vi på

Akallahöjden
Nr 4 2015

Adventsfika
För första gången bjöd styrelsen in till adventsfika för alla Akallahöjdens medlemmar. Ca 30 st hade
funnit vägen till föreningslokalen och kunde njuta av glögg och hemgjorda bullar. För alla små fanns det
en pysselhörna och fikat avslutades med julklappsutlottning. Varmt tack till er som kom och till er som
hjälpte till. Det blev en riktig trevlig dag och en bra början på julen för oss alla.

God Jul
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Ekonomimötet
Den 24/11 var det dags för årets ekonomimöte.
Cirka 20 personer var på plats för att få höra vad
som gjorts under året, vad det kostat oss och hur
ekonomin ser ut inför nästa år.
Året har på många sätt präglats av målningen,
men stora delar av den betalades redan 2014. Den
största enskilda kostnaden är istället som vanligt
uppvärmningen av fastigheterna, vilken till den
sista oktober hade kostat föreningen två miljoner.
Hur kostnaderna fram till sista oktober fördelas
på olika poster kan du se i diagrammet nedan.
Styrelsen arbetar kontinuerligt för att sänka
föreningens kostnader, men exempelvis indexuppräkning av avtal och tomträttsavgäld kan inte
påverkas av oss. Andra utgifter kan minskas med
ändrade vanor eller utbytt utrustning. Exempelvis
har de tvättmaskiner som installerades för snart
tre år sedan sänkt vattenförbrukningen markant.
Vidare åldras våra fastigheter och styrelsen
ämnar därför lägga ca 7 miljoner på underhåll
under 2016. Det är en ökning mot tidigare år,
men flera åtgärder måste slutföras nu - för varje
år som går blir det dyrare. För att få täckning för
detta måste föreningens inkomster öka eller kostnaderna minska.

Föreningens intäkter utgörs huvudsakligen av
medlemmarnas årsavgifter. En mindre del består
av lokalhyror för daghem, arbetscenter och andra
lokaler, avgifter för bastu, gym och föreningslokal
samt garage- och parkeringsavgifter.
För närvarande är alla garageplatser uthyrda
och garaget betalar sig själv. Det tillsammans med
det faktum att garaget måste hållas stängt minst
en månad i sommar på grund av renovering gör
att styrelsen låter hyran ligga kvar på samma nivå
som under 2015.
Även hyran för bastu, gym och föreningslokal
kommer att vara oförändrad under 2016. Målet
är i stället att öka antalet personer som använder
dessa (och därmed intäkterna) genom att rusta
upp dem.
Våra avtal med kommunen gällande de lokaler
de hyr av oss ska inte omförhandlas i år, vilket gör
att intäkterna från dessa endast indexuppräknas.
Sammanfattningsvis är föreningens ekonomi
god, men vi har stora utgifter framför oss de år
som kommer. Styrelsen har därför beslutat att
höja årsavgiften med 3 % vid årsskiftet.

Föreningens utgifter i storleksordning

2

LÅT STÅ!

Uppdaterad underhållsplan

Nästan varje gång styrelsen - eller av styrelsen
utvald entreprenör - sätter upp lappar i portarna
har de har tagits ned nästan direkt på stora delar i
området. Att behöva gå runt och sätta upp lappar
flera gånger är inte bara irriterande, utan innebär
också att boende inte nås av relevant information.
Oftast har det varit på kommunalgången och
på Pargas udda som lapparna försvunnit, men det
har förekommit på andra håll i området.
Irriterar du dig på uppsatta lappar, kontakta
styrelsen. Får vi veta vad som är fel med dem kan
vi rätta till det. Om de bara försvinner sätter vi
upp likalydande lappar en gång till, två gånger till
eller så många gånger det behövs.

För att få reda på hur föreningens fastigheter
mår har styrelsen låtit genomföra en omfattande
besiktning. Vår entreprenör Röda Tråden har
identifierat ett antal problem och deras förslag på
lösningar ska nu planeras in tidsmässigt.
Följande åtgärder bör påbörjas under 2016:
• slutföra garagerenoveringen
• dränera och renovera källarvåningar med
begynnande fuktproblem
• renovera de utvändiga entréerna
• förbättra taksäkerheten
Inom en femårsperiod kommer vi även att utreda
stambytet, se över takpappen, isolera vindarna
bättre (påbörjas under 2016), samt åtgärda de
huskroppar där jord rasat bort och dräneringen
blottlagts. På längre sikt måste även dräneringen
på övriga fastigheter åtgärdas, värmesystemet ses
över och balkongerna renoveras .

