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Vi på

Årets föreningsstämma är inplanerad till 
onsdagen den 3/5. Traditionsenligt håller vi 
till i Akalla By och börjar kl. 19, med kaffe 
från 18.30.

Kallelse med dagordning anslås enligt 
stadgarna senast två veckor före stämman, 
d.v.s. den 19/4.

Ordinarie årsstämma  
den 3 maj

Våren börjar att göra sig påmind

Vårfint på området
Det vore så trevligt om vi kunde slippa se alla 
fimpar, snusbussar och skräp överallt!

Var med och håll vårt område här uppe fint. Se 
över din uteplats. Kasta det som går. Container 
kommer att ställas upp igen på städdagen den 
23/4. Om du behöver hjälp med ditt avfall, ta 
kontakt med styrelsen på mail så ser vi till att 
skräpet tas bort då.

Stort tack till alla ni som håller er port och 
uteplats städad.
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Vad kan skillnaderna bero på?

Vissa lägenheter kommer av naturliga skäl ha lätt 
att bli något svala, t.ex. de som ligger sent på vär-
meslingan och hörnlägenheter. Det syns i svaren, 
men spelar ganska liten roll.

Flera av de lägenheter som låg under 20 har 
kunnat åtgärdas relativt enkelt. Förvånansvärt 
ofta har det handlat om att en ventil i källaren va-
rit avstängd, förmodligen efter ett arbete. I några 
fall har också felaktiga installationer upptäckts 

Målning av entréerna
I vår kommer de utvändiga entréförråden att 
målas, inklusive röda och vita trädetaljer samt 
undertak och dörrar. Alviks måleri kommer att 
påbörja arbetet i maj och det beräknas pågå ca 
två månader – med reservation för dåligt väder. 
Denna gång börjar vi på Torneågatan 15 och 
information om när arbete ska pågå sätts upp i 
god tid.

För att arbetet ska löpa på så smidigt som 
möjligt kommer arbete med flera portar att pågå 
samtidigt och all målning kommer att slutföras 
innan eventuellt byte av skadat virke görs. Vid ett 
antal portar kommer buskar att behöva klippas 
ned och eventuella spaljéer, lampor, amplar, kro-
kar och spikar etc. måste tas bort från entréförrå-
dens väggar och stolpar.

Arbetet kommer inte att hindra in- eller utpas-
sering annat än mycket tillfälligt och färgen är 
klibbfri redan efter 1-2 timmar. Det är också ett 
mycket enklare arbete än den målning av takföt-
ter m.m. som gjordes för två år sedan och påver-
kar inte boende i samma omfattning.

Antal svar (%) 145 (53%)
Temperatur
medel (standardavvikelse) 21.3° C (1,69) 
median (kvartilavstånd) 21,7° C (2,5) 
maxvärde 25° C 
minvärde 15° C
Antal lägenheter med temperatur
< 20° (% av svar; % av lgh)  44(30%, 16%) 
20°–20° (% av svar; % av lgh)  51(35%, 19%) 
>22° (% av svar; % av lgh) 42(29%, 15%) 
ej angiven 8(6%, 3%)

 Mätvärden

<

Lägenhetsvärmen
I februari bad styrelsen alla boende att fylla i en 
enkät om värmen i lägenheterna och vi fick in 
många fler svar än förväntat – hela 145 stycken 
(d.v.s. drygt hälften av lägenheterna). Tack till 
alla som svarat! 

Se kortfattad sammanställning nedan.
Målet är att hålla temperaturen i lägenheterna 

mellan 21 och 22 grader och medeltemperaturen 
ska därför också ligga inom samma intervall. Ett 
uppmätt värde på 21,3 grader är alltså rimligt, 
men det är viktigt att titta på hur värdena fördelar 
sig – standardavvikelsen. Ju lägre den är, desto 
bättre, och här borde den ligga under 1. Om man 
tittar närmare på materialet ser man att boende 
i 44 lägenheter har uppgett en temperatur på 20 
grader eller mindre och i 42 lägenheter en tempe-
ratur på 22 grader eller mer. De lägenheter som 
har uppgivit en temperatur på 20 grader eller 
mindre har anmälts till Primär för skyndsam 
utredning.

