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Summary in English at page 10

Månadsavgiften oförändrad 2017

Föreningens sekreterare kämpade i novembers 
snökaos för att sätta upp lappar i portarna.

Förenklad garagerenovering
Fyverkerier kräver tillstånd från polisen
Grovsoprummet stängs Teckna bostadsrättstillägg

Observera att föreningen vid årsskiftet 
upphör med det kollektiva bostadsrättstil-
lägget. Det är mycket viktigt att du tecknar 
ett sådant på egen hand.  
Du kan läsa mer på sidan 5.
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Den 22 november var det dags för årets eko-
nomimöte. Cirka 35 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 den gara-
gerenovering som aldrig blev av, vilket satte vissa 
käppar i hjulet för styrelsens planering.

Hur kostnaderna fram till sista oktober fördelas 
på olika poster kan du se i diagrammet nedan. 
Den största enskilda kostnaden är som vanligt 
uppvärmningen av fastigheterna, vilken till den 
sista oktober hade kostat föreningen två miljoner. 
Vissa kostnader kan vi inte påverka nämnvärt, 
exempelvis fastighetsskatt, indexuppräkning av 
avtal och tomträttsavgäld. På sikt är det dock värt 
att räkna på om vi bör köpa marken eller fort-
sätta med tomträtt. Andra utgifter kan minskas 
med ändrade vanor eller utbytt utrustning. Ett 
exempel på det första är avfallshanteringen, där 
vi skulle kunna spara mycket pengar om alla 
boende sorterade rätt. Ett andra exempel gäller 
bytet av expansionskärlen som kommer under-
lätta arbetet med att minska värmekostnaderna.

Föreningens intäkter utgörs till största delen 
av medlemmarnas årsavgifter. En liten del består 
av hyror och avgifter för daghem, Arbetscent-
rum och andra lokaler och även uthyrning av 
garage- och parkeringsavgifter bidrar till viss del. 
Eftersom vi nu måste genomföra en renovering 
av garaget kommer vi att höja hyrorna för bilplats 
först efter renoveringen. Inkomsterna på fören-
ingslokalen, bastun och motionsrummet är inte 
särskilt stora och styrelsen vill hellre öka antalet 
boende som hyr dessa än att dra in mer pengar 
per uthyrning. Vi kommer därför inte att höja 
hyran för dessa under 2017. Hyran för förråden 
kommer dock att höjas med 50 kr/månad. 

Vi kan också konstatera att arbetet med att suc-
cessivt sänka föreningens lån i kombination med 
de senaste årens höjning av avgifterna har gjort 
att föreningens ekonomi är god. Styrelsen kom-
mer därför inte att höja årsavgiften för lägenhe-
terna under 2017.

Om du vill läsa mer hittar du den presentation 
som hölls på ekonomimötet med kommentarer 
på föreningens hemsida.

Ekonomimötet
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Garagerenoveringen

Under hösten har vidare undersökningar av ga-
raget genomförts och planen för renovering har 
modifierats markant.

Onödigt arbete
Ursprungligen skulle ett tätskikt av asfalt läggas 
på fyra av sex plan för att hindra armeringsjär-
nen i betongen från att korrodera även på lång 
sikt. En positiv bieffekt var att ett antal små 
sprickor som låter vatten läcka igenom till planen 
under på så sätt skulle täppas för.

Det visar sig dock vara onödigt arbete. Ofta lig-
ger det armeringsjärn både i över- och underkant 
av betongplattorna och ett tätskikt är effektivt 
för att skydda överkantsameringen. I vårt garage 
finns det bara överkantsarmering på vissa stäl-
len – framför allt runt pelare och vid ramperna. 
Att lägga tätskikt på bara de delarna vore förstås 
möjligt, men asfalt skulle ge en nivåskillnad på 
några centimeter. Ett bättre alternativ skulle då 
vara att lägga ett tätskikt av polyuretan (en sorts 
plast), eftersom det bara är någon millimeter 
högt.

