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Den nya och gamla

utebelysningen
Som tidigare sagts så skall vi byta vår utebelysning till den modernare s.k. LED-tekniken (Light
Emitting Diode). Detta kommer att spara pengar
åt föreningen och ge oss en bättre utebelysning.
Vi har totalt 76 lampor av den gamla sorten,
varav 27 sitter på väggar och 49 står på stolpe
men i ett första skede är det de som sitter på
stolpe som skall bytas ut.
Vi sade tidigare att bytet skulle ske under det
första kvartalet men som det ser ut idag så blir
det under det andra. Anledningen till detta är att
leverantören helt enkelt stod utan lampor och det
i sin tur berodde på att rätt många bostadsrättsföreningar håller på att göra samma sak som vi
nu skall göra.
I ett senare skede skall vi också byta de lampor
som hänger på väggar 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. Observera att detta utbyte inte
gäller de lampor som finns på den s.k. ”kommunalgången”: de tillhör inte föreningen.

Eventuell bergvärme
Som ni kanske har märkt så har vi provborrat för
bergvärme nedanför Pargasgatan 4 vid loppislokalen. Detta har sin grund i ett beslut som togs på
den senaste föreningsstämman där det sades att
man skulle ta fram ett beslutsunderlag för att sedan eventuellt gå vidare med projekt Bergvärme,
som då skulle gå ut på att ersätta den befintliga
fjärrvärmen med just bergvärme.
Efter en provborrning fördes en mätutrustning
ned i det 300 meter djupa borrhålet för att mäta
borrhålets karakteristik. En energibrunn, som
borrhålet egentligen är, är ju mer eller mindre
effektiv som energikälla beroende på bergart, vattengenomströmning etc.
Mätningen är nu avslutad och resultatet analyserat. Föreningsstämman kan därför ta ett beslut
om man vill ersätta fjärrvärmen med bergvärme.

Ni som har frågor angående dessa båda projekt får
gärna kontakta Martin Nylander
martin.nylander@energikontor.se / tel 0701-04 57 94

Extrastämman
Tisdagen den tionde mars hade styrelsen kallat
till extrastämma angående ändring av stadgar
för Brf Akallahöjden. Detta berodde dels på att
bostadsrättslagen har ändrats, dels på att språket behövde uppdateras. I föreningslokalen P27
var fikat uppdukat kl. 18.30 och medlemmarna
började att släntra in. När stämman väl började
kl. 19.01 hade 25 förväntansfulla medlemmar
samlats för att intresserat gå igenom och diskutera det nya stadgeförslaget.
Det började med att styrelsens ordförande
Love Strandberg hälsade välkommen och förklarade hur en ändring av stadgar går till med beslut
på två på varandra följande stämmor med mera.
När det sedan kom till att gå igenom förslaget
började det se ut som om många bara väntade på
ett beslut om godkännande för att få gå hem till
något som lockade mera hemmavid. Men efter en
stund började frågorna och förslagen komma.
I den entusiastiska och konstruktiva diskussion
som följde gjordes många bra yrkanden, vilket
ledde till flera bra ändringar i texten. Du kan
läsa hela förslaget på hemsidan. Efter halvannan
timme var det hela över och Love tackade alla
deltagande för visat intresse och fullgjord plikt.
Vill du också vara med och påverka? Nästa
gång det blir omröstning om stadgarna och en
hel massa andra viktiga frågor på den ordinarie
stämman i maj. Vi ses!
Mattias Svensson, sekreterare vid stämman

Temakväll om
underhåll av lägenheterna
Tisdagen den 14/4 är du välkommen till föreningslokalen på Pargasgatan 27 för en kväll fylld
med allt du behöver veta för att underhålla din
lägenhet. Mellan 19 och 20 får du lära dig bland
annat
l

vad en klämring är och vad den gör

l

hur du luftar dina element

l

var du stänger av vattnet

l

vad som gäller för el på balkongen

hur en fiberkonverter ser ut
Är det något särskilt du vill veta? Kontakta
styrelsen någon dag i förväg så går det säkert att
klämma in.
l

Nya rutiner vid försäljning
Sedan årsskiftet kräver föreningen en besiktning
i samband med överlåtelse. Nu är det dags att
genomföra några ytterligare ändringar som kan
vara bra att tänka på om du vill köpa eller sälja en
lägenhet i vår förening.
Styrelsen kommer att kräva ett möte med
köparen innan överlåtelsen godkänns av föreningen. Målet med detta är att bland annat ge
information inför eventuell renovering av lägenheten. På samma sätt kommer föreningen inte att
kunna godkänna överlåtelsen innan besiktningen
är gjord. Detta betyder att planerad tid från kontrakt till tillträdesdatum inte bör vara alltför kort.

