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Dubbelt så många jourtider

Från och med april kommer styrelsens måndagsjour att kompletteras med en torsdagsjour, även den 19–19.30. Det är ingen skillnad på tillfällena och du är välkommen med
dina ärenden vilken som helst av dagarna.
Första veckan i april är det alltså jour både
måndagen den 4/4 och torsdagen den 7/4,
kl. 19–19.30, i föreningslokalen på Pargasgatan 27. Välkommen!

Välkommen till städdagen

Söndagen den 17 april är det dags för vårens

arbetsdag. Klockan 10 samlas vi vid föreningslokalen för att dela på arbetsuppgifter
som att göra fint vid uteplatserna och muren,
städa området, montera farthinder m.m.
Har du något du vill slänga
från ditt förråd eller hemma?
Till städdagen har vi bokat två extra containrar till de boende som vill röja upp hemma
eller i sina förråd.
En container kommer att stå på vändplanen
Torneågatan, den andra tillsammans med de
övriga på vändplanen Pargasgatan.
I dessa två containrar får inte läggas elavfall,
farligt avfall, matavfall och flytande produkter.
Någon i styrelsen kommer att stå vid containrarna för att hjälpa till.
Om du inte själv kan bära dina saker till
containrarna, kontakta styrelsen i förväg så
kan vi se om det finns möjlighet att hjälpa dig
på städdagen.

Stäm upp
Årets ordinarie föreningsstämma är planerad till tisdagen den 10 maj och hålls traditionsenligt i Akalla By. Som vanligt börjar
vi med fika kl. 18.30 och kl. 19 börjar själva
stämman.
Tänk på att detta är ett preliminärt datum
som kan komma att ändras om revisorerna
behöver mer tid för sitt arbete. Kallelse
skickas enligt stadgarna, d.v.s. som tidigast
fyra veckor före stämman och som senast
två veckor före.

GARAGET

Garaget stängt i höst
Nu planerar vi etapp 2 av garagerenoveringen

och det viktigaste som kvarstår är att lägga tätskikt på mellanplanen och ramperna. Det finns
flera kompletterande arbeten vi skulle vilja göra,
som att måla invändigt och byta armaturer, men
i skrivande stund är det oklart vilka delar vi tar
med. Mer information kommer på hemsidan senare i april när 2-årsbesiktning på tidigare arbeten är utförd och styrelsen har fått hela kostnadsbilden klar för sig.
Att lägga tätskikt är tidskrävande, inte minst då
det finns en stor risk att många eller rentav alla
burar måste monteras ned. Arbetet kommer att
påbörjas i augusti (troligen v. 32) och vi räknar
med att det är avslutat i oktober. Den tidsplanen
kräver dock att hela garaget är tömt på bilar under hela arbetet med att lägga tätskiktet. Garaget
kommer alltså att stängas helt under arbetet och
ni bör redan inför sommarsemestrarna försöka
hitta alternativa parkeringsplatser. Styrelsen
kommer inte att förmedla parkeringsplatser, men
vi kommer att tipsa om grannföreningar som har
lediga platser och liknande.
Vi kommer att kalla till separat informationsmöte om garagerenoveringen senare i vår och det
kommer också finnas möjlighet att ställa frågor i
samband med föreningsstämman.

Gören dörrarna höga och portarna vida…

Nu har styrelsen slutligen fått nog av alla pro-

blem med garageporten. Den har nu bytts ut mot
en något högre och bredare port. Valet föll på en
port från Alldoor Portar AB, då dess konstruktion är stabilare än den tidigare porten.
Även övriga dörrar i garaget och återvinningsrummet kommer att ses över och bytas där så
behövs. Detta görs i samband med garagerenoveringen.

Fuktutredning
på Pargasgatan 11–15
Uteplatserna

Styrelsen har gjort en inventering av uteplatserna
och på sina håll ser det inte trevlig ut. Vi ber alla
att se över sina uteplatser och städa undan både
bråte, tvättmaskiner och annat skräp. Den avslöjande vårsolen har ju tittat fram!
Tänk också på att du behöver teckna avtal med
föreningen för att få bygga en uteplats. Läs mer
på vår hemsida.
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Som vi tidigare skrivit om är det problem med

fukt i några källarplan. Värst är det vid Pargasgatan 11 och 15, där armeringsjärnen i väggen
börjat ta skada.
Utanför Pargasgatan 15 pågår därför just nu
en undersökning av varifrån vattnet kommer
och om vi behöver ta ned entréförråden för att
åtgärda det.
Mer information kommer när mätningarna är
avslutade.