Oavsett alternativ skulle garaget behöva utrym-
mas periodvis. Vi planerade därför att utföra 
många arbeten samtidigt, när garaget ändå skulle 
vara stängt.

Ett bättre förslag
Nu har en boende i föreningen, Lars Johansson, 
som disputerat på betongarbeten och även förfat-
tat läroböcker i ämnet presenterat ett annat alter-
nativ. Genom att impregnera de ytor där risken 
för korrosion är något förhöjd kan vi uppnå en 
tillräckligt skyddande effekt till en lägre kostnad 
och utan att behöva stänga större delar av gara-
get samtidigt. (De platser som ska impregneras 
måste förstås utrymmas.) Efter ett antal år – Lars 
räknar med ca 20 – bör impregneringen uppre-
pas.

Det löser inte problemet med att vatten rin-
ner igenom till planen inunder och besvärande 
sprickor måste identifieras och fyllas igen. Totalt 
sett blir dock detta alternativ sannolikt cirka 2 
miljoner billigare än att lägga tätskikt.

Impregnering gör det också önskvärt att pla-

nera arbetet på annat sätt. Vi kommer därför att 
genomföra vissa arbeten så snart som möjligt 
– det gäller t.ex. byte av resterande armatur i ga-
raget. Betongarbeten, impregnering och målning 
är väderberoende och då vi siktar på att utföra 
arbetena under maj-juli måste de samordnas. 

Den entreprenör vi tidigare valt har signalerat 
att han inte vill arbeta utifrån denna lösning och 
vi har därför påbörjat upphandling av ny huvud-
entreprenör.

Rutiner för avgiftsbetalning  
första kvartalet 2017
I början av december 2016 kommer Primär, vår 
nya förvaltare, att skicka ut avgiftsavierna för 
månaderna januari, februari och mars 2017. 
Vi kommer tyvärr att vara tvungna att betala in 
dessa månader manuellt. Detta gör man varje 
månad antingen via sin internetbank, bankkon-
tor eller plusgiro(pg).

Autogiro
Som en bilaga till dessa avgiftsavier kommer en 

blankett för att godkänna autogiro. Denna blan-
kett skall ni fyllas i, undertecknas och skickas in 
till bankgirot eller plusgirot. Adressen till bankgi-
rot är: Bankgirot, 105 19 Stockholm.

Man kan även fylla i direkt i datorn via dessa 
länkar: Bankgirot =  http://www.autogiro.se/
tjanster/autogiro/Autogiro/ 

Plusgirot = http://www.nordea.se/privat/var-
dagstjanster/konton-och-betalningar/autogiro.
html#Mer-fakta och tryck på länken Ändring av 
medgivande under ”Blanketter”.

Ovan gäller även för e-faktura.
Detta i sin tur innebär att fr.o.m. kvartal 2, 

april, maj och juni, kommer det att fungera som 
vanligt. 

Gran och julklappspapper
Julgranen klipps/sågas ner i mindre bitar och 
läggs i grovsoporna. Julklappspapper sorteras 
som pappersförpackningar och får inte läggas 
i tidningsåtervinningen. Detta är av en annan 
papperskvalitet som inte kan återvinnas med 
tidningspapper. Säckar för papper kommer 
att finnas utlagda i tvättstugorna.  
Låt oanvända säckar ligga kvar! 
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Visste du att Akallahöjden är ett 
riktigt bra ställe att skåda fågel? 
Även om gråsparvar och skator är 
de som märks mest har jag hittills 
under 2016 sett 129 fågelarter här 
på höjden. De flesta flyger över eller 
är tillfälliga gäster – särskilt roliga 
var den pilgrimsfalk som cirklade 
över området på höstens arbetsdag 
och den blåhake som blåste hit 
under flytten i mitten av september. 
(Alla bilder är hämtade från nätet.)
Drygt 60 arter finns här regelbun-
det vår och sommar och åtmins-
tone 35 av dem har i år fått ut sina 
ungar här på området. För egen del 
är jag särskilt glad över att vi har 
både rödstjärt och stenknäck på 
området. Det är också rätt ofta man 
ser sparvhök på jakt efter småfåglar 
(tyvärr har jag inte sett något bo 
här i år) och gröngöling som letar 
insekter på tallarna – eller plundrar 
en myrstack.

