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Garagerenoveringen håller i skrivande stund 
på att närma sig slutet. Det har varit ett omfat-
tande projekt som tagit längre tid än väntat. Till 
stor del beror det på att vi inte kunde tömma 
garaget tillräckligt mycket, då vi inte fick tag på 
någon ersättningsparkering. Tyvärr har det även 
varit svårt att komma fram planenligt då vissa 
bilar tagit lång tid att få bort från platser som ska 
åtgärdas till tillfälliga platser. Och inte minst har 
det uppdagats en del nya skadeområden under 
arbetets gång.

Det renoveringen fokuserat på har varit att 
reparera och förstärka olika bjälklag, pelare, golv, 
väggar m.m. Vi räknar med att få garaget besikti-
gat av en oberoende besiktningsman under mars 
månad. En del arbeten kommer dessvärre att få 
återupptas i maj. Just nu är det till exempel för 
kallt för att lägga tätskikt runt de nya pelare som 
gjutits. 

Nu går vi ut med förfrågningsunderlag för 
kompletterande tätskiktsarbeten som ska be-
svaras tidigt denna vår. Det är viktigt att tätskikt 
läggs på vissa ställen för att minska vattenläckage 
genom golv och tak. Även brunnar kommer att 
ses över och fall/lutning på underlagen. Dessa 
moment kommer inte att vara lika stora och krä-
vande som nuvarande entreprenad varit, men det 
kommer ändå eventuellt att kräva utrymmning 
av en del av garageplanen. Då är vårt mål givetvis 
att åter få utökat P-tillstånd längs Torneågatan 
under berörd period. Mer info kommer!
Johan Lindblom

GARAGET Styrelsen vill tacka ALLA hyresgäster 
för det tålamod ni visat under denna  
renovering! Det har trots allt varit  
rörigt, lerigt och bökigt under lång tid.

GARAGET

Sista dagen att lämna in motioner till för-
eningsstämman är fredagen den 28/2. De 
ska lämnas skriftligen på jouren, i styrelsens 
brevlåda på Pargasgatan 27 eller på HSB-
kontoret som nu ligger på Finlandsgatan 10.
Tänk på följande när du skriver motionen:
q	 Alla motioner ska innehålla ett så kallat 
yrkande, d.v.s. ett förslag som stämman kan 
fatta beslut om. En motion kan även inne-
hålla flera yrkanden, som då tydligt ska  
höra ihop.

q		Yrkandet ska vara formulerat så att stäm-
man kan bifalla eller avslå motionen – d.v.s. 
säga ja eller nej till yrkandet i sin helhet.

q		Motivera din motion tydligt.

q		Alla motioner ska vara underskrivna för 
hand av minst en person som är medlem i 
föreningen.

Du kan se exempel och ladda ner en mall 
att fylla i på vår hemsida. Behöver du hjälp 
med formuleringar får du gärna komma till 
måndagsjouren eller ta hjälp av personalen 
på HSB-kontoret. 

Ytterligare förklaring hittar du på nästa sida.

Nu är det motionsdags!
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Hjärtstartare
Under februari månad 
kommer en hjärtstartare  
att komma på plats i fören- 
ingslokalen på P27.  
Det är en halvautomatisk defibrillator som själv 
analyserar hjärtrytmen och ger den stöt som be-
hövs – men du måste själv trycka på knappen för 
att defibrillera. Apparaten säger högt och tydligt 
vad du ska göra och det finns ingen möjlighet att 
defibrillera ett hjärta som slår som det ska.

Styrelsen kommer därför att under våren 
erbjuda kurser i hjärt-lungräddning (HLR) till 
något subventionerat pris. Kurser kommer att 
ges både i grundläggande HLR och HLR med 
defibrillator. Är du intresserad av att gå en sådan 
kurs, kontakta styrelsen per mail eller på mån-
dagsjouren.

