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Sommarnatt på Akallahöjden
Går ut och sätter mig på balkongen,
fast klockan är tre på natten. Det är
ljust, inte så varmt, men ändå skönt;
lugnt, men inte stilla. En fladdermus
vinglar förbi och knattrar så den
hörs, näktergalarna skramlar nere
från fältet och överröstas då och då
av taltrastar eller en gärdsmyg. Det
snörvlar till under balkongen när
en igelkott larvar förbi och plötsligt
brummar en skalbagge vid örat på
mig. Ett kattugglepar småpratar en bit
bort, men tystnar när en bil kör förbi.
En stund är det tyst, men så skränar
en morgontidig fasan och det är som
om allt vaknar till: duvorna flyger
upp, sparvarna börjar tjattra så smått,
en mås seglar förbi och sedan flera.
Juninatt blir aldrig av…

Jouren är stängd
från midsommar
och öppnar igen den 21 augusti. Du
kan kontakta styrelsen via e-post till
styrelsen.akallahojden@akalla.st eller
genom att lägga en lapp i brevinkastet
i föreningslokalen Pargasgatan 27.
Primär stänger men öppnar P27 på
bokad tid för kontraktsskrivning,
garage m.m. Var vänlig mejla till
bertil.bergquist@primar.se

Summary in English on page 8

Midsommar
i Akalla by

Nr 2 2017

Äntligen garagerenovering

Denna gång kommer två huvudsakliga arbeten
att utföras: utvändig målning och byte av avlopp.
Uppdraget att måla garaget har gått till Alviks
måleri, som just nu renoverar våra entréer. Arbetet omfattar utvändig målning av idag målad
betong och idag målade träpartier samt byte av
skadat virke (även i detaljer vid garagefönstren
som inte är målade).
Under vecka 34 kommer garaget att tvättas
med högtryck, vilket kan innebära viss risk för
att gammal färg stänker på bilar. Skydd kommer
därför att sättas upp medan tvätt pågår. Vecka
35 påbörjas målningen, som kommer att ta ca
4 veckor. Färgen är silikatbaserad och rollas på,
vilket innebär minimal risk för att färg hamnar
på bilarna.
Uppdraget att byta avloppsbrunnar och rör har
gått till Duo Asfalt. Brunnar och rör byts ut mot
nya i gjutjärn och brunnarna förses med filter för
att kunna ta bort sand och skräp. För att förbättra
avrinningen kommer betongen runt vissa brunnar att behöva bilas ned och på visa ställen måste
gropar fyllas igen. I samband med detta kommer även en del mindre lagningar av sprickor att
göras.
I skrivande stund pågår diskussion med entreprenör om impregnering av utsatta betongpartier
ska ske i höst eller i vår. Detta beror på att en del
av de partier som ska behandlas har en brunn
som ska bytas eller en spricka som ska lagas.
Arbetet med brunnarna kommer sannolikt att
påbörjas vecka 29 - eventuellt kan arbeten som
inte påverkar parkeringsplatser påbörjas tidigare.
Alla arbeten väntas vara slutförda vecka 44. Om
brister påvisas vid besiktning kommer dessa att
åtgärdas därefter.
Platser där arbete ska ske måste vara utrymda
och saker som ligger kvar kommer att tas bort
på hyresgästens bekostnad. Målet är att så få som
möjligt ska behöva flytta sin bil och de kommer
att erbjudas annan plats i garaget. Det är dock
inte säkert att det alltid blir en burplats. Vi kommer därför att vara mycket restriktiva med uthyrning till externa kunder under den här perioden.
Har du möjlighet att ställa bilen på annan plats
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under arbetet är det en fördel.
Även en del mindre arbeten, som byte av en
rostskadad dörr, en del burfötter, ventilationskåpan på taket m.m. kommer att utföras. De
borde inte påverka parkeringsplatserna i någon
större omfattning.
Hur lång tid arbetet på varje plats tar varierar
och det är inte i dagsläget möjligt att säga när
en viss plats måste vara utrymd. Entreprenören
kommer att anslå ett körschema senast två veckor
innan arbetet startar.
Mer information kommer på nätet och vid
separat informationsmöte i augusti.

Parkering på området
Några av våra boende har påpekat att hantverksbilar står länge på området. I princip står det ju
i vårt ABC att de inte får det. Styrelsen har gett
tillfälligt parkeringstillstånd till ett par hantverkare på ställen där stora arbeten pågår.
Ser du en bil utan tillstånd så ring någon i styrelsen som har tillstånd att lappa.

