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Ansvar för det gemensamma
En av sommarpratarna i P1 var chefen för Singaporebörsen, Magnus Böcker. Han talade om att
ta ansvar för det gemensamma, dvs gator och
torg, boendeområden, tunnelbanan, ja allt det
som vi delar på för att få livet att fungera och som
inte är privat. Anledningen till hans uttalande
var att i Singapore (stort som halva Öland) bor
7000 personer per km2, i Sverige är vi 24 personer per km2. Tuggummi finns till exempel inte att
köpa där. Man får gärna ta med sig på resan men
inte spotta ut det på gatan. Här hittar vi tuggummin och skräp överallt, t. o. m. under stolarna i
lokalen i P27! Inget skräp på Singapores gator,
alla som smutsar ner bötfälls. I Sverige finns
också en lag, men den är tandlös.
Det är viktigt att veta att all kostnad för renhållning drabbar oss själva, t. ex. genom höjd
kommunalskatt eller höjd avgift i föreningen.
Nya boende undrar säkert varför det inte finns
några papperskorgar inom vårt område. Det beror i första hand på att personer har lagt hushållssopor i dem och då gett skatorna en rolig stund.
Du kan se hur det ser ut på vägen till tunnelbanan. Sedan är det givetvis en förhoppning om att
vi inte ska slänga skräp, fimpar, fruktskal etc. på
våra gator.
Att ditt eller mitt bidrag inte räknas i detta nedsmutsningens tidevarv håller inte som livsfilosofi.
Catharina Ihrman

Obs!

För synpunkter på fasadmålningens
utförande finns en talong på sista sidan

Styrelsen vill gärna uppmana dig som
har en plats i garaget att ställa din bil
där i stället för längs med Pargasgatan
och Torneågatan. Platserna vid bilvägarna är bra att ha för hantverkare,
gäster etc. Tänk också på att parkering
är förbjuden inne på området.
Till sist vill vi också påminna om att
ni som anlitar hantverkare är ansvariga
för att dessa inte parkerar på vårt område – framförallt inte på gräsmattorna.

Stamspolning

Renovering?

Vecka 38 börjar Ragn-Sells med stamspolning av
samtliga lägenheter. Spolning kommer att göras
både i kök och badrum och arbetet går snabbare
om det är undanplockat vid alla avlopp. Ragnsells
räknar med att klara av ca 15 lägenheter per dag.
Alla lägenheter aviseras en vecka innan. Om ni
inte kan vara hemma ber vi er att lämna nycklar
i brevlådan på föreningslokalen senast kvällen
innan. Fäst nycklarna på de kodade nyckelringar
ni får av Ragn-Sells i samband med aviseringen.
Nycklarna återlämnas i brevinkastet efter avslutat
arbete.

Har du renoverat, eller ska du just börja? Vissa
lägenheter har kvar sin inre fond och hur mycket
du eventuellt har kvar står på din avgiftsavi. Det
är pengar du kan använda till reparationer och
underhåll av lägenheten. Till exempel kan du,
mot kvitto, få ersättning för köp av vitvaror, tapeter eller målarfärg.
Har du frågor? Kontakta HSB-kontoret eller
Måndagsjouren.

Måtte inte våra rör likna detta.

Frågor som rör själva spolningen, avisering,
tider etc. besvarar Ragn-Sells – för kontaktuppgifter, se aviseringslapparna.
Har ni synpunkter på leverantörens arbete eller bemötande kontaktar ni Love Strandberg på
strandbergaren@gmail.com eller 073-6430059.

Planteringar intill fasaderna
Tack till alla er som hjälper till att göra området
ännu grönare och finare med egna planteringar!
Tänk bara på att växter påverkar fasaden om
de står för nära. Rabatter och buskar ska därför
planteras en halvmeter från väggen. Klättrande
och slingrande växter får inte fästas upp direkt
mot fasaden eller ta sig in under plåten. Tänk
också på att hålla dig runt din uteplats och inte
breda ut dig alltför mycket: alla kanske inte har
samma smak som du.
Från och med våren 2016 kommer rabatter och
växter som ställer till problem för fasaden att tas
bort, så passa på redan nu att flytta de du vill ha
kvar. Är du osäker på vad du måste flytta eller har
andra frågor om planteringar, kom till måndagsjouren.

