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Ekonomimötet
Måndagskvällen den 8 dec trotsade 25 per-

soner det fruktansvärda vädret för att ta sig till 
föreningslokalen och lyssna på litet information 
om föreningens ekonomi – och, inte minst, för 
att ställa många bra frågor. Här kommer en kort 
sammanfattning av de viktigaste punkterna.

De tyngsta utgiftsposterna under året har varit 
planerat underhåll, värme samt fastighetssköt-
sel (inklusive städning och markarbeten), som 
tillsammans utgör drygt 50 % av utgifterna. I 
diagrammet här intill kan du se hur kostnaderna 
är fördelade på olika kategorier.

Av det planerade underhåll som utförts är 
garaget och fasadrenoveringen de största delarna 
och två delar vi kommer att fortsätta med under 
2015. Det planerade underhållet går också hand 
i hand med det löpande, såtillvida att ju mindre 
vi renoverar desto mer måste vi reparera. Av 
bland annat den anledningen kommer styrelsen 
att genomföra en stor mängd underhållsåtgärder 
under 2015. Här kan nämnas fortsatt fasadreno-
vering, tätskikt i garaget, byte av ventiler (för att 
få varmvatten snabbare), byte av en värmeväxlare 
(så att inte andra drabbas av grönt vatten!), byte 
av lampor (för att spara el), ventilationen på P27 
samt inom- och utomhusmiljön på Junibacken.

För att minska värmekostnaden ser styrelsen 
över en möjlighet att rensa radiatorerna från 
slagg som bildats inuti. Detta slagg fungerar 
som en isolering och förhindrar att radiatorerna 
sprider den värme som går i slingan. Ett annat 
alternativ är också att tilläggsisolera vindarna, en 
fråga som vi kommer att undersöka under året. 
I övrigt kan vi bara hoppas på en fortsatt mild 
vinter…

Styrelsen håller vidare på med en större upp-
datering av underhållsplanen (se sidan 2). Det är 
sannolikt att den påvisar ytterligare behov och 
styrelsen räknar därför med att under 2015 lägga 
ca 5 miljoner på underhåll – en kraftig ökning 
från i år. Det betyder också att föreningen, för 
att inte tömma den yttre fonden, bör öka avsätt-
ningen till denna.

Vissa utgifter kan föreningen inte påverka alls,  
     (forts sid 2) 

Föreningens kostnader till 2014 11 30
ca 14 miljoner fördelat enl. nedan
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Överlåtelsebesiktning
Från nyår kommer styrelsen att införa en lägen-
hetssyn i samband med överlåtelse. Syftet är att 
dels att identifiera problem som bör åtgärdas 
innan köparen tillträder, dels att få en statuskon-
troll av ett antal lägenheter. Främst är det vatten- 
och elinstallationer som kommer att kontrolleras, 
men även andra kända problem, som t.ex. bal-
kongdörrar, spiskåpor och fiberuttag.

Först när besiktningen är genomförd kommer 
HSB att skicka överlåtelsen till styrelsen för god-
kännande. Protokollet bifogas överlåtelsehand-
lingarna och kan läsas av säljare, köpare, mäklare 
och styrelsen. Fel som föreningen ansvarar för 
ska åtgärdas omgående och i samråd med köpa-
ren. Andra fel ska åtgärdas av säljaren före tillträ-
det om inte säljare och köpare kommer överens 
om  annat. Styrelsen vill betona att denna lägen-
hetssyn inte i något avseende ersätter köparens 
ansvar att besiktiga lägenheten inför tillträde.

I samband med detta vill styrelsen även er-
bjuda alla andra boende samma möjlighet att 
besiktiga lägenheten på samma sätt. Om du bara 
undrar över en eller ett par saker kan du förstås 
göra en felanmälan som vanligt. Om du däremot 
vill ha en allmän kontroll eller är osäker på om 
du borde åtgärda något i lägenheten, kontakta 
HSB för mer information.

Underhållsbesiktning
Ett av styrelsens viktigaste hjälpmedel är under-
hållsplanen, i vilken vi noterar vad som behöver 
åtgärdas, när det måste göras och vad det kan 
komma att kosta. För att den ska vara användbar 
måste den uppdateras regelbundet och nu är det 
dags att göra en större översyn.

