busniess Analyst

Arbetslivserfarenhet: Har arbetet som sparrådgivare större delen av mitt 
arbetsliv, men började arbeta inom IT för ett par år sedan.

Kompetens: Tålmodig samt en god lyssnare.

Erfarenhet av styrelsearbete: Har tidigare suttit i valberedningen i en 
bostadsrättsförening. 

Vill bidra till styrelsearbetet med: Få så många röster hörda som möjligt.

Mussie Russom, valberedare
Kommer från Eritrea och har varit bosatt föreningen i ca 5 år. Jag har 
3 små barn och jag tycker om att simma, promenera och hjälpa andra 
människor som behöver hjälp, speciellt inom IT området. 

Utbildning: Utbildad Technical Operation Specialist (yrkeshögskolan)

Arbetslivserfarenhet: Ca 3 år som digital kompetensledare inom omvård-
nadsförvaltningen på Solna Kommun.

Kompetens: Technical Support inom IT.

Erfarenhet av styrelsearbete: Har ingen tidigare erfarenhet av styrelsearbete.
 
Vill bidra till styrelsearbetet med: Min kompetens inom IT, samt bidra till 
att alla ska engagera sig, och  känna sig trygga i sin boendemiljö.



NYA STADGAR – PROPOSITION
Ett förslag till nya stadgar framläggs här som 
proposition till stämman.

De nya stadgar styrelsen föreslår är baserade 
på Normal stadgar 2011 för HSBs bostadsrätts-
föreningar version 5, 2016–10.

För att de nya stadgarna ska vinna laga kraft krävs 
att två på varandra följande stämmor bifaller 
propositionen och att den biträds av minst två 
tredjedelar av rösterna på den andra stämman.

Innebörd av de nya stadgarna
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste 
förändringarna i framlagt förslag till nya stadgar:

• De föreslagna stadgarna uppfyller gällande 
lagkrav. Föreningen har sedan snart sex år 
tillbaka stadgar som inte överensstämmer 
med de lagändringar som trädde i kraft den 
1 juli 2016 i lagen om ekonomiska föreningar, 
bostadsrättslagen och årsredovisningslagen. 
Det är mycket viktigt att vi antar stadgar som 
uppfyller gällande lagar och bestämmelser.

• Föreningens nuvarande medlemskap i HSB 
upphör. Brf Porkala blir därmed en helt 
fristående förening som fritt kan välja vilka 
intresseföreningar och andra aktörer som 
konsulteras och anlitas i olika sammanhang. 
Föreningen kan fortfarande utnyttja de tjäns-
ter HSB eventuellt erbjuder oss, men vi väljer 
och betalar för endast de tjänster vi behöver.

• Föreningens ”firma” ersätts med föreningens 
”företagsnamn” i enlighet med lagändring 
2019-01-01 (Lag 2018:1665). Det kompletta 
företagsnamnet blir Bostadsrättsföreningen 
Porkala (förkortat Brf Porkala).

• Antalet boende i varje lägenhet regleras i förhål-
lande till lägenhetens storlek. Eventuell om-
byggnation som lägenhetsinnehavaren vidtar 
måste ta hänsyn till den övre gräns för antalet 
boende som ursprungligen gällde för lägenhe-
ten. Vägledande har varit motsvarande villkor 
hos större fastighetsägare med hyreslägenheter.

• Följer tidigare stämmobeslut om att en mindre 
avgift ska erläggas till föreningen i samband 
med uthyrning i andra hand. Föreningen får 
därmed ta ut en avgift för andrahandsupp-
låtelse av bostadsrättshavaren med högst 10 
procent av prisbasbeloppet per år.

• Uppgift om inre fond har tagits bort efter-
som den inre fonden avvecklades 1999. Vad 
som gäller för den yttre fonden har förtydli-
gats så att det framgår att det yttre underhål-
let inte endast avser husens utsida och mark, 
utan även husens insida och installationer 
under mark.

• Föreskriver att föreningens samtliga förtroende-
valda måste vara medlemmar i föreningen. 
Styrelsens ledamöter och suppleanter, valbered-
ningens medlemmar samt föreningens interna 
revisorer måste således vara medlemmar i 
föreningen för att vara valbara.

Var hittar jag de nya stadgarna?
Det kompletta förslaget till nya stadgar hittar du 
på föreningens webbplats: porkala.se/stadgar. 
På den sidan finns även Brf Porkalas gällande 
stadgar från 2011 om du vill jämföra med dem.

Om du önskar stadgeförslaget på papper och 
inte kan skriva ut själv, är du välkommen att be 
föreningskontoret om en utskrift.
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INKOMNA MOTIONER
Alla ärenden som tas upp på stämman måste 
vara med i kallelsen. Det är därför viktigt att 
styrelsen får in motioner från medlemmarna i 
god tid innan kallelsen går ut. 

Motioner som inkommer efter det datum som 
styrelsen har satt kan inte bifogas i kallelsen och 
kan därför inte tas upp på stämman. Styrelsen 
kan rekommendera stämman att bifalla, avslå 
eller anse motionen besvarad. 

Totalt 7 godkända motioner har inkommit till 
2022 års föreningsstämma. På följande sidor kan 
du läsa motionerna samt styrelsens kommentarer 
och förslag till beslut. På föreningens hemsida 
porkala.se kan du ta del av motionerna i dess 
originalform och med tillhörande bilagor. 

Motion A. Fastighetsboxar

Motionär
Henrik G Sadath

Bakgrund
Det skulle vara bra om bostadsrättsföreningen 
hade möjlighet att utreda fastighetsboxar i 
entréerna. Nya moderna lägenheter byggs sällan 
med brevinkast på dörren, utan endast med fast-
ighetsbox. Myndigheten Post och Telestyrelsen 
bedömer att säkerheten mot buller, inbrott och 
brand ökar om föreningen väljer fastighetsboxar. 

Om funktionshinder, ålder eller annan anled-
ning föreligger, säger riktlinjerna enligt PTSSF 
2008:06 skall posten fortsatt delas ut vid dörren.

Det bör också utredas om fastighetsboxar skulle 
minska otillåten andrahandsuthyrning.

Förslag till beslut
Att stämman beslutar att föreningen tar in en konsult 
som kan ge rekommendationer om fastig hetsboxar 
bör införas i bostadsrätts föreningen Porkala. 

Styrelsens kommentar
Motionären vill att föreningen tar in en konsult 
som kan ge rekommendationer om fastighets-
boxar bör installeras i våra entréer och nämner 
själv några positiva aspekter som ökad säkerhet 
mot buller, inbrott och brand. 

Styrelsen har tillfrågat en konsult från Säkra 
Fastigheter om en rekommendation gällande 
fastighetsboxar. Konsulten kom ut till föreningen 
för att ge ett utlåtande och ett prisförslag för att 
installera digitala fastighetsboxar i föreningen. 

Att installera fastighetsboxar och täppa igen 
brevinkasten skulle kunna bidra till minskat 
insläpp av lukt från trapphus och förbättra luft-
cirkulationen i lägenheten. Däremot lever vi i en 
tid då antalet postutdelningar minskar till följd 
av att många använder digitala brevlådor och 
elektronisk hantering av betalningar. Den aspekt 
att det underlättar brevbärarnas arbets situation 
tycker inte styrelse att föreningen måste ta 
hänsyn till då vi inte är deras arbetsgivare.

Offerten för att installera digitala fastighetsboxar 
uppgick till ca 4 500 000 kr. Styrelsen ser att det 
finns goda fördelar med fastighetsboxar. Däremot 
ser inte styrelsen att fördelarna motiverar den 
angivna kostnaden, framför allt inte med tanke 
på att föreningen står inför ett stambyte som 
innebär stora projektkostnader.

Styrelsens utlåtande
Styrelsen föreslår stämman att betrakta motio-
nen besvarad.

Motion B. Solceller

Motionär
Henrik G Sadath

Bakgrund
Vid framtagningen av ny energideklaration 
2018 rekommenderades föreningen att investera 
i bland annat solceller. Bedömningen gjordes 
dock att det inte var aktuellt. 