Trapphusens brandvarnare

Budget för 2016
Vill du vara med och påverka vad föreningens
pengar ska användas till under 2016? Skriv ett eller flera förslag och lämna på P27 eller till någon i
styrelsen senast söndagen den 11/10.
Budgeten planeras söndagen den 18/10 och
fastställs på styrelsemötet den 27/10. Därefter
kontaktar någon i styrelsen dig och berättar hur
vi har behandlat ditt förslag.
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När brandvarnaren i trapphuset börjar låta regelbundet är det dags att byta batteri. Ljudet kan
vara högst irriterande, men det kan ändå ta HSB
två till tre dagar innan de hinner rycka ut på en
felanmälan. Styrelsen kommer därför själv att
byta batterier i fortsättningen.
Från och med den 21/9 ska du alltså inte felanmäla brandvarnare i trapphusen till HSB. Maila
styrelsen.akallahojden@akalla.st och skriv vilken
port det gäller, eller sms:a någon i styrelsen och
skriv brandvarnare + port i sms:et.
Brandvarnare i din egen lägenhet ansvarar du
förstås fortfarande för själv.

Basta mera!

Nytt övernattningsrum
Styrelsen planerar att bygga om den gamla
fastighetsskötarexpeditionen på T25 till övernattningsrum. HSB har senaste tiden använt det som
förråd, så det finns en del renoveringsbehov, men
styrelsen beräknar att ha rummet klart till årsskiftet.
Lokalen kommer att ha ett vardagsrum med
pentry och ett sovrum med 2-3 sängplatser. Vad
hyreskostnaden blir kommer att meddelas senare.
Lokalen kommer att kunna bokas på Måndagsjouren.

Höstens
arbetsdag

Styrelsen beslutade i augusti om
en plan för att rusta
upp bastu, gym och
lokalen i P27. Först
ut av föreningens
lokaler att fräschas upp är bastun på Pargasgatan
46. Enligt planerna ska duschen renoveras och
ett nytt skydd för aggregatet sättas på plats för att
öka säkerheten. Styrelsen vill också försöka skapa
litet mer loungekänsla i lokalen. Även uteplatsen
utanför ska göras om för att bli sittvänligare och
samtidigt ännu mer insynsskyddad.
Styrelsen hoppas därför att fler hittar till vår
trevliga bastu framöver! Har du frågor, kontakta
måndagsjouren.

Lokalen i P27
Därefter kommer
denna lokal där
vi t. ex. kan byta
gardiner, köpa nya
bord och införskaffa
något trevligt att
hänga på väggarna samt nya högtalare. Då golvet
i entrén är trasigt på vissa ställen ska där läggas
nytt.
Det är vår förhoppning att lokalen efter skönhetslyftet ska hyras ut ännu oftare.

Stoooor TV!
Söndagen den 27 sept. är det dags att tillsammans hjälpas åt att göra området litet
snyggare inför hösten. Den här gången kommer vi bland annat att rensa sly över hela
området, måla staket och olja ljugarbänkar,
göra lekplatserna litet säkrare och plantera
litet mer växter.
Vi kommer också att samla in omärkta
cyklar, så sätt en väl synlig lapp med namn,
port och dagens datum på styre eller sadel.

I föreningslokalen
finns numera en 70tums TV inbyggd i
väggen. Den kan till
exempel användas
till att se på sport, film eller egentligen vad du
vill! Koppla in din dator, surfplatta eller DVDspelare och få en upplevelse utöver det vanliga.
Bjud in dina grannar eller kompisar till en
nästintill-bio. Kontakta Måndagsjouren för mer
information.
(Pssst. Du vet väl att föreningsarrangemang inte
kostar någon lokalhyra?)

3

På förekommen anledning…
Att ställa till med fest är alltid roligt – men roliga
fester kan bli litet väl högljudda. Trots allt bor det
ganska många precis intill föreningslokalen. Håller du fönstren stängda, så kan du ha något högre
volym på stereon utan att någon störs. Efter
klockan 22 måste du som bokat också se till att ni
håller ner volymen även utomhus.

Om boende eller väktare ber er att sänka volymen är det viktigt att ni inte bara dämpar tillfälligt. Ju senare det blir, desto mer hänsyn måste ni
ta. Får ni flera anmärkningar riskerar ni att inte få
boka lokalen i fortsättningen.