Även om många fåglar flyttat 
söderut nu kan man få se en hel del 
så här års. Titta gärna efter gråsiska 
(ses ofta i björkar eller på marken 
under) stjärtmes (ofta i flockar om 
6–10 fåglar som rör sig snabbt och 
knyckigt i träden), sidensvans (ofta 
i stora flockar – deras ringande läte 
är omisskännligt) eller nötskrika 
(som är vacker men låter som en 
förkyld kråka).

Även om det är roligt att mata 
fåglar för att se dem på litet närmre 
håll är det bäst att undvika det i ett 
bostadsområde. Framförallt, sätt 
inte ut fågelfrö som oundvikligen 
hamnar på marken och kan dra till 
sig de råttor som finns i närheten. 
Fåglarna klarar sig vanligen ut-
märkt utan extra matning.
Love Strandberg

Gråsiska   Redpoll

Sidensvans   Waxwing

Sparvhök   Sparrowhawk

Pilgrimsfalk   Peregrine

Stjärtmes   Long-tailed tit

Blåhake   Bluethroat

Stenknäck   Hawfinch

Rödstjärt   Redstart

Gröngöling   Green Woodpecker

Nötskrika   Jay

Fågellokalen Akallahöjden



5

Försäkra dig rätt
Styrelsen har beslutat att upphöra med det kol-
lektiva bostadsrättstillägget från 1 januari 2017 
och uppmanar samtliga boende att själva teckna 
bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring.

Som bostadsrättsinnehavare bör du ha en hem-
försäkring med bostadsrättstillägg: 

 l   Hemförsäkringen skyddar det så kallade 
lösöret – d.v.s. allt som inte är fast installerat och 
som du skulle ta med dig om du flyttade.

 l   Bostadsrättstillägget försäkrar den fasta 
inredningen – allt som är fastsatt på ett sådant 
sätt att det kan anses tillhöra lägenheten och ska 
lämnas kvar vid flytt. Observera att endast bo-
stadsrättsförsäkringen täcker vattenskador.

Som boende ansvarar du enligt stadgarna för 
en stor del av den fasta inredningen och utan 
bostadsrättstillägg blir även relativt enkla ska-
dor kostsamma. Den fasta inredning föreningen 
ansvarar för täcks av föreningens fastighets-
försäkring. Om skadan involverar såväl sådant 
som föreningen som den boende har ansvar för, 
fördelas ansvaret mellan de olika försäkringarna.

För att vara säker på att alla boende är rätt för-
säkrade och för att snabba på hanteringen av ska-
dor, tecknade föreningen ett kollektivt bostads-
rättstillägg för alla medlemmar. Fördelarna med 
detta har varit påtagliga, men nu börjar tyvärr 
nackdelarna överväga. Alla skador som täcks av 
det kollektiva bostadsrättstillägget belastar för-
eningen – vilket ger föreningen sämre alternativ 
till högre kostnad. I dagsläget är det ekonomiskt 
fördelaktigt både för föreningen och den enskilde 
att den boende själv står för tillägget.

I skydd av mörkret…
På senare tid har både vi och grannförening-
arna drabbats av samma typ av inbrottsförsök 
och dessvärre även några genomförda inbrott: 
två personer arbetar ihop, varav en håller vakt 
medan den andra klättrar upp till balkongen och 
tar sig in via balkongdörren eller ett fönster.

Ser ni någon som försöker ta sig in på det sättet 
(eller annat, olagligt, sätt), ring 112 omedelbart 
och meddela gärna därefter någon i styrelsen.

Vi vill också be alla att vara uppmärksamma på 
personer som inte verkar ha någon anledning att 
befinna sig på föreningens mark. Ett enkelt sätt 
att minska risken för inbrott är att hälsa glatt och 
trevligt på alla man ser, fråga om man kan hjälpa 
dem till rätta om de inte verkar veta vart de ska 
och på liknande sätt visa att vi som bor här bryr 
oss om de som kommer till föreningen.