Under 2015 kommer vi därför att låta besiktiga 
fastigheterna grundligt och upphandling pågår 
för tillfället. För att få bra underlag kommer 
också stammar m.m. i ett urval av lägenheterna 
att besiktigas. Vi återkommer med mer informa-
tion så snart vi vet vilka lägenheter det gäller och 
hur tidsplanen för detta ser ut.

t.ex. fastighetsskatt och tomträttsavgäld (som 
höjts något i år). Andra utgifter är svåra att på-
verka, t.ex. försäkring och förvaltningskostnader. 
Även om vi ser över våra avtal med HSB just nu, 
är det problematiskt att lägga sig på ett för billigt 
avtal. Föreningen har också lån som vi löpande 
betalar ränta på och just nu ligger denna rätt lågt. 
Vi har också amorterat extra på lånen för att yt-
terligare minska kostnaderna på sikt.

Under mötet frågade styrelsen också de närva-
rande om vad de ville lägga litet extra på under 
nästa år. Följande förslag kom upp:

Se över lekplatserna. Idag flyttar allt fler barn-
familjer in …

Fler farthinder. Allt för många kör för fort.
Renovera boulebanan. Den är sliten och be-

höver ev. breddas.
Julgransfot vid vändplan på Pargasgatan. Kan 

också användas till midsommarstång.
Måla garaget. Utsidan, inklusive träet, är ful.
Motionsrummet. Multigymmet är för gam-

malt.
Vi återkommer i nästa nummer hur vi går 

vidare med dessa. Har du andra förslag får du 
gärna höra av dig till styrelsen, antingen via mail 
eller genom att komma till jouren.

Föreningen får vidare intäkter från olika håll 
och du kan se hur de fördelas i diagrammet 
nedan. En del kommer från de lokaler som bland 
annat kommunen hyr av oss (Junibacken, Akal-
laHill och Arbetscenter). Denna del kommer 
att vara oförändrad till nästa år eftersom det på 
grund av det ekonomiska läget inte kommer  att 
ske någon indexuppräkning. Ytterligare en del 
kommer från uthyrningen av garageplatser och 
parkeringsavgifter. I dagsläget har vi ca 30 tomma 
burar, något vi gärna vill ändra på. Båda dessa 
källor är små jämfört med årsavgifterna på lägen-
heterna, som utgör 77 % av föreningens intäkter.

Styrelsen anser därför att årsavgifterna måste 
höjas med 5 % till nästa år. Övriga avgifter, t.ex. 
bastu och motion, kommer höjas först andra 
kvartalet 2015.

Besiktningar

 Föreningens intäkter till 2014 11 30
  ca 14 miljoner fördelat enl. nedan
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Lokaler
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Övriga intäkter
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Bergvärme
Föreningen väntar fortfarande på besked om 
vi får provborra för bergvärme och i så fall var. 
Försvarsmakten ska godkänna alla sådana projekt 
och först i november fick vi klartecken från dem 
att lämna in ansökan om provborrning. Den är 
inlämnad till kommunen och vi väntar ännu på 
svar. I dagarna fick vi besked att även SL accepte-
rar  borrningen, vilket borde vara sista hindret.

OnDemand-tjänsten upphör
Som ComHem meddelat per brev till alla berörda 
kommer OnDemand-funktionen att upphöra. 
Anledningen är att ComHem inte längre till-
handahåller den tekniska plattformen, eftersom 
deras TiVO-lösning erbjuder samma innehåll. 
Den OnDemand-box som alla boende kunde få 
ut i samband med att avtal tecknades med Com-
Hem kommer även fortsättningsvis att fungera, 
men då som en vanlig digitalbox. 

Har du använt OnDemand och även fortsätt-
ningsvis vill använda liknande tjänster bör du 
omgående kontakta ComHem på 0775-171720. 
Du bör få ett förmånligt erbjudande på ett TiVO-
paket och som minst ska du få föreningens rabatt 
på 150:-.

Akallahöjdens  
utomhusbelysning.
Det börjar bli dags att byta ut vår utomhusbelys-
ning och detta av flera skäl. Ett skäl är att den nya 
LED-tekniken (Light Emitting Diode) kom-
mer att spara pengar åt föreningen, ett annat är 
lagstiftningen. Enligt ekodesigndirektivet fasas 
högtrycksnatriumlampor ut 2012 och 2015, år 
2017 introduceras skärpta krav på metallhalo-
genlampor och från år 2015 förbjuds marknads-
introduktion av så kallade kvicksilverlampor 
enligt samma EU:s ekodesigndirektiv.

Vi har totalt 76 lampor av dessa sorter, 27 sit-
ter på väggen och 49 står på stolpe. Det är alltså 
dessa vi skall byta ut och dessutom eventuellt 
göra nyinstallation på mörka platser där det nu 
saknas lampor. Alla dessa nya lampor har riktad 
strålning och kommer inte, som i dag, att lysa in 
era lägenheter. OBS: Detta utbyte gäller inte de 
lampor som finns på den s.k. ”kommunalgången”, 
de tillhör inte föreningen.