Höjdarseniorerna förkovrar sig
Catharina Ihrman

Bertil Hoffman, P48, vad har han månne i påsen?

Foton: Yngve Segerström, T47

D

en 17 februari besökte Höjdarseniorerna
Armémuseum. Låter det torrt? Inte alls. Vi
fick välja tema på guidningen och fördjupade oss
i Sveriges stormaktstid från 1611 till 1718, en i
landets historia mycket intressant period. Kungar
och drottningar drog ut i krig för att lägga under
sig bland annat de tre baltiska länderna, delar av
norra Tyskland och så småningom ta Halland,
Bohuslän, Härjedalen och Jämtland från Norge,
som då tillhörde Danmark och även Skåne, Blekinge och Gotland från Danmark.
Finland, som tillhört Sverige sedan 1249, förlorade vi 1809. Det kan vara värt att påpeka att
Sverige, genom olika fredsfördrag, alltså fick sina
nuvarande gränser så sent som 1809, det vill säga
för endast 207 år sedan!

Inglasning av balkonger

Kanske har du i brevlådan fått erbjudande om

inglasning av balkonger. Tyvärr är det inte möjligt i vårt område och bygglov kommer inte att
ges. Vad beror detta på? Jo, Stadsmuseet ansvarar
för klassificering av byggnader i Stockholms stad.
Akallahöjden har en viss klassificering, nämligen
GUL, vilket innebär att våra hus ”är av positiv
betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde”. Du kan läsa mer om klassificeringar på www.stadsmuseet.se
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Lägenhetsvärmen

Under vintern har föreningen haft problem med

värmen i flera lägenheter. Efter ett långvarigt detektivarbete har det visat sig att det beror på flera
olika orsaker:
* slitna ventiler på ledningarna under husen
– detta förklarar bland annat hur elementen i en
del av en huskropp kan vara kalla, medan de på
en annan sida kan vara varma.
* bristande isolering på vindarna – översta
våningen är alltid svalare än mittenvåningen,
men i några huskroppar blir skillnaderna större
eftersom isoleringen har sjunkit ihop.
* gamla expansionskärl – om trycket sjunker
i värmesystemet svalnar vattnet för mycket innan
det hinner till de lägenheter som är längst bort
från undercentralen.
* igensatta element – vattnet i ledningarna
innehåller metalljoner som kan fastna i elementen och gör att de avger värme sämre.
HSB har därför fått i uppdrag att gå igenom
samtliga ventiler och byta de som visar minsta
tecken på slitage. Eftersom både genomgången
och ventilbyte kräver att delar av värmesystemet
stängs av kommer det att ske etappvis och till stor
del när det är varmare ute. Vi har också tagit in
offerter på nya expansionskärl och även bytet av
dessa kommer att göras när det blir varmare.
Ett system för att rengöra radiatorerna har installerats och vi räknar med att effekterna börjar
märkas inom en månad. Det kan dock ta några
månader innan merparten av avlagringarna har
försvunnit. Tilläggsisolering av vindarna kommer att utföras under 2017.

In English, please!

Starting with the next issue of Akallahöjden,

you will find a brief summary in English as
well. In the meantime, if you would like more
information, please contact Love Strandberg,
073-6430059 (text messages preferred) or
Catharina Ihrman, 0702-102646.
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Hårdare krav
för renovering av lägenheter

En felaktig renovering kan påverka andra lägen-

heter än den som renoveras: en felaktig köksfläkt kan ge dålig ventilation i en trappuppgång,
felaktig golvläggning kan förvärra lyhördheten,
vattenskador på grund av problem med golvbrunn eller tätskikt kan påverka lägenheterna
under o.s.v.
De senaste åren har den typen av problem varit
alltför vanliga och styrelsen har sällan i förväg
fått veta att renovering ska ske.
Om du planerar att göra något av följande
måste du ha styrelsens tillstånd innan du börjar
att:
* ändra i bärande delar av lägenheten.
* flytta eller ändra ledningar för el, vatten,
avlopp, värme eller ventilation.
* utföra andra väsentliga förändringar som
påverkar lägenheten.
Om du inte får styrelsens tillstånd, eller börjar
renovera utan att invänta detta, kan du bli tvungen att återställa lägenheten i tidigare skick. För att
styrelsen ska kunna ta beslut behöver vi i god tid
få in följande dokument:
* beskrivning i text av vad som ska göras.
* ritningar på eventuella förändringar i lägenheten.
* namn på entreprenörer/hantverkare som
ska anlitas.
* dokument som styrker entreprenörers/hantverkares behörigheter och garantier.
Vi råder dig också att utföra en besiktning efter
avslutat arbete och att vid större arbeten anlita en
besiktningsman. Det utgör en god garanti för dig,
för styrelsen och för den som kommer att flytta
in efter dig. Vid misstanke om att renovering inte
utförts fackmässigt kommer styrelsen att ta in
oberoende besiktningsman.

