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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. 16:00-18:00
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 

Riksbyggen AB
Förvaltningsärenden
Miltos Vourkas
Tel: 08–602 37 24
E-post: miltos.vourkas@riksbyggen.se

Felanmälan
Via Mitt Riksbyggen: mitt.riksbyggen.se 
Tel: 0771–860 860
Telefontid: helgfria dagar kl 08:00–16:00

Övrig tid vid akuta fall, ring fastighetsjouren.
Tel: 0771–860 860 (samma som vid ordinarie tid)

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 lägenhetsy-
tan uppgår till cirka 58 300 kvm.
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ÅRSSTÄMMAN
Årets föreningsstämma genomfördes digitalt, och röstningen skedde via ett röstningsformulär. 
Resultatet redovisades av stämmoordförande Ove Schramm, Schramm Fastighetsjurister, den 28/6 
via Youtube.

Röstlängden fastställdes till 89 röstberättigade, vilket är ett högre deltagande än föregående år, då 
röstlängden fastställdes till 76 röstberättigade. 

Styrelsen uppskattar att så många medlemmar deltog i årets stämma.

Stämmans val av styrelse 
Efter stämmans val av styrelse, konstituerade styrelsen sig enligt följande:

Kazem Norouzian
Vice ordförande 

Göran Lindgren
Ordförande 

Bela Johansson
Ekonomiansvarig

Fatemeh Järlström
Studieorganisatör

John Johansson
Ledamot

Arne Eriksson
Ledamot

Erik Hickman
HSB-ledamot
(ej vald av stämman)

Ehab Saaid 
Suppleant

Ardavan Sabouri
Suppleant

Quazi Huda
Intern revisor

Maria Johanson, Grant Thornton
Extern revisorMussie Russom, Ahmed Abdulrahman Hussen 

och Henrik Gustafsson Sadath

Stämmans val av valberedning Stämmans val av revisorer
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Protokoll från årsstämma 2022 för HSB Brf Porkala nr 249 i 
Stockholm 
 
Datum och tid: 29 juni 2022 klockan 15.00 
 
Plats: Föreningslokalen. 
 
På grund av den pågående Coronapandemin genomfördes stämman endast genom 
poströstning. Medlemmarna hade haft tillfälle att inkomma med sina röster via formulär. 
Resultatet redovisas nedan under respektive punkt på dagordningen och röstresultatet utgör 
beslut på stämman.  
 

§ 1. Stämmans öppnande 
 
Stämman öppnades. 
 

§ 2. Val av stämmoordförande 
 
Ove Schramm utsågs till stämmoordförande.  

 

§ 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 
Stämmans ordförande upprättade protokollet. 
 
 

§ 4. Godkännande av röstlängd. 
 
Stämman fastställde röstlängden till samma som antalet giltiga inkomna poströster, vilka var 
89. Utöver dessa blev två inlämnade poströster ogiltigförklarade och räknades därför inte 
med i röstlängden.  
 
 

§ 5. Fastställande av dagordning 
Dagordningen presenterades för medlemmarna i kallelsen. 
 
 

§ 6. Val av två justerare samt rösträknare 
 
Linda Juntunen och Kerstin Strömberg utsågs till justerare. 
Emelie Eriksson och Gustav Franchell utsågs att räkna rösterna. 
 

Assently: 5400331791f79b67a03517759b442ce52f3bd6330fe6eaa56c935dc4fed2093193f571a08732ee73a7fb3a3063e60551f5467bc80d638067065307d0974451f7
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§ 7. Frågan om kallelse behörigen skett.  
 
Kallelse till stämman utfärdades den 15 juni 2022. 
 

§ 8. Styrelsens årsredovisning 
 
Årsberättelsen och den ekonomiska berättelsen delades ut till medlemmarna tillsammans 
med kallelsen. Samtliga medlemmar har haft möjlighet att ta del av materialet. 
 
Årsredovisningen lades till handlingarna. 
 

§ 9. Revisorns berättelse 
 
Revisionsberättelsen har funnits tillgänglig på bostadsrättsföreningens hemsida. Samtliga 
medlemmar har haft möjlighet att ta del av materialet.  
 
Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 
 
 
§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 
 
Revisorerna tillstyrkte att föreningsstämman fastställer resultat och balansräkningen.  
 
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen. 
 
Poströstningen utföll enligt följande 
Ja Nej Avstår Ogiltiga 
76 2 11 0 

 

§ 11. Beslut om resultatdisposition 
 
Till stämmans förfogande stod – 40 806 514 kr. Styrelsen föreslog att efter reservering till 
fond för yttre underhåll med 5 000 000 kr balansera resultatet, - 45 806 514 kr, i ny räkning. 
 
Revisorerna rekommenderade stämman att godkänna styrelsens förslag. 
 
Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Poströstningen utföll enligt följande 
Ja Nej Avstår Ogiltiga 
74 2 13 0 

 
 
 
 

Assently: 5400331791f79b67a03517759b442ce52f3bd6330fe6eaa56c935dc4fed2093193f571a08732ee73a7fb3a3063e60551f5467bc80d638067065307d0974451f7
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§ 12. Frågan om ansvarsfrihet till styrelseledamöterna 
 
Revisorerna rekommenderade stämman att ge styrelsen ledamöter ansvarsfrihet.  
 
Stämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 
Poströstningen utföll enligt följande 
Ja Nej Avstår Ogiltiga 
73 5 11 0 

 
 

§ 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer och 
valberedning 
 
Valberedningen föreslog ett oförändrat arvode till styrelsen, vilket innebär 560 000 kronor att 
fritt fördela inom sig samt 270 000 som utgår vid extra arbete när styrelsearbetet medför 
inkomstbortfall. Därtill sociala avgifter.  
 
Stämman godkände valberedningens förslag  
 
Ja Nej Avstår Ogiltiga 
58 15 16 0 

 
 
Valberedningen föreslog arvode till valberedningen om 28 805 kronor (35 kronor per 
lägenhet) att fritt fördela inom sig. Därtill sociala avgifter.  
 
Stämman godkände valberedningens förslag  
 
Ja Nej Avstår Ogiltiga 
60 14 15 0 

 
 
Valberedningen föreslog arvode till internrevisorn med 25 000 kronor, därtill sociala avgifter, 
och till externrevisorn enligt faktura.  
 
Stämman godkände valberedningens förslag  
 
Ja Nej Avstår Ogiltiga 
56 16 16 1 

 
 

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
 
Valberedningen nominerade 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter enligt följande: 
 
Ordinarie ledamöter som har ett år kvar på sitt förordnande 
Arne Eriksson 

Assently: 5400331791f79b67a03517759b442ce52f3bd6330fe6eaa56c935dc4fed2093193f571a08732ee73a7fb3a3063e60551f5467bc80d638067065307d0974451f7
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Kazem Norouzian 
Fatemeh Järlstöm 
 
Ordinarie ledamöter som föreslås valda på två år 
Bela Johansson 
Göran Lindgren 
John Johansson 
 
Suppleanter som föreslås valda på ett år 
Ehab Saaid 
Ardavan Sabouri 
 
Ledamot utsedd av HSB  
Erik Hickman 
 
Stämman godkände valberedningens förslag  
 
Ja Nej Avstår Ogiltiga 
75 5 9 0 

 
 

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant 
 
Valberedningen nominerade två ordinarie revisorer. 
 
Till internrevisor valdes Quazi Meherul Huda och till extern revisor valdes Maria Johansson 
från Grant Thornton. 
 
Poströstningen utföll enligt följande 
Ja Nej Avstår Ogiltiga 
76 6 7 0 

 

§ 16 Val av valberedning 
 
Valberedningen nominerade tre ledamöter. 
 
Till valberedning valdes Henrik Gustavsson Sadath, Mussie Russom och Ahmed 
Abdulrahman Hussen. 
  
 
Poströstningen utföll enligt följande 
Ja Nej Avstår Ogiltiga 
75 5 9 0 

 
 
 
 
 

Assently: 5400331791f79b67a03517759b442ce52f3bd6330fe6eaa56c935dc4fed2093193f571a08732ee73a7fb3a3063e60551f5467bc80d638067065307d0974451f7
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§ 17 Erforderligt val till representant i HSB 
 
Stämman beslutade att styrelsen utser representation i HSB. 
 
Poströstningen utföll enligt följande 
Ja Nej Avstår Ogiltiga 
74 4 11 0 

 

§ 18. Framlagda propositioner 
 
Styrelsen lade fram ett förslag till nya stadgar. Detta är det första av två på varandra följande 
beslut, och fattas med enkel majoritet. Nästkommande beslut ska vara likalydande och fattas 
med minst två tredjedels majoritet av de röstande. 
 
Stämman beslutade att godkänna förslaget till nya stadgar 
 
 
Poströstningen utföll enligt följande 
Bifaller Avslår Avstår Ogiltiga 
48 6 35 0 

 
 

§ 19. Framlagda motioner 
 
Motion A – Fastighetsboxar 
 
Motionären vill att styrelsen utreder möjligheten till fastighetsboxar i entréerna. Styrelsen 
föreslog stämman att anse motionen besvarad.  
 
Stämman beslutade att anse motionen besvarad. 
 
Poströstningen utföll enligt följande 
Besvarad Bifall Avslår Avstår Ogiltig 
39 9 22 19 0 

 
 
Motion B – Solceller 
 
Motionären vill att styrelsen utreder en investering i solceller. Styrelsen föreslog stämman att 
anse motionen besvarad.  
 
Stämman beslutade att anse motionen besvarad. 
 
Poströstningen utföll enligt följande 
Besvarad Bifall Avslår Avstår Ogiltig 
45 16 14 14 0 

 
 
 
 
 

Assently: 5400331791f79b67a03517759b442ce52f3bd6330fe6eaa56c935dc4fed2093193f571a08732ee73a7fb3a3063e60551f5467bc80d638067065307d0974451f7
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Motion C – El i hyreslokaler 
 
Motionären vill att föreningen bekostar besiktning och installerar jordfelsbrytare i 
hyreslokaler. Styrelsen föreslog att stämman avslår motionen.  
 
Stämman beslutade att avslå motionen. 
 
Poströstningen utföll enligt följande 
Besvarad Bifall Avslår Avstår Ogiltig 
27 11 29 22 0 

 
Motion D – Hålls Sverige rent 
 
Motionären vill att föreningen ska anslå ”Håll Sverige rent” event. Styrelsen föreslog bifall till 
motionen. 
 