Avslutningsvis antar styrelsen att merparten av 
de som har det för kallt har lämnat in sin enkät 
och att de 47 % som inte lämnat in den är nöjda 
med värmen i lägenheten. Om du inte fyllt i en-
käten och inte är nöjd med temperaturen ber vi 
dig komma till jouren för att hämta en enkät och, 
om du behöver, låna en termometer.

och framför allt är det handdukstorkar som ställt 
till problem. 

Det finns även andra faktorer som spelar in, så-
väl i lägenheterna som i resten av värmesystemet. 
Radiatorventilerna kan vara slitna, ventilerna på 
värmeslingan behöver justeras, flödet i systemet 
kan vara för högt eller för lågt – et cetera. Även 
felaktigt installerad ventilation i köket kan göra 
det kallare i lägenheten: om för mycket luft sugs 
ut, dras kall luft in utifrån.

Styrelsen kommer att vänta tills det är varmare 
ute med ytterligare åtgärder, eftersom det kan 
bli nödvändigt att tappa ur systemet för att göra 
tester. De lägenheter som fortfarande har för svalt 
kommer naturligtvis att åtgärdas om möjligt. 
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Föremål i trapphusen 
Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB)
föreskriver att inga brandfarliga föremål får stå i 
trapphusen, t ex skor, dörrmattor etc. Detta gäller 
också barnvagn med insats. Styrelsen ber er att 
antingen ta med insatsen in i lägenheten eller 
komma överens med era grannar om att den kan 
stå i entréförrådet. Där får stå i första hand rol-
latorer, barnvagnar och eventuellt cyklar.

Det är inte i första hand elden som är det 
största problemet  vid en brand, utan rökutveck-
lingen.

Tänk på era grannar!
Styrelsen vill dock tacka för att så få föremål 

numera står i trapphusen!

Saknar du slang i entréförrådet?
Hör av dig till styrelsen som har ett litet över-
skott.

Städa  
källargångarna
I maj månad kommer 
förrådsgångarna att 
städas ordentligt. Där-
för ber vi alla boende 
att städa undan de 
föremål som hamnat 
utanför förråden i god 
tid före arbetsdagen. 
Under arbetsdagen 
kommer allt som står i 
förrådsgångarna att tas 
bort och omedelbart 
kasseras! Så ska det se ut

Ändrade jourtider  
från den 1 maj
Efter önskemål från boende införde vi en 
extra styrelsejour på torsdagar mellan kl. 19 
och 19.30. Drygt ett år senare kan vi konsta-
tera att den tiden inte ger något mervärde: 
många torsdagar kommer det inte någon 
alls och det kommer ytterst sällan mer än en 
person.

Från den 1/5 kommer vi därför inte längre 
att erbjuda styrelsejour på torsdagar, utan 
endast på måndagar. Av samma anled-
ning kommer vi att ta bort Primärs jour på 
tisdagsmorgnar. Vi kommer också att flytta 
Primärs jour till måndagskvällar.

Anledningen till att bytet sker redan den 
1/5 och inte efter sommaren är att ändringen 
ska vara på plats inför stämman när den nya 
styrelsen väljs.

Fortsättningsvis kommer du alltså att 
kunna träffa  
styrelsen på måndagar, kl. 19–19.30,  
och Primär på måndagar, kl. 18–20.

Inga sommarblommor i juni
Eftersom målningen av entréerna startar i maj 
och pågår hela juni ut kommer det tyvärr inte 
att bli någon utdelning av sommarblommor före 
nationaldagen i år.

Ny hemsida under lansering
Föreningens hemsida har en längre tid varit i 
behov av en uppfräschning. Mer bilder, lättare att 
uppdatera, möjlighet att prenumerera på uppda-
teringar, lättare att navigera på … dessa och flera 
önskemål har framförts gång efter annan.