Bostadsrättsföreningen har 2021 tagit fram en 
hållbarhetsplan för att klara miljömålen. Styrelsen 
jobbar aktivt med att minska exempelvis elför-
brukningen i våra armaturer, varför en ompröv-
ning att investera i solceller åter kan vara aktuellt.

HSB:s centralorganisation genomförde ett 
webinarium 2020-04-24 som finns att se på: 
www.hsb.se/nyheter/solceller-till-bostadsratts-
foreningen--steg-for-steg2/ 

Effekten skulle bli att vi sätter en tydlig markör 
att vi jobbar aktivt med dessa frågor. Möjligen 
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skulle det också göra att vi inte blir lika beroende 
av variationer på elpriser. 

Förslag till beslut
Att stämman beslutar att styrelsen noga utreder 
om investering av solceller kan vara aktuellt, 
antingen med hjälp av HSB eller extern konsult.  

Styrelsens kommentar
Den solcellsutvärdering motionären nämner 
ingår i den kompletta energikartläggning som 
genomfördes 20218. Du hittar dessa dokument på 
vår webbplats: porkala.se/utredningar.

På samma sida finns även en länk till Klimat-
upplysningen artikel om elenergi från sol och 
vind. Förvisso indikeras goda skäl att hålla sig 
uppdaterad om fördelarna med dessa energislag, 
men i nuläget drar vi följande slutsatser:

• Solceller, oaktat var de placeras, kräver en stor 
mängd råvaror (ca 16000 ton per TWh) vid tillverk-
ningen, som dessutom kräver fossila bränslen.

• Solceller har kort livslängd, cirka 20 år.

• Det relativa antalet soltimmar är tämligen begränsat.

• När solen står lågt minskar verkningsgraden starkt.

• Under vinterhalvåret är verkningsgraden låg 
eller mycket låg.

• Utan subventioner (med skattemedel) skulle 
det vara ointressant att investera i solceller på 
våra breddgrader. Först nedåt södra Frankrike 
kan en reell vinst med solceller påvisas.

Förutsättningarna för solenergi kan säkert ändras på 
sikt, men i nuläget drar vi slutsatsen att föreningen 
tills vidare bör avstå från att installera solceller.

Styrelsens utlåtande
Med ovan sagda finner styrelsen svaga argument 
för att ytterligare utredningar i nuläget. Styrelsen 
föreslår därför stämman att anse motionen besvarad.

Motion C. Hyreslokaler el

Motionär
Henrik G Sadath

Bakgrund
Föreningen blir snart 50 år och hyreslokaler för 
affärsverksamhet har möjligen elstandard där-
efter. Elsäkerhet är prioriterad då vi förväntar oss 

fullt fungerande central som klarar av belast-
ning av el. Installationer till respektive central 
kan även ha utförts löpande enligt dåtidens 
branschmässiga regelverk. Kunskapen kring el 
är generellt låg och affärsidkare kan möjligen 
anse att kostnaden för besiktning är för hög för 
att anse det nödvändigt. 

Förslag till beslut
Att stämman beslutar att föreningen bekostar 
en besiktning av el-centralerna i respektive 
hyreslokal för affärsverksamhet och om en 
bedömning att bekosta en ny automatisk 
el-central med jordfelsbrytare skulle öka elsä-
kerheten för affärsidkare och oss boende.

Styrelsens kommentar
Styrelsen håller med motionären om att det är 
viktigt att föreningen säkerställer god elsäker-
het i hyreslokalerna. Därför har föreningens 
förvaltare påbörjat ett projekt med syftet att 
föreningen ska ta över ansvaret för all kritisk 
installation i de kommersiella lokalerna, för att 
undvika dåligt underhåll. I det ingår att fören-
ingen ansvarar för att se till att besiktning sker 
av befintlig elinstallation. 

Däremot anser styrelsen att kostnaden för 
besiktningen, samt kostnader för att åtgärda 
eventuella fel, ska tillfalla näringsidkaren. Att 
föreningsmedlemmarna ska tillvarata affär-
sidkarens kostnader kan inte vara möjligt. Det 
är affärsidkarens ansvar att elföretaget finns 
registrerat hos elsäkerhetsverket för elarbeten. 
Det är affärsidkarens ansvar att säker el nyttjas 
så människor och egendom ej utsätts för skador.