Stämman beslutade att bifalla motionen. 
 
Poströstningen utföll enligt följande 
Besvarad Bifall Avslår Avstår Ogiltig 
32 38 6 13 0 

 
 
Motion E – Hydrauliska pollare 
 
Motionären vill byta hydrauliska pollare mot fällbara bommar. Styrelsen föreslog att stämman 
avslår motionen.  
 
Stämman beslutade att avslå motionen. 
 
Poströstningen utföll enligt följande 
Besvarad Bifall Avslår Avstår Ogiltig 
30 12 33 14 0 

 
 
Motion F – Gatubelysning 
 
Motionären förslog vissa tider då belysningen ska vara tänd. Styrelsen föreslog stämman att 
anse motionen besvarad.  
 
Stämman beslutade att anse motionen besvarad. 
 
Poströstningen utföll enligt följande 
Besvarad Bifall Avslår Avstår Ogiltig 
57 14 4 14 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assently: 5400331791f79b67a03517759b442ce52f3bd6330fe6eaa56c935dc4fed2093193f571a08732ee73a7fb3a3063e60551f5467bc80d638067065307d0974451f7
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Motion G – Minska elpriser med solceller 
 
Motionären önskade att styrelsen skulle ta in offerter för installation av solceller. Styrelsen 
föreslog stämman att anse motionen besvarad.  
 
Stämman beslutade att anse motionen besvarad. 
 
Poströstningen utföll enligt följande 
Besvarad Bifall Avslår Avstår Ogiltig 
52 13 12 12 0 

 
 

§ 20. Avslutning 
 
Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad 
 

Assently: 5400331791f79b67a03517759b442ce52f3bd6330fe6eaa56c935dc4fed2093193f571a08732ee73a7fb3a3063e60551f5467bc80d638067065307d0974451f7

Signerat originalprotokoll finns på föreningskontoret. Du kan vid behov 
begära att få en kopia.
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EXTRASTÄMMA
Vid ordinarie stämma år 2022 lade styrelsen 
fram ett förslag till nya stadgar. När en bostads-
rättsförening ska ändra sina stadgar krävs att 
två på varandra följande stämmor beslutar att 
anta de nya stadgarna. Det kan ske vid såväl 
ordinarie som extra stämma.

Som framgår av protokollet från ordinarie stämma 
den 29 juni, så antogs de nya stadgarna genom att 
en majoritet biföll förslaget. Därefter hölls en extra-
stämma den 31 augusti för att, enligt lag, besluta 
om stadgarna på nytt. Vid extra stämman krävs att 
en kvalificerad majoritet bifaller förslaget för att de 
nya stadgarna ska antas. 

Poströstning
Eftersom föreningen vid den ordinarie stämman 
tillämpat poströstning och digital redovisning 
av resultatet, ansåg styrelsen att det var lämpligt 
att genomföra extrastämman på samma vis. På 
så sätt kunde mycket av materialet återanvän-
das, och både planeringen och genomförande 
kunde ske tids- och kostnadseffektivt. 

Poströstningens resultat livesändes via Youtube. 
Inspelningen går även att se i efterhand. Länk: 
porkala.se/foreningsstamma/extrastamma-2022. 
Protokollet från stämman finner du på kommande 
sidor. 

Deltagande och resultat 
Vid extrastämman deltog 94 av föreningens 
medlemmar. En kvalificerad majoritet av 
deltagarna biföll förslaget till nya stadgar. Det 
innebär att de nya stadgarna är godkända av 
föreningens medlemmar.

Vad hände sedan?
För att de nya stadgarna skulle bli giltiga behövde 
en anmälan om ändring av stadgarna skickas till 
Bolagsverket tillsammans med bestyrkt kopia av 
protokollen från båda stämmorna. Bolagsverket 
granskar protokollen mycket noga. Finner Bolags-
verket att beslutet inte är fattat i rätt ordning eller 
att stadgarna strider mot lagen, vägras registre-
ring och stadgarna kan inte tillämpas. 

Den 22 september 2022 bekräftade Bolagsverket 
att de hade registrerat ändringen av våra stadgar. 
Det innebär att de nya stadgarna nu är gällande.

Stadgarna är en bostadsrättsförenings grund-
läggande regler, och därför är det av största vikt 
att du som medlem i föreningen har tagit del 
av och förstått dem. Du hittar de nya stadgarna 
här: porkala.se/stadgar.

Antagandet av de nya stadgarna innebar även 
att föreningen utträdde ur HSB. Föreningens 
HSB-ledamot, Erik Hickman, har således lämnat 
styrelsen.

De nya stadgarna innehåller även en bestäm-
melse som säger att endast medlem kan vara 
verksam i föreningens styrelse och valbered-
ning. Ardavan Sabouri, som antogs som supp-
leant vid ordinarie stämma, är inte medlem i 
föreningen och har därför lämnat sitt uppdrag. 
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Protokoll från extrastämma den 31 augusti 2022 för HSB Brf Porkala 
nr 249 i Stockholm

Datum och tid: 31 augusti 2022 klockan 15.00

Plats: Föreningslokalen.

Styrelsen har i enlighet med § 27 i Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att extrastämman ska genomföras 
via poströstning och att medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan rösta via ett formulär.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades.

§ 2. Val av stämmoordförande

Ove Schramm utsågs till stämmoordförande. 

