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Pergolan vid T17 i vacker höstskrud

Ny lekplats
Den 24/9 byttes den gamla lekställningen vid
Torneågatan 35 ut.
Den nya kunde bli större än den gamla, då vi tog
bort den sandlåda som fanns där tidigare.
Gå gärna dit och titta.

Summary in English on page 6

Föreningens fyrtioårsjubileum

D

en 10 september firade föreningen 40 år
av fastigheternas färdigställande. Akalla
har en fantastisk historia, minst 2000 år
lång. I boken om Akalla, utgiven av JM Byggnads
och Fastighets AB 1988, kan man läsa om hur
Akalla växte fram, en lika intressant historia. JM
Bygg fick bebygga Höjden, vilket var det svåraste
av projekten. Höjden bestod av en massa sten
som skulle bort, krossas och återanvändas till
grunderna. Idén med träfasader i falu rödfärg
föll dels på brandrisken och dels på underhållsbehovet. Det blev som vi alla vet plåt och den har
bevarats väl genom åren.

Ordföranden hälsar alla välkomna

Alltså – tid för fest! I den mest underbara,
varma lördagskväll samlades ett 80-tal boende
för mingel med vin, öl och mycket goda snittar.
Jag tror barnen la beslag på det mesta av chipsen
men godiset var givetvis till dem. Det hela dukades upp vid och runt flaggstången och när mörkret föll lyste lampor i träd och på mark.
Catharina Ihrman
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Ordföranden kollar snittarna

Skönt att sitta en stund

Glada gossar!

Ett stor tack till föreningens festfixare,
nämligen Raili Airas! Fotograf var Gunilla
Nylander. Om två år firar föreningen 40 år
av bostadsrättsföreningens bildande.
Välkomna då!
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Ny förvaltare – Primär

Ständigt detta garage

Under oktober månad kommer en förnyad och
fördjupad undersökning av garaget att utföras
av Cement- och betonginstitutet (CBI) under
ledning av Alberto Leon. Målet är att se om det
är nödvändigt att lägga ett tätskikt i garaget eller
om det räcker att täta befintliga sprickor och
impregnera särskilt utsatta ytor. Det finns också
frågor kring behovet av dränering av garaget som
kommer att undersökas närmare.
Bland övriga arbeten som kommer att utföras
kan nämnas målning, byte av samtliga armaturer,
renovering eller byte av spaljéerna, renovering
av burarna, byte av brunnar och avloppsrör samt
lagning av större sprickor. Alla dessa arbeten är
beroende av att entreprenören har utrymme att
utföra åtgärderna. Det finns alltså en påtaglig risk
att samtliga bilar kan behöva utrymmas även om
tätskikt inte ska läggas.
Oavsett om valet faller på tätskikt eller på någon annan lösning är det osannolikt att arbetena
påbörjas före påsk. Maj är för övrigt ofta den torraste månaden på året och lämpar sig därför bäst
för den här typen av arbeten.

Dyrare knappar
Från årsskiftet kommer styrelsen att höja priset
på de knappar som går till garage, tvättstugor etc.
I dag kostar det 100 kr att få en ny om man tappat
bort sin eller vill ha en extra. Vi kommer nu att
höja till 200 kr per knapp och hoppas att det
kan minska mängden nya knappar som behöver
delas ut.

Ventilbyte
Arbetet med att byta samtliga ventiler på föreningens vattenledningar pågår i skrivande
stund som bäst. När detta blad kommer ut bör
det endast vara mindre justeringar kvar att göra
och därför bara kortare vattenavstängningar på
mindre delar av området. I samband med ventilbytena har andra arbeten i våra undercentraler
utförts, vilka bör resultera i en jämnare och högre
temperatur under vintern.
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I förra numret av Vi på Akallahöjden skrev vi om
den pågående upphandlingen av förvaltningstjänster. Denna är nu avslutad och styrelsen har
beslutat att från årsskiftet byta förvaltare från
HSB till Primär. De förvaltningsföretag som stannade kvar längst i processen är T&T (numera en
del i SBC) och Bredablick.
Anledningen till att styrelsen beslutade att genomföra en upphandling var främst ett missnöje
med HSBs centrala funktioner, vilket påverkade
styrelsens arbete negativt. Vidare har de kompletterande tjänster HSB erbjudit lämnat mycket
att önska och det har alltför ofta varit oklart var
gränsen mellan HSB som medlemsorganisation
och HSB som vinstdrivande företag går. Att styrelsen ansåg det vara lämpligt tillfälle att byta förvaltare just nu beror också, till viss del, på att de
personer på HSB-kontoret på Finlandsgatan 10
som verkligen kan vårt område slutar i år och att
vi skulle fått en utdragen kunskapsöverföringsperiod även om vi behållit HSB som förvaltare.
För boende kommer det främst märkas genom
att rutinerna för felanmälan och ärendehantering förändras. Nya adresser och telefonnummer
kommer att sättas upp i portarna och delas ut
till alla boende. Överlåtelser och andra ärenden
kommer inte att hanteras av HSB-kontoret på
Finlandsgatan 10, utan en förvaltare kommer att
sitta på föreningslokalen sex timmar i veckan.
För styrelsens del är förändringarna mer omfattande, då alla uppgifter ska flyttas över till den
nya förvaltaren. Vi kommer därför påbörja det
arbetet i oktober och hoppas kunna presentera
några av de nya personerna för er på ekonomimötet i december.
Ytterligare information kommer i nästa nummer av bladet.