Hemmabio i föreningslokalen

Farthinder

Nu har vi installerat en bra hemmabioanläggning
i föreningslokalen på Pargasgatan 27- 70-tums-tv
och bra ljudsystem. Du kan självklart koppla in
din dator eller mobil trådlöst lika gärna som att
bara se på vanlig tv. Vill du använda tv-n när du
bokar lokalen, säg till stugvärdarna eller kom till
måndagsjouren.

Nu börjar vintern närma sig på allvar. För att
plogbilen ska kunna ploga ordentligt när snön väl
kommer har Tingvalla, vår trädgårdsentreprenör,
tagit bort farthindren som fanns i området.
Nu är det alltså ännu viktigare än förut att själv
iaktta försiktighet och hålla låg hastighet inne i
området. Speciellt nu när det blir mörkt så tidigt
på dagen är det särskilt svårt att se en person utan
reflexer.
Så för allas vår säkerhet och trevnad: kör sakta,
håll uppsikt och använd reflex!
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Höjdarseniorerna
Akallahöjdens seniorer är som vanligt aktiva. Här
ser du en del av vad de har gjort den här hösten.
Även i vår kommer det ett spännande program.
Om du också har fyllt 65 och vill veta mer om
Höjdarseniorerna, kontakta Catharina Ihrman
(mobil 070-2102646).

Höstutflykten till Åland
Den 15 oktober åkte en grupp höjdarseniorer på
dagstur till Åland - en mycket uppskattad utflykt!
Här till höger ser du några prov på trevnaden och
uppsluppenheten.
Vi uppmanar alla som fyllt 65 (då är man ju
trots allt senior!) att komma till våra träffar. Det
kostar bara 120 kr per år för fyra till fem träffar
(förutom subventionerade utflykter, dryck, fina
lotterivinster och oftast ett artistuppträdande per
år). Ett utmärkt tillfälle att lära känna era grannar.
Välkomna!
Catharina Ihrman med kollegorna Britt-Marie
Leyon, AnnKristin Johansson, Lena Larsson

Den traditionella jullunchen
Nu var det dags igen förr den årliga jullunchen på höjden. 20-30 stycken var samlat till en trevlig dag med
god mat och dryck. Barnen från förskolan Junibacken stod för luciafirande till stor glädje för alla som var
där. Många tack till Junibacken.
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Extra stor brandfara under julen

Målningen avslutad

I december är antalet bränder mycket större än
under andra månader. Gör det därför till en vana
att 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. Kolla att
dina brandvarnare fungerar.

Efter två års sorger och bedrövelser är nu äntligen
målningen av de vita trädetaljerna på fasaderna
avslutade och slutbesiktigade. Några småpunkter
kvarstår, men i huvudsak verkar entreprenören ha
gjort ett bra jobb.
Brister i underarbetet kunde inte konstateras
vid besiktning, men det är fullt möjligt att det inte
är tillräckligt bra på enskilda ställen. Detta visar
sig vanligen relativt snabbt - och arbeten som är
felaktigt gjorda ska åtgärdas av entreprenören
omgående. Två-års-besiktning är därför redan
inplanerad.
Ni som har kvarstående synpunkter, maila
dessa till styrelsen.akallahojden@akalla.st.

Behörighet till bastu/gym 2016
HSB har inte hanterat vår bastu och gym på ett
bra sätt, vilket har medfört många problem och
felaktiga fakturor. Enda sättet att få allting rätt
är att nollställa alla knappar vid årsskiftet, vilket
kommer att ske den 2-3 januari.
Ni som även i fortsättningen vill ha behörighet
till bastu och/eller gym måste dessvärre komma
till P27 och skriva på ett enkelt avtal för att få era
knappar uppdaterade. Avgifterna läggs på den avi
som gäller april.
P27 är öppet för påskrivning av avtal följande
tider (du kan förstås även gå till måndagsjouren):
• måndag den 4/1, 16–19
• torsdag den 7/1, 10–13
• fredag den 8/1, kl. 17–20
Ni kan också ringa oss, så försöker vi underlätta så
mycket som möjligt för er och svara på eventuella
frågor.
Med hopp om er förståelse och att ni fortsätter
att använda föreningens bastu och gym.
Frank 073-506 21 17 , Raili 070-651 14 65

Gatubelysning
För ett tag sen byttes gatubelysningen ut till LEDlampor för att sänka elförbrukningen och för att få
ett mer riktat ljus. Dessvärre blev ljusspridningen
inte riktigt som leverantören utlovat och det blev
därför en del områden med dålig belysning och
mörka partier.
Styrelsen håller på att ta fram en lösning för det,
till exempel att installera ytterligare armaturer
och/eller stolpar eller till och med byta sort.

På väg bort?
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Facebook
Sedan ett år har föreningen en facebook-sida som
mer eller mindre har fått självdö, dels på tidsbrist
från styrelsens sida, dels på grund av att det kom
så få inlägg. Nu vill styrelsen gjuta nytt liv i den
och vill därför veta:
•
•
•
•

Vad vill du läsa om på Facebook?
Tycker du att Facebook är en bra idé eller
räcker det med att vi fräschar till hemsidan?
Vill du vara med och skriva för föreningens
räkning?
Tycker du att vi ska finnas i andra sociala
medier också?

Du får självklart redan nu skriva dina åsikter
direkt på vår Facebook-sida eller prata direkt med
någon i styrelsen.

Bidra till en bättre miljö och få
en slant på köpet!
Istället för att slänga utslitna kläder och textilier
i grovsoporna kan du lämna in dem på Hemtex,
H&M eller KappAhl och få en värdecheck på
50 kr för varje kasse. Så här går det till:
1. Samla ihop textil och/eller kläder du inte
använder och vill bli av med.
2. Fyll en påse och knyt ihop den väl.
3. Lämna påsen i valfri Hemtex, KappAhl eller
H&M-butik.
En fylld påse ger 50 kr rabatt på ett köp över 300
kr. Rabatten är stegrande - två påsar ger 2x50 kr
rabatt och gäller köp över 600 kr. Rabatten gäller
30 dagar efter inlämnad påse och bara på ordinarie priser.
Du kan lämna trasiga eller slitna saker, så länge
de är hyfsat rena. Det spelar inte heller någon roll
var de är köpta. Merparten kan användas till att
göra nya material och produkter eller för att utvinna energi. Varje år går tonvis av textilier till
spillo på soptippar runtom i Sverige, trots att nästan allt skulle kunna återanvändas.
De tre kedjorna (vet ni fler får ni gärna tipsa
oss!) samarbetar med I:CO (står för I collect), ett
globalt initiativ som med hjälp av ett belöningssystem vill uppmuntra till återlämning av uttjänta
kläder och textilier så att materialen i produkterna kan leva vidare.

Parkering förbjuden!

Dartkvällarna

Som det har skrivits i bladet flera gånger tidigare
är det helt förbjudet att parkera inom området.
Du får stanna för att lasta i och ur bilen, men inte
stå längre än 6 minuter. Detta gäller naturligtvis
även dina gäster och de hantverkare du anlitar.
Samtliga i styrelsen har nu mandat att bötfälla
bilar som står parkerade inne på området och vi
kommer att göra det.

Vi har träffats 6 gånger under hösten och har haft
trevligt tillsammans. Ätit goda hamburgare med
dryck. Vi startar igen onsdagen den 20 januari
kl.18:00 - så passa på att komma och kasta pil med
dina grannar!

Vad tycker du om bladet?
Som du redan har märkt ser det här numret av
Vi på Akallahöjden något annorlunda ut. Vi
ska försöka att fortsätta förbättra tidningen
och vill gärna få dina reaktioner på den.
Maila, lägg en lapp i brevlådan på P27 eller
gör ett inlägg på vår Facebook-sida.
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God Jul och Gott Nytt År önskar Carina, Gunilla
och Tommy

Kom och träffa valberedningen
den 18 januari kl 19-20!