Uppdraget att ta fram en ny hemsida gick till 
Oskar Yildiz, boende i föreningen. Den nya sidan 
är byggd i WordPress för att göra den enkel att 
uppdatera och ändå få de funktioner som efter-
frågas. All befintlig information kommer att vara 
överflyttad och uppdaterad efter påsk. Vi tror att 
de flesta kommer att söka på vår hemsida, inte 
klicka sig fram steg för steg, och den är uppbyggd 
utifrån detta. En stor del av strukturen är dock 
bevarad, för att snabbt få den nya sidan på plats. 
Arbetet kommer alltså att fortsätta en tid även 
efter lanseringen.

För att hitta småfel och annat som behöver jus-
teras redan nu vill vi gärna komma i kontakt med 
ett par personer som vill testa sidan ordentligt. 
Om du är intresserad, kontakta Love Strandberg 
på strandbergaren@gmail.com

Den nya hemsidan kommer att presenteras 
på stämman och gå online måndagen därefter. 
För tillfället ligger det en betaversion upplagd på 
nätet. Gå gärna in på www.akallahojden.se/word-
press och tyck till – du kan lämna kommentarer 
under ”Kontakta oss”.



Sopning av garaget

Garaget kommer att sopas med maskin månda-
gen den 24 april. Se till att sopa ur era burar i god 
tid innan. Piassavakvastar för ändamålet kommer 
att ställas ut i förväg – se anslag på garagepor-
tarna.

Separat information om garagerenoveringen 
kommer att gå ut efter arbetsdagen.
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Inre fonden
För föreningens planerade underhåll finns det 
en s.k. yttre fond, till vilken föreningen sätter av 
medel årligen och som kan utnyttjas vid reno-
vering av föreningens fastigheter. På samma sätt 
finns det en s.k. inre fond, till vilken medel tidi-
gare sattes av för att medlemmarna skulle kunna 
nyttja dem vid renovering av den egna bostads-
rätten. 

Sedan avsättningen till den inre fonden upp-
hörde har vi uppmuntrat alla att använda dessa 
medel vid renoveringar. Vid årsskiftet innehöll 
inre fonden 345 647 kr.

Till stämman kommer styrelsen att lägga ett 
förslag som innebär att den inre fonden avvecklas 
och återstående medel betalas ut till medlemmar-
na. Vill du veta hur mycket som är kopplat till 
just din lägenhet? Kom till styrelsejouren (helg-
fria måndagar och torsdagar) så berättar vi!

Spara på vattnet!
Som alla säkert känner 
till är det även i år ont om 
vatten i landet, framför allt 
på Östersjösidan. Tänk på 
att hellre duscha än bada, 
att stänga av vattnet när du 
borstar tänderna (det går 
åt 12 liter vatten på de två 
minuterna man ska borsta 
om vattnet rinner), utnyttja 
diskmaskinen, handdisk 
och dito sköljning är dyrt.

Glädjande upptrappning
Det är säkert många på akallahöjden som är 
glada över att trapporna ner mot Torget byttes ut 
under senhösten. Hoppas bara att det avbrutna 
arbetet fullföljs under våren då både asfalteringen 
och slänten behöver åtgärdas.
Styrelsen har skickat in en skrivelse för att påpeka 
att arbetet inte är avslutat. I de här samman-
hangen räknas tyvärr bostadsrättsföreningen som 
en enda person. Om arbetet inte återupptas snart 
igen föreslår styrelsen att flera boende skriver till 
kommunen.

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.
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Husvärdar?
Ett återkommande önskemål är att styrelsen ska 
involvera fler personer i föreningsarbetet, bland 
annat genom olika arbetsgrupper. Som ett led i 
det arbetet vill styrelsen göra ett försök med s.k. 
husvärdar – d.v.s. boende som tar ett visst ansvar 
för ett antal portar.

Förslag på ansvarsområden kan innefatta att 
sätta upp och ta ner lappar, kontrollera att det 
inte finns brandfarliga föremål i trapphusen, 
felanmäla trasiga lampor m.m., ge förslag på för-
bättringar och att hälsa nyinflyttade välkomna.