Nyheter på nya sätt

Nu har föreningens Facebook-sida startat –  
sök upp Brf Akallahöjden eller gå direkt till  
www.facebook.com/akallahojden. Gilla oss, så  
får du se vad som är på gång i föreningen. 

Merparten av inläggen kommer att länka till 
hemsidan och ingenting kommer att läggas ut 
exklusivt på Facebook.

Vill du istället ha nyheter per mail? Till dags 
dato har tre personer anmält sitt intresse och vi 
avvaktar därför att dra igång ett nyhetsbrev ... 
Vill du ha snabb information per mail, skicka ett 
e-postmeddelande med namn, portnummer och 
mailadress till styrelsen.akallahojden@akalla.st. 
Ange gärna Mailadress i ämnesfältet.

På hemsidan hittar du också sedan en tid en 
kalender, där du ser alla föreningsrelaterade hän-
delser. Där kan du t.ex. se att vårens städdag är 
söndagen den 27/4, att stämman är bokad till den 
7/5 (kallelse kommer senare), vilka som sitter i 
jouren och att nästa ordinarie styrelsemöte är den 
25/2. Skicka gärna frågor inför styrelsemötena!

Flaggning
Några har undrat varför vi flaggar och det enkla 
svaret är förstås: det är trevligt! I år har vi flaggat 
mer än någonsin och det har blivit mycket upp-
skattat av boende. Flaggan kan hissas vilken dag 
man önskar – exempelvis vid bemärkelsedagar. 
I annat fall kan en vimpel användas till skillnad 
från flaggan och kan sitta uppe dygnet runt.

I styrelsen är det Paul Gubril och Lars Alm 
som håller ordning på flaggandet. Vill du läsa 
mer om de regler som gäller kan du göra det här:    
http://www.reklamflaggor.se/flaggregler.php 

Styrelsen har några gånger fått förslag på att ha 
någon form av ljusdekoration i flaggstången un-
der vinterhalvåret. Vi ville gärna sätta upp en före 
jul men tyvärr blev det problem med att dra el på 
ett bra sätt. Ett annat problem med en ljusslinga 
i flaggstången är förstås att det blir omöjligt att 
flagga då.

Om du misstänker att din motion påverkar 
stadgarna, kontakta styrelsen eller HSB i god 
tid före den sista februari. För att stämman 
ska kunna besluta om en sådan motion måste 
den nämligen innehålla ett färdigt förslag på 
hur texten i berörda paragrafer ska ändras.

När du lämnat in din motion kommer sty-
relsen att bekräfta att den är mottagen och 
eventuellt be om förtydliganden. Därefter 
kommer styrelsen att formulera en rekom-
mendation till stämman. Styrelsen kan till-
styrka motionen, d.v.s. föreslå stämman att 
bifalla den, eller avstyrka motionen, d.v.s. 
föreslå att den avslås. Styrelsen kan också ge 
ett tredje förslag, nämligen att anse motionen 
besvarad. Det kan t.ex. ske om det som fö-
reslås i motionen redan är påbörjat eller om 
yrkandet inte går att bifalla på grund av otyd-
liga formuleringar. Du som skrivit motionen 
kommer att få ta del av rekommendationen 
senast i slutet av mars.

Mer info om motioner

Valberedningen jobbar på
Valberedningen arbetar vidare med att få fram 
vilka medlemmar som skulle kunna bidra till 
styrelsearbetet och föreningen på ett bra sätt. Om 
du har förslag på någon person som du tror är 
lämplig, hör av dig till valberedningen.  
Kontaktperson: Gunilla Nylander,  
     e-post: gilla.nylander@gmail.com
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Ett brev betyder så mycket...