Bli cykelinstruktör
Vill du se lyckliga och tacksamma leenden och
själv bli varm inombords? Anmäl dig då som
cykelinstruktör för vuxna som inte kan cykla. Det
räcker om du själv har cyklat så att du vet vad det
går ut på.
Cykelkurserna sker i Cykelfrämjandets regi,
med volontärer som instruktörer och enligt en
helt ny metod. Metoden går ut på att pedalerna
skruvas av, sadeln sänks och deltagarna lär sig
att hålla balansen genom att sparka sig fram. Så
snart de kan rulla 20-30 m utan att tappa balansen
höjer vi sadeln, skruvar på pedalerna igen och
fortsätter träningen. Instruktörerna finns hela
tiden till hands för att komma med tips, goda
råd och uppmuntran. Det är alltså ingen
stor fysisk ansträngning att vara cykelinstruktör.
Cykelkurserna har hittills anordnats främst i
Stockholms kranskommuner, oftast i samarbete
med respektive kommun som står för fika och
lokal där cyklarna förvaras. Stockholms stadsdelsförvaltningar har varit väldigt svårflörtade och jag
har själv försökt få till stånd ett samarbete med
vår egen stadsdelsförvaltning men hittills har jag
bara mötts av totalt ointresse. Istället har jag varit
i Solna, Hallonbergen och Veddesta och redan nu
vet jag att det blir en kurs i Solna nästa år som jag
kommer att hålla i.
Nästa kurs för blivande instruktörer äger rum
lördagen den 19/3 2016. Kursen är fyra timmar
lång och äger rum i Solna. Om du är intresserad
av att delta i instruktörsutbildningen så hör av dig
till mig. Likaså om du vill ha mer information.

Om några månader är det vår igen och i maj är
det dags för Akallahöjdens årsstämma. På denna
kommer nya ledamöter att väljas till föreningens
styrelse.
Under tiden fram till stämman ska vi i valberedningen ta fram förslag på medlemmar som
är lämpliga att ingå i styrelsen. Det vi söker är
personer 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 många av er som bor på Akallahöjden
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 intresserad av att själv arbeta i styrelsen,
känner du någon som du tror skulle passa, eller
har du frågor om vad styrelsearbetet innebär?
Kom i så fall till föreningslokalen (P27) och träffa
oss måndagen den 18 januari kl. 19-20.
Om du inte har möjlighet att komma den tiden
kan du ringa till valberedningen, tel 08-752 68 14
(Lars Asplund).
Valberedningen i Brf. Akallahöjden.
(Ann-Marie Andersson, Monica Danielsson,
Yngve Segerström och Lars Asplund)

Dagens tistel
Till dig som tar ner lappar från anslagstavlorna
och portar. Båda de från styrelsen och de som
gäller övriga aktiviteter.
Carina T.17

Kristin Lidbäck, P30
Mobil: 070-58 46 999
Mail: kristin.lidback@bahnhof.se
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Tack till alla som deltog på arbetsdagen!
Vi låter bilderna tala för sig själv.

8

Förbifarten Akalla
Förbifart Stockholms arbeten kommer att börja märkas allt mer i Akalla. Styrelsen vill informera er om
vad som händer och delger därför information vi fått från Trafikverket.
”Vi [Trafikverket] har under november etablerat ett arbetsområde I Hägerstalund, vid Kista
golf. I början av nästa år kommer vi att börja spränga ut en arbetstunnel. När vi byggt arbetstunneln färdigt beräknar vi att under 2017 börja arbetet med huvudtunnlarna under Järva,
mellan Akalla och Hjulsta. De ska vara klara 2022.
Några moment av tunnelarbetet kan ge upphov till störningar för närboende:
1.
Borrning i berget. Borrar gör vi både inför sprängningarna och efteråt för att injektera sprutbetong och förstärka berget. De som störs av borrningarna bor oftast inom 100
meter från arbetsområdet. Era närmsta hus ligger som närmast cirka 200 meter ifrån arbetstunneln så borrningarna borde inte störa er.
2.
Luftryckvåg. När man spränger på ytan för att ta sig ned under jord, och under de
(ca) 20 första meterna av tunneln så hörs en hög knall när vi spränger. Sprängningarna kommer att signaleras med korta tut i ca 30 sekunder, sedan avlossas salvan och efter det signaleras ett långt tut som talar om att salvan är avlossad och sprängningen är klar. Eftersom tunnelmynningen är riktad ut mot Hansta och inte Akalla kommer förhoppningsvis inte ljudet
att bli allt för störande för er.
3.
Stomljud. Stomljud är vibrationer och ljudvågor som fortplantar sig i berg och husstommar. Även här gäller att ju närmare sprängningarna man befinner sig desto större är
risken att man blir störd, men hur starka stomljuden kan variera beroende på bland annat
bergets kvalitet och hur huset är grundlagt. Ni ligger så pass långt bort att stora störningar
från stomljud är osannolika (men människor upplever stomljud och buller väldigt olika och
det går inte med säkerhet säga hur störande arbeten kommer att bli)
Sammanfattningsvis:
Era hus ligger en bit bort från vårt arbetsområde och vi tror inte att våra arbeten kommer att
innebära några större störningar, men det kan vara bra för er att veta vad som pågår.”
Trafikverket erbjuder också möjligheten att få förvarningar om att de spränger i närområdet. För mer
information, se www.trafikverket.se.