Tips från polisen
l  Meddela dina grannar när du är bortrest
l  Om du hör oväntade ljud från trapphu-
set, gå ut och se vad som pågår
l  Förvara aldrig guld, stora mängder kon-
tanter, smycken eller andra värdeföremål 
hemma
l  Låt en timer tända och släcka några 
olika lampor vid olika tidpunkter. Ha timer 
även på en radio så den går igång då och då 
på tider du brukar vara hemma
l  Håll dörren låst även när du är hemma
l  Skaffa lås till balkong- eller altandörr 
och lämna aldrig nyckeln i. Lås gärna även 
fönster i anslutning till balkong eller altan.

Föreningslokalen
Föreningslokalen är mycket uppskattad, men 
i behov av några mindre åtgärder. Framförallt 
behöver ytskikt och möblemang ses över. Pro-
blemet med högtalare som spelas sönder måste 
också lösas på något sätt, liksom ventilationen i 
köket.

Styrelsen kommer också att skapa ett nytt 
stolsförråd. I dag förvaras stolarna delvis ute 
i föreningslokalen, delvis i det utrymme där 
ventilationsdon och elcentral finns vilket inte är 
helt lyckat. Vi kommer därför att dela av snickar-
boden och öppna den innersta delen genom att 
sätta en skjutdörr i väggen in till lokalen.

Valberedningen vill träffa dig! 
Vi i valberedningen håller på att leta boende som 
kan vara med i styrelsen för Brf. Akallahöjden.  

Vi söker personer som har erfarenhet av olika 
områden, både praktiska och teoretiska. Gärna 
ekonomi, juridik eller fastigheter. Vi vill att sty-
relsen ska bestå av mäniskor i olika åldrar. 

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 om de idéerna.

Är du intresserad av att själv arbeta i styrelsen 
eller har frågor om vad styrelsearbetet innebär? 
Ta kontakt med någon av oss i valberedningen.
Lars Asplund P30 (Tel 08-752 68 14)
Anne-Marie Andersson P1, Monica Danielsson T5,
Yngve Segerström T47
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Nötskrika   Jay

Som tidigare meddelats kommer en lokal på 
Torneågatan 43 att byggas om till lägenhet och 
styrelsen räknar med att den kan läggas ut till 
försäljning i juni.

Den nya lägenheten kommer att bli en liten 
tvåa på 54 m2 och planlösningen visas nedan. 
Insats, avgift och utropspris meddelas senare.

För ombyggnaden ansvarar Örna Byggservice 
AB. Förutom att lägenheten ska ställas i ordning 
måste den även förses med en ingång via trapp-
huset. En ny dörr kommer därför att tas upp 
från källargången, källardörren att flyttas och två 
extraförråd att tas bort.

Ny lägenhet på Torneågatan 43
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Regler för fyrverkerier och lyktor 
inför kommande helger

 Vi ber boende att gå in och läsa på Polisens 
och Transportstyrelsens hemsidor om vad 
som gäller för fyrverkerier respektive thai-
ländska lyktor med levande ljus. Det fordras 
tillstånd att skjuta fyrverkerier i tättbebyggt 
område. Smällare är förbjudna i Sverige och 
ni hittar särskilda föreskrifter för lyktorna.

 
Vi rekommenderar de boende som vill fyra 

av raketer att går ner på fältet vid Akalla by.

https://polisen.se/Service/Tillstand/Fyrver-
kerier/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/
Flygplatser-och-flygtrafiktjanst/Flygtra-
fiktjanst/Raketer/

En av de viktigaste åtgärderna styrelsen har gjort 
för att temperaturen i alla lägenheter ska vara 
jämn och tillräckligt hög är att byta de så kallade 
expansionskärlen i båda våra undercentraler. Nu 
behöver vi er hjälp med att undersöka vilka lä-
genheter som har för varmt, för kallt eller alldeles 
lagom.