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att bo nära andra män-niskor. Andra människor som är som jag, som inte är som jag eller är som de är. Andra människor från andra delar av landet eller världen, med skiftande bakgrund och med skiftande vanor. Andra människor som man kan trivas med, tolerera eller ignorera.Sedan finns det de som inte får ignoreras. De som ställer till mer skada än som kan tolereras. De som inte står ut med människor med annan bakgrund, med annan hudfärg eller med andra vanor.Före jul kom ett anonymt brev till en person som bor i vår fören-ing – och samma brev skickades till dennes föräldrar och sambo. Ett brev helt klart skrivet av någon som också bor i föreningen. Någon som tycker att mörkhyade personer ”inte har något här att göra”. Någon som tycker att det är ett svårt brott att köra en hög-gravid kvinna fram till porten. Ett brott värre än att som brev- skrivaren hota ett barn…
Att skriva att styrelsen ser mycket allvarligt på detta vore en  underdrift. Att bete sig på det här sättet mot sina grannar är oför-svarligt. Att ge uttryck för så kraftigt rasistiska åsikter är oaccepta-belt.
Ärendet är polisanmält och styrelsen kommer att göra sitt bästa för att bistå utredningen. Vi vill uppmana dig som skrivit detta brev att gå till polisen och ge dig tillkänna.
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Sedan nästan ett år tillbaka står den f.d. tvätt-
stugan på Pargasgatan 28 tom. Hittills har den 
använts som förråd för insamlade cyklar, tvätt-
maskiner m.m., vilket är slöseri med en bra lokal. 
Under våren ska den tömmas och göras om – 
men till vad?

Styrelsen vill gärna veta vad du skulle vilja att 
den gamla tvättstugan används till. Några förslag 
har vi redan fått och andra har vi kommit på 
själva. Är det något av nedanstående som verkar 
bättre än något annat, eller har du andra idéer?

Gästlägenhet  
Att bo i övernattningsrummet när någon har fest 
är jobbigt. Bättre då med en lägenhet på annat 
håll.

Snickarverkstad 
Snickarboden på P27 är överbelamrad med saker 
och det är i stort sett omöjligt att arbeta där. Här 
går det att ordna med flera arbetsytor.

Motionsrum 
Motionsrummet på P27 är litet och i behov av 
bättre ventilation. Det kanske vore bättre att ha 
ett större, där fler kan träna samtidigt.

Styrelselokal  
Idag bokar styrelsen lokalen på P27 för möten, 
och ibland måste vi gå in under pågående fest. En 
egen lokal kan vara en fördel.

Lägenhet  
Vad sägs om en ny granne? Vi kan bygga om den 
gamla tvättstugan till en vanlig lägenhet.

Möteslokal  
Ibland är lokalen på P27 onödigt stor och ibland 
är den bokad. Kanske en mindre bokningsbar 
lokal med pentry, skulle vara praktisk.

7En före detta  
tvättstuga...

Populärt bokningssystem 
Det är glädjande att det är så många som använ-
der våra olika möjligheter inom föreningen och 
kan göra det så smidigt via nätet. Tänk bara på att 
det är lika smidigt att avboka!

Styrelsen har fått ett och annat klagomål från 
boende att vissa pass är upptagna när man går in 
för att boka men inga användare dyker upp, vilket 
kan kännas frustrerande ibland för oss alla.  
I bokningssystemet kan styrelsen gå tillbaka och 
se vilka pass som är använda eller inte och som 
inte har avbokats. Vi kan konstatera att det finns 
en hel del oanvända pass, framförallt tvättstu-
gorna men också motionsrummet. 

Alla kan vi glömma eller få förhinder ibland, 
det är bara mänskligt. Men för att göra det så 
smidigt som möjligt för alla, tänk på att boka av.

Kort om ekonomin…
Nu när bokslutet är klart är det tydligt att för-
eningens ekonomi har mått bra av den milda 
vintern. Istället för en förlust på ca 50 000 som 
aviserades på ekonomimötet i höstas redovisar vi 
istället ett överskott på 325 000 kr. Sänkta värme-
kostnader och nästan ingen snöskottning står för 
en stor del av kostnadsminskningen. Vi har också 
tecknat nya avtal med kommunen och de höjda 
hyrorna ökade intäkterna det sista kvartalet. Ty-
värr beror det också till en del på att garagereno-
veringen dragit ut på tiden - de sista fakturorna 
kommer på det här året i stället och den delen av 
vinsten är ju en chimär. 