Renovering av lokal och hall i P27
Nu är det äntligen dags att fortsätta renoveringen
av delar av P27. Väggar, lister och dörrfoder kommer att målas i juli. Nya golv kommer att läggas
och eventuellt ett nytt innertak att sättas upp
preliminärt i augusti.

Ny stugvärd
Raili Airas, P21 ersätter Catharina Ihrman, som
lämnar sitt uppdrag. Raili kommer att samarbeta
med Kristin Lidbäck, P30.
Kristin Lidbäck har tfn 0705-84 69 99,
08-752 68 14 (meddelande kan lämnas på tfnsvararen).
Raili Airas har tfn nr 070-651 14 65.
Uppgifterna hittar du också på anslagstavlan i
entrén.

Ny hemsida!
Äntligen är brf Akallahöjdens nya hemsida på
plats! Sidan har byggts i Wordpress av Oskar
Yildiz som bor i området och målet var att skapa
en sida där relevant information kan läggas ut på
ett enkelt sätt och hittas lika enkelt. Du kommer
säkert att känna igen dig även om utseendet är
förändrat – strukturen påminner om den gamla
sidan – men pröva gärna att söka efter det du
behöver få reda på i stället för att klicka dig fram.
En av de mest efterfrågade förändringarna
är att du nu kan få information till mailen när
nyheter läggs ut på hemsidan. Klicka på Nyheter
i menyraden och fyll i din e-postadress, så får du
veta när viktig information publiceras.
Pröva dig fram en tid och fundera på vad som
behöver ändras. Inga förändringar kommer att
göras under sommaren (förutom att rätta självklara fel). Däremot kommer vi att gå igenom alla
synpunkter som kommer in och justera sidan i
början av hösten.

Sökes: grafisk formgivare
I samband med den nya hemsidan kommer frågan om Akallahöjdens logotyp upp.
Det finns flera exempel på hur man uppfattar att brf Akallahöjden är avsändare –
ett av dem ser du högst upp på första sidan
i detta infoblad. De används vanligen
tillsammans med logotypen som du ser
längst ner. Styrelsen tycker att den ger ett
föråldrat intryck och att den snarare lyfter
fram HSB än Akallahöjden.
Som ett första steg undrar styrelsen därför om det finns någon grafisk formgivare/
designer/konstnär eller liknande i föreningen som vill delta i arbetet med att ta
fram en ny logotyp. Du är varmt välkommen att anmäla ditt intresse till styrelsen,
oavsett om du vill ta fram ett eget förslag
eller delta i arbetet på annat sätt. Ekonomisk ersättning för arbetet utgår enligt
överenskommelse.
De förslag som tas fram kommer att
presenteras vid medlemsmöte inför beslut
på föreningsstämma.

Höjdarseniorernas träff den 4 maj
Eva-Karin Gyllenberg, skribent på Dagens Nyheter, höll en synnerligen intressant och underhållande föreläsning om Stockholm inför 40 höjdarseniorer. Den handlade om sådant som var litet
på trekvart i staden vad gäller dess konst, skulpturer och parker; t ex hur en park tillägnad Anna
Lindh blivit helt felplacerad på Åsötorget. Den
f.d. Vintertullsparken i Norra Hammarbyhamnen
blev därför helt sonika av med sitt namn och fick
i stället heta Anna Lindhs park. Hur en vacker
bänk i trä i ett hörn av området Sibirien blivit grå
och nu ska oljas in. Vandaliseringen av Hjalmar
Söderbergs staty i Humlegården, där spatserkäppens ormhuvud brutits av, dessutom flera gånger.
Josef Franks stolar i brons vid Rindögatan på
Gärdet tyckte snöröjningen stod i vägen – inte
bara en gång!
Eva-Karin Gyllenberg har under lång tid genom sin spalt i DN uppmärksammat Stockholms
officiella konsts ve och väl.

Namn på områdets delar?
Vissa delar av vårt område har fått självklara
lokala namn. Kommunalgången är den sträcka
som går mellan Pargasgatan 15 och Torneågatan
17 (förbi föreningslokalen, Junibacken och Arbetscenter). På samma sätt är Pargas udda en bra
beskrivning av den gård som omges av Pargasgatan 1-21 (bara udda nummer).
Men vad kallas de andra delarna? Sträckan
mellan Torneågatan 17 och Torneågatan 5? Från
Torneågatan 5 till Pargasgatan 2? Skogspartierna
mellan husen, på baksidan av Junibacken etc.
Vad brukar du kalla dem? Har du några konkreta
förslag? Kontakta styrelsen och dela med dig.
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Felanmälan

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 eldningsförbud och vad detta innebär på Stockholms
kommuns hemsidor: http://www.stockholm.
se/-/Nyheter/Klimat--Miljo/Eldningsforbud-iStockholm/
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.