Några frågor angående renovering av badrum och kök
På sista tiden har många boende undrat vad som gäller för renovering av dessa.
Här kommer svaren på några av de vanligaste frågorna.

Behöver jag styrelsens tillstånd?

Är det inte dags för stambyte
snart?

Nej, inte för renovering. Men om du vill göra
ändringar i bärande väggar, flytta avlopp,
värme- eller vattenledningar eller göra någonting som kan påverka ventilationen måste du kontakta styrelsen. Lämna in ritningar
på föreslagna åtgärder samt namn på firma
eller entreprenör som ska utföra arbetet i god
tid. Arbetet får inte påbörjas innan styrelsen
fattat beslut i frågan.

Stambyte var ursprungligen inplanerat till
2018, men har skjutits på framtiden eftersom
vi har få vattenskador som beror på förslitning. Troligen kommer stambytet att påbörjas inom en femårsperiod, men styrelsen
avvaktar den statuskoll som görs i samband
med stamspolningen.

Vad innebär att arbetet ska
utföras fackmannamässigt?
El- och vatteninstallationer är alltid komplicerade och våtrum kräver extra hänsyn.
Om du inte har relevant utbildning bör du
därför inte göra någon del av arbetet själv.
Kontrollera att den firma du vill anlita har
de certifieringar som krävs. Vill du veta vad
du ska tänka på eller få tips på firmor, kontakta måndagsjouren eller HSB-kontoret på
Finlandsgatan 10.
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Varför ska jag använda JBR
för att byta golvbrunnen?
Slitna eller felaktigt gjorda golvbrunnar
medför en ökad risk för vattenskada. Föreningen tar kostnaden för byte av golvbrunn
om Järfälla Badrumsrenovering utför det, eftersom vi då vet att det blir korrekt gjort. Du
kan naturligtvis använda vilken firma du vill
för bytet, men då på egen bekostnad. Även
om du använder en annan firma för övrig
renovering rekommenderar styrelsen att du
anlitar JBR för att byta ut golvbrunnen.

Den mobila miljöstationen

Sophanteringen
Kom ihåg att i de fyra sopkärlen på vändplanerna Torneå- och Pargasgatan får endast
läggas det som kallas hushållssopor. Se på vår
hemsida vad det innebär.
Alltså inga juiceförpackningar, kartonger,
grenar, tidningar, flaskor, metallförpackningar. Som vi tidigare påpekat kostar just
hanteringen av våra hushållssopor dubbelt så
mycket som den borde och vi alla betalar den
via boendeavgiften!

kommer den 22 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.
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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Några axplock från sommaren i Akalla
Kosläpp
Den 3:e maj släppte Hästa gård ut sina kor på
grönbete. Publiken var entusiastisk men korna
var till en början tveksamma och fick drivas på
för att komma ut till sin hage.

Stallet
Akalla bys stall har under augusti sanerats mot
husbock. Under tiden har hästarna, grisarna och
getterna fått åka på en minisemester bland annat
till Spånga bys 4H.

Blommigt
Områdets i särklass blommigaste balkong tillhör
Kristin Lidbäck och Lars Asplund, P30.
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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.
Felparkering på gatan: 08 - 651 00 00

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

Nästa nummer
utkommer i
december
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.

Målningen,
målningen,
målningen…

Nu börjar vi äntligen ana att målningen av de vita
trädetaljerna på fasaderna kan börja närma sig
sitt slut! Om vädret håller sig någorlunda regnfritt kommer arbetet att slutföras i höst. Om det
fortsätter att regna kommer enstaka detaljer att
kvarstå till våren.
Inför besiktningen vill vi nu veta vilka problem
som kvarstår hos er. Är brädorna på vindskydden inte avfasade som de ska? Har de bara målat
en gång – eller missat att tvätta först? Finns det

några brädor kvar som borde ha bytts ut?
Fyll i talongen nedan och lägg i brevlådan på
Pargasgatan 27. Senast den 15 oktober vill vi ha
in den. Ni får gärna maila bilder till
styrelsen.akallahojden@akalla.st, så att vi får se
hur det ser ut.
(Ni som bor på Pargasgatans udda nummer
har redan fått fylla i en sådan talong och behöver
inte lämna in på nytt. Har ni upptäckt nya problem får ni givetvis gärna göra detta.)

"
Synpunkter på målningsarbetets utförande

Namn:
Synpunkter:

Port:

