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Jouren är stängd  
under sommaren
och öppnar igen den 22 augusti. Under 
sommaren kan du nå styrelsen via e-post 
till styrelsen.akallahojden@akalla.st eller 
genom att lägga en lapp i brevinkastet i 
föreningslokalen Pargasgatan 27.

Den garagerenovering som skulle ha inletts vecka 
32 kommer att skjutas upp till våren 2017. Då 
styrelsen fått veta att de beräkningar som legat till 
grund för upphandlingen är problematiska väljer 
vi att ta det här drastiska beslutet och beklagar 
det besvär detta innebär för er boende.

Två faktorer har varit avgörande och den första 
är konstruktionens bärighet. Att lägga tätskikt 
ökar golvets egen tyngd, vilket minskar den vikt 
(=de antal bilar) som bjälklaget kan bära. Enligt 
konstruktionsritningarna är garaget byggt för att 
förses med 3,5 mm asfalt. Detta har nu ifrågasatts 
och vi måste därför ta in ytterligare konstruktör 
för nya beräkningar.

Den andra gäller arbetets omfattning. Med nya 
tekniker för impregnering och injektering (=in-
sprutning av fyllning i sprickor) finns det en möj-
lighet att tätskikt kan läggas på mindre partier än 
beräknat. Upphandlad konsult har avfärdat detta, 
men uppgifter som nyligen kommit styrelsen till 
del tyder på att dennes argumentation är brist-
fällig.

Sammantaget gör detta att såväl kostnadskalkyl 
som tidsplan måste revideras och styrelsen ser 
därför ingen möjlighet att låta den valda entre-
prenören påbörja arbetet i höst.

Detta får naturligtvis flera konsekvenser. Åt-
skilliga boende och hyresgäster har tecknat avtal 
om alternativa parkeringsplatser och vi ber där-
för dessa att om möjligt häva dessa. Där så inte är 

möjligt ber vi er lämna kopia på avtal till någon i 
styrelsen eller i brevlådan på Pargasgatan 27. 

Att nollställa samtliga knappar till garaget är 
inte heller aktuellt i höst, utan först när renove-
ring påbörjas i vår.

Vi inser också att detta minskar förtroendet för 
att någon renovering faktiskt genomförs och sty-
relsen kommer därför under hösten anordna ett 
möte där allt underlag presenteras samt ett möte 
under tidig vår där tidsplanen gås igenom.

Till sist beklagar vi återigen det besvärliga läget 
men hoppas på er förståelse. Att inleda arbetet 
nu hade ytterligare komplicerat den situation vi 
befinner oss i.
Love Strandberg
Ordförande

Garagerenoveringen uppskjuten

HSB-kontorets öppettider hittar du  
på anslagstavlan i entrén.

In English
See page 6
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Ventilbyte
I höst är det dags att byta alla ventiler på värme- 
och vattenslingorna. Målet är att få jämnare 
värme,  färre läckor och ett mer lättskött system. 
Efter bytet behöver vi inte som i dagsläget stänga 
av vattnet i lika stora delar av området när vi ska 
utföra arbeten. Projektledare är Jan Olofsson, 
HSB.

Arbetet kommer att delas upp i två etapper och 
varje etapp inleds med en hel dags vattenavstäng-
ning. Varje etapp tar ca en månad och under den 
tiden kan det bli kortare vattenavstängningar 
i lägenheterna. Den första etappen påverkar 
nästan alla lägenheter på Pargasgatan, inklusive 
Junibacken. Övriga lägenheter, Arbetscentrum 
och Akalla Hill ingår i etapp två.

Etapp 1 inleds den 24/8 och arbetet aviseras i 
berörda portar senast den 15/8. Då anslås också 
var det är möjligt att hämta vatten under av-
stängningen. Även dessa aviseras minst en vecka 
i förväg. Under denna etapp byts också de gamla 
expansionskärlen i båda under- 
centralerna.

Etapp 2 inleds först när etapp 1  
är avslutad och vi återkommer  
med datum för detta i början  
av september.

Kära boende  
på Höjden!
Vad vore livet utan fest! Undertecknad har fått till 
uppdrag av styrelsen att anordna en fest för alla 
boende i Akallahöjden för att fira att föreningens 
hus fyller 40 år. Vad sägs om en mingelafton i 
början av september under höstens mörknande 
himmel? 

Boka redan nu in lördagen den 10 september! 
Vi tänker oss ett avslappnat tillfälle för både stora 
och små med dricka och tilltugg, där vi kan träffa 
alla våra grannar igen efter sommaren. Vem vet, 
kanske vi kan locka med alla boende den här 
gången? Allt är möjligt...

Ett mer detaljerat program kommer i mitten av 
augusti och då avslöjar vi också tid och plats …
      Sommarhälsningar Raili Airas

Grillning
Sommartider är grilltider! Glöm bara inte att  
kolla med grannarna i förväg så de inte blir 
störda av lukt eller rök. Av samma skäl får du  
inte heller använda tändvätska.

