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7 PORKALEN

Föreningskontoret
Sibeliusgången 34 E-plan

Fax:
E-post:

öppettider:
Mån-Fre 07:00-10:00
Mån (udda veckor) 19:00-20:00*
* bemannad av styrelsemedlem

Felanmälan fastighet
Primär

HSB Servicecenter 0104211 00

ISS Facility Services AB 018-66 01 60

Felanmälan garageport 08-618 01 80

Felanmälan hiss 08-2133 00

Länsparkeringsbevakning AB 08-735 60 20

Securitas 070'6,44 36 15

Nyckelhantering, överlåtelset
pantärenden, kontrakt, hyreslokalel
garage, P-platser m.m.

porkala@telia.com

Telefontid:
Mån-Fre 07:00-12:00
övrig tid : telefonsvarare

Felanmälan vardagar 07:00-1 6:00
E-post: felanmalan@primar.se
Hemsida : wrvrv. pri mar.se
Kicka på fliken "Felanmälan" och väf
"Hyresgäsf". Felanmälan genom
e-posUhemsida tillgänglig dygnet runt

Telefontid 08:00-1 6:30

Frågor om hyror och avgifter

Kone AB

Hissgruppen AB

Parkeringsbevakning på
föreningens mark

Övriga bevaknings- och
störningsfrågor

08-750 66 30

08-751 57 71

08-12 00 27 08
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Ansvarig utgivare:
Lars-Åke H. Hedberg
Ordfiirande

Besöksadress:

Brf Porkala
Sibeliusgången 34
16472 KISTA

Redaktör:
Jari Juntunen

Hemsida:
www.porkala.se
E-post:
porkala@telia.com

Artiklar utan namn på

Rirfattaren svarar red-
aktionen fiir.

Har ni ftirslag på vad ni vill
läsa om i Porkalen?
... eller ni kanske vill bidra
med en artikel eller
krönika? Hör av er då till
porkala@telia.com och

skriv "I// Porkalen" i
ämnesraden så kanske det

du skriver kommer med i
nästa nummer av
PORKALEN.

Nästa nummer utkommer i
februari. Sista dag fiir insänt
material: 2 februari.

Tryckeri:
APEC-Tryck och FörlagAB
Spånga,08-761 81 18

l'.,

Bilder från invigningen
Bilder: Lars-Åke

med öppet hus och fika. Renoveringen drog ut på tiden på grund av händelser vi

skrivit om itidigare nummer av Porkalen. Nu kan alla boende äntligen hyra vår

fräscha föreningslokal.
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Akuta fel
Primär fastighetsjour

vardagar'16:00-07:00 samt helger
Obs! Om utryckningen ei
bedöms som akut, måste den
boende själv betala för den

08-12 00 27 08
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Återvinning - Så här gör du servlce.
*I grovsoprummen finns
batteriholkar (röd brevlåda) for
uttjänta batterier.
Möjlighet att lämna mindre
elavfall i en binge.
*En binge lor
glödlampor/lågenergilampor och
lysrör. Obs! Tänk päatt
lågenergilampor som gått sönder
är miljöfarligt avfall på grund av
kvicksilverdammet och inte ffir
lämnas bland övrigt. Sådant

måste läggas i en forsluten
container som märks miljöfarligt
och vad den innehåller.
*Vitvaror är ni själva ansvariga
lor att ta hand om. Ofta ingår
hämtning av de gamla när man
köper nya eller ftir en liten
kostnad. Föreningen har
möjlighet aff ta hand om dessa i
liten mängd om omsländigheterna
gör att de inte kunnat hämtas i,
samband med köp av ny. Man
ställer den då i grovsoprummet

där loreningens personal sedan

flyttar denna till
uppsamlingsrum. Om detta

missbrukas och mängden ökar
eller vitvaror ställs på andra
platser kommer policyn att

Julsopor
Nu stundar snart julen och det
ger vissa forändringar i de sopor
som produceras. Alla
lorpackningar i papp och
julklapps papper kan med lordel
slängas hopvikt i
pappersåtervinningen i
grovsoprummet. Om de slängs i
sopnedkastet kan det leda till
stop eller att det fulls upp. Släng
inte vätskor ned i sopnedkastet

och kom ihåg att inte hälla ut fett
i avloppet.
Om ni har köpt en riktig julgran

ändras och alla måste ansvara

lor det helt själva.
*I grovsoprummet i Porkalafaret
finns även ett rum fiir möbler.
Vad det gäller övriga sopor får
man forsöka använda sunt
fornuft.

så är det möjligt att slänga denna

i grovsopbingen lor öwigt
avfall. Den ska då delas upp i
mindre bitar (kapa av grenar och
dela stammen) och kan med
ftirdel slängas innan alla barren
börjat lossna. Har ni en plastgran

som ni tröttnat på skall denna

också kastas i övrigt bingen och
inte for plast återvinning.
Metall forpackningar och glas

ördelas i de bingar i
grovsoprumfiet som normalt
används.

miljösopbil som kommunen har
(hämtningstider står bl.a. på
www.stockholm.se och i
lokaltidningen).
Inga byggsopor får lämnas i
glovsoprummen.

Sopor producerade genom
näringsverksamhet kräver
separata avtal (detta har de av

våra lokalhyresgäster som får
lämna delar av de sopor de

producerar).

Eftersom det inte sker hämtning
på röda dagar och helgen i år

lordelar sig så många vardagar
blir helg är det viktigt atttiltka
på att packa sopor bra och
forsöka slänga så inte bingarna
blir tulla i fortid.
Kom ihåg att miljöfarligt avfall
inte får lämnas i
grovsoprummet.

Det är viktigt att
återvinna det man kan.
Ibland kan det dock
vara svårt att veta i
vilken binge det ska
sorteras i. Läs vidare
så har du kommit en
bra bit på vägen.

De sopor som en vanlig privat
person producerar kan lite grovt
delas upp på hushållssopor,
grovsopor, byggsopor, elavfall,
milj öfarligt och övrigt.
I fiireningen finns möjlighet att
kasta hushållssopor och grov-
sopor, men det finns även vissa
möjligheter att ta tillvara annat.

Vanliga hushållssopor (det som

produceras under en "nomal"
dag i hushållet) är främst sopor
som kommer till runt maten och
det dagliga livet. Detta slängs i
sopnedkastet och det viktiga här
är att tänka pä att allt ska vara
ftirpackat (t.ex. i en plastpåse

eller ett mjölkpaket eller
liknande). Man får inte slänga

saker större än trummans
öppning som man klämmer in
eller som kan veckla upp sig
(t.ex. pizza kartonger eller
paraply). Sådant skall helst
slängas i grovsoprummen eller
möjligen delas i bitar så det inte
är risk ftir stopp i trumman.
Utöver att det inte går att
använda sopnedkastet leder
stopp i trumman till kostnader
fiir rensning fiir fiireningen
vilket drabbar alla medlemmar.
Många saker ska källsorteras ftir
att spara miljön och dessa skall
lämnas i grovsoprummet även

Text: Mats Björndahl

om de även skulle kunna slängas

i sopnedkastet.

Föreningens sopnedkast är kopp-
lat till en central sopsugstation
(vid simhallen) och alla hus-
hållssopor sugs via rörsystem dit
ftir komprimering några gånger

om dagen.

Sortering
I grovsoprummet slängs:

Metall avfall: Detta är främst
konservburkar, men även gamla

kastruller, metallforemål och
liknande.
Glas: Detta är genomskinligt
eller "frostat" glas, men inte
speglar eller liknande. Glas
sorteras på klart (vitt) och fårgat
glas. Allt skall vara ursköljt så

det inte luktar illa.
Plast: Allt påtänkligt som är
gjort av plast och har
återvinningssymbolen i botten
(en triangel av pilar). Ätare
ftiremål har inte denna och då

får man använda sunt fiirnuft.
Exempel en hink och många
andra hårdplaster hör hemma i
plaståtervinningen. Allt skall
vara ursköljt så det inte luktar
illa.

Om du ser denna symbol på

nåt du ska göra dig av med

så kan du ta en omväg till
grovsoprummet med den.

Bild : sv.wikipedia.org

Papper: Här slängs nästan allt av
papper (bland annat böcker).
Masonitskivor är av pressat papp
men slängs inte här utan i öwiga
grovsopor. Så kallade ftinster-
Irivert (kuvert som har ett
genomskinligt ftinster ftir
adressen) skadar processen och
får inte slängas bland pappers-

återvinning (dessa slängs

antingen med övrigt skräp i
sopnedkastet eller så river man
bort fonstret och slänger i
pappersåtervinning). Kom ihåg
att inte slänga tidningarna i en

plastkasse utan töm denna i
bingen eller använd pappkasse.

