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Garagerenoveringen är i skrivande stund mer el
ler mindre avklarad vad gäller de stora konstruk
tionsförbättrande arbetena. Vid besiktningen
upptäcktes några punkter att åtgärda och det är
fortfarande ett par småsaker som ska avslutas
innan ny besiktning görs. Det kommer inte att bli
några fler större ingrepp i år, då sommaren och
semestrar nalkas.
Vi kommer under året se över framtida arbe
ten som innefattar bland annat målning, even
tuellt tätskikt samt brunnar. Anledningen till
att brunnarna ännu inte har bytts ut är att det
hänger ihop med vilken typ av tätskikt vi väljer
att applicera. Vi kommer så småningom att blåsa
rent brunnarna och se över deras funktion och
placering.
Om ni har synpunkter eller frågor om garaget
är ni varmt välkomna att höra av er per mail till
styrelsen.

Måndagsjouren är
stängd under sommaren
och öppnar igen den 18 augusti. Under
sommaren kan du nå styrelsen via e-post
till: styrelsen.akallahojden@akalla.st eller
genom att lägga en lapp i brevinkastet i
föreningslokalen Pargasgatan 27.
HSB-kontorets öppettider ska du
kunna hitta på vår hemsida.

Fasadrenovering
Styrelsen har beslutat att renovera de vita trä
detaljerna på fasaderna under sommaren. Det
gäller alltså vindskydd och träpanel på balkonger
och uteplatser, trädetaljerna mellan fönstren,
undertak samt vindskivor på husgavlarna. De
kommer att rengöras och målas och skadade
brädor kommer att bytas ut. Därutöver kommer
fasaderna på föreningslokalen och Akalla Hill att
ses över.
Arbetet genomförs med hjälp av ställningar
och skylift, så entreprenören behöver alltså inte
komma in i lägenheterna. Däremot måste bal
konger och uteplatser vara tillgängliga.
Det innebär att boende måste ta ner ev. amplar,
hyllor m.m. som sitter på vindskydd och väggar,
samt plocka bort möbler, blommor och annat
som står vid balkongväggen. Om du redan nu vet
med dig att du kommer att vara bortrest under
tidig sommar är det bra om du plockar undan på
balkongen/uteplatsen innan du åker.
Arbetet innebär även att en del buskar och
blommor kommer att behöva tas bort under
arbetet, vilket kommer att ske omgående. Har du
själv planterat växter intill vindskydden som du
vill ha kvar måste du själv flytta dessa.
Arbetet kommer att starta så fort som möjligt
och mer information kommer inför starten.

Årsstämman
Måndagen den 26 maj var det dags för årets ordi
narie föreningsstämma. Som vanligt hölls den i
Akalla By och ca 50 personer närvarade, varav 43
röstberättigade. Att det inte var fler beror delvis
på att det var första året som styrelsen gick ut
med ett preliminärt datum för stämman som se
dan av olika skäl behövde flyttas. Styrelsen vill be
om ursäkt för detta och kommer till nästa år inte
gå ut med preliminärt datum innan allt är klart.
I år blev det bara små förändringar i styrelsens
sammansättning. Liljana Tofilovska, Lars Alm
och Niklas Norberg lämnade styrelsen och kom
mer att avtackas med blommor. Paul Gubril gick
upp som ordinarie ledamot och Martin Nylander
valdes in som ny suppleant. Du kan läsa en pre
sentation av Martin på annan plats i bladet.
Inga motioner hade inkommit, något styrelsen
hoppas förändras till nästa år. Trots allt är för
eningsstämman det mest påtagliga sättet för en
enskild boende att påverka föreningens verksam
het! Styrelsen hade själva lagt två förslag, ett med
anledning av en motion 2013 angående solenergi,
och ett rörande bergvärme. Hur stämman rös
tade i dessa frågor framgår av stämmoprotokollet
som inom kort kommer ut på hemsidan.
Till sist återstår det bara att tacka er som kom
för en bra stämma – och be alla att fundera över
hur den kan bli ännu bättre och ännu mer välbe
sökt.