Tänk också på brandfaran. Vid torka, som då 
och då inträffar är det eldningsförbud och därför 
förbjudet att grilla på annat än speciellt avsedda 
grillplatser. Du kan läsa om när det är eldnings-
förbud och vad detta innebär på Stockholms 
kommuns hemsidor:  http://www.stockholm.
se/-/Nyheter/Klimat--Miljo/Eldningsforbud-i-
Stockholm/

Om du använder gasolgrill och därför har 
gasoltuber hemma måste du meddela styrelsen 
detta. I händelse av brand måste vi veta var det 
finns sådana.

Stämman
Den 10 maj var det dags för årets ordinarie för-
eningsstämma och 48 röstberättigade närvarade. 
I år blev det bara smärre förändringar i styrelsen. 
Elishwa Beniamin, som bor på Torneågatan 11, 
gick in som ledamot.

Mattias Svensson lämnade sitt uppdrag som 
suppleant och Frank Gaverot gick ned från 
ledamot till suppleant. Kristin Lidbäck gick upp 
som revisor, medan den tidigare revisorn Kerstin 
Harnesk gick ned till revisorssuppleant.

Bland de beslut som fattades på stämman  
kan nämnas:
l  Lokalen på Torneågatan 43 omvandlas till 
bostadsrätt
l  En arbetsgrupp för att ersätta träden på kom-
munalgången utses
l  Laddningsstolpar i garaget ska utredas

I stämmoprotokollet som du hittar på hemsi-
dan kan du läsa svaret på samtliga yrkanden.

Elishwa Beniamin 

Ursprungligen kommer jag 
från Irak och kom till Sverige 
1994. Mitt stora intresse är att 
plantera och sköta om blom-

mor. Jag har bland annat arbe-
tat på kontor, som säljare och 

som montör av kompasser.
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Bilfritt område
Eftersom det finns två förskolor på föreningens 
område och det bor många barnfamiljer på om-
rådet vill styrelsen påminna om att föreningens 
mark bör betraktas som bilfritt område.
l   Du får köra in på området för att lasta i och ur. 
I övrigt bör du lämna bilen utanför.
l   Du får aldrig köra snabbare än normal gång-
hastighet – det är krypkörning som gäller.
l   Du får inte parkera på området. Det räknas 
som parkering även om du sitter kvar i bilen. 
l   Du får stanna bilen för att lasta i och ur, men 
endast under den tid som du aktivt lastar. Tar du 
en paus i arbetet ska du flytta bilen.
l   Du ansvarar för att gäster, hantverkare och 
andra besökare respekterar dessa regler.

Tyvärr efterlever inte alla dessa regler. Därför 
kommer vi att placera ut fler farthinder och bli 
ännu hårdare med att bötfälla felaktigt parkerade 
bilar.

På förekommen anled-
ning vill styrelsen på-

peka att du inte får rasta 
hundar på området och 

att alla hundar ska  
vara kopplade.

Rastning av hundar

Nästa styrelsemöte
Höstens första styrelsemöte hålls den 23 aug.  
Om du vill anmäla ett ärende, kontakta Catha-
rina Ihrman, styrelsens sekreterare, på e-post 
catharina.ihrman@hotmail.com

Arbetscentrum firade 20 år med öppet hus
Den 15 juni hade Ar-

betscentrum öppet hus 
med anledning av sina 20 
års verksamhet. Besökarna 
kunde gå husesyn och 
bjöds på välkomstdryck, 
paj, kaffe och kaka.

7
      Sommarblommor
Efter litet om och men kom blev det i alla fall 
utdelning av sommarblommor även i år – en 
tacksam tradition som förgyller portarna och 
som vi kommer att fortsätta med.
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Nya övernattningsrummet  
Torneågatan 25 nb
Som vi tidigare skrivit är den gamla fastighets-
skötarexpeditionen på T25 omgjord till ett 
övernattningsrum. Det har inte varit så lätt att ha 
nattgäster och fester samtidigt i P27, så vi hoppas 
att det här är en bra lösning.

”Lägenheten” består av en liten hall, badrum 
och ett rum med köksinredning, d.v.s. ett litet 
kylskåp, häll med 2 plattor, mikro, kaffebryggare, 
vattenkokare och brödrost. Även kastruller, stek-
panna och porslin för 6 personer finns på plats. 
Det finns vidare köksbord och stolar, en bädd-
soffa för två personer och en extra säng samt TV 
med ett antal analoga kanaler.

Även om inredningen inte är helt klar (t.ex. 
saknas gardiner ännu) är lägenheten verkligen 
fin och vi kommer att ha en galaöppning av den 
andra veckan i augusti.

Vill någon se lägenheten för att hyra den, kon-
takta stugvärdarna Catharina eller Kristin. Även 
Raili (070-6511465) kan hjälpa till sommartid då 
inte alla är hemma.

Priset på lägenheten är 350 kr/dygn alternativt 
1500 kr/vecka.
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Som du säkert känner till så finns på Akallahöj-
den en förening för seniorer. Har du fyllt 65?  
Du får då en inbjudan i brevinkastet. Varför inte 
komma och prova på någon av våra aktiviteter. 
Så lär du känna fler grannar här. Du får väldigt 
mycket för ”medlemsavgiften” på 120 kr per år.