Öwigt: Skräp från lägenhet eller
fonåd som inte är eldrivet eller
skrymmande (t.ex. möbler)
lämnas i bingarna lor övriga
grovsopor. Byggavfall från
ombyggnader och liknande ska
aldrig lämnas här utan detta är

den boende alltid skyldig att
själv ta hand om. Används en

f,rrma ftir arbetet är denna

skyldig att ta bort soporna som

del av arbetet och det skall ingå i
offerten.
För att underlätta for boende har

ftireningen även viss utökad

Miljöfarligt avfall
Inga miljöfarliga sopor ffir
lämnas i grovsoprufiunen,

slängas i sopnedkastet eller
hällas ut i avloppet. Exempel på

dessa är lösningsmedel, kemiska
restprodukter, målarfårg,

bilbatterier m.m. Dessa lämnas

antingen på kommunens soptipp
eller i den ambulerande

En av Stockholm Stads mobila miljöstationer som åker runt stan för att

samla ihop farligt avfall och småelektronik från stockholmarna.

Bild: Trafikkontoret Stockholm Stad
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Ventilation. Hur funkar det?
Texter: Erik Hörnkvist Grafik: Johan Jarnestad

Ett väl fungerande ventilationssystem kan vara en både
krånglig och dyr historia. Och dessvärre är det alltför lätt
att sabotera - ofta av ren okunskap. Därför är det viktigt att
de boende har kunskap om hur ventilationen fungerar.

TEXTER ocH GRAFTK nÄnlreoe rnAn
FASTIGHETSTIDNINGEN NR 1 2011

Glöm inte luften
vid tätning
Täta hus år energimässigt bra. Men de
tidigare otätheterna fungerade som
luftintag. Se till att ersätta med tillråcklig
nrångd till-luftsventiler. Annars kommer
luften att storma in genom de sma hal
sorn finns. Ett hus kan aldrig bli för
lufttatt. Vad det handlar om år att kunna
styra de nödvändiga luftflödena.
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Våra bostäder har blivit
betydligt tdtare och bättre
isolerade. Men energi-
effektiviseringen har sitt pris.

Luftomsätbringen har minskat
radikalt. Sambanden är
komplexa men helt klart har den

varit en avgörande faktor bakom
den explosionsartade ökningen

av astma och allergi.
1994 infordes OVK

(obligatorisk ventilations-
kontroll) i syfte att komma
tillrätta med problemen. Det har
blivit bättre.

-Men det hinner i princip
alltid bli fel mellan OVK-
omgångarna. Någon har satt in

fel typ av fläk1, någon har täppt
igen inluftsventilerna... säger

Erik Nilsson, energikonsult på

Fasti ghetsä garna Stockholm.
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Felmonterad
köksfäkt
Det kanske v.rnliqaste problernet.
Mortter.rr m.ln en spisfläkt (nred nrotor)
dar dct tidigare satt en spiskapa (utan
nrotor) sa kommer luften att tryckas ut
nagonstans. Troligen kornnrer det .rtt lukta
os i b.rdrurnrlet. I vårsta fall f.tr grannarn.r
in drtt nr.rtos-

i

Luft in
Principen är enkel - lika mycket luft in
som ut. Grånsen för luftombyte år
enligt byggnorm 0.5 omsättningar per
timme. Det stålls in p.r ventilations-
donelr vid kontroller, men lrte s.lll.rn
glonrmer man att kontrollera att
luftintagen är tillräckliga. Luften letar
sig in pa oönskade ställen. Det drarl

Spaltventiler
Dtt ät intc ovanligt att spalt,:cntrlcr stancls
for att rnan ul-rlriever clraq. Glönts cle i

st.lngt l.rge irlir effekten cien rnotsatto,
l-uften ska in i alla f.-rll och m.lr f(rr

"tjyvdrag litc hår och var. För fa
ventrler gör att luftström-

men trlrr för kr.rftiq.

Luft ut t
Alclre hus nred självdrag fungorar
utnrärkt da det är stora skillnadcr mellan
temperatur inne och ute. I manga
f.rstigheter sugs luften ut av en fläkt,
oftast placerad pa vinden eller taket.
Mest energieffektiv ar mekanisk fran-
och till-luf tsvcntiiatron. Dår varmen r

franluften aterförs via tilluftsdon.

+ * Möblera rätt
Det är inte ovanligt att man i lägen-
heter dår det klagas på vörmen stållt en
stor soffa eller ett bord framför ett
element. Då hindras den varma luften fran
att stigä uppåt. lstället far kall luft fritt
fram att rasa ner från fönstret.
Det kan råcka med en tung gardin-
uppsåttning för att störa luftströmmarna.
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Luften ska cirkulera
Luften ska korttr'rt.r in i varclags" oclt sovrurn oclt
srrg.-rs ut tra toaletten och i köket. For .tit det sk.r

funger..r f.'rr inte inneclorr(-r v(rra helt tcit.r.

Evcntucllt kan nran bchö,.,a ta Lrpp cn luf tspringa
cllcr sätta irr vcntilcr.
Stc'rrtger rl.rn till ölltlningarrt.': cl.rr clet .rr t.inkt .rtt
Itrf ten ska rrr lrlir flocjet i lngenheten f el.

t
Så kollar du
frånluftsventilen
Enkelt! Håll en bit toapapper mot frånluftsventilen i

kök eller badrum. Fastnar pappret år suget okei. Om
inte bör fastighetsägaren undersöka orsak. Flåkten
kan stå stilla, filter kan vara igensatta, det kan vara

otillråckligt med tilluft.
Oavsett orsak så år otillråcklig ventilation ett
allvarligt hålsoproblem - både för de boende och
siålva huset.

tRengör ventilerna!
5kruva inte på ventilens inställningsläge.
Då åndras hela balansen. Detta år en fackmans
jobb. Som boende måste man se till att det år
rent så att luften kan passera. Rengör både
ventil i badrum och filter i spiskåpa.

\ t
öppna i vardagsrummet
istället för i köket
Om ventilationen .1r i balans sa slipper du båst
matos i lågenheten med stängd köksdorr och
öppct fönster i exempclvis vardagsrummet.
Stöng åv termostatventilen pa elementen när
dr-r vädrar. Der')na sl.lpper (rnnars fram mer
varnrvatten till elementen utan att det blir ett
dugg varmare i lägenheten.

ffi'.s
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Din bostadsrättsförening har valt att teckna bostadsrättstillägg i Folksam.
Den gäller för dig och alla bostadsrättsägare i din förening. I grunden
behöver du en hemförsäkring för dina personliga saker. Du som bostads-
rättsinnehavare är också skyldig att ha en försäkring för bostadsrätten.
Men nu kan du vara lugn. Nu har du en försäkring för din bostadsrätt
som skyddar allt du bryr dig om.

Bastu

Inom bostadsrättsfiireningen finns det en bastu for
de boende att använda. Bastun är bra att värma sig
i när det är kyligt ute.

Bastun ligger på Kaskögatan 10 (källargången).
Bastun är utrustad med wå duschar, dock så måste

du ta med egen handuk och duschtvåI. Bokning av

bastu gör man med en nyckel och ett litet lås (som

man hade fiin i tiden när man bokade tvättstuga).
Nyckel och bricka till Kaskögatan 10 (baksidan)
får man av tjejerna på fiireningskontoret. När man
har fixat nyckel och bricka till Kaskögatan 10

(baksidan) så är det baru att boka vilken dag och
tid man vill ha bastun. Årskostnaden ftir bastun är

låga 800 kronor och den betalas i samband med

Gym

Föreningen har ett gym som onoast medlemmar
får använda.Gymmet ligger på baksidan av

Porkalagatan 15.

Här finns olika sorters redskap ftir att träna och
hålla kroppen i trim, men duscha får du göra

hemma ftir det saknas dusch på gymmet.

avgiften i januari.

Anmäl ert intresse till foreningskontoret om ni är

intresserade.

Regler ftir bastun:

. Basfu ska användas endast av medlemmar

. Du får inte låna ut bastunyckeln till obehöriga

. Bastu är inte till for attbada hundar/katter i,
tänk på allergiker

. Städa efter Dig - spola rent med slangen

. Ta med Dina egna sopor (burkar, flaskor m.m.).
Det som ni tar dit, ska ni ta med er också

. Den som har sista bastutiden var vänlig och
kontrollera att bastun är avstängd när du går.

Detta ftjr att spara energi.

Årsavgiften ftir gymmet är 1000 kronor och den

betalar du i samband med januariavgiften

Om ni är intresserade så hör ni av er till
ftireningskontoret. Gymmet är inte så stort och
man får därftir inte lämna ut hur många brickor
som helst. Föreningskontoretkontoret kan beräffa

mer om detta och kan även sätta er på en eventuell
väntelista om det skulle vara kö.