Airbnb
På förekommen anledning vill styrelsen påminna
om att föreningen inte godkänner uthyrning i
andra hand till eller via juridisk person (d.v.s.
företag, organisationer, stiftelser m.m.). För att
godkänna en andrahandsupplåtelse måste styrelsen veta vilken eller vilka personer som kommer att vistas i lägenheten under den tidsperiod
lägenheten är uthyrd. Detta innebär bland annat
att uthyrning via Airbnb eller annan förmedlare
av bostadstjänster inte är tillåten.

Höjdarseniorernas sommarutflykt

I väntan på båten…

…och i väntan på lunchen

I

ett fantastiskt sommarväder och lagom havsbris for Höjdarseniorerna på en lunchutflykt i
skärgården med en Strömma Kanalbåt. Så roligt
att så många anslutit! Vattnet låg spegelblankt
och ljungen började så smått att blomma på öar
och skär. Vi serverades en underbart god fisk
med god sås och grönsaker. Dessa ledde till diskussion. Vad är det här? Hur smakar den. Mums!
Turen varade två och en halv timme och i
matsalen rådde inget tvivel om att diskussionernas vågor vid borden var lika höga som de vågor
finlandsbåtarna åstadkom.
Vi hade en trevlig samvaro och arrangörerna
välkomnar nya och ”gamla” seniorer till höstens
och vinterns träffar.

Catharina Ihrman, Britt-Marie Leyon, Lena Larsson,
Ann-Kristin Johansson

Träden på området
Som ni kanske märkt har det fällts ett
antal träd på området. Två träd var helt
döda och två var döende. Ytterligare
fyra har tagits bort som en konsekvens
av stämmobeslutet rörande träden på
kommunalgången. Två av dem utgjorde
ett problem för stenläggning och asfalt,
medan ytterligare två var planterade
så nära husen att de inte längre kunde
hanteras på ett bra sätt.
Vår markentreprenör har nu fått i
uppdrag att tillsammans med arborister
ta fram en underhållsplan för våra träd.
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Removal of trees

IN ENGLISH

Several trees in our area are sick, dying or already
dead. This autumn, several trees will therefore be
removed but not all of them replaced. The reason
for this is that quite a few are inadequately placed
and some even pose a risk to the buildings.

Winter’s coming
Changing administration
The board has decided to make a shift in administrative services at the turn of the year. In
January, Primär Fastighetsförvaltning will be
replacing HSB as property management,
Most notably, this means that you no longer
may visit Finlandsgatan 10 for questions and
support. Instead, a manager or other representative will be located at Pargasgatan 27 for 6 hours
weekly.
More detailed information will be found in the
next issue of Vi på Akallahöjden. We also hope
to present Primär to you at the annual economy
meeting in December.

Airbnb
The board would like to remind you that subletting your appartment must be approved by the
board and that we do not accept companies,
organizations, foundations or suchlike as tenants.
Similarly, we do not accept subletting through
services like Airbnb.

Waste separation
It is most important to separate the waste correctly. In the recycling room you find different bins
for packing materials: plastic, metal, glass and
paper. If incorrectly sorted, or things other than
packages, wrappings, jars and suchlike are placed
in the bins, we have to pay extra.

Let there be lights
By now all broken lights in the parking house
should be replaced by new led-lights. The rest
will be replaced for more efficient and economical lighting during the renovation in the spring.
Also the lights in the laundry rooms will be changed for the same reasons.
Regarding the street lamps, the board will
communicate separately later on.
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Please keep the front door and windows in the
staircase well closed, so the cold stays outside…

Numbered appartments
On your door, you’ll find three numbers. The one
labeled HSB is an internal number, to be used in
contact with HSB or the board. The one preceeded by JM is the number given by the builder.
The third marks your appartment relative to the
others in your staircase: appartments in the basement has a number beginning with a zero, on the
groundfloor with 1 and so on.

