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• Nya förvaltaren och 
fastighetsskötarna

• Vad gäller vid byte av 
köksfläkt?

• Glöm inte att släcka 
ljusen!

• Testa dina kunskaper i 
sopsortering

• Hur kallt får det vara i 
lägenheten?

• Vad får du förvara på din 
parkeringsplats?



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
Webbplats: 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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FÖRENINGENS NYA FÖRVALTARE OCH FASTIGHETSSKÖTARE
Som nämn i förra numret av Porkalen så hanteras fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel av 
Riksbyggen sedan september. Du har säkert sett nya förvaltaren eller fastighetsskötarna springa runt 
i området, eller kanske har du träffat dem personligen. Om inte så får du en presentation nedan.  

Styrelsen vill passa på att tacka föreningens tidigare förvaltare, Annika Uhlin, som fortsättningsvis 
hanterar de vattenskador som uppstod innan Riksbyggen tog över förvaltningen. 

Miltos, fastighetsförvaltare
Om mig:
Bor med min dotter i Upplands Väsby och tycker om allt som har med 
friluftsliv och träning att göra. 

Vad är det bästa med att jobba för Brf Porkala?
Det bästa med Porkala är alla människor man får träffa, men viktigast av 
allt är när de boende blir nöjda och glada efter att vi har servat dem. Det 
ger mig massor av energi.

Stefan, fastighetsskötare
Om mig:
Har just fyllt 50 år och har 4 vuxna barn. Jag gillar Sverige och dess fyra 
årstider att, bada på sommaren, plocka svamp på hösten, åka skidor på 
vintern, och njuta av första solen på våren. Jag har jobbat som snickare i 
över 20 år och har jobbat med fastigheter i alla dess former i 10 år. 

Vad är det bästa med att jobba för Brf Porkala?
Det är spännande med alla dess utmaningar, den ena dagen är inte den 
andra lik. Det finns många olika utmaningar i denna föreningen. Hopp-
as kunna bidra med mycket med alla mina års erfarenhet, jag är även 
uppvuxen i detta område, jättekul att vara tillbaka här.

Love, fastighetsskötare
Om mig:
Jag är 22 år gammal och bor i Vallentuna med min mamma och min katt. 
På fritiden så spelar jag hockey, vilket jag har gjort sedan jag var 6 år.

Vad är det bästa med att jobba för Brf Porkala?
Det roligaste med att jobba på Brf Porkala är alla de olika uppgifter man 
får samt ansvaret, bygga relationer till de boende för att skapa en trygg-
het hos dem. Sedan hade jobbet inte varit lika kul om jag inte hade haft 
min kollega Stefan.



TACK TILL ER SOM KOM 
OCH TRÄFFADE STYRELSEN
De senaste fyra föreningsstämmorna har genom-
förts digitalt och med hjälp av poströstning. Flera 
medlemmar har saknat möjligheten att få träffa 
styrelsen och ställa frågor. Därför valde styrelsen 
att bjuda in er medlemmar till en fika i förenings-
lokalen.

Styrelsen bjöd på pepparkakor, glögg och annat 
gott i föreningslokalen. Nio medlemmar dök 
upp för att träffa styrelsen och ställa frågor. 
Bland annat ställdes frågor om status i stamby-
tesprojektet, vad föreningen gör för att motverka 
olovlig andrahandsuthyrning, höjning av avgif-
ten, städning och markskötsel. 

Medlemmarna framförde även önskemål om 
mer regelbundna medlemsträffar. Styrelsen 
kommer att diskutera huruvida det är möjligt, 
och i så fall i vilka former de träffarna kan 
arrangeras. 

Styrelsen tackar de medlemmar som deltog, och 
framförde genomtänkta frågor och synpunkter. 

STAMBYTE OCH VATTEN
SKADOR
Föreningen står som bekant inför genomföran-
det av ett stambyte. Styrelsen har nu mottagit 
ett antal anbud gällande projektledning av 
stambytet, och har nu att fatta ett stort beslut.

Föreningens gamla stammar tenderar att brista 
och orsaka vattenskador. Efter stambytet för-
väntas vi få färre skador och därmed mindre 
utgifter för föreningen. Det är därför viktigt att 
snarast komma igång med stambytet.

Stambytet beräknas pågå i flera år och orsaka 
obehag för våra medlemmar. Styrelsen är därför 
mån om att få ett så smidigt genomförande av 
projektet som möjligt. Styrelsen har nu bildat 
en arbetsgrupp som effektivt och fokuserat ska 
arbeta för att driva projektet framåt.