Styrelsens utlåtande
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 

Motion D. Håll Sverige Rent

Motionär
Yury Dorofeev

Bakgrund
Varje år i september inträffar det gemensamma 
eventet Håll Sverige Rent, i hela Sverige. Det är 
ett event som saknar politisk eller religiös bak-
grund, och handlar om skräpplockning i områ-
det där man bor vilket är väldigt bra. Jag har bott 
i Brf Porkala i 6 år och har sett en påminnelse om 



detta event, varken i vår medlemstidning eller på 
anslagstavlorna i porten. Med tanke på att eventet 
sker på olika datum varje år är det lätt att glömma 
bort eller missa det. Varför inte påminna våra 
medlemmar om eventet?

Förslag till beslut
Att stämman beslutar att föreningen ska sätta en 
påminnelse i form av anslag på anslagstavlan i 
varje trapphus om Håll Sverige Rents event, en 
vecka innan eventet inträffar. Föreningen behöver 
inte ordna gemensam skräp plockning eller stå för 
påsar/handskar/andra materiella saker. 

Styrelsens kommentar
Styrelsen ställer sig positivt till att informera 
medlemmar om Håll Sverige Rent, i samband 
med deras skräpplockningsevent, via anslag i 
trapphusen och på föreningens hemsida. 

Styrelsens utlåtande
Styrelsen förslår stämman att bifalla motionen.
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Motion E. Hydrauliska pollare

Motionär
Kazimierz Koziarz

Bakgrund
Passering av automatiska pollare med bil kräver 
mycket uppmärksamhet eftersom de saknar 
signalering av kommande lyft. Inte så underligt 
att oavsiktliga kollisioner inträffar då och då. 
Varje fall innebär väldiga kostnader för båda 
inblandade parter plus längre funktionsavbrott. 

En av pollarna är placerad för nära trappupp-
gången Sveaborgsgatan 18-24 (mot gatan), som ofta 
används av boende. För bilar som lämnar Porkala-
området och stannar före pollaren, är uppsikten 
mot utgångsdörren helt skymd av en vägg. Föraren 
kan följa alla regler men ändå bli tvungen att 
stanna just över pollaren, när t.ex. ett barn plötsligt 
springer ut. Stopp till följd av blockering av vägen 
känns riskabelt,  såvida pollaren inte är utrustad 
med en fordons givare. Är det verkligen så? Om 
en kollision/olycka skulle uppstå riskerar vi stora 
skadestånd om en skicklig jurist kan bevisa att vår 
anläggning inte följer alla säkerhetsregler. 

Förslag till beslut
Att stämman beslutar att byta hydrauliska pollare 
mot automatiskt fällbara vägbommar med ljussig-
nalering. Det ger mer tydlig information om själva 
avspärrningen och den pågående funktionen. De 
automatiskt fällbara vägbommarna är billigare 
och eventuella reparationer är enkla. Det innebär 
mindre risk, stress och kostnader för alla.

Föreningen ska också välja rätt placering av 
bommarna för att säkerställa god uppsikt över all 
gångtrafik. Passering av automatisk spärr med bil 
får absolut inte vara risk för förbigående personer. 

Styrelsens kommentar
Motionären yrkar på att de hydrauliska pollarna 
ska bytas ut mot automatiskt fällbara vägbommar. 
Motionären hänvisar bland annat till problema-
tiken kring att bilister eventuellt måste stanna 
ovanför en pollare som är nedsjunken för att släp-
pa fram fotgängare. Runt pollaren finns en slinga 
som känner av när en bil har passerat, varpå 
pollaren åker upp. Skulle en bil bli stående över 
magnetslingan stannar pollaren nere. Det innebär 
att fotgängaren tryggt kan passera framför bilen.



Föreningen har tidigare haft vägbommar, som 
byttes till hydrauliska pollare efter ett stämmo-
beslut. Det inträffade även att vägbommarna 
utsattes för påkörningar och skador. 