Så här kommer det se ut när det är klart.
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Gran och julklappspapper

Den mobila miljöstationen

Julgranen klipps/sågas ner i mindre bitar
och läggs i grovsoporna. Eventuell julgransbelysning läggs i behållaren för el-avfall och
lamporna sorteras för sig. Julklappspapper
sorteras som pappersförpackningar och får
INTE läggas i tidningsåtervinningen. Det
är av en annan papperskvalitet som inte
kan återvinnas med tidningspapper. Säckar
för papper kommer att finnas i utlagda i
tvättstugorna. Enstaka julgranspynt läggs i
soppåsen, men större mängder ska läggas
i grovsoporna. Det som har drivits med el
läggs i avfallsbingen för el.

kommer den 19 feb. 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 mobilen
skickar du ett SMS till 71501 med texten:
mobila västerort. Prenumerationen kostar
som ett vanligt SMS. Påminnelserna är helt
kostnadsfria. För att avsluta tjänsten skickar
man till samma nummer ett SMS, nu 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.

Sopsortera värmeljusen
Eftersom värmeljusens behållare består av
aluminium är det extra viktigt att dessa
sorteras rätt, då nyframställning av
aluminium kräver mycket energi. Det är
väldigt bra och miljövänligt att sortera ut
det då aluminium kan användas om och
om igen. Ta gärna bort kvarvarande stearin
och metallplattan i botten.

Sophanteringen

Kom ihåg att i de fyra sopkärlen som står på
vändplanerna Torneå- och Pargasgatan får du
endast lägga det som kallas hushållssopor. Se
på vår hemsida vad det innebär.
Alltså: inga juiceförpackningar, kartonger,
grenar, tidningar, flaskor eller förpackningar
av metall. Som vi tidigare påpekat kostar just
hanteringen av våra hushållssopor dubbelt så
mycket som den borde och vi alla betalar den
via årsavgiften.
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Kontakt med styrelsen kan du få
via följande alternativ

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.

Gå till Pargasgatan 27 på
helgfria måndagar kl 19.00 – 19.30

Felanmälan till
HSB ServiceCenter: 010 - 442 11 00
Enklast görs den via en länk på vår hemsida
www.akallahojden.se

E-posta till
styrelsen.akallahojden@akalla.st

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

Nästa nummer
utkommer i
Mars 2016
Lämna ditt bidrag
så snart du kan

l

l

Lägg ett brev i lådan på Pargagatan 27

l

Detta nummer av informationsbladet Vi på
Akallahöjden är sammanställt av styrelsen.
Om du har något du vill ha infört i bladet är
det enklast om du skickar det som e-post till
infobladet.akallahojden@akalla.st. Du kan
även lämnar det i pappersform på jouren
eller i brevlådan på föreningslokalen P27.
Märk ditt bidrag ”Vi på Akallahöjden”.
Tidigare nummer av infobladet hittar du på
vår hemsida under Medlemsinfo / Informationsbladet.

God jul och
gott Nytt år!

Styrelsen vill passa på att tacka
alla föreningens medlemmar och
tillönska er en riktig God Jul och ett
Gott Nytt År!
Vi ser fram mot 2016 tillsammans
med er.
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