Motionsrummet
Eftersom övernattningsrummet i P27 nu inte
längre används, så har styrelsen beslutat att passen i motionsrummet som tidigare började kl 10
på helgerna nu har samma tider som på vardagarna. Alltså går det bra att börja sin träning
alla veckodagar redan kl 6.

Övernattningsrummet
Den 18:e augusti invigdes det nya övernattningsrummet på Torneågatan 25 med något litet
pompa och ståt. Välbesökt var det i alla fall och vi
fick många bra förslag att tänka på.
Vill du hyra övernattningsrummet gör du det
som vanligt via hemsidan. Det kostar 350 kr per
natt eller 1500 kr per vecka och betalning ska
som tidigare vara föreningen tillhanda senast en
vecka innan. Observera att det för närvarande
står ”Övernattning P27” i bokningssystemet.
Detta kommer att åtgärdas.

Håll dörrarna stängda
Nu när det börjar bli både kallare och mörkare
ute ber vi er att hålla ytterportarna och fönstren
i trapphusen stängda. Tänk både på att det blir
svårare att se personer som inte ska vara i våra
portar och att trapphusen blir utkylda.

Information från
valberedningen
Det är visserligen lång tid kvar till vårens årsstämma då vi i föreningen ska välja ledamöter till
styrelse men valberedningen kommer snart att
börja sitt arbete.
Vi kommer att prata med många här på Akallahöjden så att vi vet vilka vi vill nominera till
styrelsearbete.
Vi söker personer som har erfarenhet av olika
områden, både praktiska och teoretiska. Vi vill att
styrelsen ska bestå av både yngre och äldre och av
både kvinnor och män. 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 och 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?
Ta kontakt med någon av oss i valberedningen.
Lars Asplund P30 (Telefon 08-752 68 14)
Anne-Marie Andersson P1
Monica Danielsson T5
Yngve Segerström T47

Den mobila miljöstationen
kommer den 20 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.

Sopsorteringen
Surströmming 10:e gången gillt
Nu har denna norrländska delikatess avnjutits
10 gånger i vår
förening. Vid
årets fest kom
19 personer.
Så här såg
det ut första
gången.

Armaturer
Just nu händer det mycket på lampfronten i
föreningen. De trasiga armaturerna i garaget är
nu bytta mot effektivare led-belysning och resten
kommer att bytas vid renoveringen i vår. Tanken
är då att koppla dem så att de tänds automatiskt
steg för steg när man passerar, så att det blir ljust
framför en. Vidare byts armaturerna ut steg för
steg i tvättstugorna. Även där mot led-lampor.
Vad gäller utebelysningen återkommer styrelsen med separat information.

De boende som nyligen
har fått Hemma I HSB
nr 4/2016 kan på sidan 47 läsa om varför vi ska
sortera och spara på vatten.
Styrelsen ställer återvinningskärl till förfogande och enligt miljöbalken är varje medborgare skyldig att sortera sina förpackningar till
återvinning. I vår förenings fall skulle kostnaden
för återvinning av förpackningar kunna sänkas
betydligt om vi sorterade enligt konstens alla
regler.
I plast- och metallkärlen får endast läggas
förpackningar, dvs inte stekpannor, stålgalgar,
stålskenor etc och inte heller plastleksaker och
annat som inte är en förpackning. I eller bredvid
får inte heller läggas speglar eller annat som inte
är en flaska eller en glasburk. Skruva av locken
och sortera dem i respektive kärl.
Vi kan vidare läsa att det går åt 10.000 liter för
att producera ett par jeans, en hamburgare 2.400
liter och för att producera bönor till en kopp kaffe
fordras 140 liter vatten.
Tänkvärda reflexioner! Vi kan hjälpas åt för att
hålla nere sop- och återvinningskostnaden och
spara på vattnet.
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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

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

E-posta till
styrelsen.akallahojden@akalla.st

l

l

Nästa nummer
utkommer
i december

Lämna ditt bidrag till
infobladet.akallahojden@akalla.st
så snart du kan

Lägg ett brev i lådan på Pargagatan 27

Vilket är mitt
lägenhetsnummer?
På lägenhetsdörren står ett par nummer, på brev
ett annat och HSB vill ha ett tredje, vilket är vad?
o Lantmäteriets lägenhetsnummer är det som
står på brev och andra försändelser, t. ex. om du
bor till vänster på andra våningen där är det 1201
o HSBs lägenhetsnummer är de siffror som
står på din betalningsavi före sista bindestrecket
t. ex. 99-214-2-96-5
o På dörren står också ett JM-nr t ex 177. Det
är byggaren JM Mattson Byggs numrering
Alla tre numren står också på utsidan av din
lägenhetsdörr.

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 föreningslokalen P27.
Märk ditt bidrag ”Akallahöjden”.