Försäkringen gäller för
. sjålva lägenheten med tillhörande utryntnten, dock

endast ör skada som du svarar för på grund av din
undcrhållsskyldighet enligt bostadsrättslagen och
1öreningens stadgar

. last inredning som du själv bekostat

. inglasad balkong/altan

. markis/tak över utcplats allt under 1örutsättning att
skadan inte ersätts genom fastighetens försäkring

. tomtmark som tillhör bostadsrättstöreningen och
som du enligt töreningens stadgar är skyldig att
underhålla

. egendom som är avsedd som fast inredning i bostads-
rätten men som ännu inte blivit monterad. förutsatt
att egendomen är under transport tiil bostadsrätten
eller förvara-s i bostacisrätten eller i dess förråds-
utr)'mmen.

Försäkringen gäller för följande skadehändelser
' Brand. blirt, explosion rned mera
' I,äckage. Oversr,ämning
' Storrn
. Hagel
. Jor:dskah'. jordskred med mera
. Skada orsakadar vilda d_jr"rr

. Hushålisrnaskin- oclr installatlonsskador

. Glasrureskador

. Stöld och skadegörelse
Högsta ersättningsbelopp ör skadehändelser enligt
ovan är lullr'ärde.

Försäkringen gäller tör skada pä eller örlust av ör-
säkrad egendon genom plötslig och oförutsedd hän-
delse (allriskätagande ),

Högsta ersättnin gsbelopp
För skada orsakad genom plötslig och olörutsedd
händelse är högsta ersätt ningsbelopp :oo ooo kronor.

Ersättning för extrakostna.l
Försäkringen ersätro :,,riakostnad sorn kan upp-
kornma vid återsiällande eller reparation efter skada
på grund av att nya normer och branschrcglcr gäller
vid skadetillFållet.

Äldersavdrag
Aldersavdrag på skadade b1'ggnadsdelar' är
max 20 ooo kronor.

Självrisk
Självrisk är t 5oo kronor.

Vid skada
Rrng 03-172 80 20 elle' mejla:ill
+c'etagsskaCa A folksa.n.se
Uppge bostadsråttsioienirgens
o'Jan såticns- eller forsakrinEs-
'ru,rne, så h1alp.s1v ,J1g.

Flolksam Nattknappen
Ring: 020 - 44 66 66

Nattknappen är till lor dig som
känner dig otrygg - eller orolig
- när duyistas utomhus i
Stockholms län.

Telefonen - 020- 44 66 66 - är
öppen mellan klockan 23.00 och
03.30 under fredag- och lördag-
kvällar och är till flor alla som
vistas i Stockholms län.

Den som ringer får prata med
Polisens volontärer. Om
någonting ändå skulle hända

lämnas samtalet över till en

polis.

I forsta hand handlar samtalet
om att vara ett "sällskap i
luren" tills dess att den som

ringer har kommit till en plats

där man känner sig trygg.
Ibland behöver han eller hon
också få reflektera över orsak-

erna till att man känner sig
otrygg och få lite tips få alter-
nativ upplyst gångväg eller

Nattknappen Stockholm

Polisen

liknande.
. Ett samtal till Nattknappen

kan likställas med ett samtal

till foräldrar, en vän eller en

kompis.

I syfte att öka tryggheten
bland människor som rör
sig utomhus på helgkvällar
firins stödtelefonen
N attkn ap pen Stockh o I m.

PORKÅIAN POSKAt.EN



5 sätt att vara vattensmart

lnstallera snålspol och fixa den där droppande kranen. Här är fem
steg till smartare användning av vatten och energi hemma.

Dusch och bad
. En tio minuters dusch om dagen kostar cirka2 000 kronor per år.

Med ett snålspolande duschhandtag kan du halvera
vattenmängden och kostnaden.

. Installera snålspolande kranar och duschmunstycken.

. Duscha kort i stället fiir att bada.

. Lät inte kranen stå och rinna.

. Laga droppande kranar så snart du kan.
D

Tvätt
. 80 procent äv Sveriges befolkning har mjukt vatten vilket innebär

att det räcker med den lägsta doseringen tvätt och diskmedel fiir
att det ska bli rent. Din kommun kan svara på om du har mjukt
vatten.

. Skölj tvätten i kallt vatten.

Handdisk
. Diska inte under rinnande vatten, skölj i kallt vatten.
. Välj ett miljömärkt diskmedel.
. Tänk pä att det bara behövs en liten mängd diskmedel. Om det är

lödder kvar när du släppt ut vattnet har du använt flor mycket
diskmedel.

Maskindisk
. Fyll diskmaskinen och använd "sparprogram" så ofta som möjligt
. På fiirpackningen står hur mycket diskmedel som behövs. Ta inte

mer än vad som anges på forpackningen det gör inte disken renare

utan belastarbara miljön mer.
. Diskmedelstabletter gör att du inte överdoserar. Ibland räcker det

till och med med en halv tablett.
. Koppla diskmaskinen till kallvattenkranen.

Kemikalier
. Häll aldrig ut lösningsmedel eller f?irg i vasken eller toaletten.
. Välj miljömärkta rengöringsmedel, diskmedel, tvättmedel,

schampon och wåI.
Text : www. natur s lry ddsforeningen. s e

Värdeskåp

I forra numret av Porkalen tog vi
upp erbjudandet om värdeskåp
till ett formånligt pris. Nu har vi
kompletterat med mer
information och priser på alla
värdeskåp i erbjudandet och
dessutom svaret på frågan "Hur
gör man om man vill köpa?"

Redaktionen

Under början av 20ll
genomforde Fastighetsägare i
Järva en utredning om
lägenhetsinbroff under tre års tid.
Utredningen visade på ett behov
av forstärkt skydd fiir de boende

och deras ägodelar i
lägenheterna. Deffa kan bland
annat skapas med hjälp av

våirdeskåp som installeras i
lägenheterna. Fastighetsägare i
Jäwa (Brf Porkala är en av

medlemmarna, reds. anm.) har

därlor tecknat avtal om leverans

och montage av värdeskåp till en

formånlig kostnad.

Värdeskåpen påminner r

utfiirandet om de skåp som

brukar finnas i hotellrum.
Nufortiden är det inte lika
vanligt med bankfack vilket kan
leda till att fler personer lorvarar
värdesaker i hemmet. Genom att
använda ett värdeskåp fiirsvårar
man ftir inbrottstjuven.

F as tighets cigare i Jcirva

man vidare till köp?

. Kontakta forenings-
kontoret.

. Föreningskontoret samlar

sedan ihop beställning-
arna och tar kontakt med

Kassaskåpspoolen (av-

talet är med dessa) och

beställer skåpen och
eventuella installationer
av dessa.

Stöldskyddsskåp serie BRF,

certifierad med inbroffsklass 2

enligt Europanormen EN 14450
och Brandklass 30P enligt
Europanormen EN 15659

BRF 30 I 970 kr
BRF 45 2 661kr
BRF 67 3 329 kr
Alla priser inklusive moms.

Frakt ingår i priset.

jt

Leverq,rftören erbjuder även ett

stöld(kyddssåp som inte har

samma certihering mot brand.

Stöldskyddsskåp serie Eurolite,
certifierad med inbrottsklass 2

enligt Europanormen EN 14450

och Brandklass 30P enligt ryska
GHOST.

FS 10 I l79l<t
FS 40 | 494kr
FS 45 I 866 kr
Alla priser inklusive moms.

Frakt ingår i priset.

Installation kostar vid enstaka

köp 688:-/skåp men om tre eller

fler beställer installation, går

priset ftir installationen ner till
594:-/skåp (inkl. moms).

Modell

Erbjudandet

Modell:

BRF 30 under användning.
Bild: Kassaskåpspoolen
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VIKTIG INFORMATION !
TrLL FönÄIDR/AR t KlsrA,

AKALLA OGH HUSBY
Nu kommer. en period då många firar med fyrverkerier

Tänk då på att det är:

r ... enligt svensk lag en åldersgräns på l8 år för att köpa och

använda fyrverkerier. Det är du som
vuxen och förälder som har ansvaret.

' Om ditt barn påtrdffas av polis med
raketer kan du som forälder tå böter
på ca I 500 kr. Om raketer orsakar
skada kan du som förälder till och
med få fängeilse upp till 6 månader.
Lagen finns for att, vi är rädda om våra

barn och ungdomar!

krav på polistillstånd om du ska

använda frrverkerier på andra dagar än nyårsafton, påsk och

valborg

... förbjudet att avfyra frverkerier inom tätbebyggda

bostadsområden

många boende och deras husdiur som tycker att fyrverkerier
är störande och obehagligt. Visa därfor hänsyn!

Tänk efter före så att ingen kommer till skada!

@
Stockholms
stod

Järva-And?h är ett nätverk
för alla "goda krafter" i Järva
såsom föreningar, mosk6er,
lastlghetsågare, löretagare,
polis, räddningstiänst,
stadsdelsförvaltningar mfl.

RtN KEBY-KtsrA a spÅNca-rrHstl
smosorsrönvlLTNtNGAR

Nörpolisen
Södro Jörvo

och Kisto

Iärva