Hyra av föreningslokalen i P27

Reklam om inglasning
av balkonger
Vid ett par tidigare tillfällen har reklam om inglasning av balkonger dimpt ner i våra brevlådor.
Vi vill påminna om att det INTE är tillåtet att
glasa in balkongerna i vårt område. Skälet är att
våra hus är kulturmärkta och kommer därför inte
att få bygglov för inglasning.
Styrelsen har vid varje tillfälle informerat företaget som kommer med erbjudandet om skälen
till varför det inte är tillåtet och vi hoppas att de
inte återkommer i framtiden.
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För att underlätta för dig som hyr föreningslokalen i P27 har vi stugvärdar gjort en checklista,
som du som hyr lokalen ska pricka av före och efter aktiviteten. På så sätt hoppas vi att det ska bli
lättare att komma ihåg alla moment så att lokalen
(och även området utanför) lämnas i ett så bra
skick att vi inte behöver ta kontakt efteråt. Checklistan kommer att finnas i en plastmapp i köket.
Ett nytt ventilationssystem har satts in i hela
P27 och själva maskineriet står i det rum där
bord och stolar tidigare ställdes. Det betyder att
allt inte ryms i rummet utan en del stolar måste
stå i själva festlokalen. På insidan av dörren till
stol-/bordförrådet finns bilder som visar var bord
och stolar ska placeras.
Catharina Ihrman / Kristin Lidbäck

Tvättstugorna
Väggar och tak i tvättstugorna kommer att målas under våren enligt följande schema. Enligt
planen nedan är antagligen två tvättstugor redan
klara. Tvättstugetoaletterna ska också genomgå
ett lyft litet senare i vår.
T27: 16-21 mars
T35: 23-27 mars
P26: 13-17 april
P11: 4-10 maj

Fasadrenoveringen
Målningsarbetena kommer att återupptas runt
den 20/4, möjligen något senare. Styrelsen kommer att ha ett möte med entreprenören vecka 14
och tidsplan kommer att meddelas efter påsk. I
dagsläget räknar vi med att arbetet är avslutat i
mitten av juni. Entreprenören kommer att avisera
berörda boende senast en vecka före arbetsstart.

Stamspolning på gång
Styrelsen håller just nu på att upphandla en
stamspolning för samtliga lägenheter. Syftet är att
rensa stammarna från beläggningar så att de håller längre. Vi har fått in offerter från tre företag
och förhoppningen är att vi kan börja i slutet av
april.
För att det ska fungera måste den entreprenör
vi väljer få tillgång till alla lägenheter. Mer information kommer i portarna ca två veckor innan
tillträde önskas.

IT-utbildning
Samverkansprojektet mellan AHN Akalla-Husby
Nätort, ABF Stockholm och PRO Husby-Akalla
för grundläggande datautbildning för seniorer
fortsätter under 2015.
Start av kurserna planeras ske i mitten av april
efter att intresseanmälan gjorts och individuella
kallelser sedan skickats ut till varje deltagare. Du
som är intresserad kan anmäla dig genom att
fylla i anmälningsblanketten, längre bak i bladet
och lämna in den senast 12:e april.
Boken ”Nya PROsIT” ger stöd till utbildningen
och kan lånas under kursen eller beställas från
PRO för 140 kr/st.
Alla kurser sträcker sig över 5 veckor och kostar 500 kr. Här ser du vilka kurser som ges:
1. Data grund för nybörjare
Tisdagar 09.30 i Akalla (Mariehamnsg. 20)
2. Internet grund
Om säkerhet, e-post, att surfa, länkar, söka
information, betala räkningar m.m.
Torsdagar kl 09.30 i Akalla
(Mariehamnsg. 20)
3. Surfplatta/Läsplatta med operativsystem
Android eller Windows
Grunder i att arbeta med en surfplatta (och
smartphone).
Torsdagar kl 13.00 i Akalla
(Mariehamnsg. 20)
Medtag gärna egen surfplatta till kursen