Vi ber därför alla intresserade boende att mäta 
temperaturen i sina lägenheter en valfri dag i 
december och meddela styrelsen vad den visade. 
Du får gärna mäta vid flera tillfällen och/eller i 
flera rum.

Temperaturen ska mätas mitt i vardagsrummet 
(minst en meter från fönster och minst en meter 
ovanför golvet) vid ett tillfälle tidigt på kvällen – 
gärna när du precis kommit hem från arbetet.

Du kan maila oss på styrelsen. akallahojden@
akalla.st, lägga en lapp i brevlådan på förenings-
lokalen på Pargasgatan 27 eller använda länken 
på föreningens hemsida (www.akallahojden.se). 
Glöm inte att skriva efternamn, adress och lägen-
hetsnummer samt vilken dag du mätte förutom 
temperaturen.
Tack på förhand!

Lägenhetsvärmen

Tänk på följande:
l   När du luftar element, se till att stänga 
ventilen ordentligt när det börjar komma 
vatten. Fortsätter det droppa kan parket-
ten skadas. Dessutom förlorar värme-
slingan vatten – och därmed värme.

l   Om värme och vatten stängs av i käl-
laren p.g.a. renovering bör du påminna 
hantverkarna att öppna även värmeven-
tilerna igen. En enda avstängd ventil 
sänker temperaturen i ett helt trapphus.

l   Innan du kopplar ny utrustning till 
värmeslingan, kontakta styrelsen eller 
fastighetsskötarna. Vårt värmesystem är 
från 70-talet och en felaktig installation 
påverkar värmen för många lägenheter.

Viktigt  
att sopsortera värmeljusen

Eftersom  värmeljusens  behållare  består  
av aluminium  är  det  extra  viktigt  att  des-
sa  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, som går i hushållssoporna. Men 
det viktigaste är att avlägsna metallplattan i 
botten eftersom den består av plåt, som vid 
metallåtervinningen separeras med hjälp av 
starka elektromagneter. Därför kommer alla 
dessa aluminiumbehållare med kvarvarande 
plåtbricka i botten att sorteras som järn och 
förintas i smältprocessen och det värdefulla 
aluminiumet går upp i rök.
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Stängning av  
grovsoporna
Den högra delen av återvinningsrummet, d.v.s. 
delen för grovsoporna, kommer att stängas från 
och med den 1 februari 2017.

Det är fastighetsägarens skyldighet att erbjuda 
bortforsling av grovsopor. Därför kommer vi  i  
stället att ställa ut containrar 3–4 ggr per år på 
vändplanerna vid Pargasgatan och Torneågatan.

Mellan dessa tillfällen hänvisar vi till kommu-
nens återvinningsstationer.

Styrelsens syfte att under många år informera 
via detta informationsblad, via hemsidan och 
via personlig kontakt, har varit att de regler som 
finns för hanteringen av återvinningsmaterial ska 
fungera. 

Detta har tydligen inte gått fram eftersom:
l otympliga eller otillåtna föremål ställts i av-

delningen för grovsopor.
l trasiga kläder, skor, leksaker, blomkrukor etc. 

lagts på återbrukshyllan.

Styrelsen lägger ner onödig tid på att spåra och 
meddela dem som inte följer reglerna samt att 
omsortera i kärlen. 

Enbart kvantiteten grovsopor uppgår till i snitt 
7 m3 per vecka och kostnaden för dessa ökar sta-
digt. Därtill kommer också kostnader för plast, 
kartong, glas och metall samt hushållssopor.

Vi har full förståelse för att det vållar besvär 
för de boende men vi vill hantera de kostnader 
föreningen har på ett bra sätt.

Som en konsekvens av stängningen av 
grovsoporna ber vi om följande:

l Att inte ställa föremål i eller utanför 
återvinningsrummet i förhoppning om att 
de ska omhändertas! Den som gör detta 
kommer att debiteras för bortforslingen 
samt en straffavgift på 500 kr. 

l Att inte slänga grovsopor i kärlen för 
hushållssopor. 

