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En lyckad jubileumsfest
GARAGET

Undrar om man vågar
ta en drink till?

Skål och välkomna till vår fest!

35
år

Lördagen den 6 september firade vi att vår förening redan har 35 år på nacken.
Det var väldigt roligt att se att det var så populärt. Nästan 100 vuxna och 20 barn
samlades vid P27 vid 16-tiden. Ett fantastiskt väder bidrog säkert till den goda stämningen
och de sista festdeltagarna vandrade hemåt först vid 22-tiden.

35
år

Mingel vid P27

Allt började med en god sangriadrink utanför
P27 som följdes av en tipsrunda runt hela området, med frågor både för barn och vuxna. Tydligen var frågorna litet kniviga, eftersom ingen
lyckades få alla rätt – men det hindrade inte att
pris ändå delades ut.
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Alla barn vann en klubba efter tipspromenaden

Mingel i tältet

Men hallå, får inte jag någon korv!?

Därefter serverades mat i ett stort partytält
uppställt bakom föreningslokalen.
Den rikliga buffén bestod av libanesisk mat som
var mycket uppskattad och som efterrätt bjöds en
tiramisu tillagad av Sofia Drossou.
Att det blev litet stimmigt är bara ett annat tecken
på att vi som var där hade trevligt.

35
år

Ett stort tack till alla
som hjälpte till att göra
kvällen så lyckad, inte
minst till Raili Airas
som arrangerade det hela
och Gunilla Nylander
(fotograf till alla dessa
bilder). Du kan se fler på
hemsidan inom kort. (Om
du inte vill vara med på
bild, meddela styrelsen så
väljer vi andra bilder.)
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Fasadrenoveringen
I skrivande stund arbetar målarna parallellt med
balkongsidorna på Pargasgatan udda samt Pargasgatan 10–12. De kommer därefter att fortsätta
längs kommunalgången och då även prioritera de
huskroppar som bara är två våningar höga.
Målningen fortskrider något långsammare än
planerat, eftersom trävirket var i sämre skick än
som visade sig vid förbesiktningen och även på
grund av regn och fukt som gör det omöjligt att
måla.
Styrelsen börjar därför bli tveksam till att arbetet hinner att slutföras i år. Oavsett detta kommer
vi nästa år att se över entréerna, som behöver
målas och på flera håll få ny asfaltpapp.

Ventilationen
Nu ska alla arbeten i lägenheterna med konsekvens av vårens OVK vara slutförda. Det betyder
att luftflöde och luftkvalitet uppfyller de krav föreningen är skyldig att följa som fastighetsägare.
Om du fortfarande har ett påtagligt undertryck
eller är missnöjd med luftkvaliteten, kom till
måndagsjouren eller lägg en lapp i föreningslokalens brevlåda på Pargasgatan 27.
Tänk på att du för att få maximalt drag i
köksfläkten fortfarande måste öppna ett fönster
och att det ska vara så långt bort från köket som
möjligt!

Markiser
Styrelsen vill påminna om att markiser som sätts
upp i området ska vara röd-vitrandiga. I dag
sitter åtskilliga felaktigt färgade markiser uppe,
något som påverkar exteriören negativt. För närvarande kommer vi inte att tvinga någon att byta
ut sin, men vid nyinstallation, byte av väv eller
lägenhetsöverlåtelse kommer vi att hålla hårt på
reglerna.

Felanmälan
När något är fel i din port, t ex belysning, fel på
porten, i entréförrådet, så anmäler du det till
HSBs felanmälan och inte till styrelsens mejladress.
Gäller det råttor, getingbon och andra odjur
gör du anmälan till Anticimex (tel 075-245 10 00)
och säger att du bor i Brf Akallahöjden.
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Viktiga händelser i höst
Höstens arbetsdag
den 12 okt.
Boka in söndagen redan nu – då är det dags
att göra höstfint på området!
Vi börjar som vanligt kl 10 och håller på till
13. Har du förslag på vad som ska göras, maila
styrelsen eller kom till måndagsjouren.

Höjdarseniorerna på
Fjäderholmarna
Femton Höjdarseniorer gjorde en trevlig utflykt
till Fjäderholmarna den 13 augusti. Vi åt en god
lunch på Röda Villan och gick därefter runt i
bodarna och gallerierna på ön.
Catharina Ihrman

Extrastämma under hösten
Datum meddelas senare.

Ny hemsida inom kort!
Föreningens hemsida är en uppskattad källa till
information, men tyvärr börjar den bli något
innehållsmässigt överlastad och utseendet något
daterat. Frank Gaverot och Margareta Asplund
har därför fått i uppdrag att se över sidan och nytt
förslag till struktur kommer att presenteras i samband med den extrastämma som aviseras ovan.
Målet är att lansera den nya sidan före årsskiftet.
Har du erfarenhet av att utveckla webbplatser
och intresse av att hjälpa till? Kontakta Frank
Gaverot på gaverot@gmail.com

Farthinder

”Konstig” lukt?