§ 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande upprättade protokollet.

§ 4. Godkännande av röstlängd.

Det inkom 94 poströster, vilka utgjorde röstlängd.

§ 5. Fastställande av dagordning
Dagordningen presenterades för medlemmarna i kallelsen.

§ 6. Val av två justerare samt rösträknare

Linda Juntunen och Kerstin Strömberg utsågs till justerare.
Emelie Eriksson och Jonas Calander utsågs att räkna rösterna.

Assently: 81244c3b7dcc3365bdae22d01b871b22c84d1bd6113435abfe49b88bc472a964762623ee1fed5d5760b97d0e99d1301af7b465c7bc2494e2546e5eb582e771b1
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§ 7. Frågan om kallelse behörigen skett.

Kallelse till stämman utfärdades den 17 augusti 2022 vilket var två veckor innan 
extrastämman. 

§ 8. Frågan om stämman ska slutföras eller bordläggas.

På frågan om extrastämman ska genomföras eller bordläggas röstade 60 för att genomföra 
stämman och 12 röstade för att bordlägga den. 20 valde att avstå från att rösta och två röster 
var ogiltiga.  

Det beslutades att genomföra stämman. 

§ 9. Framlagd proposition gällande nya stadgar

Styrelsen har lagt fram en proposition att anta nya stadgar. Proposition, förklaring samt 
förslag till stadgar har sänts ut med kallelsen. På ordinarie stämma den 29 juni 2022 har ett 
likalydande förslag antagits med enkel majoritet av de röstande. Nu fråga om att anta 
förslaget med kvalificerad majoritet.  

Stämman beslutade med 62 röster för och 11 röster emot att anta förslaget till nya stadgar. 
19 avstod och 2 röster förklarades ogiltiga.  

Extrastämman beslutade att anta styrelsen förslag till nya stadgar. 

§ 10. Avslutning

Stämman avslutades. 

Assently: 81244c3b7dcc3365bdae22d01b871b22c84d1bd6113435abfe49b88bc472a964762623ee1fed5d5760b97d0e99d1301af7b465c7bc2494e2546e5eb582e771b1
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STIGANDE ELPRISER
Många faktorer påverkar ditt elpris, allt från 
väder till råvarupriser, räntor och valutor. Just 
nu råder rekordhöga bränslepriser, då Ryssland 
stoppat gasleveranser till Europa. Det, i kombi-
nation med mindre blåst, förorsakar stigande 
elpris och därmed stor oro hos många hushåll.

Hur påverkar detta din avgift?
Varje månad betalar du en avgift till förening-
en. Den avgiften täcker föreningens primära 
utgifter. Stiger föreningens utgifter brukar även 
avgiften att behöva höjas. Många bostadsrätts-
föreningar står inför höjda utgifter till följd av 
de stigande elpriserna, och därmed även inför 
höjda avgifter.

Brf Porkala har ett fastprisavtal på el som löper till 
och med oktober 2023. Det innebär att föreningens 
ekonomi just nu inte påverkas av de skenande 
elpriserna. Vi betalar idag endast 32,5 öre per 
kWh. Därutöver har du ett eget elavtal för din 
egen elförbrukning. Hur mycket du påverkas av 
förändringar i elpriserna beror på om du betalar 
ett rörligt eller ett fast pris, men oavsett hur ditt 
avtal ser ut är det i dessa tider viktigt att dra ned 
på elkonsumtionen. 

NYA LEVERANTÖRER AV 
TJÄNSTER
Under det gångna året har en arbetsgrupp i 
styrelsen, tillsammans med en extern aktör, 
försökt finna det bästa sättet att driva och styra 
föreningen. 

Fastighetsförvaltning och 
fastighetsskötsel
Föreningen har tidigare köpt teknisk och 
 administrativ förvaltning från Fastum Teknik, 
fastighetsskötsel från Primär och ekonomisk 
förvaltning från Simpleko.

Antalet leverantörer och kommunikationen 
mellan dem upplevdes som ineffektiv och 
därmed kostsam. Styrelsen önskade därför att 
teknisk-administrativ förvaltning och fastighets-
skötsel skulle skötas av en och samma leveran-
tör. Efter omfattande arbete med förfrågnings-
underlag och intervjuer med potentiella 
entreprenörer beslutade styrelsen i september 
att teckna avtal om båda dessa tjänster med 
Riksbyggen.

Det innebär nya kontaktuppgifter till förvaltare 
och felanmälan gäller sedan 1 oktober 2022. De 
nya kontaktuppgifterna är följande:

Förvaltningsärenden 
Miltos Vourkas
Telefonnummer: 08–602 37 24
E-postadress: miltos.vourkas@riksbyggen.se

Felanmälan
Telefonnummer: 0771–860 860 (gäller även jouren)
Via Mitt Riksbyggen: mitt.riksbyggen.se

Städning
Sedan en tid har det inkommit många klagomål 
på städningen av föreningens gemensamma 
utrymmen. Styrelsens arbetsgrupp utarbetade 
därför ett nytt förfrågningsunderlag med städ-
frekvenser som bättre motsvarade föreningens 
behov. Den entreprenör som bäst kunde leva 
upp till kraven var Primär Städ, med vilka 
föreningen därmed tecknade nytt städkontrakt.