Röster från medlemmarna
Om nya gårdsbelysningen

Vi hade ju en bra belysning som var

behaglig och gav karaktär åt området.
Tråkigt att se att styrelsen inte tycks ha
uppskattat den lika mycket.
I stället har vi fått en själlös belysning
som bättre skulle passa i ett motionsspår.
Med en intensiv koncentrerad ljuskägla
som lämnar allt utanför den i beckmörker. Särskilt misslyckat blev det ju för gården vid P1–P9. Lekytor och lekredskap
saknar belysning och det kan väl knappast vara lämpligt. Barn ska kunna leka
där även under den mörka tiden och vara
under uppsikt. Nu är det svårt att se om
och vad som händer på gården och även
den sociala kontrollen blir sämre.
Med tanke på att Stockholms stad fäller
både träd och buskar i våra omgivningar
för att förbättra den sociala kontrollen,
ska väl inte vi mörklägga våra gårdsytor.
Bara för att byta till LED-lampor eller
rikta bort ljus från vissa bostäder som
störs av det behöver man väl inte överge
alla krav på estetik av armatur och ljusfärg.
Vårt fina område är värt en mer professionell utformning av gårdsbelysningen,
exempelvis av en särskild ljusdesigner.
Jan Eriksson P3

Hej Jan!

Du är inte den enda som reagerat på den nya

belysningen och jag kommer i mitt svar även ta
upp frågor från andra. Som vi skrev i förra numret kan styrelsen hålla med om att det inte blev
det resultat vi hade tänkt oss. De beskrivningar vi
fick från leverantören beträffande ljusbild, inklusive spridning, bländning etc, verkade lovande.
De gamla högtrycksnatriumlamporna hade ett
tydligt gulaktigt ljus, medan LED-lampor ofta
har ett blåare sken, så vi var medvetna om att
ljusets färg skulle ändras. Frågan om armaturernas utseende lämnar jag därhän. Det finns ingen
möjlighet att kräva återställning, annan åtgärd
eller kompensation från leverantör.
De åtgärder vi kommer att vidta under året
är att öka belysningen vid lekplatser och mörka

punkter i området. Vid lekplatsen på stora gården är det enklaste att fästa flera armaturer vid
samma stolpe. Det kan också vara möjligt att öka
ljusspridningen något genom att justera vinkeln
på armaturerna. För tillfället är det inte aktuellt
att byta tillbaka till en rundstrålande armatur.
Det skulle inte heller gå att bara återmontera de
gamla armaturerna, då flera av dem är skadade.
Avslutningsvis vore det självklart intressant att
ta in en ljusdesigner som får se över hela området. Det är dock inget vi har tagit höjd för i årets
budget.
Love Strandberg

Stegfel

Många är vi som har irriterat oss på trappan från
Akallahöjden ner mot T-banan och Torget. I det
översta trappartiet har stegen förskjutits på olika
sätt så att stegdjupen varierar högst avsevärt. Till
exempel har det nedersta steget blivit så grunt,
22 cm (se bild), att det försvårar fotisättningen.
Det genomsnittliga djupet för denna trappa är 29
cm. En avsevärd skillnad. Enligt Trafikkontoret
ligger trappan inom Brf Pargas mark, som följaktligen torde vara ansvarig. En restaurering vore
önskvärd innan någon allvarlig olycka inträffar.
Ingalill Andersson T5

Hej Ingalill!

Styrelsen håller med om att det är ett säkerhets-

problem som borde åtgärdas. Liknande problem
finns med trappan bakom föreningslokalen. Vi
har meddelat brf Pargas om problemet, men i
skrivande stund inte fått återkoppling i frågan.
Love Strandberg
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Info för cykelinstruktörer
Häng med mig och bli cykelinstruktör för
vuxna! Vi är på väg att få igång två kurser här
i Akalla och då behövs instruktörer, se notis i
förra Vi på Akallahöjden.
Tyvärr har det första infotillfället redan
passerat men det finns ett till: onsdagen den 6
april kl 16.30-19.00 i Bagarmossen. Hör av dig
till mig om du är intresserad.
Om inte det passar men du ändå är intresserad så hör av dig till mig så ser vi till att få en
infoträff här i Akalla.
Kristin Lidbäck
Pargasg 30
Tel 070-58 46 999

Flickcyklar önskas
Har du en fungerande flickcykel som inte längre används och kan tänka dig att skänka den
till cykelkurser för vuxna så hör av dig till mig.
Den ska helst ha fotbroms och en handbroms
för att vi ska kunna använda den.