För några veckor sedan placerades farthinder
ut på föreningens gågator och skyltar sattes upp
vid infarterna till området. De har haft viss effekt
och framförallt hastigheten runt farthindren har
sjunkit. Tyvärr verkar en del accelerera direkt
efter dem och på de sträckor där det inte lagts
ut några har farten inte minskat. Styrelsen kommer därför att sätta upp skyltar om lekande barn,
vilket kommunen menar har en god effekt på
hastigheten i ett större område. Eftersom farthindren tas bort över vintern kommer vi lägga ut fler
på resterande sträckor först kommande vår.
Kom ihåg att den högsta tillåtna hastigheten
inne på området är 5 km/h – d.v.s. gånghastighet!
Även om gatan verkar folktom är sikten dålig och
det bor många barn i föreningen.

Margareta Asplund

Vid 18-tiden på kvällen den
30 augusti kom den, lukten
som en del avskyr men en
del längtar efter, surströmmingslukten. Det var alltså
dags för Akallahöjdens
årliga surströmmingsfest.
I år var vi 18 personer som
avnjöt den luktande delikatessen, som en premiärdeltagare sa; det smakar
mycket, mycket bättre än
det luktar. Så vem vet, till
nästa år kanske några fler
vill prova på?
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Andrahandsuthyrningar
– vad gäller?
Den 1/7 ändrades bostadsrättslagen för att göra
det lättare att hyra ut lägenheter i andra hand.
Styrelsen måste fortfarande ge sitt samtycke och
den som hyr ut sin lägenhet i andra hand utan ha
fått klartecken riskerar att förverka sin bostadsrätt.
Tidigare hade styrelsen rätt att neka om inte
beaktansvärda skäl förelåg. Idag räcker det med
att boende uppger ett skäl för upplåtelsen. Styrelsen kan fortfarande vägra att ge sitt samtycke
om det finns en befogad anledning, t.ex. misstanke om att lägenheten kommer att hyras ut för
kommersiell verksamhet. Lagändringen innebär
också att föreningen har rätt att ta ut en avgift av
den som hyr ut sin lägenhet. Beloppet får årligen
maximalt motsvara 10 % av prisbasbeloppet
(44 400 kr år 2014), d.v.s. 4 440 kr.
Dessa förändringar kräver att föreningens
stadgar justeras och styrelsen kommer därför att
kalla till extrastämma under hösten.

Från krypgrund till takfläkt
Från 2014 gäller nya redovisningsprinciper för
bostadsrättsföreningar. Tidigare har det till exempel varit möjligt att, när det gäller avskrivningar,
betrakta en fastighet som en helhet. Nu ska varje
komponent i en fastighet redovisas för sig, vilket
innebär att taket får en avskrivningstid, fasaderna
en annan, grunden en tredje och så vidare.
För att få ett bra underlag för detta kommer
styrelsen under hösten att låta genomföra en
grundlig besiktning av fastigheterna. Arbetet
kommer troligen inte att påverka boende i någon
större omfattning, även om det är möjligt att vattnet kommer behöva stängas av eller att enstaka
detaljer måste kontrolleras i enstaka lägenheter.

Återvinningen
Du vet säkert att inga tidningar eller t ex kopieringspapper ska slängas i återvinningen utan i det
kärl för tidningar som står utanför garageporten.
När du slänger kartonger ber vi dig att slå sönder dem samt tömma dem på ev innehåll av plast
(frigolit), plastemballage eller olika monteringsbeskrivningar och sortera dem i därför avsedda
kärl.

Förmånliga erbjudanden till boende i föreningen
Akalla Husby Nätort

ComHem

Vill du ha riktigt snabbt internet? Bahnhof erbjuder alla boende i föreningen upp till 1000 Mbit/s
– utan krångel! Månadspriset blir 419 kr och
bindningstiden är 12 mån. I denna uppgradering
ingår även en ny fiberkonverter och en trådlös
router som även hanterar ip-telefoni för den som
så önskar. Dessutom får du full support på den
nya utrustningen via Bahnhof.
Vill du ha 100 Mbit/s betalar du 299 kr i månaden. Även här är bindningstiden 12 mån och ny
fiberkonverter, trådlös router och full support på
utrustningen ingår.
Är du nöjd med dagens hastighet (i praktiken
upp till 100 Mbit/s) och kvalitet behöver du naturligtvis inte göra någonting.
Är du intresserad av detta erbjudande och vill
veta mer eller behöver en ny anmälningslapp,
kom till måndagsjouren!

Förmodligen har ett brev med utförlig information om ComHems utbud och villkor inkommit
till alla boende i vår förening. Med anledning av
frågor som ställts på måndagsjouren vill styrelsen
redan nu framhålla följande:
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k Alla boende, även nyinflyttade, har rätt att

teckna avtalet Medium 8 Favoriter.
k Vill du ha ett annat paket eller TiVO har du rätt
till en rabatt på 150:k För frågor som gäller beställningar av tjänster
eller avtal ringer du 0775-171720.
k Uppge vid beställning att du bor i brf Akallahöjden som har gruppavtal på Medium 8 Favo
riter.
k Felanmälan och teknisk support gör du som
tidigare på 90 222

Den mobila miljöstationen
kommer den 23 okt 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.

Somrig bild i mitten av september. Solrosorna håller ännu stånd mot höstens intåg.
Foto: Frank Gaverot
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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 när hösten
övergår till vinter
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 USB 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

ljummen och solig
höst
(om något sådant är möjligt – gråvädret kommer tids nog)
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