Styrelsen och föreningskontoret välkomnar våra 
nya leverantörer. Vi ser fram emot gott samarbe-
te och effektiv drift av föreningen. 

mailto:miltos.vourkas%40riksbyggen.se?subject=
http://mitt.riksbyggen.se
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UPPFÖLJNING AV STÄMMO-
BESLUT 2021
Vid stämman 2021 fattades flera beslut som 
 styrelsen och förvaltningen har jobbat med 
under året som gått. De flesta besluten är verk-
ställda, och du har bland annat kunnat läsa om 
upprustningen av cykelrummen och de nya 
pappers korgarna i tidigare nummer av Porkalen.

Två beslut från stämman har dock inte nämnts 
i någon större utsträckning och vi tyckte att det 
var dags att redogöra för hur det går med dem. 

Städning av korridorer i 
källarförrådsutrymmen
En motionär föreslog att eluttag skulle tillföras 
förrådsutrymmena för att underlätta städning. 
Styrelsen svarade genom att tala om att man 
kommer att utöka städningen av korridorerna i 
förrådsutrymmena. 

Som vi berättar på föregående sida, har föreningen 
tecknat ett nytt städavtal med Primär Städ. När de 
startade sitt uppdrag hos föreningen den 1 oktober 
så ingick städning av korridorerna i källaförråds-
utrymmena, och därmed är beslutet verkställt.

Upprustning av miljörum 
En medlem föreslog i sin motion att föreningen 
skulle rusta upp miljörummen. Styrelsen var 
också av åsikten att en uppdatering av skyltarna 
i miljörummen kunde bidra till en väsentlig 
förbättring av situationen. Stämman höll med 
och beslutade att skyltarna i miljörummen 
skulle bytas ut. 

Skyltarna beställdes av Ragn-Sells, som hanterar 
avfallet i miljörummen, redan i maj 2021. Ragn-
Sells hade då problem med sitt beställnings-
system och kunde inte motta beställningen. En 
ny beställning gjordes oktober 2021, men några 
nya skyltar är ännu inte uppsatta. Ärendet har 
uppenbarligen fallit mellan stolarna. Styrelsen 
kommer att arbeta för att skyndsamt se till att 
tydligare skyltar kommer på plats så att beslutet 
verkställs.



LÄGENHETSFÖRRÅD
Till varje lägenhet hör ett förråd där du kan 
förvara säsongsbetonade saker eller sådant som 
du inte använder så ofta. Det finns dock flera 
anledningar till att fundera på vad du förvarar i 
ditt förråd. Vissa föremål är faktisk inte tillåtna 
att förvara i lägenhetsförråden.

Vad får du inte förvara i ditt 
lägenhetsförråd?
Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga varor 
i lägenhetsförrådet. Exempel på brandfarliga 
varor är bensin, koncentrerad spolarvätska, 
etanol, metanol, xylen (ingår bland annat i vissa 
lösningsmedel), vissa snabbtorkande färger 
och rostskyddsfärger, fotogen, naftaprodukter, 
tändvätska, dieselolja och eldningsolja.

Hur vet man om en vara är brandfarlig? Alla 
förpackningar till brandfarliga varor är märkta 
enligt gemensamma regler inom EU. Följande 
märkningar gäller för brandfarliga, oxiderande 
och explosiva varor:

Du kan läsa mer om brandfarliga varor hos 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap: 
www.msb.se.

Annat som är olämpligt att förvara i 
sitt lägenhetsförråd?
Du bör inte förvara värdefulla föremål i ditt 
lägenhetsförråd. Även om förrådsutrymmet 
omfattas av din hemförsäkring så täcker den 
inte alltid stöldbegärlig egendom, som exem-
pelvis värdefull konst, antika föremål eller ny 
elektronik. Det är även värt att tänka efter vilka 
saker som har affektionsvärde för en själv, som 
foton exempelvis. Dessa kan ha ett större värde 
för dig än vad hemförsäkringen täcker.

Vill man förvara kläder eller andra textilier i 
förrådet bör man lägga dem i vakuumpåsar för 
att skydda dem mot fukt och skadedjur.

Rensa ditt förråd med jämna 
mellanrum
Att då och då rensa i sitt förråd kan vara tråkigt, 
men är nödvändigt. Det blir lätt fullt i förrådet och 
till slut staplar man sakerna på varandra. Före-
bygg problem genom att städa förrådet regelbun-
det och rensa ut sådant du inte längre behöver. 

En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att 
förenings förrådsutrymmen även utgör skydds-
rum. Om en kris uppstår och skyddsrummen 
behöver nyttjas, så måste förråden tömmas för 
att göra plats för människor att ta skydd. Det är 
ytterligare en anledning till att hålla ordning i 
ditt förråd och undvika att förvara sådant som 
du ändå inte kommer att använda.

När du rensar ut ditt förråd bör du fundera på 
vad du gör med de föremål som rensas ut. Du 
får inte slänga grovavfall eller farligt avfall i 
föreningens miljörum.