Stambytet kommer att innebära att ytskiktet, 
toalett och handfat m.m. tas bort, för att sedan 
återställas till sedvanlig standard. Alla vatten-
skador som inträffar före stambytet kommer 
därför att åtgärdas till lägsta möjliga kostnad.
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HUR MYCKET EL BEHÖVER DU EGENTLIGEN?
Elpriset har rusat under hösten och prisutvecklingen för den närmaste tiden är osäker Du kommer 
säkert att behöva tänka över din elanvändning för att inte äventyra ekonomin. När denna text skrevs 
kostade 1 kWh 418 öre. Har du koll på vad 1 kWh räcker till? Tabellen nedan ger svaret. Källa: Jämtkraft.

 Effekt i  watt Räcker i/t i ll  

Adventsljusstake LED 0,7 W 1429 timmar  
Bastu 6 000 W  10 minuter  
Dammsugare 700 W  1 timme och 26 minuter  
Elbil  (köra)   5 km 
Elbil  ( laddning 10A uttag)  2 300 W  26 minuter  
Eltandborste (laddning) 2 W 500 timmar 
Elvisp 300 W  3 timmar och 20 minuter  
Frys   30 timmar  
Glödlampa 40 W 25 timmar  
Hårtork 2 000 W  30 minuter  
Induktionsspis 1 800 W  33 minuter  
Kaffebryggare 1 500 W  67 koppar kaffe  
Kylskåp, klass A+    40 timmar  
Lågenergilampa 7 W 143 timmar 
Laptop 50 W 20 timmar  
LED-lampa 1 W 1000 timmar  
LED/LCD-tv (40 tum) 60 W 17 timmar  
Matberedare eller mixer  500 W  2 timmar  
Mikrovågsugn  900 W  1 timme och 7 minuter  
Mobil  (snabbladdning) 15 W 67 timmar  
Motorvärmare 500 W  2 timmar  
Plattång 50 W 20 timmar  
Rakapparat (laddning) 5,4 W 185 timmar  
Spelkonsol 90 W 11 timmar  
Strykjärn 2 400 W  25 minuter  
Symaskin  70 W 14 timmar  
Torktumlare, klass B   1,2 kg tvätt  
Tvättmaskin 40°   1 tvätt 
Vattenkokare 2 200 W  27 minuter  

 



Bildkälla: vaxer.stockholm/projekt/bostader-i-akalla-centrum

PLANER PÅ OMBYGGNAD 
AV AKALLA CENTRUM
I början av nästa år försvinner ICA och an-
dra verksamheter från Akalla centrum. Hela 
fastig heten ska rivas, varefter nya bostäder 
och lokaler ska uppföras – först om några år.

Planer för Akalla torg
Stockholm stad har planer på att riva och bygga 
nytt på Akalla torg. Fastigheten som ICA ligger i 
ska inom några år rivas, och så småningom ska 
bostadshus med nya lokaler för verksamheter 
på bottenplan byggas på platsen, om allt går 
enligt plan. Först ska förslaget ut på samråd och 
genomgå alla processer som krävs för större 
byggen. Stockholm Stad räknar med att kunna 
påbörja arbetet om två till fyra år.

Dagens verksamheter
ICA och resterande verksamheter i samma 
byggnad kommer snart behöva stänga eller 
flytta till nya lokaler. ICA stänger sista februari 
2023, och de andra verksamheterna stänger 
redan vid årsskiftet. 

I maj blev SBB ägare till fastigheten som idag 
rymmer både ICA, Salong George, Järvas hud- 
och fotvård, bankomat, trafikskola och garage. 
I samband med det förvärvade SBB även det 
bolag som ägde byggnaden innan, och planerna 
som fanns för byggnaden kom på köpet. Att 
verksamheterna ska flyttas ut så långt innan 

projektet påbörjas är något som den tidigare 
fastighetsägaren har bestämt tillsammans med 
näringsidkarna. 