Ekonomimötet
Vid stämman förra året och även vid andra tillfäl
len har det framförts synpunkter på att det är
svårt att läsa och förstå en årsredovisning. Där
för genomfördes torsdagen den 15 maj ett möte
om föreningens ekonomi i föreningslokalen på
Pargasgatan 27. Målet var att gå igenom centrala
begrepp i årsredovisningen och förtydliga vissa
punkter, så den skulle bli lättare att förstå. Cirka
25 personer kom och ställde många bra frågor
om ekonomi. En boende jag pratade med efter
mötet tyckte att det var bra att ha ett sådant här
möte inför stämman, bra också av den anled
ningen att om man inte har möjlighet att komma
på stämman, så har man ändå fått en genomgång
av årsredovisningen. Vad tycker ni andra, ska
vi ha ett ekonomimöte före stämman i fortsätt
ningen?
Margareta Asplund

Skynda långsamt
Ny suppleant i styrelsen
är Martin Nylander, 64 år, gift med Gunilla och
hängiven golfare, farfar och morfar till en stän
digt ökande skara barnbarn.
Jag började min yrkeskarriär som program
merare och systemerare, gick sedan över till
bankvärlden för bli clearingchef på Sparbankerna
Bank. Efter 10 år i bankvärlden hamnade jag
inom energisektorn och arbetar nu på Energi
kontoret i Mälardalen. Min uppgift där är att leda
projekt som handlar om energieffektivisering för
allmänheten, företag och bostadsrättsföreningar.
Har du något du vill tala med mig om (förslag,
kritik etc.) så når du mig på
martin.nylander@energikontor.se
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Visst är det praktiskt att kunna ta bilen till dör
ren - när du någon gång har tunga saker att lasta
ur eller skjutsar någon som har svårt att gå. Tänk
bara på att sikten är mycket dålig och att det finns
många barn i området. När du väl är tvungen att
köra in på gångvägarna måste du därför hålla
riktigt låg hastighet, något som inte alla gör idag.
För att få ner hastigheterna kommer farthinder
att placeras ut i området. Av utrymningsskäl bör
inga vägar eller infarter blockeras, men rädd
ningstjänsten och kommunen har båda gett klar
tecken till låga, flyttbara farthinder. Dessa kom
mer att tas undan på vintern för att inte förhindra
snöröjningen.
Tänk också på att hålla ner hastigheten på bil
vägarna! Även där kan det komma barn utspring
ande…

Nyheter för nyinflyttade
I höst kommer styrelsen att införa två nyheter
för de som flyttar till området. Hittills har Ca
tharina Ihrman och Lars Asplund hållit intro
duktioner några gånger per år, något som varit
mycket uppskattat. Samtidigt har styrelsen märkt
att information måste komma ut snabbare, inte
minst beträffande renoveringar. Vi inför därför
en informationsträff redan i samband med att
överlåtelseavtalet skrivs på.
Styrelsen kommer också att införa så kallade
överlåtelsebesiktningar. Dessa ersätter inte den
lägenhetsbesiktning som varje köpare bör göra,
utan är ett sätt för styrelsen att få mer informa
tion om kvalitet på framförallt el- och vatten
installationer. Detta är ett sätt att identifiera
punkter som måste åtgärdas, antingen på bo
stadsrättsinnehavarens eller föreningens ansvar,
och få en översikt av hur väl våra lägenheter mår.
Vi hoppas också att det kommer att bli möjligt
att erbjuda alla boende att på egen bekostnad
göra en motsvarande besiktning för att se om
allting är som det ska vara i lägenheten.

Hjärtstartare
Nu sitter hjärtstartaren på plats på kortväggen vid
dörren in till styrelserummet. Inom kort kommer
även skyltar upp, som visar var den sitter.
Defibrillering inom tre minuter ökar chansen
att överleva ett hjärtstopp dramatiskt och hjärt
startaren är inte svår att använda. Det ska inte
ersätta hjärt-lungräddning (HLR), som självklart
ska påbörjas så fort som möjligt - helst inom en
minut.
Utbildning i HLR kommer att ges två gånger
före sommaren. Första tillfället är mer grund
läggande och tar inte upp defibrillering, medan
det andra är för dig som redan har grunderna
och vill lära dig använda hjärtstartaren. Båda
kurserna är ca 1,5 timme långa och kostar 100 kr.
Datum kommer att anslås i portarna.
Vill du läsa mer om HLR kan du göra det på
HLR-rådets hemsida hlr.nu. Du kan också ladda
ner appen Rädda hjärtat (finns till alla plattfor
mar) som ger tydliga instruktioner i en nödsitua
tion.

Ny stugvärd
Fr o m den 10 maj kommer Kristin Lidbäck att
efterträda Sofia Drossou.
Stugvärdar är nu:
Catharina Ihrman 070-210 26 46
Kristin Lidbäck 08-752 68 14 (meddelande kan
lämnas på tel-svararen)
Catharina Ihrman

Saknar du något?
En dörrmatta, ett par solglasögon har hittats på
hyllan i entrén i P27 (återfås mot beskrivning)
och en röd barnvintervante (efter städdagen).
Hör av dig till styrelsen.