Styrelsen hoppas nu att detta ska fung-
era. Om inte, blir nästa steg att stänga även 
resterande del av återvinningsrummet. För 
återvinning har fastighetsägaren inget an-
svar. Återvinning finns vid ICA.

Den mobila miljöstationen
På länken kan du senare i år hitta 2017 
års datum: http://www.stockholmvatten.se/
avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-
sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/
mobila-miljostationen/#!/har-stannar-mobi-
la-miljostationen. 
 De aktuella datumen för 2017 kommer att 
läggas ut på vår hemsida när de är till-
gängliga.

Jag har bastat från spädbarnsåldern och som 
finska har jag fått lära mig om bastuns anda, som 
vi har stor respekt för. I det finska nationaleposet 
Kalevala står det:

”Herre, kom nu hit i dimman, gode Gud, kom 
hit i hettan, för att främja frid och sämja, bringa 
hälsobot åt alla.”

Bastun ska få dig att känna välmående i kropp 
och själ och således ska man också kunna bete 
sig i bastun. I bastun ska ej sväras, ej drickas 
alkohol eller föras oväsen, utan där ska man njuta 
av välbehag. Bästa boende på höjden, respektera 
detta för allas välmående.

Vi renoverade bastun för ett drygt halvår 
sedan, men redan idag kan man se hur illa den 
har behandlats. Det finns fläckar som skvallrar 
om drickande i bastun, det finns oljefläckar och 
spår av hårfärg på väggen och på laven. Inget av 
det hör hemma i en bastu! Man blir törstig av att 
basta och inget smakar bättre än en kall öl när 
man svettas – men den njuter man utanför.

Väggen har vi åtgärdat, men laven är svårare att 
göra någonting åt, så gott folk, använd sittunder-
lag för allas trevnad. 

Jag hoppas att alla i fortsättningen hjälps åt att 
hand om bastun, med respekt för den och för alla 
boende.
Raili Airas
Styrelseledamot

Bästa bastuanvändare!
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Under Cover of Darkness
The long dark days of December increases the 
chances of successful burglary. The following ad-
vices from the police are proven useful to prevent 
breaking and entering.

 l    Notify your neighbours when you will be 
away for a while

 l    Please react to unexpected sounds coming 
from the stairwell or a neighbour’s apartment.

 l    Never keep valuables at home
 l    Use timers to turn on and off several lights 

at home at different times. You might also use 
one to turn the radio on occasionally.

 l    Keep the door locked even when you’re at 
home

 l    Get locks for balcony and/or porch doors 
and, if necessary, windows on ground floor or 
close to a balcony. Never leave the key in.

New Insurance Policy!
The board has decided to quit a collective insu-
rance on January 1st you must make an amend-
ment to your home insurance.

As tenant you need to have a home insurance 
to cover damages on your personal property. 
However, living in a housing society like Akal-
lahöjden, you also need an insurance to cover 
that for which you are responsible according to 
the association’s by-laws. This is made through an 
amendment to your home insurance, the so-cal-
led “bostadsrättstillägg”, which you have to add 
before the end of the year.

Previously, this was taken care of by a collec-
tive insurance signed by Akallahöjden, since the 
advantages with that approach outnumbered the 
drawbacks. This is however not the case anymo-
re: by keeping it, it would be very difficult for the 
board to get decent insurance conditions. Please 
note that only the ”bostadsrätts-”insurance co-
vers water damages.

For your own sake: never be without home in-
surance or “bostadsrättstillägg”. It might be very 
expensive.

I N   E N G L I S H

Closing of the Bulky Waste Area  
in the Recycling Space
The right side of the recycling area (Återvin-
ningsrummet) meant for bulky waste will be 
closed from February 1st, 2017.

The board has over the years informed how to 
deal with the garbage and the bulky waste wit-
hout any remarkable response. 