Enligt Mitt i Järva, har planen på att bygga om 
fastigheten vid Akalla torg funnits länge, och 
ursprungstanken var att påbörja projektet redan 
i år. SBB har uttalat att det är den troliga an-
ledningen till att avtalen med verksamheterna 
löper ut redan nu. Carl Caesar, som jobbar som 
fastighetsutvecklare för SBB, berättar att de helst 
undviker att lokalerna ska stå tomma fram till 
projektets start. I nuläget vet de inte om de kom-
mer att lyckas hitta någon annan verksamhet 
som kan flytta in i ICAs lokaler fram tills bygg-
start, och ICA efterfrågar en standardhöjning av 
lokalen för att de ska vilja förlänga kontraktet. 
SBB medger att en standardhöjning inte är 
aktuell eftersom byggnaden ska rivas, men att 
det finns en plan för nya kommersiella lokaler 
i det nya bygget, och att ICA gärna får flytta in 
igen när allt är klart. 

Samråd
Samråd med möjlighet till insyn och att lämna 
synpunkter pågår 13 december 2022 – 7 februari 
2023. För att ta del av planförslaget kan du be-
söka Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4, 
medborgarkontoret i Husby på Edvard Griegs-
gången 9, eller gå in på följande webbadress:
vaxer.stockholm/projekt/bostader-i-akalla-centrum. 
Samrådsmöte hålls som öppet hus den 19 ja-
nuari 2023 klockan 17–19 i Akalla grundskola, 
Mariehamnsgatan 3–5. Observera att samråds-
mötet är till för att ta del av information och 
ställa frågor. 

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget 
ska göra det skriftligen och synpunkterna ska 
senast den 7 februari 2023 ha inkommit till 
stadsbyggnadskontoret via antingen post eller 
e-post:

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer: 2019-00670

Om du har synpunkter på projektet så har 
du under samrådstiden möjlighet att påverka 
utvecklingen av ditt bostadsområde. 
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Illustration av nya bostäder i Akalla centrum sett från torget.
Bildkälla: vaxer.stockholm/projekt/bostader-i-akalla-centrum

Illustration av nya bostäder i Akalla centrum sett från Mariehamnsgatan.
Bildkälla: vaxer.stockholm/projekt/bostader-i-akalla-centrum

Illustration av nya bostäder i Akalla centrum sett från torget. Bildkälla: vaxer.stockholm/projekt/bostader-i-akalla-centrum

TA CHANSEN ATT PÅVERKA UTVECKLINGEN AV DITT 
BOSTADSOMRÅDE GENOM ATT DELTA I SAMRÅDS
MÖTET DEN 19 JANUARI 2023 KLOCKAN 17–19 
I AKALLA GRUNDSKOLA.

https://vaxer.stockholm/projekt/bostader-i-akalla-centrum/
https://vaxer.stockholm/projekt/bostader-i-akalla-centrum/
https://vaxer.stockholm/projekt/bostader-i-akalla-centrum/


FUNDERAR DU PÅ ATT BYTA 
KÖKSFLÄKT?
I samband med fönsterbytet 2019 utfördes besikt-
ningar av föreningens lägenheter. Då noterades 
ett stort antal felmonterade köksfläktar. Sedan 
dess har vi årligen informerat om vad som gäller 
vid byte av köksfläk i Porkalen.

Om det kommer till föreningens kännedom att 
du har monterat din fläkt på ett sätt som på-
verkar ventilationen, så kommer du att behöva 
stå för kostnaderna som uppstår vid åtgärd av 
felen.

Val av fläkt
Om du ska köpa en ny köksfläkt, ska du välja en 
vanlig kåpa (utan fläkt) eller en kolfilterfläkt. Du 
ska inte välja en köksfläkt avsedd för villa. Vid 
installation av kolfilterfläkt får du inte koppla 
den till fastighetens ventilation.

Att tänka på när du monterar en 
köksfläkt
Vid montering av köksfläkt får inte luft tryckas 
in i frånluftskanalen, d.v.s. ingen fläkt får kopp-
las till kanalen eller donet. 

Ventilationsdonet ska fritt kunna suga luft 
från rummet, d.v.s. det får absolut inte byggas 
för. Sitter ventilen på fel ställe går det att dra 
ventilationen vidare till en annan position. 
Obs! Det krävs en ansökan om ombyggnation 
till förvaltningen. Tänk på att detsamma gäller 
badrummet.

Befintliga ventilationsdon är injusterade för att 
suga rätt mängd luft från köket. Du bör rengöra 
den minst en gång om året, men var noga med 
att inte ställa om den så att flödet ändras.

Känner du dig osäker?
Känner du dig osäker på vilken typ av fläkt av 
du ska köpa eller hur den ska installeras, hör 
av dig till föreningskontoret så hjälper vi dig. 
Om fel typ av fläkt installeras, eller om fläkten 
installeras på fel sätt, så kan det påverka ventila-
tionen i hela huset.
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GLÖM INTE ATT SLÄCKA 
LJUSEN!
Under årets mörka månader är det många som 
tänder levande ljus. Men det är också den tid på 
året då räddningstjänsten har som mest att göra. 
Lys gärna upp den mörka årstiden med ljus, 
men glöm inte att släcka ljusen när du inte har 
dem under uppsikt!

Om olyckan är framme och det brinner i din 
lägenhet, ska du omedelbart försöka ta dig ut. 
Glöm inte att stänga ytterdörren efter dig – om 
dörren lämnas öppen sprider sig elden och den 
giftiga röken snabbare ut i trapphuset.

Du ska aldrig gå ut i ett rökigt trapphus. Röken 
är livsfarlig. Två andetag kan räcka för att du 
ska förlora medvetandet. 

Din lägenhet kan stå emot brand och rök i 30 till 
60 minuter. Stanna i din lägenhet och håll ytter-
dörren stängd om det brinner hos någon granne 
och det finns rök i trapphuset. Räddningstjäns-
ten hjälper dig ut, så ge dig till känna! 

Glöm inte att kontrollera din brandvarnare. 
Vi rekommenderar alla medlemmar att ha en 
brandfilt samt en brandsläckare med minst 6 kg 
pulver i lägenheten. Brandsläckaren ska vändas 
upp och ner med jämna mellanrum.

Tips: om du vill vara på den säkra sidan, kan du 
använda ett dekorativt LED-ljus som simulerar 
lågan hos ett äkta stearinljus.

Mer information om brandskydd i din bostad 
hittar du hos Boverket.
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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 
vintern 2002.

Gå med i grannsamverkan
År 1997 startade grannsamverkan genom med 
att några engagerade deltagare gick igenom hela 
föreningen och knackade dörr. I vinternumret 
av Porkalen år 2002 uppmanade förenings-
kontoret till att fler medlemmar skulle gå med i 
grannsamverkan. 

Vad är grannsamverkan? 
Grannsamverkan är en metod som bygger på 
ett samarbete mellan de boende och polisen. På 
många håll deltar även kommunernas lokala 
brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, 
bostads bolag och andra aktörer i samhället.
Syftet är att minska brottsligheten och öka 

tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det 
handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, 
skadegörelse och fordonsstölder.

Metoden går ut på att boende i ett område 
håller extra uppsikt över sina grannars bostäder 
och är uppmärksamma på vilka som rör sig i 
bostadsområdet.

Enligt en undersökning gjord av Brottsföre-
byggande rådet kan grannsamverkan minska 
brottsligheten med i genomsnitt 16 till 26 
procent, beroende på mätmetod. Brott som 
grannsamverkan kan motverka är bl.a. inbrott, 
bilbrott, och skadegörelse.

Grannsamverkan idag
De senaste åren har intresset för grannsamver-
kan varit svagt i förningen. År 2019 ville styrel-
sen undersöka intresset bland medlemmarna 
att engagera sig i grannsamverkan. En artikel 
skrevs i Porkalen där medlemmar som var 
intresserade uppmanades anmäla sitt intresse. 
Intresset var lågt vilket möjligen kan bero på att 
föreningen under lång tid varit förskonad från 
lägenhetsinbrott. 

App för grannsamverkan
Stöldskyddsföreningen (SSF) har tagit fram en 
app, SSF Grannsamverkan. Appen syftar till att 
sprida kunskap om Grannsamverkan, ge tips 
om hur du kan minska risken för inbrott och 
stölder i ditt bostadsområde samt underlätta 
kommunikationen grannar emellan.

Appen är ett bra hjälpmedel för dem som vill 
starta nya samverkansområden genom att hitta 
relevant information om Grannsamverkan. Det 
skapar en förståelse för att det är en brottsföre-
byggande metod där även Polisen är aktiv. De 
finner även brottsförebyggande information i 
appen om hur de skyddar sig, sitt hem och sina 
ägodelar från stöld.

Intresserad av att starta upp 
grannsamverkan?
Om du är intresserad av att starta upp grann-
samverkan rekommenderar vi att du laddar ned 
appen, eller tar kontakt med föreningskontoret.
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HUR KALLT FÅR DET VARA  
I LÄGENHETEN
När utomhustemperaturen sjunker är det 
många som upplever att det även blir kallt 
inomhus och undrar hur kallt det egentligen får 
vara i en lägenhet. Här svarar vi på några av de 
vanligaste frågorna kring temperatur i lägenhe-
ter och vad man kan göra om det blir för kallt.

Hur kallt får det vara i en lägenhet?
Folkhälsomyndighetens rekommendation är 
att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 
20 och 24 °C. Det gäller båda hyresrätter och 
bostadsrätter. Temperaturen får inte långvarigt 
vara lägre än 18 °C, eftersom det då finns risk 
för människors hälsa. Måltemperaturen i Brf 
Porkalas lägenheter är 22 °C, vilket ligger inom 
det intervall som myndigheten rekommenderar.

Utetemperaturen kan variera kraftigt från en 
dag till en annan, exempelvis vid omslag från 
plusgrader till flera minusgrader under en kor-
tare tid. Det gör att värmesystemet som styrs av 
utetemperaturen kan ta lite tid på sig att komma 
igång. Man får då som bostadsrättsinnehavare 
acceptera att det är lite kallare en period innan 
värmesystemet helt kommit igång.

Vad ska jag göra om jag upplever att 
det är för kallt i min lägenhet?
Om du upplever att temperaturen i din lägenhet 
är låg under en längre period bör du i fösta 
hand se över vad du kan göra på egen hand. 
Gör följande två åtgärder till att börja med:

1. Se över så att möbler inte hindrar värmen 
från elementen att spridas. 

2. Mät temperaturen i lägenheten. Temperaturen 
ska mätas en meter upp från golvet mitt i rum-
met. Upprepa mätningarna under flera dagar. 

Om du har sett till att möbler eller dylikt inte 
hindrar värmen från elementen att spridas och 
gjort mätningar som visar att temperaturen 
understiger 20 °C under en längre period så ska 
du göra en felanmälan till Riksbyggen. 

Om temperaturen långvarigt är under 20 °C ska 
bostadsrättsföreningen göra mätningar för att 
undersöka orsaken till den låga temperaturen.

Vi rekommenderar inte våra medlemmar att själva 
lufta elementen. Luftar man elementen på fel sätt 
är det stor risk för vattenskador, och då är det 
bättre att låta ett proffs ta hand om luftningen.







Fråga 1: Vad ska du göra med överbliven 
medicin som du har hemma?

1) Slänga i hushållssoporna
X) Lämna in på ditt närmast apotek
2) Hälla ut i handfatet

Fråga 2: Var ska du slänga de kuvert 
som du får brev eller räkningar i?

1) I dina hushållssopor
X) I behållaren för pappersförpackningar
2) I behållaren för plaståtervinning

Fråga 3: Var ska du slänga gammalt 
nagellack? 

1) I glasåtervinningen
X) I dina hushållssopor
2) På återvinningscentralen som farligt avfall

Fråga 4: Ska du lämna hårda och mjuka 

plastförpackningar i samma behållare i 

miljörummet? 

1) Ja, båda sorteras som plast
X) Nej, hårda plastförpackningar ska till åter-
vinningscentralen

2) Nej, mjuka plastförpackningar ska till åter-
vinningscentralen

Fråga 5: Vad räknas som elavfall? 
1) Bara produkter som innehåller batterier
X) Alla produkter med sladd och/eller batterier, 
samt ljuskällor

2) Alla produkter med sladd

Fråga 6: Var ska du lämna dina gamla 

möbler?

1) I miljörummet
X) På återvinningscentralen
2) Det går bra att lämna det på båda ställena

Fråga 7: Vilket av följande föremål kan du 
lämna i föreningens miljörum?

1) En trasig stol
X) En pocketbok
2) En gammal mobiltelefon

TESTA DINA KUNSKAPER I 
SOPSORTERING
HUR BRA ÄR DU PÅ ATT SORTERA DITT AVFALL?
För att testa om du kan allt om sopsortering och inte gör det vanligaste misstaget att sortera plast- 
och pappersförpackningar fel, har redaktionen utformat ett eget sopsorteringsquiz där du kan testa 
dina kunskaper, eller varför inte utmana en granne eller en familjemedlem. Endast ett svarsalterna-
tiv är korrekt och facit hittar du på sida 14. Lycka till!

Jag kan 
inte... JAG 

KAN!

14



Plast?
NEJ!

Fråga 8: Vad ska du sortera 

frigolit som?

1) Plastförpackning
X) Pappersförpackning
2) Den ska lämnas på återvinningscentralen

Fråga 9: Vad ska du sortera en 

gammal chipspåse som?