Har du däremot föremål som är i dåligt skick 
och inte kan återanvändas ska de återvinnas. 
Om föremålen inte kan slängas i de kärl som 
finns i föreningens miljörum är det återvin-
ningscentralen som gäller. Möbler, husgeråd, 
kläder och andra föremål som är i gott skick kan 
med fördel användas av någon annan istället 
för att slängas/återvinnas. Dessa föremål bör 
du sälja, ge bort till en vän eller skänka till en 
secondhandbutik.
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FÖRENINGENS CYKELRUM
Efterfrågan på parkeringsplats i cykelrummen 
är hög. Samtidigt står det cyklar och andra 
föremål i cykelrummen som inte används. 
Under sommaren har föreningskontoret därför 
påbörjat en rensning av föreningens cykelrum. 

Vilka får ha sin cykel i föreningens 
cykelrum?
Cykelrummen ska endast nyttjas av medlem-
mar som använder sin cykel. Har du en cykel 
som du inte använder ska du förvara den på 
annan plats, t.ex. i ditt källarförråd.

För att få en plats i cykelrummet behöver du 
kontakta föreningskontoret. Föreningskontoret 
fördelar då en ledig plats till dig och förser din 
Aptusbricka med behörighet till cykelrummet.

Om du tidigare har blivit tilldelad en cykelplats 
som du inte använder ber vi dig kontakta fören-
ingskontoret, så att vi vet att platsen är ledig för 
någon annan att nyttja. 

Rensning av cykelrummen
I juli månad markerades samtliga cyklar och 
övriga föremål i föreningens cykelrum med ett 

blått snöre. De cyklar som fortsatt har ett blått 
snöre på styret den 9/11 kommer att rensas 
bort. Om du vill behålla din cykel och din plats 
i cykelrummet tar du bort det blå snöret från 
cykeln. 

Om du däremot vill behålla din cykel men inte 
din plats i cykelrummet gör du följande:

1. Ta bort det blå snöret från ditt styre. 

2. Flytta din cykel från cykelrummet och 
förvara den förslagsvis i ditt lägenhetsförråd.

3. Hör av dig till föreningskontoret och tala om 
att du inte vill behålla din plats, så att den 
kan tilldelas någon annan. 

Om du inte tar bort det blå snöret från din cykel 
före 9 november kommer cykeln att plockas 
bort från cykelrummet och därefter förvaras 
av Cykelåtervinningen i 6 månader. Under den 
tiden kan du återfå din cykel mot beskrivning, 
men direkt efter dessa 6 månader tillfaller cykeln 
föreningen och kommer då att säljas, återvin-
nas eller skrotas. Därefter blir den aktuella 
parkerings platsen åter ledig.
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TACK TILL DIG SOM BETA-
LAR AVGIFTEN I TID!
Varje månad betalar du en avgift till föreningen. 
En absolut övervägande majoritet av fören-
ingens medlemmar betalar avgiften i tid, men 
dessvärre har föreningen en del medlemmar 
som inte gör det.

När ska avgiften betalas?
På din avgiftsavi framgår avgiftens förfallo-
dag, d.v.s. det datum när avgiften ska vara 
föreningen tillhanda. Detta datum är alltid 
sista vardagen före månadsskiftet enligt 7 kap. 
14§ Bostadsrättslagen. Ett vanligt misstag är att 
utföra betalningen sista vardagen före månads-
skiftet. Då kommer nämligen avgiften att vara 
före ningen tillhanda för sent.

Vad händer när du inte betalar din 
avgift i tid?
När en medlem åsidosätter sina förpliktelser 
genom att vid upprepade tillfällen vara sen med 
inbetalning av avgiften, riskerar denna medlem 
att bostadsrätten förverkas i enlighet med bestäm-
melsen i 7 kap. 18§ samt 23§ Bostadsrättslagen. 
Styrelsen har då möjlighet att säga upp medlem 
för avflyttning om inte rättelse vidtas. 

Föreningen har för närvarande ett direktinkasso-
avtal med Simpleko. Det innebär att sena eller 
uteblivna betalningar skickas direkt till inkasso. 
Det utgår då ingen påminnelse och därmed inte 
heller någon påminnelseavgift till medlemmen. 

I enlighet med föreningens nya stadgar kommer 
denna rutin att ändras. Från och med den första 
december 2022 kommer påminnelse att skickas 
vid utebliven betalning. Denna påminnelse 
skickas den 5–6 aktuell månad. En påminnelse-
avgift debiteras därmed.

Anslut dig till autogiro
Ibland kan misstag eller olyckor inträffa som 
kan medföra att avgiften betalas för sent, exem-
pelvis till följd av en sjukhusinläggning eller en 
semesterresa. 

För att eliminera den risken uppmanar styrelsen 
samtliga boende att ansluta sig till autogiro för 
betalning av avgiften. På så vis slipper du hålla 
reda på avin och dess förfallodatum, samtidigt 
som du säkerställer att avgiften betalas i tid, 
vilket gagnar både dig och föreningen. 

Anslut dig till autogiro genom att logga in med 
bank-ID på portal.simpleko.se/kundportal/login. 

På sidan ”Aktuellt” kan du se alla dina avier. Till 
höger finns en knapp som heter ´́ Gå till avise-
ringssida´́ . Om du klickar på den öppnas ett nytt 
fönster. Scrolla då ned så kommer du till rubriken 
´́Ändra aviseringssätt´́ . Välj där ”Autogiro” och följ 
instruktionerna. Se bilder längst ned på denna sida. 