Låter det som något för dig? Kom till styrelse-
jouren på måndag eller torsdag så berättar vi mer.

Var försiktiga!
Nu är våren på ingång och det betyder att många 
fler barn rör sig utomhus.

Ni som kör in med bil på området, var så vän-
liga och ta hänsyn till våra små.

Gör vad ni kan för att inte behöva köra på våra 
smågator.        Orolig mamma

Idrottsdag för alla höjdarbarn!
Söndagen den 21 maj kommer vi att arrangera 
en idrottsdag för alla barn på Akallahöjden. En 
minimara, bollspel, spännande lekar och mycket 
mer utlovas. 

Vi ser fram mot en dag med roliga aktiviteter 
och massor av glada barn! Mer information kom-
mer senare i portarna.
Steivor Berntsen, T15

Styrelsen vill påminna om… 
l att när lyset slocknar i trapphuset eller 

om en skärm faller ner ska de boende felan-
mäla detta till Primär

l att när brandvarnarna i trapphusen 
piper kontaktar man någon i styrelsen som 
rycker ut och sätter dit ett nytt batteri

l hjälp med att plocka ner lappar i por-
tarna som är inaktuella

l att det absolut inte är tillåtet att slänga 
cigarettfimpar från balkonger och uteplat-
ser i rabatter eller på gräsmattor

l att hår- och hennafärgning i bastun inte 
är tillåtet. Lavar och väggar missfärgas

Tillstånd krävs för renovering
Styrelsen har redan i år fått hantera flera skador 
som beror på felaktigt utförda renoveringar. En 
del av dessa uppdagas direkt, t.ex. när en en-
treprenör bilar av vatten- eller värmeledningar. 
Andra upptäcks i efterhand, när avloppsbrunnar 
visar sig vara felaktigt installerade eller diskma-
skiner anslutits fel. Detta blir allt vanligare.

Felaktiga renoveringar leder inte bara till 
olägenhet för boende och grannar utan även till 
risk för skada på fastigheten. Styrelsen kommer 
därför i fortsättningen att kräva följande innan 
renovering av kök eller badrum påbörjas
	 4 Alla arbeten ska anmälas till styrelsen i god 
tid för godkännande
	 4 Namn på entreprenörer och kopior på do-
kument som visar nödvändiga behörigheter samt 
försäkringar ska lämnas in till styrelsen i god tid
	 4 Ritning på nödvändiga förändringar i lägen-
heten ska lämnas in på begäran

Ovanstående gäller även förändringar i andra 
rum i lägenheten som kan påverka el, vatten, 
avlopp, värme eller ventilation.

Vårens arbetsdag går av stapeln söndagen 
den 23 april och börjar som vanligt kl. 10 
med samling vid föreningslokalen på Par-
gasgatan 27. Vi räknar med att avsluta arbe-
tet och servera en enklare lunch kl. 12.30. 

Efter arbetsdagen finns det möjlighet att 
slänga grovsopor i containrarna, så passa 
på att rensa era uteplatser från allt onödigt 
skräp. 

Mer information kommer i trapphusen 
två veckor innan.

Vårens arbetsdag

23 april
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I N   E N G L I S H

Renovating the apartment
The last year accidents during renovations have 
increased. Therefore, from now on, the board will 
require the following before any work on kitchen 
or bathroom:

 4 All renovation plans must be granted by 
the board 

 4 Name(s) of entrepreneur(s) and copies 
verifying the necessary qualifications and insu-
rances must be given to the board before plans 
can be granted

 4 If asked for, [drawings] construction dra-
wings showing all changes must be presented to 
the board

The above stated also applies to changes in any 
other room that might affect electricity, water, 
heating or ventilation.

Entrances to be painted
This spring all entrances will be painted. The 
work starts in May and the estimated time is two 
months – given good weather conditions. Al-
viks Måleri is the chosen entrepreneur and they 
will work on several entrances simultaneously 
to improve work flow. Information about times 
will be given in due time, but this time round the 
painting will not affect tenants as much as the 
previous. Make sure to remove everything faste-
ned in the walls of the entrances, i.e.  trellis, lamp, 
nails, hooks or any other decorations.