1) Metallförpackning
X) Pappersförpackning
2) Plastförpackning

Fråga 10: Var ska du slänga an-

vända hundbajspåsar? 

1) I dina hushållssopor eller i en pappers-
korg

X) I plaståtervinningen
2) I pappersåtervinningen 
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Sortering av avfall
Att sopsortera är en viktig del i det du som 
privatperson kan göra för att minska din 
klimatpåverkan. Statistik visar att det år 2021 
lämnades 53 kg förpackningar per person till 
återvinning i hela Sverige, och 96 % av Sveriges 
befolkning återvinner delar av sitt avfall. Trots 
att mycket av avfallet i Sverige återvinns, är 
ungefär en femtedel av det avfall som hushåll i 
Sverige återvinner felsorterat och mycket avfall 
källsorteras inte alls. Det vanligaste misstaget 
privatpersoner gör är att plast- och pappersför-
packningar sorteras fel. 

Brf Porkala har flera miljörum där du som 
medlem kan sortera och återvinna dina för-
packningar och tidningar. Totalt finns det fyra 
miljörum i föreningen på adresserna Sibelius-
gången 36–38, Sibeliusgången 52–58, Kasköga-
tan 10–18 och Sveaborgsgatan 22. Där kan du 
lämna pappersförpackningar, plastförpackning-
ar, glasförpackningar, metallförpackningar och 
små batterier.

Miljörum och återvinningscentraler
De miljörum som finns i föreningen skiljer sig 
åt från återvinningscentraler. I miljörummen 
lämnar du endast tidningar och förpackningar 
såsom plast-, papper-, glas- och metallförpack-
ningar. Återvinningscentralerna är bemannade 
och där kan du lämna avfall som vitvaror, 
elektronik och farligt avfall. 

Det finns flera återvinningscentraler i närheten 
av Akalla:
1. Bromma återvinningscentral:  

Linta Gårdsväg 16, Bromma

2. Lövsta återvinningscentral:  
Lövstavägen 491, Hässelby

3. Görvälns återvinningscentral:  
Återvinningsvägen 11, Järfälla

Om du inte hittar till ditt närmaste miljörum 
eller känner dig osäker på var du ska slänga ditt 
avfall, kan du kontakta föreningskontoret för 
mer information.

FACIT
Här kommer de rätta svaren till vårt sopsorte-
ringsquiz på sidorna 12–13:

Fråga 1: X) Lämna in på ditt närmaste apotek.

Fråga 2: 1) I dina hushållssopor. Klistret som 
försluter kuvertet gör att det inte går att sortera.

Fråga 3: 2) På återvinningscentralen som farligt 
avfall.

Fråga 4: 1) Ja, båda sorteras som plast och du 
behöver inte skilja på mjuka och hårda plastför-
packningar.

Fråga 5: X) Alla produkter med sladd och/eller 
batterier, samt ljuskällor.

Fråga 6: X) På återvinningscentralen.

Fråga 7: X) En pocketbok. De andra föremålen 
ska lämnas på återvinningscentralen.

Fråga 8: 1) Plastförpackning.

Fråga 9: 2) Plastförpackning.

Fråga 10: 1) I dina hushållssopor eller en pap-
perskorg.
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HOMERUN – VÅR PROJEKT
PORTAL FÖR STAMBYTET
Redan i septembernumret 2020 informerade 
vi om HomeRun, vår projektportal för det 
kommande stambytet. Sedan dess har mycket 
hänt – och mycket som borde ha hänt fördröjts 
av olika skäl, inte minst den pågående pande-
min. Men nu är det dags: föreningen kommer 
i slutet av december att dela ut ett brev till alla 
medlemmar med uppmaning om att logga in 
och skapa ett konto på HomeRun, vår portal för 
all kommunikation relaterad till stambyte och 
våtrumsrenovering. Instruktioner för hur du 
skapar ett konto står i brevet.

Det är viktigt att du lämnar begärda uppgifter 
för att få information om stambytet, kunna följa 
tidplanen för när ditt/dina våtrum ska renove-
ras, kommunicera med entreprenören samt göra 
dina val och tillval för badrum och wc.

HomeRun kommer att vara ett obligatoriskt 
verktyg i stambytesprojektet. Oavsett vilken 
entreprenör som får föreningens förtroende att 
genomföra stambytet, kommer HomeRun att 
vara den projektportal som tillämpas.