Det är lamporna nedan plus de runda lampor 
som sitter på väggarna ovanför tvättstugor etc. 
som skall bytas ut.

Vi hoppas kunna börja med detta under inne-
varande år men det är tveksamt om det instal-
lerande företaget, HSB, hinner med detta. Så om 
vi siktar på första kvartalet 2015, så ligger det nog 
närmare sanningen.

Därefter skall vi också byta ut de cirka 90 lam-
por som finns inne i garaget men detta görs inte 
förrän renoveringsarbetet är klart.

Har ni några frågor än ni välkomna att höra av 
er till Martin Nylander, martin.nylander@energi-
kontor.se eller 0701 - 04 57 94.

Julgransplundring
När julen står för dörren kan det kännas konstigt 
att redan nu läsa att julgranen ska plundras… 
men vi vill ändå passa på att  bjuda in alla barn 
och deras familjer till den. 

Datum och tid kommer att meddelas snarast.

Temakvällar?!
Ett av de förslag som framfördes på ekonomi-

mötet var att styrelsen skulle anordna temakväl-
lar för boende med tips på vad man själv kan 
göra för att ta hand om sin lägenhet. Exempelvis 
nämndes hur man luftar radiatorer, åtgärdar 
stopp i diskhon eller golvbrunnen (kaustiksoda 
är inte bra…) och liknande. Det är en mycket bra 
idé och vi vill nu få mer tips från er!

Vad vill du ha en temakväll om?
Vill du hjälpa till att hålla en temakväll?
Hör av dig per mail eller genom att komma till 

måndagsjouren!

Hjärt- och lungräddning
I januari kommer vi återigen att erbjuda 

två tillfällen att lära sig grundläggande hjärt-
lungräddning med defibrillator. Mer information 
kommer ut i portarna, men preliminärt gäller 
torsdag den 22/1 samt torsdag 29/1, båda tillfäl-
lena kl 18.30.
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Kom till valberedningens möte 
den 19 januari!
Om några månader är det vår och då är det dags 
för Akallahöjdens årsstämma (vanligtvis i maj).  
På årsstämman kommer nya ledamöter att väljas 
till föreningens styrelse.

Under tiden fram till stämman ska vi i valbe-
redningen ta fram förslag på medlemmar som är 
lämpliga att ingå i styrelsen.

Det vi söker är ledamöter som har erfarenhet 
av olika områden, både praktiska och teoretiska.

Vi vill att styrelsen ska bestå av både yngre och 
äldre och naturligtvis ungefär lika många kvinnor 
som män.

Vi vet att det finns många boende på Akalla-
höjden som har goda idéer om vad som krävs 
av en styrelse för att det ska fungera så bra som 
möjligt. Vi vill gärna höra de idéerna.

Är du själv intresserad av att vara med i styr-
elsen eller känner du någon som du tror skulle 
passa, eller har du frågor om vad styrelsearbete 
innebär? Kom då till valberedningens kväll i för-
eningslokalen och träffa oss.

Mötet kommer att äga rum den 19 januari. 
Klockslag meddelas genom anslag i portarna,

Om du inte har möjlighet att komma kan du 
istället ringa till valberedningen,  
tel 08-752 68 14 (Lars Asplund).
Valberedningen I Brf. Akallahöjden. (Anna Lundh, Anne-
Marie Andersson, Monica Danielsson och Lars Asplund)

Nya stadgar under arbete 
I förra numret av Vi på Akallahöjden stod det 
att styrelsen skulle kalla till extrastämma under 
hösten för att anpassa våra stadgar till den för-
ändring i bostadsrättslagen som trädde i kraft i 
somras. Efter att bladet gått i tryck presenterade 
HSB den slutgiltiga och kraftigt omarbetade 
versionen av sina normalstadgar och styrelsen 
kommer därför att skjuta upp extrastämman till 
februari eller möjligen början av mars.

De stadgar vi har idag är en modifierad variant 
av HSBs normalstadgar från 2004. HSB rekom-
menderar alla föreningar att anta de nya normal-
stadgarna under 2015, naturligtvis efter att ha 
anpassat dem till lokala behov. Styrelsen valde 
därför att påbörja det arbetet framför att justera 
en paragraf i de nuvarande stadgarna.

Texten tar hänsyn till flera förändringar i lagar 
och förordningar samt redovisningsprinciper. I 
några fall har delar av lagtexten förts in i de nya 
stadgarna för att samla gällande regelverk i ett 
dokument. Även de delar där innehållet inte har 
ändrats har skrivits om för att ge en tydligare 
struktur och bli lättare att läsa - även om stad-
garna därmed också har blivit längre.