Du kan även ringa Simpleko på 018-66 01 60 för 
att få hjälp. 
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VAD HÄNDE I FÖRENINGEN 
FÖR 20 ÅR SEDAN?
Under 2021 introducerade redaktionen en ny 
artikelserie: ’’Vad hände i föreningen för 20 år 
sedan?’’. I detta nummer av Porkalen kommer 
vi ta er tillbaka till vad som hände i föreningen 
hösten 2002.  

Stenhagens bollplan 
I Porkalen nr 3 2002 kan vi läsa om planer på 
utveckling av Stenhagens Bollplan och om att 
väga olika intressen mot varandra när det kom-
mer till samhällsutveckling. 

I slutet i 90-talet så fråntogs Kista idrottsplats 
från Stockholms idrottsförvaltning. När affären 
gjordes upp var löftet att Kista skulle ersättas 
för den förlorade idrottsplatsen. Därför presente-
rades planer på ombyggnation/upprustning av 
två idrottsplatser, däribland Stenhagens Bollplan 
som ligger vid Porkalagatan.

Den initiala planen var att bollplanen skulle 
förses med konstgräs samt en läktare på slänten 
upp mot Porkalagatan. Ett nytt omklädnings-
rum, ny belysning och en parkeringsplats för 
bilar ingick även i planen. Synpunkter på planen 
kunde lämnas till Stockholms stadsbyggnads-
kontor fram till 30 september 2002. Därefter 
skulle kommunen fatta beslut om planen. 

Även om man kunde förstå att det fanns ett 
behov av idrottsplatser i området, så var dåva-
rande styrelse bekymrad över hur en läktare och 
eventuell stark belysning skulle påverka boende 
på Porkalagatan. 

Hur kan man påverka?
När kommunen planerar att göra ändringar i 
den fysiska miljön så tar man fram en så kallad 
detaljplan. Alla detaljplaner skickas ut på sam-
råd till dem som direkt berörs av planen samt 
görs tillgängliga för allmänheten via exempelvis 
kommunens hemsida. Under samrådet ges 
medborgarna möjlighet att studera kommunens 
förslag och ge synpunkter på det. Ibland hålls 
samrådsmöten där allmänheten ges tillfälle att 
diskutera förslaget med kommunala förtroende-
valda och tjänstepersoner. Som medborgare har 
du därmed möjlighet att påverka utvecklingen 
av den fysiska miljön. 

Vad hände med bollplanen?
Efter genomfört samråd gjordes korrigeringar 
i förslaget på upprustningen av Stenhagens 
Bollplan. Som en följd av synpunkter inlämnade 
av styrelsen angav kommunen att läktarens 
storlek skulle minska för att minimera störningar 
för de boende. Vid projekteringen skulle även 
idrottsförvaltningen studera läktarens och belys-
ningsarmaturernas utformning närmare för att 
minimera eventuella störningar för de boende.

Stenhagens Bollplan idag. 

Som du ser på bilden ovan har kommunens 
plan överhuvudtaget inte verkställts. Idag är 
Stenhagens Bollplan mer av en outnyttjad 
grusplan än en idrottsplats. Däremot har en 
uppskattad och välanvänd konstgräsplan till-
kommit i Porkalaparken.

Konstgräsplan i Porkalaparken. 
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VÄRME I LÄGENHETEN
Sommaren har passerat, och i år fick vi upp-
leva några riktigt varma dagar. När det blir 
väldigt varmt ute påverkar det givetvis vårt 
inomhusklimat, vilket fått många att undra 
hur varmt det får vara i lägenheten och vilket 
ansvar bostadsrättsföreningen har för att 
temperaturen inte blir för hög.

Hur varmt får det vara i lägenheten?
Folkhälsomyndighetens allmänna råd är att 
inomhustemperaturen i en lägenhet inte bör 
överstiga 26 °C under sommaren och 24 °C under 
resten av året. Bostadsrättsföreningen ansvarar 
för att inomhustemperaturen följer Folkhälso-
myndighetens råd vid normala sommartempe-
raturer, men vid tillfälliga värmetoppar får man 
acceptera temperaturer på upp till 28 °C.

Vid extrema värmeböljor är det oundvikligt att 
högre temperaturer uppstår inomhus, och man 
kan då inte kräva att bostadsrättsföreningen 
vidtar åtgärder som att exempelvis installera 
klimatanläggningar för att sänka inomhustem-
peraturen när den överstiger 26 °C. I stället får 
man som boende försöka ta till egna åtgärder 
för att hålla inomhustemperaturen så låg som 
möjligt. 

Vad kan du göra på egen hand?
När värmeböljor inträffar kan vi inte göra mycket 
mer än att vidta individuella åtgärder för att 
hålla nere inomhustemperaturen så mycket som 
möjligt och hoppas på att värmeböljan passerar. 
Nedan följer några råd på vad du själv kan göra 
när inomhustemperaturen blir för hög:

• Dra ned persienner eller gardiner på dagtid 
för att stänga ute värmen från solen.

• Vädra bara på kvällar och nätter, det vill 
säga när temperaturen är lägre utomhus än 
inomhus. Om möjligt öppnar du fönster åt 
flera håll, så att det blir korsdrag.

• Stäng av värmekällor som till exempel datorer, 
TV och andra elektriska apparater.

• Använd en fläkt för att få luften att cirkulera 
och därmed kyla.

• Drick ordentligt med vatten och undvik 
fysiska påfrestningar.