Aktuell information till alla
HomeRun samlar all projektinformation och 
kommunikation mellan boende och entreprenörer 
i en och samma plattform. Tidplaner, dokument 
och tillval hålls ständigt uppdaterade och sparas 
direkt i molnet, vilket gör det lätt att hitta all 
relevant information.

All kommunikation på samma ställe
Via HomeRun sker all projektkommunikation 
och utskick av information genom flera kanaler. 
All konversation mellan dig och entreprenören 
hittar du enkelt i HomeRun, och inget försvin-
ner i privata mejlkorgar. Projektledningen kan 
enkelt skicka statusrapporter och nyhetsbrev via 
e-post, sms eller brev.

Förenklad tillvalsprocess
Med HomeRun blir det enklare att göra tillval, 
och det manuella arbetet minskar. Du kommer 
att kunna göra dina val direkt i portalen, och du 
kan exempelvis få ut mängder och beställnings-
listor automatiskt från systemet. Baserat på ett 
leverantörsregister blir det enkelt att lägga till 
och justera produkter i tillvalsbutiken.

Eftermarknad
Alla felanmälningar under såväl reklamations- 
som garantitid samlas direkt i portalen. Den 
boende gör sina felanmälningar i HomeRun, och 
projektledningen kan sedan delegera ut ärendet 
eller direkt åtgärda det. Du kan sedan följa ärendet 
och skicka feedback tillbaka till projektledningen.

HomeRun Docs för dokumentation
Med appen HomeRun Docs kan entreprenören 
dokumentera och fotografera i bostäder och ute på 
plats. Det säkerställer ett smidigt arbetsflöde och 
minimerar administrationstiden. Möjligheten att 
arbeta offline innebär att projekt deltagarna kan 
göra sitt jobb oavsett var de befinner sig. Alla som 
behöver kan via molntjänsten komma åt appen, 
dokumentera och ta del av genomfört arbete.
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GARAGEPLATS I FÖRENINGEN
Brf Porkala har två parkeringsgarage avsedda 
för föreningens medlemmar: Porkalafaret och 
Kasködäcket. Totalt rymmer de två garagen 
664 parkeringsplatser, varav de flesta är i bur. 
Under hösten har föreningen arbetat aktivt 
med att hyra ut lediga parkeringsplatser och 
erbjuda så många medlemmar som möjligt en 
parkeringsplats. Parallellt med att föreningen 
hyrt ut parkeringsplatser, har det genomförts en 
inventering av föreningens alla parkeringsplat-
ser. Inventeringen har syftat till att påminna om 
föreningens parkeringspolicy, samt att uppmana 
dem som förvarar otillåtna föremål i sina burar 
att ta bort dessa, eftersom de ökar brandrisken i 
garagen.

Förvaring på garageplats
Det är endast tillåtet att förvara ett fordon och 
en uppsättning däck i buren, men vid flertalet 
av föreningens parkeringsplatser förvaras det 
fler föremål än vad som är tillåtet. Otillåtna 
föremål är exempelvis verktyg, cyklar, tillbehör 
till bilen eller flyttkartonger. Dessutom är det 
inte tillåtet att klä in buren med exempelvis 
tyg, kartong eller presenning. Detta står tydligt 
beskrivet i föreningens parkeringspolicy som 
finns på porkala.se/parkering samt på förenings-
kontoret. 

Brandfara
Anledningen till att föreningen har en strikt 
policy kring vad som får förvaras i burarna är 
att minska risken för brand och begränsa skador 

som kan uppstå till följd av brand. Även om fö-
remålen inte är lättantändliga eller brand farliga 
kan de bidra till rökutveckling, vilket också är 
väldigt skadligt. 

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB) är det förbjudet att förvara 
brandfarliga vätskor och varor i garage i fler-
bostadshus, undantaget drivmedel som förvaras 
i bilens tank eller en reservdunk som förvaras i 
bilen. Räddningstjänsten rekommenderar att det 
vid parkeringsplatser i flerbilsgarage endast får 
förvaras ett fordon och fyra däck. Således är Brf 
Porkalas parkeringspolicy i enlighet med vad 
som rekommenderas av svenska myndigheter.

År 2016 brann det vid två olika tillfällen i ga-
raget Kasködäcket, och stora delar av garaget 
förstördes. Totalt förstördes fem bilar som stod 
parkerade där, och flertalet bilar fick mindre 
skador. För allas säkerhet är det därför viktigt 
att alla följer föreningens parkeringspolicy 
och tillsammans hjälps åt att minska risken 
för brand. Det är för föreningens medlemmars 
egen säkerhet som dessa regler finns och för att 
garagen ska vara en säker miljö att vistas i. 

Frågor om din garageplats
Du är alltid välkommen att kontakta förenings-
kontoret om du vill veta mer eller om du har 
frågor om din parkeringsplats.

http://porkala.se/parkering


NYHETSNOTISER

Avgift för andrahandsuthyrning
I augusti antogs nya stadgar i föreningen, vilka 
möjliggör för föreningen att ta ut en avgift 
vid andrahandsuthyrning. Vid styrelsemötet 
i november beslutade styrelsen att lägenhets-
innehavare som hyr ut sin lägenhet i andra 
hand ska erlägga en avgift som utgör en andel 
av prisbasbeloppet och regleras utifrån längden 
på andrahandsupplåtelsen. Prisbasbeloppet är 
för närvarande 49 300kr, men förändras varje år. 
Nedan ser du hur stor avgift föreningen kommer 
att ta ut beroende på hur många månader du hyr 
ut din lägenhet:

1–3 månader: 2,5 % av prisbasbeloppet
4–6 månader: 5 % av prisbasbeloppet
7–9 månader: 7,5 % av prisbasbeloppet
10–12 månader: 10 % av prisbasbeloppet

Observera att du måste få styrelsen medgivande 
för att hyra ut din lägenhet i andrahand. Gå in 
på porkala.se/andrahandsuthyrning för informa-
tion om hur du ansöker.

Tunnelbanebygget
Region Stockholm bygger ut tunnelbanas Blå 
linje mellan Akalla och Barkarby. Nya tunnel-
banans arbeten i tunnlarna är nu nära Akalla 
station. Det kan därför både höras och kännas 
mer vid sprängning. Det är inte farligt, men kan 
upplevas som obehagligt.

Arbeten görs också ovan jord vid Akalla sta-
tion/bussterminalen. Ett schakt byggs om, och 
det kommer därför att ske borrning och spräng-
ning. På www.nyatunnelbanan.se/akalla hittar 
du mer information om pågående arbeten. Där 
kan du också anmäla dig till sms-tjänsten, som 
innebär att du får ett sms 30 minuter före varje 
sprängning. På webben finns även formulär för 
anmälan av störning eller skada.

Ungdomsjouren
Nu när kylan kryper på har föreningen haft 
problem med ungdomar som hänger i trapphu-
sen och där röker och dricker alkohol. Detta har 
bidragit till att ett antal medlemmar har hört av 
sig till föreningskontoret för att berätta att de 
känner sig otrygga i trapphusen. 

Föreningskontoret har varit i kontakt med 
Ungdoms jouren, som bedriver ett upp sökande 
arbete med barn och ungdomar i syfte att före-
bygga riskbeteende. Ungdomsuppsökarna Järva 
är nu upplysta om den problematik som finns 
i föreningen och kommer att röra sig i området 
oftare. Däremot rör de sig endast utomhus, och 
går aldrig in i fastigheter. 

Om du ser ungdomar som hänger i området och 
ägnar sig åt att konsumera droger och alkohol 
eller ägnar sig åt andra typer av socialt nedbry-
tande aktiviteter får du gärna kontakta ungdoms-
jouren och informera om detta. Du når jouren på 
08-508 43 680 och ungdomsjouren@stockholm.se. 
Ungdomsjouren arbetar dagar, kvällar, nätter och 
helger. 

Router i lägenheten
Vid övergången till Bahnhof som leverantör av 
internet köpte föreningen in en router till varje 
lägenhet. Routern tillhör lägenheten och ska 
lämnas kvar vid flytt. Dessa routrar börjar dock 
nå sin tekniska livslängd, och flera medlemmar 
har hört av sig till föreningskontoret för att deras 
router inte längre fungerar. Styrelsen beslutade 
under sitt möte i november 2022 att medlemmar 
vid behov själva köper en ny router när den 
gamla slutat fungera. Om du köper en ny router, 
så är det din egendom, och den behöver du inte 
lämna kvar i lägenheten vid flytt. Du kan köpa 
en router på vanliga elektronikaffärer, och du får 
själv välja vilken modell du önskar. Om routern 
från Bahnhof fortfarande fungerar ska den 
däremot lämnas kvar i lägenheten vid flytt. 
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God Jul &  
gott nytt år
önskar styrelsen och 
föreningskontoret