I stort sett har vi följt budget under året och 
snarare legat något under denna än över. Sam-
mantaget med ovanstående har det också varit 
möjligt att amortera ca 300 000 extra på förening-
ens lån. Med andra ord ser det ganska bra ut inför 
nästa år, men vi har stora kostnader framöver 
och överskottet behövs därför för att bygga upp 
underhållsfonden.

Eftersom ekonomi är ett besvärligt kapitel 
kommer vi i år att hålla ett litet förmöte inför 
stämman. På det går vi igenom hur man läser 
årsredovisningen, svarar på frågor och tar med 
oss alla oklarheter till stämman, så att den kan bli 
ännu bättre. Mer information kommer senare.
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Årsavgiften för Motion och Bastu
Dessa avgifter kommer att belasta april månads 
avi. HSB har haft svårigheter med separata rader 
för motion och bastu så eventuellt står det bara 
bastu men ni vet själva vad det gäller. Hoppas att 
ni har överseende med detta.
Styrelsen

Höjdarseniorerna
28 höjdarseniorer träffades den 6 februari för 
att lyssna på Maria Blomqvist från HSB Omsorg 
Hushållsnära Tjänster, som engagerat berättade 
om vilka tjänster HSB kan erbjuda i vardagen, 
med rutavdrag, såsom hemstädning, storstäd-
ning, flyttstädning, handling, fönsterputs, träd-
gårdstjänster etc. Alla HSB-medlemmar får 
rabatt.

Vid nästa möte den 3 april får vi lyssna på en 
trubadur som sjunger Bellman med bravur.

Saknar någon den present vi fick, hör av dig till 
mig.
Catharina Ihrman

Solpaneler
På föreningsstämman 2013 fick styrelsen i upp-
drag att undersöka om vi kunde installera solpa-
neler på våra tak. Ett krux är att våra fastigheter 
är grönmärkta (se nedan), vilket begränsar vad vi 
kan göra med fasaderna.

Vi har varit i kontakt med Stadsbyggnadskon-
toret och kan på vissa villkor få tillstånd att bygga 
solpaneler. Till exempel måste de fällas ner i 
asfaltspappen, de ska vara svarta och inte blåto-
nade etc.

Under våren tar vi fram fram material för en 
eventuell satsning på solpaneler. Nästa del är att 
se om det är ekonomiskt försvarbart i förhållande 
till investeringskostnaden. Vi kommer också att 
ta kontakt med andra fastighetsägare i närområ-
det för att inhämta deras synpunkter.

Styrelsen kommer inte att på egen hand fatta 
beslut i frågan utan hänskjuter ärendet till fören-
ingsstämman.

Till sist har vi även fått förslag att se över 
möjligheter att installera bergvärme. Detta är 
intressant och vi kommer att utreda även den 
möjligheten.

Gröna fasader

Visste du att Akallahöjden är kulturhistoriskt 
intressant och skyddad enligt lag? Stadsmuseum 
delar in fastigheter som är värda att skydda i 
tre grupper: blått, grönt och gult. (Den så kal-
lade k-märkningen finns inte längre.) Blåmärkta 
områden har det starkaste skyddet, gulmärkta det 
svagaste och Akallahöjden är grönmärkt:

 ”Grön klassificering innebär också ett högt 
kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggel-
sen är särskilt värdefull från historisk, kulturhis-
torisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.”

Det betyder att alla renoveringar, ombyggna-
tioner eller andra åtgärder måste ta hänsyn till att 
inte förvanska områdets karaktär och/eller fasa-

der. Exempelvis får vi inte glasa in balkongerna, 
eftersom detta påtagligt skulle förändra intrycket 
av fasaderna. Det finns andra grönmärkta områ-
den i Akalla, till exempel höghusen längs Sibeli-
usgången, men våra grannföreningar, Brf Pargas 
och Akalladalen, har det svagare skyddet – de är 
gulmärkta.