Om dessa åtgärder inte räcker kan du givetvis 
skaffa en egen, bärbar klimatanläggning. Tänk 
dock på att de kostar i både inköp och drift och 
att de kanske inte kommer till användning mer 
än några veckor under året.



NYHETSNOTISER

Obehöriga i Porkalafaret
På senare tid har det i Porkalafaret vid flera till-
fällen vistats obehöriga personer som skräpat ned 
och bidragit till en otrygg känsla för många boende 
i föreningen. Föreningen har bett Securitas att 
utföra extra ronderingar i Porkalafaret samt tipsat 
polisen om händelserna. Om du vistas i Porkala-
faret och upptäcker aktiviteter som du misstänker 
är kriminella eller skapar otrygghet, ber vi dig att 
kontakta polisen.

Tänk på var du rastar din hund
Det har inkommit klagomål till föreningskontoret 
om att många låter sina hundar kissa vid entré-
erna och ibland även i trapphusen. När det sker 
uppstår otrevlig lukt och svåravlägsnade fläckar. 
Att få bukt med problemet är svårt eftersom även 
förbipasserande människor kan rasta sina hundar 
vid våra entréer. Vi vill dock uppmana er att hålla 
koll på era fyrbenta vänner och inte låta dem 
kissa vid entréerna eller i trapphusen. 

Stambyte
I våras träffade styrelsen fem kandidater för 
projektledning av stambytet. De gjorde alla ett 
mycket gott intryck men skilde sig åt i många 
väsentliga avseenden. Ett förfrågningsunderlag 
skickades till samtliga kandidater och anbud 
inkom till föreningen den 15/9. Styrelsen står 
nu inför uppgiften att jämföra de olika anbuden 
och välja den entreprenör som ska få projektleda 
stambytet i föreningen.

Kontroll av folkbokföring
Två gånger om året kontrollerar föreningskontoret 
folkbokföringen av föreningens medlemmar. Det 
görs i synnerhet för att motverka olovlig andra-
handsuthyrning.

Vid vårens kontroll upptäcktes 63 fall där 
lägenhets innehavaren inte var folkbokförd på 
sin lägenhet. Dessa medlemmar ombads att 
folkbokföra sig på sin lägenhet, alternativ in-
komma med en ansökan om andrahandsuthyr-
ning i fall någon annan var boende i lägenheten. 
Av de aktuella medlemmarna var det 14 som 
inte vidtog rättelse, och deras ärenden överläm-
nades därför till föreningens jurist för vidare 
utredning om olovlig andrahandsuthyrning. 

Nu påbörjar föreningskontoret en ny kontroll 
av folkbokföringen, dels för att följa upp vårens 
ärenden, dels för att upptäckta nya fall av miss-
tänkt olovlig andrahandsuthyrning. 

Vattenskada på Sibeliusgången 
Den 19 augusti inträdde en stor vattenskada på 
Sibeliusgången 32. Dessvärre tog det tid innan 
jouren kunde komma ut till föreningen och 
åtgärda skadan, vilket gjorde att även flertalet 
lägenheter på våningarna under drabbades. 

Vi vill uppmana er medlemmar att alltid kon-
takta brandkåren vid en akut vattenskada. Vi 
vill också tacka den medlem som denna dag 
ringde brandkåren, vilket med säkerhet var 
avgörande för att vattenskadans påverkan på 
omkringliggande lägenheter minimerades. 

Förlängning av tunnelbanan
Arbetet med att förlänga tunnelbanan från 
Akalla station till Barkarbystaden fortskrider. 
I höst planerar Region Stockholm att starta 
arbeten ovan jord vid Akalla station, utanför 
bussterminalen. Ett schakt för ventilation ska 
byggas om, och det arbetet berör främst dig 
som bor och vistas i närområdet. Arbetet börjar 
med rivning av asfalt, refuger och stenläggning 
runt schaktet. Det kommer att göras nattetid när 
busstrafiken inte är igång. Andra arbetsmoment 
som kan höras och kännas är borrning och 
sprängning. Aktuell information finner du på 
nyatunnelbanan.se/akalla.

Busstrafiken går enligt tidtabell vid terminalen. 
Ombyggnaden av schaktet beräknas vara klar 
efter sommaren 2023.

Arbetet i tunnlarna bakom Akalla station 
fortsätter. Nya och gamla tunnlar borras och 
sprängs ut. Du som bor eller vistas vid stationen 
kan både höra och känna vibrationer från arbe-
tet. Tunnelbanetrafiken påverkas dock inte.

Om du har frågor om utbyggnaden, kontakta 
kundtjänst på telefonnummer 08-600 10 00.
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KOM OCH TRÄFFA STYRELSEN!
Har du frågor eller synpunkter som du vill framföra till 

 styrelsen? Vill du engagera dig i föreningen, men vet inte hur? 
Styrelsen bjuder in er medlemmar till en fika i förenings-

lokalen på Sibeliusgången 52 och svarar på era frågor.
 

Datum och tid: onsdagen den 23/11 kl. 17:00–19:00 

Varmt välkommen!

Det kommer att vara ett begränsat antal deltagare vid träffen. Vänligen anmäl 
ditt deltagande till info@porkala.net senast måndagen den 21/11. Vid stort 
intresse kommer fler träffar att anordnas. 