Arbetsdagen
söndag 26 april
Välkomna till vårens arbetsdag i föreningen!
Vi samlas kl. 10 vid föreningslokalen på Pargasgatan 27
för att göra det litet extra vårfint i området. Vi kommer
bland annat att
`
`
`
`
`

Rensa sly
Göra fint i rabatterna
Städa källargångarna
Montera fler farthinder
och mycket mer …

Vid 12.30 samlas vi vid
föreningslokalen igen för
litet lunch. Som vanligt
lottar vi ut biobiljetter till
er som kommer.
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Akallahöjdens syjunta.
Vi är 16 kvinnor i åldern 30-70 år som träffas
varannan torsdagskväll i lokalen på P27 för att
handarbeta.
Vi turas om att bjuda på något gott till kaffet
varje gång. Vi har alltid mycket att prata om och
skratta åt då vi ses.

Några av det
senaste årets
arbeten

Gunilla Nylander, som håller i aktiviteten och fotograferar

Barngrupp på Akallahöjden
Nu är det dags att dra igång en grupp för alla
barn på Höjden och deras föräldrar! Kontaktperson är Steivor Berntsen (steivorberntsen@
hotmail.com). Kontakta henne om du vill hjälpa
till med att ordna olika aktiviteter (t. ex. tipsrundor, korvgrillning, aktivitetskvällar) för de små.

Hjärtstartaren flyttar ut
Föreningen har sedan ett år tillbaka en hjärtstartare som har suttit inomhus på föreningslokalen
på Pargasgatan 27. För att det ska bli enklare att
använda den när det behövs flyttar den nu ut till
ett larmat skåp på verandan utanför. Efter påsk
kommer du att hitta den till höger om ytterdörren för att den ska bli så synlig som möjligt.
Styrelsen hoppas att den inte ska komma till
användning, men att den ska göra skillnad om
den behövs. Av den anledningen kommer den
också att registreras på Hjärtstartarregistret
(www.hjartstartarregistret.se), så att alla som är i
närheten ska kunna se att det finns en hjärtstartare inom räckhåll.
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Föryngringsbeskärning
av buskar
Just nu pågår beskärning av de buskar som blivit
för risiga eller för höga för att kunna klippas på
vanligt sätt. De kommer att tas ner till ca 2 dm
höjd för att kunna växa sig vackra. Det kan krävas ytterligare någon hård beskärning under de
första åren för att de ska bli täta.

Beskurna buskar forslas bort

Rädda miljön och
spara pengar samtidigt!
Om hushållsavfallet sorteras rätt halverar du
hämtningskostnaden för föreningen. Även
slarv med sorteringen i grovsoprummet kostar oss mycket pengar varje år.
u Lämna inte tvättmedelsförpackningar
eller liknande i tvättstugorna, utan ta dem
till återvinningsrummet. Extra kostnader för
städning betalas i slutänden av dig.
u Slå sönder större kartonger innan du
lägger ner dem i kärlen och se till att allt som
ligger kvar i kartongerna sorteras för sig i rätt
kärl.
u Lägg tidningar och annat papper i återvinningskärlet utanför garaget.
u Papperskassar läggs i kärlet för pappersförpackningar inne i återvinningsrummet.
u Kuvert av alla slag skall slängas i hushållssoporna.
u Skräpa inte ner utomhus.

Den mobila miljöstationen
kommer den 23 april 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.

In English

Save money by contributing to the environment?
Please bear in mind that the carelessness with recycling costs us a lot. If our
kitchen rubbish is recycled as requested
on our website we could cut the costs by
half.

Hundvakt sökes
i Akallahöjden för en ettårig
Yorkshireterriertik.
jordan.slawecki@gmail.com
Mobil: 076-22 00 905

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

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 i
juni
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.

Glad påsk
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