Du hittar bra länkar på hemsidan. Vill du veta 
mer?
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Bättre luft åt  
alla boende
Nu är det dags att gå vidare med åtgärder-
na efter ventilationskontrollen och det sker 
i tre steg.
Inom kort aviseras de lägenheter där det fanns 
fel som bostadsrättsinnehavaren är skyldig att åt-
gärda. Det gäller t.ex. felaktiga eller trasiga kåpor, 
felaktigt gjorda ombyggnader eller installationer 
etc. Dessa åtgärder ska vara genomförda en bit 
in i mars (datum framgår av aviseringen) och då 
kommer berörda lägenheter att återbesiktigas. 
Även boende med fel som bör åtgärdas för att 
förbättra luftkvaliteten, men inte är obligatoriska, 
kommer att meddelas.

Merparten av arbetet sker i mars. Först och 
främst återaviseras de lägenheter som entrepre-
nören inte fick tillträde till förra gången. Styrel-
sen vill påminna om att OVK är ett lagkrav och 
att problem i en lägenhet kan försämra ventila-
tionen i åtskilliga andra. I samband med detta 
kommer en del av de åtgärder föreningen står 
för att genomföras. Exempelvis behöver en del 
mindre lägenheter, framförallt i markplan, s.k. 
forceringsdon för att öka ventilationen vid behov. 
Detta är inte strikt nödvändigt, men kommer 
att öka luftkvaliteten och minska värmeförbruk-
ningen.

Den mobila miljöstationen

kommer den 20 feb kl 18–18.45 till Mariehamns-
gatan bakom ICA. Där kan du lämna miljöfarligt 
avfall; t ex färg, kemikalier och bilbatterier.
Om du vill ha en påminnelse i din mobil skickar 
du ett SMS till 71501 med texten: mobila väs-
terort. En sådan prenumeration kostar som ett 
vanligt SMS. Påminnelserna är kostnadsfria. För 
att avsluta tjänsten skickar man till samma num-
mer med texten: mobila stopp.

De tidigare soprummen får, som du väl vet, inte 
användas som förråd. Endast rollatorer, barn-
vagnar och om det finns plats, cyklar, får stå där.

Fläktkåpor
Till dig som har eller ska renovera köket. Om 
du byter ut den gamla kåpan, tänk då på att den 
nya inte får ha fläktmotor. Med motor blir det 
obalans i systemet och ditt matos kan hamna hos 
dina grannar istället.

Om du har frågor om detta är du välkommen 
till måndagsjouren kl 19 – 19.30.
Lasse Alm

I tredje steget kommer ventilerna i ett trettiotal 
lägenheter borras om för att släppa in mer frisk-
luft. Eftersom fönstren står öppna under arbetet 
kommer det inte att ske förrän i maj. Då kommer 
också åtgärder i de lägenheter som besiktigades 
i mars att slutföras och eventuell återbesiktning 
ske.

Har du några frågor, kontakta måndagsjouren 
eller maila till styrelsen.akallahojden@akalla.st.

Färgburkar
Som ni alla känner till så är det inte tillåtet 
att ställa ner farligt gods i återvinnings-
rummet. Dit räknas bl a färgburkar, spack-
el, olika lösningsvätskor, träoljor etc. Vi 
ber er köra dem till en återvinningsstation 
eller lämna dem när den mobila miljöbilen 
kommer till parkeringen bakom ICA. Håll 
koll på tider på vår hemsida, i vårt infoblad 
eller i Mitt i Kista.

Saknar du 
dörrmattor och liknande? De finns att häm-
ta på måndagsjouren mellan 19 och 19.30.
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Tycker du att lokalen på P27 känns lite tråkig 
som festlokal? Har du idéer på vad vi skulle 
kunna göra för att pigga upp den? Nytt golv, 
fondvägg, ny belysning, nya möbler, tavlor eller 
något annat? Så släpp loss fantasin och kom med 
förslag så att vi får lite inspiration. Lämna ditt 
förslag i brevlådan på P27 eller maila till styrelsen.
akallahojden@akalla.st och skriv ”festlokalen” i 
ämnesraden. Vi vill gärna ha dina synpunkter 
och idéer senast i mitten av mars.
Margareta Asplund

Tråkig?

Boule
Boulespel på baksidan av föreningslokalen P27 
på onsdagar kl. 18.00 från mitten/slutet av april 
beroende på väder.

Vi ser fram emot att ni som aldrig har spelat 
tidigare kommer och provar på. Det är helt 
opretentiöst och vi kommer att ha ett annat 
poängsystem än tidigare.

Håll utkik på anslagstavlorna där mer informa-
tion kommer att finnas.
 Välkomna önskar Carina, Sari och snickarHasse

Dart
Dartkvällar i föreningslokalen P27 pågår på ons-
dagar kl.18–21. Vi avser att hålla på tills boulen 
tar vid.

Håll utkik på anslagstavlorna där mer informa-
tion kommer att finnas.
Välkomna önskar Carina och snickarHasse

Ett hjärtligt tack till styrelsen för den 
fina blomstergruppen jag fick till jul

Bengt Grandin 
 Pargasgatan 2

Julbelysningar
Det har varit en fröjd att gå igenom området 
under den mörka tiden nu i vinter och sett 
alla vackra belysningar på balkonger,utanför 
portar,uteplatser och vid fönster.

Det har sett  så vackert och välkomnande ut.
Stort tack till er som pyntat så fint!

 Carina  T17

ABF / AHN / PRO
Datautbildning för seniorer  
våren 2014
Samverkansprojektet mellan AHN Akalla-Husby 
Nätort, ABF Stockholm och PRO Husby-Akalla 
för grundläggande datautbildning för seniorer 
kommer att fortsätta under våren 2014. 

Det finns allmänna kurser i hur en dator fun-
gerar, men också kurser i hur man mailar, skriver 
text, söker på nätet  och hur man redigerar bilder.

Kursstart planerades ske under början av 
februari  men restplatser kan finnas.Vill du ha en 
intresseanmälan, ring Sievert Balkeståhl, Torneå-
gatan 40, mobil 073-023 09 80.

Diaprojektor sökes

Martin Nylander på Pargasgatan 12 söker 
en begagnad diaprojektor.  
Telefon 0701-045794.



Kontakt med styrelsen kan 
du få via följande alternativ

l	 Gå till Pargasgatan 27 på  
helgfria måndagar kl 19.00 – 19.30

l	 Lägg ett brev i lådan på Pargagatan 27

l	 E-posta till  
styrelsen.akallahojden@akalla.st

Viktiga telefonnummer

Boendemiljöväktare: 070 - 644 36 15
Boendemiljöväktaren kan du ringa om du har 
grannar som stör eller om du vill ha eskort från 
tunnelbanan kvälls- eller nattetid.
Kostnadsfritt. Ring och boka i god tid.

Felanmälan till  
HSB ServiceCenter: 010 - 442 11 00  
Enklast görs den via en länk på vår hemsida 
www.akallahojden.se

Felparkering inom området:  
08 - 120 305 98
Parking Partner sköter övervakningen inom 
vårt område. Numret finns även på skyltar vid 
infarterna.

Felparkering på gatan: 08 - 651 00 00

Informationsbladet Vi på Akallahöjden  
är sammanställt av Håkan Söderlund, Torneågatan 5.

Om du har något du vill ha infört i bladet kan du skicka 
det som e-post till infobladet.akallahojden@akalla.st 
eller lämna det i pappersform eller på CD i brevlådan 
till föreningslokalen P27.
Märk ditt bidrag ”Vi på Akallahöjden”.

Tidigare nummer av infobladet hittar du på vår hemsida 
under  Medlemsinfo / Informationsbladet.

Nästa nummer  
utkommer i april

Lämna ditt bidrag  
så snart du kan