Nytt försäkringsbolag

Nytt förvaltningsavtal

tector forsikring AB. För skadeanmälan, ring
08-410 637 00 (telefontid 9-17). Uppge försäkringsnummer 411353-035-1.1 och vårt organisationsnummer 716416-6493. Vid skada, kontakta
även HSB-kontoret på Finlandsgatan 10.
Självrisken vid vattenskada är 2000 kr, i övriga fall 1500 kr. Även detta år ingår kollektivt
bostadsrättstillägg men inför nästa upphandling
kommer detta sannolikt att tas bort, eftersom det
påverkar avtalen negativt.
Har du ytterligare frågor om vad som ingår i vårt
avtal, kom till måndagsjouren eller kontakta Raili
Airas, 070-651 14 65.

med HSBs förvaltning och har därför valt att ta
in offerter från andra förvaltningsbolag. Eventuellt byte kan tidigast ske vid årsskiftet och det
är fortfarande möjligt att HSB lämnar den bästa
offerten.
Vi vill därför veta vad ni tycker har fungerat
särskilt bra och särskilt dåligt i kontakten med
HSB. Kom till jouren och berätta eller lämna en
lapp i brevlådan på P27.

Sedan årsskiftet har föreningen avtal med Pro-

Styrelsen har under längre tid inte varit helt nöjd

Ny gästlägenhet på T25

Inom kort kommer Örna Byggservice att påbörja
arbetet med att bygga om den gamla fastighetsskötarexpeditionen på Torneågatan 25 till en
övernattningslägenhet.
Resultatet blir en liten etta,
ca 20 m2 stor, försedd med
ett pentry. Mer information
om kostnad för bokning etc.
kommer att ges i samband
med stämman.

Dusch- och toalettrummet
i nya lägenheten.
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Bastun är renoverad
och ska efter påsken åter vara tillgänglig.
Vi har bytt väggpanelen och lavarna. Duschdelen har också gjorts om på grund av svartmögel.
Själva relaxrummet har inte renoverats eftersom
nyligen har gjorts. Vi har bara fräschat upp det.

Återvinningen
Återvinningsrummet finns som en service till
oss boende.
Att ta hand om felsorterade sopor kostar mycket tid och pengar.
Främst är det förpackningar som återvinns,
alltså sådant som är omkring något när det
köpes. Till exempel kartonger, plastpåsar,
konservburkar, glasflaskor och presentpapper.
Vid kärlen finns tydliga skyltar om vad
som ska sorteras var.
Även mycket sopor som inte räknas som
förpackningar kan slängas här. T.ex. batterier,
elavfall och mindre grovsopor. Ha som en
tumregel att det som slängs skall rymmas i ett
stängt sopkärl.
Det som inte får slängas här är bland annat
bildäck, madrasser och renoveringsavfall och
det som klassas som farligt avfall; tex bilbatterier, brandfarliga vätskor, bildäck och målarfärg. Detta ska iväg till återvinningscentral.
Styrelsen har beslutat att efter en sex månaders prövoperiod utvärdera ifall rätt saker
slängs på rätt plats och på rätt sätt och att vi
inte får se saker i återvinningsrummet som
skall lämnas på en kommunal deponi eller
återvinningscentral.
Anser styrelsen att utfallet av utvärderingen inte är tillfredsställande kommer endast
förpackningssorteringen att vara kvar. Vi
kommer även i fortsättningen att vidarefakturera boende för bortforsling av felsorterat
gods.

Den mobila miljöstationen
kommer den 21 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.

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 eller metallförpackningar. Som vi tidigare påpekat kostar just
hanteringen av våra hushållssopor dubbelt så
mycket som den borde och vi alla betalar den
via boendeavgiften!

7

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

Akallahöjdens styrelse
kan kontaktas via
följande alternativ
Gå till Pargasgatan 27 på helgfria
måndagar och torsdagar kl 19.00 – 19.30
l

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 ”Akallahöjden”.

Nästa nummer
utkommer i juni
Lämna ditt bidrag
så snart du kan

E-posta till
styrelsen.akallahojden@akalla.st
l

l

Informationsbladet Akallahöjden
är sammanställt av
Håkan Söderlund, Torneågatan 5.

Lägg ett brev i lådan på Pargagatan 27

Snart dyker de upp igen