Föreningens försäkringsbolag
Föreningens försäkringsbolag är sedan årsskiftet
Folksam och föreningen har genom dem även
tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg.
Självrisken är 1500:-, förutom vid vattenskador
och läckage, då den är 3000:- Behöver du kon
takta Folksam för skadeanmälan, ring 0771-960
960, och uppge försäkringsnummer 258214 samt
Akallahöjdens organisationsnummer 7164166493. Du bör bli trevligt bemött!
Har du frågor om vad som ingår i vårt avtal,
kom till måndagsjouren eller kontakta Raili Ai
ras, 070-651 14 65
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Rabatten utanför T5 ödelagd

Håll utkik på anslagstavlorna när vi börjar.

I höstas drömde vi om ett blomland fullt med
färger, och inhandlade iris, narcissus och tre olika
tulpansorter.
Kerstin inhandlade lökarna, Monica grävde
ner dem och Ingalill och Håkan lade granris över
dem för att områdets katter inte skulle använda
landet som toa.
Och så gick tiden. Vid fyra tillfällen, när jag
skulle ta ut min rollator från vårt gamla soprum,
skrämde jag upp en råtta, som tydligen bodde
därinne.
I mitten på mars var det dags att ta bort gran
riset och vad som då blottades var ett helt otro
ligt virrvarr av grävda hål och gångar av olika
storlekar som alla ledde till utrymmet under det
gamla soprummets betonggolv.
Kvar av de 40 blomlökarna fanns bara tre små
irisar och några blad av narcissus.
Med tanke på hålens olika storlekar är det svårt
att fastställa vilket slags skadedjur som ätit upp
våra blomlökar. Om det är råttor eller sorkar, som
båda gräver ut långa gångsystem där de kan ha
matförråd och bon.
Jag läser på nätet att sorkar ogillar bondbönor,
klocklilja, kejsarkrona, blomstertobak, gräslök
och vitlök. En råtta lever 1 – 3 år och ett råttpar
kan i teorin ge upphov till uppemot tusen indivi
der under ett år.
Anticimex har varit här och lagt ut gift men det
garanterar väl inte att problemet inte återkom
mer? Kanske var det granriset som gjorde att
gnagarna kunde husera ostört och äta upp alla
våra blomlökar?
Om liknande fall med gnagare visat sig på
andra ställen inom vår förening vore det intres
sant att på ett eller annat sätt få kännedom om
det. Kanske på föreningens hemsida?

Carina och snickarHasse

Kerstin Hallberg T5

Den 23:e april avslutades första
säsongens Dartkvällar i
föreningslokalen.

De glada matfixarna Britt-Marie, Carina och Gunilla.
Foton Dan hilmersson

Kvällarna har varit välbesökta och stämningen
har varit på topp. Goda hamburgare och dryck
har serverats till självkostnadspris som har varit
mycket uppskattade.
Vi ser fram emot att börja igen på senhösten
och önskar alla boende välkomna till roliga och
trevliga kvällar.
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Grilltider!
Snart är det semestertider
Du som tänker resa utomlands bör kontrollera
att passet är giltigt.
På polisens passexpedition på Bergsgatan finns
inte längre någon drop-intid.
Från och med i år måste man boka tid via in
ternet (www.polisen.se/stockholm) för att ansöka
om pass eller nationellt id-kort. Även den som
inte har dator har möjlighet att få hjälp genom att
ringa 114 14. När tiden är bokad via nätet måste
den bekräftas, för om inte detta görs blir bok
ningen ogiltig. Man bör dessutom ha god fram
förhållning då man bokar eftersom det kan dröja
upp till en månad innan man får en besökstid.

Egna planteringar
Det är roligt att se att så många boende har så
fina planteringar vid sina uteplatser och i rabat
terna vid de gamla soprummen. Tänk bara på
att inte breda ut er alltför mycket - något som
tyvärr har hänt på en del håll. Det är t.ex. inte OK
att plantera in växter i häckarna (än mindre att
ta bort häckplantor för att göra detta!), eller att
ta upp mark i skogspartiet mellan husen och att
blockera gångar etc med växter. Sätt då hellre ut
krukor eller lådor med blommor som enkelt kan
flyttas vid behov. På samma sätt är det inte tillåtet
att plantera träd som kommer gå emot balkonger
och så vidare.
Styrelsen kommer därför under sommaren
att se över vilka partier som ska åtgärdas och
återställa marken med början i höst. Vi kommer
naturligtvis avisera i tid vad som kommer att tas
bort, men vet du med dig att du har brett ut dig
utanför din uteplats kan det vara läge att redan
nu flytta det du vill behålla.