Indoor climate
The questionnaire distributed to all tenants regar-
ding central heating is now analyzed. The average 
temperature is 21.3 degrees Celcius, which must 
be considered good enough. However, the va-
riation is too high and 44 apartments reported 
temperatures below 20 degrees. These are now 
being investigated thoroughly. You’ll find a table 
summarizing the results (in Swedish only) on 
page 2.

The variation is due to several factors. In some 
cases, incorrect installations in the apartments 
are to blame. Please contact the board before 
you do anything that might affect the heating! 
Further investigation will take place later in the 
spring, when it is possible to close down parts of 
the system.

The board assumes that everyone displeased 
with in-door climate has returned a questionn-
aire. If you consider your apartment cold and 
have’nt filled in the form, please contact any 
member of the board.

Help improving the area
On Sunday the 23th of April you are welcome to 
help making Akallahöjden even more attractive. 
We will start at 10 PM at Pargasgatan 27, where  
you can choose from several tasks, and finish at  
12.30 PM, when a simple lunch is served. The rest 
of the day, you can dispose of your bulky garbage 
in the containers.

Changed office hours from 
the 1st of May
Thursday evenings turned out to be a non-
popular time to meet the board.  
Therefore, from May on the board will 
only be available Monday evenings, 
from 7 PM to 7.30 PM.

In the same way, early Tuesdays proved 
to be a rarely used opportunity to meet 
Primär and from the 1st of May they will 
only be at Pargasgatan 27 on Thursdays, 
from 6 PM to 8 PM.

Annual meeting  
on the 3rd of May
On Wednesday the 3rd of May it is time for 
the annual meeting, held in Akalla By. The 
meeting starts at 7 PM and coffee is served 
from 6.30 PM.

A formal invitation will be posted in the 
staircases at least two weeks in advance.
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Den mobila miljöstationen
kommer den 20 april 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.

Sortering
Styrelsen ställer återvinningskärl till förfogande 
och enligt miljöbalken är varje medborgare skyl-
dig att sortera sina förpackningar till återvinning. 
I vår förenings fall skulle kostnaden för återvinn-
gen 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 läggas speglar eller annat som inte är en 
flaska eller en  glasburk. Skruva av locken och 
sortera dem i respektive kärl.

Vidare går det åt 10.000 liter vatten för att pro-
ducera ett par jeans, 2.400 l för en hamburgare 
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.

Numbered appartments
On your door, you will find three numbers. The 
one labeled HSB is an internal number, to be 
used in contact with Primär 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, 
(e.g. 091, 092), on the groundfloor with 1 (1001, 
1002), on the first floor with 11 (1101, 1102), on 
the second floor with 12 (1201, 1202) and so on.

Field day for the children
One of the week-ends in May we will organize 
a field day for all the children in Akallahöjden. 
There will be a mini-marathon, ball games and 
much more. Look for more information in the 
near future – or ask any member of the board.
Steivor Berntsen, T15

Funds will be reimbursed
When Akallahöjden was built, a fund was 

created for each apartment to be used by the 
tenants when renovating the apartment. A couple 
of years ago no further means were transferred 
to the funds and since then the board has encou-
raged everyone to use the remains. At the annual 
meeting the board will propose that these funds 
are to be closed and repaid.

Do you want to know how much that remains 
for your apartment? Please contact the board.

Be careful!
Springtime means children playing outdoors. If 
you have to drive your car in the area, mind our 
little ones!

Please do what you can to avoid driving in 
Akallahöjden.
A concerned mother

New web page
At the annual meeting our new web page will 
be presented. It is developed by Oskar Yildiz, 
living in our area, and we hope it will be easier 
to browse and search as well as more graphically 
inviting.

The page will go online the 8th of May. You can 
find a beta-version at www.akallahojden.se/word-
press – feel free to comment.
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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  
i juni
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