Styrelsens utlåtande
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Motion F. Gatubelysning

Motionär
Quazi Meherul Huda

Bakgrund
I nuläget lyser gatubelysningen i föreningen 24 
timmar om dygnet, vilket är onödigt och slöseri 
med föreningens pengar. 

Förslag till beslut
Att stämman beslutar att gatubelysningen ska 
vara tänd följande tider på dygnet:
Från kl. 20:00 till 04:00 under sommartid, och 
från kl 15:00 till 08:00 under vintertid. 

Styrelsens kommentar
Styrelsen är medveten om problemet med utom-
husbelysning som står tänd dygnet runt. De tidslag 
som motionären förslår att utomhusbelysningen 
ska vara tänd stämmer väl överens med styrelsens 
ambitioner, men installationen för att verkställa det 
är inte färdigställd. Anledningen till att belysning-
en är tänd dygnet runt är ett fel med styrsystemet 
som styr belysningen. Problemet kommer att åtgär-
das efter att nuvarande arbete med styrsystemet 
kopplat till värme och vatten är avslutat.

Styrelsens utlåtande
Styrelsen föreslår stämman att betrakta motionen 
besvarad.

Motion G. Minska elpriser med solceller

Motionär
Ulla Sjöberg 

Bakgrund
Brf Porkala har haft problem med värmen i våra 
fastigheter under vår och höst. Värmesystem 
styrs av utomhustemperaturen. Slippa kalla 
lägenheter och fukt som skapar mögel. Svenska 
Bostäder har satt upp solceller på höghusen på 

Sibeliusgången år 2020 så att vi kan få ett bra 
pris på värmen i framtiden 

Förslag till beslut
Att stämman beslutar att styrelsen tar kontakt 
med 5 firmor som installerar solceller och ber 
om offerter för installation av solceller.

Styrelsens kommentar
Denna motion sammanfaller i allt väsentligt med 
motion B ”Solceller”. Därutöver noterar vi följande:

Inomhustemperaturen skulle överhuvudtaget 
inte påverkas av att vi installerar solceller eller 
satsar på andra alternativa energikällor. Att vi 
stundtals haft kalla lägenheter beror uteslutande 
på att styrsystemet inte fungerat optimalt.

Styrelsens utlåtande
Med hänvisning till ovanstående resonemang 
och vårt utlåtande beträffande motion B, före-
slår vi stämman att anse motionen besvarad.
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SORTERING AV MATAVFALL 
Idag sorteras knappt 30 procent av det matavfall 
som vi stockholmare skapar. Sverige har som 
mål att minst 75 procent av matavfallet ska 
sorteras för att bli biogödsel och biogas. 

Den första januari 2023 blir det obligatoriskt att 
sortera ut matavfall i hushåll, och det gäller både 
villor och flerbostadshus. Brf Porkala blir dock 
undantaget från detta obligatorium, eftersom 
föreningen är ansluten till en sopsugs anläggning 
utan separat sortering av matavfallet. För oss 
börjar obligatoriet gälla från och med den första 
september 2024.

I dagsläget kan du slänga ditt restavfall i sop-
nedkastet och sortera diverse annat avfall i 
föreningens miljörum. Däremot tillhandahåller 
föreningen i dagsläget inte några möjligheter för 
dig som boende att sortera matavfall. 

Det är styrelsen i bostadsrättsföreningen som 
ansvarar för att du som boende i huset kan 
sortera ut matavfallet från och med den första 
september 2024. Därför bjöd styrelsen in en 
representant från Envac till ett möte, för att ta 
del av information om olika tillvägagångssätt 
för att samla in matavfall. Envac är det företag 
som har hand om den sopsug som föreningen är 
ansluten till. 

På mötet blev styrelsen informerad om att det 
framförallt finns tre tillvägagångssätt för att sam-
la in matavfall som kan lämpa sig för föreningen:

• Att bygga ut sopsugen med en extra fraktion. Det 
innebär att du slänger restavfallet i ett sopnedkast 
och matavfallet i ett annat sopnedkast.

• Att restavfallet slängs i sopnedkastet precis 
som idag, och att föreningen tillför fraktioner 
(i exempelvis miljörummen) där vi kan sortera 
matavfallet.

• Att både matavfall och restavfall slängs i de 
sopnedkast där vi slänger restavfall idag, men 
att de slängs i olika påsar. Ny teknik håller på 
att utvecklas för att avfallet ska kunna separeras 
baserat på vilken påse det ligger i. 

Vilket alternativ som föreningen kommer att 
välja är ännu inte beslutat. Eftersom detta är 
relativt nytt finns ännu ingen tydlig bild av vad 
de olika alternativen kommer att kosta. 

På mötet påmindes vi även om vilken typ av avfall 
som får och inte får slängas i sopsugen (sopned-
kastet). Där ska du endast slänga rest avfall. Övrigt 
avfall kan du sortera i miljörummen eller slänga 
på en återvinningscentral. Läs gärna mer om vad 
som ingår i restavfall och vad som händer om 
du slänger olämpliga föremål i sopnedkastet på 
infobladet på nästa sida. 

Minska din miljöpåverkan genom att 
minska ditt matavfall
Det finns stora fördelar för miljö och klimat med 
att sortera matavfall. Dessutom är det viktigt att 
vi försöker minska vårt matavfall. Matsvinn står 
för 8–10 procent av allt utsläpp av växthusgaser i 
världen. Det bidrar inte bara till klimatpåverkan 
utan är även dyrt. En familj på fyra personer 
kan i värsta fall slänga mat för mellan 3 000 och 
6 000 kronor per år.

Här är tre tips på hur du kan minska ditt matavfall:

• Planera dina inköp och köp inte mer än du 
konsumerar.

• Släng inte mat bara för att den passerat bäst 
före-datum. Ofta håller maten mycket längre. 
Titta, lukta och smaka först, och våga lita på 
dina sinnen.

• Ta hand om rester – gör en plockmåltid, 
använd dem i en ny maträtt eller frys in.



Välkommen till sopsugen, systemet som 
transporterar dina sopor under jord

Rätt avfall i sopnedkastet 

Gör så här:  Använd plastpåsar till restavfallet. Knyt ihop påsen väl.
Exempel på restavfall: Matrester, kaffefilter, tepåsar, hushållspapper,          
blöjor, kuvert, dammsugspåsar, diskborstar, disktrasor och tandborstar. 

•  Förpackningar av papper/wellpapp, plast, metall, glas samt tidningar
sorteras och slängs i miljörum eller på närmaste återvinningsstation.

• Grovsopor som möbler, cyklar, pärmar, bilbatterier med mera slängs på
en återvinningscentral.

• Vid eventuella stopp i sopsugsystemet kontakta fastighetsskötaren.

Läs mer om sopsug på www.envac.se

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING TILL HUSHÅLLEN

Släng inte vad som helst!

Exempelvis pizzakartonger och lådvinsförpackningar, granar, frigolit, wellpapp, pärmar 
och stekpannor ska inte slängas här. Det kan orsaka stopp!

Tänk på att om någon gör fel och det blir stopp är det många som drabbas!

   I en sopsug transporteras soporna med hjälp av luft i ett rörsystem under marken. Det enda du ser av systemet är 
   sopnedkasten. 
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ÄR DU SKOLUNGDOM OCH 
VILL ARBETA EXTRA?

Är du den vi söker?
Föreningskontoret har haft hjälp av flera duktiga 
ungdomar med att dela ut  Porkalen och andra 
utskick samt sätta upp information i trapphus. 
Nu söker vi ytterligare pålitliga ungdomar i 
åldern 15–18 år som kan hjälpa oss. 

Om arbetet 
Arbetet sker vid behov. Föreningskontoret 
skickar ut ett sms till samtliga ungdomar med 
en uppdragsbeskrivning och hur många som 
behövs. Den/de som svarar först får uppdraget. 

Ersättning
Utdelning av Porkalen sker mot en fast ersättning 
om 1 200 kr per tillfälle, medan trapphusmedde-
landen och andra utskick ersätts med 500 kr per 
tillfälle. Ersättningen fördelas jämt mellan dem 
som utför uppdraget. 

Är du den vi söker?
På Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se, 
kan du läsa mer om vad som gäller dig som  ungdom, 

t.ex. om du ska betala skatt och i så fall hur mycket. 
Föreningskontoret har en informations folder och 
blanketter för att hjälpa till att skicka till Skatteverket.

Är du intresserad?
Om du är intresserad skickar du din ansökan till 
info@porkala.net. I meddelandets rubrikfält skri-
ver du ”Intresseanmälan: Utdelning av Porkalen”.

Din intresseanmälan ska innehålla följande:

• För- och efternamn 

• Ålder

• Telefonnummer 

• Bostadsadress och lägenhetsnummer (står på 
karmen på din ytterdörr)

• Motivering av varför just du ska få jobbet. 

Sista ansökningsdag: 30 juli
Föreningskontoret kommer att kontakta dig för 
besked och eventuell intervju. 



NYHETSNOTISER

Stambytet
På föreningsstämman den 12 mars 2019 beslutades 
att föreningens stammar ska bytas. Projektet pausa-
des under 2020–2021 till följd av pandemin. 

Nu är projektet åter igång, och under april 
månad har styrelsen och föreningens förvaltare 
träffat 6 potentiella projektledare för stambytet. 
Ännu är ingen projektledare vald, och ingen 
tidplan är fastställd. Möjlig projektstart skulle 
kunna bli andra kvartalet 2023, men hänsyn 
måste tas till eventuella nya pandemiutbrott 
samt tillgång till material hos leverantörer och 
arbetsresurser hos den tilltänkta entreprenören. 

Vi fortsätter att hålla er medlemmar uppdate-
rade kring hur stambytet fortskrider i Porkalen 
och på föreningens hemsida www.porkala.se.

Läckande element
Den senaste tiden har läckage från element upptäckts 
i flera lägenheter. I några fall har dessa läckage 
pågått under en längre tid och orsakat fuktskador. 

Föreningen ansvarar för underhåll av de radiatorer 
och värmeledningar som föreningen har försett 
lägenheterna med. Däremot ansvarar du som 
lägen hetsinnehavare för att anmäla fel och brister 
på sådan utrusningen som föreningen ansvarar för.

Om du upptäcker att det läcker från ditt element 
ber vi dig att omgående göra följande:

1. Sätt genast ett kärl under radiatorn. I annat 
fall riskerar du en vattenskada på golv.

2. Gör en felanmälan till Primär via 08–120 027 
eller felanmalan@primar.se.

Kontroll av folkbokföring
Under våren har föreningskontoret genomfört en 
kontroll av folkbokföringen av föreningens med-
lemmar. Det görs bland annat för att motverka 
olovlig andrahandsuthyrning. Vid kontrollen 
upptäcktes 63 fall där lägenhetsinnehavaren inte 
var folkbokförd på sin lägenhet. Dessa medlem-
mar ombads att folkbokföra sig på sin lägenhet, 
alternativ inkomma med en ansökan om andra-
handsuthyrning i fall någon annan var boende i 
lägenheten. 

14 av de medlemmarna har inte vidtagit rättelse 
och ärendena har därför överlämnats till för-
eningens jurist för vidare utredning om olovlig 
andrahandsuthyrning. 49 medlemmar har 
vidtagit rättelse genom att antingen folkbokföra 
sig på lägenheten, ansöka om att hyra ut den i 
andra hand, eller överlåtit lägenheten. 

Cykelrensning
Föreningskontoret kommer under sommaren att 
påbörja en rensning av cyklar i cykelrummen. 
Samtliga cyklar kommer att märkas upp med ett 
snöre på styret. Om du använder din cykel och 
vill behålla din cykelparkering måste du ta bort 
snöret. De cyklar som fortfarande är markerade 
med ett snöre efter två månader kommer att 
avlägsnas från cykelrummet. 

Mer information kommer att läggas upp på 
föreningens hemsida när märkningen av cyklar 
påbörjas. Håll dig uppdaterad för att undvika 
att du missar cykelrensningen och att din cykel 
blir borttagen. De cyklar som avlägsnas från 
cykelrummen kommer att förvaras i 3 månader 
innan de skrotas, ges till välgörenhet eller säljs. 
Ta kontakt med föreningskontoret om din cykel 
skulle bli avlägsnad trots att du använder den. 
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