Sommaren och därmed grillsäsongen har nu bör
jat och det är därför dags för en påminnelse.
Visst är det trevligt att grilla – men tänk på
brandrisken! Flera grannföreningar har tagit bort
möjligheten att grilla på balkongen, men vi vill
helst inte göra det.
Grillning är tillåtet endast om man har frågat
de närmaste grannarna (det är främst matoset
från grillningen som är besvärande), och de har
sagt OK. Detta gäller varje gång du grillar.
Och var försiktig: använd INTE tändvätska
(det är inte tillåtet!). En elektrisk tändare är ett
bra alternativ.
Ha alltid uppsikt över grillen och se till att du
har utrustning för att släcka en mindre brand.
Och till sist, säg till grannarna i förväg att du
ska grilla - eller ännu hellre, bjud dem också ...
Observera att vid längre torrperioder kan det
vara förbjudet att använda grillar överhuvudtaget.
Om inte dessa regler efterlevs kan du få grill
ningsförbud. Och blir det för stora problem med
grillning kan ett totalt grillningsförbud utfärdas
för hela området.
En varning skickas till den som inte följer reg
lerna. Några personer inom området har redan
fått grillningsförbud. För många varningar kan
innebära risk för uppsägning eftersom man bry
ter mot föreningens regler.

Undvik att vattna
gräsmattorna
Man bör låta bli att vattna gräsmattorna vid
torka. Det går åt otroliga mängder vatten för att
hålla dem gröna. Enligt tidningen Allt om trädgård bör man inte hålla på att småvattna eftersom
gräsrötterna då söker sig mot ytan och inte nedåt
efter vatten. Det betyder att gräset ännu lättare
torkar ut och därför behöver ännu mer vatten.
Det blir lätt en ond cirkel.
Så låt naturen sköta vattningen, gräset blir
grönt igen när regnet kommer. Vattna istället
våra planteringar, de har mycket svårare att klara
torka och kräver också mindre mängd vatten.
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Hopp för framtidens boende
En fin vårvinterdag påträffade jag på denna tapp
ra skara från förskolan Junibacken på väg ner till
återvinningsrummet. Det gläder en ansvarig för
sophanteringen att dessa små varelser har förstått
vitsen med sortering. Att ta lärdom av!
Catharina Ihrman

Telefonapparater skänkes
till ”samlare”
Själv har jag en fast telefon och en s k ”nalle”. Och
det räcker för mig. Visst kan jag skrota mina fyra
”överex” men om det finns någon som ”samlar”
på gamla telefonapparater får du gärna höra av
dig. Jag har dock ingen Kobra.
Jag tillhör också ”samlarskrået” och mitt
objekt är nyckelringar. Hör av dig ”höjdare” häl
sar Ulla Jansson, P 5 och tel 08-751 22 31.

Säljes: Cykelställ till biltaket
Två ställ av märket Thule i mycket bra skick för
upprättstående cykel säljes för 250 kr styck.
Kontakta Håkan Söderlund, T5
08-750 48 19 el. 076-134 46 47

Kartor och resehandböcker
Återbrukshörnan
i återvinningsrummet
Denna hörna är till för att lägga saker/böcker
i gott skick på hyllorna till vänster. Saker som
läggs på bibliotekshyllan samt kläder och skor
går omedelbart i grovsopskärlen. Vår bokhylla
behöver ju inte se ut som på Stadsbiblioteket men
hjälp oss att hålla ordning där när du tar eller
lämnar böcker.

Problem med skator/duvor på
uteplats/balkong?
Jag har problem med skator i balkonglådorna.
Fick tips på en fungerande metod, nämligen att
i en leksaksaffär köpa en plastorm i grälla färger
och lägga på utebordet.
Catharina Ihrman
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Jag har genom åren samlat på mig en hel del kar
tor och resehandböcker, som jag gärna ger bort
till någon som kanske kan ha intresse av dem.
Ring mig på tel 070-752 33 82, så kan vi komma
överens om en tid för att titta på materialet.
Kerstin Hallberg, T5

Den mobila miljöstationen
kommer den 21 aug kl 18–18.45 till Mariehamnsgatan 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 västerort. En sådan prenumeration kostar som ett
vanligt SMS. Påminnelserna är kostnadsfria. För
att avsluta tjänsten skickar man till samma nummer med texten: mobila stopp.
De tidigare soprummen får, som du väl vet, inte
användas som förråd. Endast rollatorer, barnvagnar och om det finns plats, cyklar, får stå där.

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.

Kontakt med styrelsen kan
du få via följande alternativ
Gå till Pargasgatan 27 på
helgfria måndagar kl 19.00 – 19.30
l

l

Lägg ett brev i lådan på Pargagatan 27

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

Felparkering på gatan: 08 - 651 00 00

Nästa nummer
utkommer efter
sommaren
Lämna ditt bidrag
så snart du kan

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.

Styrelsen
önskar alla en

Trevlig
sommar
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