Stadgarna är det dokument i en bostadsrätts-
förening som påverkar medlemmarna mest och 
det är därför mycket viktigt att alla medlemmar 
får möjlighet att påverka stadgarna. Styrelsen är 
därför djupt tacksamma för alla kommentarer, 
frågor och förslag. Vi kan inte lova att allting kan 
arbetas in i vårt förslag, men vi kommer att an-
passa det så långt som möjligt efter era önskemål. 
Det är ni som beslutar om de nya stadgarna.

Allt material kommer att läggas ut löpande på 
hemsidan, inklusive svar på era frågor. Har du 
inte tillgång till internet, kontakta styrelsen så 
skriver vi ut det material du vill ha.

Gästlägenheter i området
Föreningens övernattningsrum är ganska litet 
och ligger dessutom i föreningslokalen, där det 
ibland är fest. Om du behöver en lägenhet för 
längre tid eller mer än ett rum kan du vända 
dig till grannföreningen, brf Pargas, som har en 
större gästlägenhet att hyra ut. Den ligger nedan-
för trapporna bakom föreningslokalen (strax före 
bron över Mariehamnsgatan) och kostar 350:- 
per dygn. Mer info hittar du på www.pargas.se 
Ansvarig är Anders Hansson, anders@pargas.se,  
tel: 0709-24 21 24.

16 dec: Ett förslag på nya stadgar behandlas  
 på styrelsemötet.
17 dec: Förslaget presenteras på hemsidan,  
 tillsammans med HSBs nya normalstad 
 gar samt styrelsens kommentarer till båda  
 texterna.
17 dec – 20 jan: Tid för alla medlemmar  
 i föreningen att läsa och kommentera  
 texten. Alla frågor och förslag presenteras  
 på hemsidan med kommentarer från 
 styrelsen eller HSBs jurister. Om möjligt  
 arbetas texten om efter era förslag.
21 jan: De sista förslagen på ändringar  
 skickas till HSB för genomgång av deras  
 jurister.
27 jan: Styrelsens slutgiltiga förslag på nya  
 stadgar fastställs på styrelsemötet.
28 jan: Kallelse till extrastämma skickas ut.

Tidsplan för stadgearbetet
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Sedan den 1 november har vi en ny städfirma på 
Höjden, Renik AB. Här ser du Rolf Niklason med 
sin kollega Gheorghe Covalciuc.

Loppisboden
Du har väl inte missat att det har öppnat en lop-
pis på Akallahöjden? Vi är åtta kvinnor boende i 
området som hyrt en lokal på Pargasgatan (ned-
anför trappan mellan Pargasg. 4 och 6), för att 
sälja av en del av sina prylar och kläder. 

Fram till jul finns bl.a. mycket julsaker att 
köpa. 

Boden är öppen onsdagar kl. 18-20 samt sön-
dagar kl. 11-14. 

Under vecka 52 och vecka 1 är det dock stängt. 
Vi öppnar igen onsdagen den 7 januari och då är 
det påfyllt med nya prylar & kläder. 

Välkommen

Anne Kristin Johansson,Unni Disch, Liisa Ohra-Aho

Övriga medverkande är Margareta Asplund, 
Eva Kjulsten, Carina Östman, Grazyna Lundstedt 
och Sara Khorsandi.

Nu är det Jul igen…
…och Nyår

Nyårsfyrverkeri
Vi vill väl ha det snyggt inom området nästa år? 
Om du är ute på nyårsnatten och skjuter raketer 
och annat, se då till att du får med dig skräpet 
hem. Be gärna dina gäster hjälpa till att plocka 
upp.

Egentligen är det inte tillåtet att skjuta raketer 
inom tätbebyggt område om man inte har till-
stånd från polisen. Var överhuvudtaget försiktig 
med fyrverkerier, så att människor, djur och an-
nat inte skadas av felriktade raketer. Tänk också 
på att många djur är rädda för fyrverkerier.

I december är antalet bränder mycket större än 
under andra månader.

Gör det till en vana att alltid gå en runda i 
lägenheten innan du lämnar den, för att se till 
att inget ljus står och brinner. Lämna inte heller 
tända ljus i rum utan uppsikt. En annan brandfa-
ra är de lättantändliga kransar som ibland hängs 
upp på lägenhetsdörrarna. Vid brand avger de 
dessutom stora mängder rök. 

Extra stor 
brandfara 
under julen

Ny städfirma
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Sopsortera värmeljusen
Värmeljusens behållare består av aluminium 
och därför är det extra viktigt att sopsortera 
dessa, eftersom nyframställning av alumini-
um kräver väldigt mycket energi. Aluminium 
kan användas om och om igen och därför är 
det mycket miljövänligt att sortera ut den.