Property owners are by law responsible for offe-
ring removal possibilities of bulky waste. There-
fore, the board will arrange for containers to be 
put in our two turnarounds three or four times a 
year.

Consequently, we kindly ask you not to put 
bulky waste in the Återvinningsrum. In case, we 
will charge the member of the removal cost plus 
a fee of SEK500.

Next step will be to close the whole area down. 
The property owner has no responsibility for re-
cycling plastic, glass bottles, metal etc. There are 
recycling bins next to ICA.

The Parking House
Further investigations have been carried out and 
plans for the renovation has been thoroughly 
altered. The board is now confident that treat-
ment of exposed parts with a water repellent will 
suffice and there is no need of a waterproofing 
bitumen layer.

This method is considerably cheaper and 
might save the association approximately SEK 
3 million. The main advantage, however, is that 
the parking house does not have to be entirely 
cleared of cars (albeit several cars will have to be 
moved temporarily). Consequently, we will be 
able to plan the work more efficiently and take 
some measures already in January. The main part 
of the work (waterproofing, painting the outside 
and concreting) will however start in May.



Please notice:
l   Make sure the valve is closed after blee-
ding a radiator. Loss of water may not only 
damage flooring, but also reduce the water 
circulating – thus reducing heat.

l   If water and heating are turned off during 
a renovation, please remind plumbers or 
other craftsmen to turn the heating on 
afterwards. One closed valve affects several 
apartments.

l   Before connecting equipment to the 
heating system, contact the board. Erroneus 
installations affects several apartments.
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Birding in Akallahöjden
Did you know that Akallahöjden is a really good 
place for birdwatching? During 2016 I have no-
ted 129 species without leaving the area. Most are 
temporary guests, like the peregrine falcon that 
kept circling the houses early in October. At least 
60 of them are resident though and 35 species 
have hatched close to our houses this year.

This time of the year you might see redpolls, 
long-tailed tits, waxwing and jays. (See pictures 
on page 4 - 5( Please refrain from feeding the 
birds – you might end up feeding rodents in-
stead.
Love Strandberg

Heating Issues
The board wants to evaluate how changing the 
expansion tanks in our boiler rooms has affected 
the temperature in the apartments.

We therefore kindly asks everyone to measure 
the temperature at least once in December and 
notify the board of the result. The thermometre 
should be placed in the centre of the room (at 
least 1 m above the floor and 1 m from windows 
and/or doors) and temperature recorded early in 
the evening.

Please mail the results to styrelsen.akallahoj-
den@akalla.st or leave a note at Pargasgatan 27. 
Do not forget to include your name, address, date 
and apartment number.

Thank you in advance!

New Apartment in Torneågatan 43
Early in February, a newly build apartment will 
be ready for sale at Torneågatan 43. The small 
two-roomer will be approximately 54 square 
metres and you’ll find the plan at page 6. Annual 
fee and starting price will be communicated later.

Respect the Sauna!
Half a year ago we renovated the sauna, but 
already you can see how badly it has been treated 
by some of its users. The sauna should be used 
for your well-being, not misbehaving or drin-
king. A cold beer does taste great when you’re 
sweating your troubles away – but please, drink it 
outside the sauna.

Stains from oil or sweat are hard to remove, so 
please do not dye your hair or apply make-up in 
the sauna. Also, for the comfort of others, please 
seat yourself on a cover or towel.

Numbered Apartments
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 pre-
ceeded by JM is the number given by the builder. 
The third marks your appartment relative to the 
others in your staircase: appartments in the base-
ment has a number beginning with a zero, on the 
groundfloor with 1 and so on.

Merry Christmas and
a Happy New Year
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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 fr.o.m. 1 januari 2017 till  
felanmalan@primar.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 1)

Viktiga telefonnummer

Nästa nummer  
utkommer  
före påsk
Lämna ditt bidrag till 
 infobladet.akallahojden@akalla.st 
så snart du kan

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”.

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

Akallahöjdens styrelse  
kan kontaktas via  

följande alternativ



God Jul

Gott Nytt År
och ett

Styrelsen önskar 