 Den 14 april träffades Akallahöjdens seniorer 
på en vårlunch. Underhöll gjorde Bengt Almén 
som berättade skrönor och historier.

 Den 15 juni bjöds på sedvanlig midsommar-
tårta, också en uppskattad träff. Här  är några 
bilder från kalaset.

 Vi ser fram emot att se er alla till hösten.
 Britt-Marie Leyon, Lena Larsson,  

AnnKristin Johansson och Catharina Ihrman

Höjdarseniorernas midsommarträff
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Annual meeting
The annual meeting was held on the 10th of May, 
attended by 48 members entitled to vote. Elishwa 
Beniamin was elected new member of the board. 
Among other decisions  one may note that the 
premises on Torneågatan 43 will be converted 
into an appartment. You find the protocol on our 
web page.

Barbecues
Summertime is barbecue time! However, don’t 
forget to check with your neighbours in advance. 
Smoke and smells are not always appreciated. 
Also, remember not to use lighter fluid. For 
information about gas or electric grills, please 
consult our web page.

Please check for updates on fire bans and regu-
lations on  HYPERLINK ”http://www.stockholm.
se/-/Nyheter/Klimat--Miljo/Eldningsforbud-i-
Stockholm”http://www.stockholm.se/-/Nyheter/
Klimat--Miljo/Eldningsforbud-i-Stockholm

Change of valves
In order to maintain and develop our heating 
system every single valve has to be replaced. The 
first phase, affecting most appartments  in Par-
gasgatan, will start on the 24th of August and the 
water will be off for that entire day. You will find 
further information on our webpage and posted 
in the stairwells on the 15th of August.

Starting date for the second phase will be deci-
ded and posted in the beginning of September.

I N   E N G L I S H

Garage renovation cancelled!
This autumn there will be no renovation of our 
parking house. Due to unexpected problems we 
have to postpone all of the work till spring 2017. 
The main reason is that calculations concerning 
the acceptable weight of the water proofing mate-
rial as well as the amount of floor area that needs 
to be covered are being questioned.

The consequences are numerous. First of all, 
if you have found an alternative parking place 
we kindly ask you to cancel that agreement. In 
case that is not possible, please leave a copy of 
said agreement to anyone in the board or in the 
mail box in Pargasgatan 27. We will of course not 
cancel any key buttons as previously said.

We also realise that this undermines the confi-
dence in the board’s handling of the renovation. 
Therefore, a meeting where all material is pre-
sented will be held in the autumn and another 
meeting in the early spring where the schedule is 
presented.

Finally, we  wish to apologize for the inconve-
nience and ask for your understanding. To allow 
the renovation to start would further complicate 
an intricate situation.
Love Strandberg
Chairman of the board

Members’ service closed  
during the summer
Please contact the board by mail to styrelsen.
akallahojden@akalla.st or by leaving a mes-
sage in the mailbox at Pargasgatan 27.

Driving and parking
Since there are so many children living in our 
area, please remember to:
l  Refrain from driving within the area whenever 
possible
l  Drive at walking pace (maximum!)
l  Park in designated parking places, not in the 
footpaths

Tell all your guests to respect these rules

7
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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, gre-
nar, 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!

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, konservbur-
kar, 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 tum-
regel 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. Likaså vitvaror 
såsom kyl/frys, spis, tvätt- och diskmaskin. 

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 sa-
ker i återvinningsrummet som skall lämnas på en 

Den mobila miljöstationen
kommer den 18 aug kl 18–18.45 till  
Mariehamnsgatan bakom ICA. Där kan du 
lämna miljöfarligt avfall; t ex färg, kemika-
lier och bilbatterier.
    Om du vill ha en påminnelse i din mobil 
skickar du ett SMS till 71501 med  
texten: ”mobila västerort”. En sådan pre-
numeration 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 rol-
latorer, barnvagnar och om det finns plats, 
cyklar, får stå där.

kommunal deponi eller återvinningscentral. 
Anser styrelsen att utfallet av utvärderingen 

inte är tillfredsställande kommer endast för-
packningssorteringen att vara kvar. Vi kommer 
även i fortsättningen att vidarefakturera bo-
ende för bortforsling av felsorterat gods.

Board meetings
Next board meet will be held the 23th of Au-
gust. If you would like to propose an item for 
the agenda, please contact Catharina Ihrman, 
Board Secretary, by e-mail  HYPERLINK 
”mailto:catharina.ihrman@hotmail.com  
”catharina.ihrman@hotmail.com

Partytime
This autumn we’ll celebrate the 40th birthday – or 
rather building day – of our houses. Please keep 
the 10th of September free for an evening out of 
the ordinary. In early August, you’ll find more 
information in our web page.



Akallahöjdens styrelse  
kan kontaktas via  

följande alternativ

l Gå till Pargasgatan 27 på helgfria  
måndagar och torsdagar kl 19.00 – 19.30

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

l Lägg ett brev i lådan på Pargagatan 27

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

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 (tryck val 1)

Informationsbladet 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 föreningslo-
kalen P27.
Märk ditt bidrag ”Akallahöjden”.

Trevlig  
sommar 