OBS !!  Det är viktigt att man tar bort den 
lilla metallplattan i botten där veken är fäst. 
Om inte, går behållaren till ett smältverk där 
den brinner upp. Ett onödigt slöseri. 

Ta till sist gärna bort kvarvarande stearin, 
som slängs i hushållssoporna.

Skor, dörrmattor, tidningar, 
soppåsar och skräp i  
trapphusen
Som du säkert känner till är det inte tillåtet att 
ställa ut föremål i trapphusen. För den all-
männa trevnadens skull vill vi be dig att dels 
följa brandförsvarets information om föremål 
i trapphusen, dels inte ställa hushållssopor 
där. Det luktar illa och ser illa ut.

Observera att blöjor sorteras i hushålls-
soporna (ej i återvinningen!), så också CD-
skivor, kassettband och färgpatroner.

Var slänger jag granen och 
julklappspapperet?
Julgranen klipps/sågas ner i mindre bitar 
och läggs i grovsoporna.

Ev julgransbelysning läggs i bingen för 
elavfall. Lamporna sorteras i behållaren för 
respektive lampsort.

Julklappspapper sorteras som pappers-
förpackningar. Observera att julklappspap-
per inte ska läggas i tidningsåtervinningen 
eftersom det har en annan papperskvalitet 
som inte kan återvinnas med tidningspap-
per. Säckar för papperet kommer att finnas 
utlagda i tvättstugorna.

Julgranspynt: enstaka julpynt läggs i soppå-
sen. Stora mängder läggs i grovsoporna. Det 
som har drivits med el läggs i avfallsbingen 
för el.

Den mobila miljöstationen

kommer den 20 feb. kl 18–18.45 till Marie-
hamnsgatan 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.
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Dart
Dartgänget avslutade sina träffar för året den 

15 dec i föreningslokalen P.27
Vi är ett glatt gäng som har träffats 5 gånger i 

höst. De flesta av oss spelar och vi har varit ca 20 
personer.

Vi har avnjutit goda hamburgare med dryck till 
ett mycket bra pris.

Kvällarna har varit mycket uppskattade och 
stämningen är hög och trevlig.

Nu tar vi lite ledig under jul och nyår men ses 
igen i slutet av januari.

Vi kommer att träffas följande datum:
28/1, 11/2, 25/2, 11/3, 25/3 och avlutning 8/4.

Därefter tar boulen över på baksidan av 27:an 
varje onsdag. Håll utkik på anslagstavlorna.

Vi ser fram emot att fler nya kommer med. Lär 
känna dina glada grannar och om du aldrig har 
spelat så lär du dig snabbt.

 Carina och Tommy tackar er alla för trevliga 
kvällar, samt önskar er en God Jul och ett Gott 
Nytt År.

Hundvakt sökes i Akallahöjden till en 
ettårig Yorkshireterriertik.

Kontakt: jordan.slawecki@gmail.com, 
Mobil: 076-2200905

Tackar på förhand

Kära Styrelse!  
Jag vill bara tala om att jag är mycket nöjd över 
det noggranna arbete våra hantverkare gör med 
fasaderna.

 Först ordentlig rengöring, spolning, lagning av 
trasigt trä etc samt målning 2 ggr av allt detta.

 Jag har haft fyra stycken kunniga hantverkare  
utanför min del av fasaderna. Att jag ser och 
följer med är inte konstigt. Dels bor jag i bot-
tenvåningen, dels är jag hemma och dels har jag 
intresse för gediget hantverk. Mina gener finns 
hos bl. a. småländska snickare. Min pappa med 
bröder och även min farfar var snickare, fabrikö-
rer och min farfar var dessutom snickarmästare.

 Ett stort tack till mina 4 hantverkare för  deras 
omsorgsfulla arbete.  Det är och har varit en 
glädje  att ha er här!  
Ulla Jansson – f Hallgren  på  Pargasgatan  5 .

Felanmäl mera!
Glöm inte att du även kan anmäla fel på saker 
utanför lägenheten! Behöver brandvarnaren i 
trapphuset nytt batteri? Har en lampa slocknat 
utomhus? Är elskåpet olåst? Gå in på hemsidan 
och felanmäl till HSB! 

Ju snabbare något felanmäls, desto snabbare 
blir det åtgärdat.
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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 USB 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  
mars /april
Lämna ditt bidrag  
så snart du kan

Styrelsen  
önskar alla en

God Jul

Gott Nytt År 
&