Vi vill gärna påminna om att de boende ansvarar
för felanmälan i trapphusen, t.ex. trasiga eller
blinkande armaturer, fel på dörrar och dyligt.
Varje felanmälan, så även de som gäller
lägenheten, vatten etc ska göras på
felanmalan@primar.se

Bastun
Förfärligt dålig lukt har kommit upp från golvbrunnen och vi
har försökt komma på felet utan
större framgång. Vi lät därför ett
företag spola igenom brunnen och
vi hoppas därför att bastubadarna ska kunna
fortsätta att njuta.
Föreningen ska också bygga ett skydd så att
grannarna slipper se nakna personer sitta på uteplatsen. Nya plattor ska också läggas där.
Styrelsen vill uppmana bastubadarna att visa
Styrelsen vill uppmana bastubadarna att visa
hänsyn
mot
grannarna
samt
attatt
bastun
är är
till för
hänsyn
mot
grannarna
samt
bastun
upprättgående,
tvåbenta tvåbenta
varelser och
ingetoch
annat.
till för upprättgående,
varelser
inget annat.

Några pekpinnar
Styrelsen vill gärna påminna om följande saker:
l att det inte är tillåtet att förvara föremål i
trapphusen (skor, mattor, soppåsar etc).
l att grovsopsavdelningen är stängd, varför
inga föremål får ställas i återvinningsdelen. Trots
en stor lapp på dörren finner vi sängbottnar,
tvättmaskiner, byråer, bord etc, etc. Visa hänsyn!
l att hastigheten vid bilkörning på området är
5km/tim, d.v.s. gånghastighet.
l att sorteringen av hushållssopor måste bli
betydligt bättre. Inget glas, inga kartonger, inget
trädgårdsavfall, inga mjölkkartonger eller smörpaket i plast etc, i hushållssoporna!
l att inte skräpa ner på området.
Hjälp oss att hålla ner kostnaderna! Det är dina
pengar.

Renovering av lokal och hall i P27
Nu är det äntligen dags att fortsätta renoveringen
av delar av P27. Väggar, lister och dörrfoder kommer att målas i juli. Nya golv kommer att läggas
och eventuellt ett nytt innertak att sättas upp
preliminärt i augusti.
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Nytt multigym på väg
Äntligen har vi beställt en ny träningsmaskin för
motionsrummet. Den kommer att installeras så
snart leverans kan ske. Alla kan ju se på bilden att
den ger resultat! Levereras i slutet av juni.

Målning av entréförråden
Som du säkert märkt så ser vi målare både högt
och lågt på vårt område. För någon vecka sedan
höll de på med 40 (!) portar samtidigt. Det vita är
målat på samtliga av dessa, det röda ska målas en
gång till. De kommer att avsluta arbetet helt på
Pargas jämna innan de går över till Pargas udda.
Det betyder att arbetet håller på ca fyra veckor
till. Dörrarna till entréförråden ska också målas
men med en annan typ av färg. Dessutom ska
Akalla Hills sopförråd vid Torneågatans vändplan målas.

Akallahöjdens styrelse 2017 / 18
Styrelsen beslutade på sitt möte den
13 juni om följande ansvarsområden
Ordförande: Love Strandberg
Vice ordförande: Reija Rissanen
Ekonomiansvarig: Martin Nylander

Nya styrelsemedlemmar 2017
Annette Arnkil
Torneåg. 29

Jag flyttade till Akallahöjden 1983 och är idag en
glad pensionär.

Sekreterare: Catharina Ihrman
Mark: Annette Arnkil, Love Strandberg, Sofia
Holander
Miljö: Martin Nylander och Love Strandberg
Teknik: Paul Gubril, Tero Rautiainen
Fastighet: Reija Rissanen, Sofia Holander med
stöd av Jan Olofsson, HSB representant
Barn och förskola: Carmen Gonzalez, Steivor
Berntsen (adjungerad till styrelsen)
Gemensamma utrymmen: Paul Gubril, Love
Strandberg

Carmen Gonzalez
Pargasg. 8

Jag bor sedan 2010 på
Akallahöjden tillsammans
med man och barn. Jobbar
som gruppchef inom Coor.
På fritiden gillar jag att vara
ute i naturen samt att vara
tillsammans med familjen.

Boendefrågor: Reija Rissanen, Annette Arnkil
Återvinningen: Den ledamot som har jouren
ansvarar också för återvinningen i sin vecka.

Staketen på området
Som ni kanske tänkt på finns det flera olika typer
av staket på området. De flesta av dessa är dessutom i väldigt dåligt skick. Många går lätt att dra
upp ur marken, andra bryts av för att de murknat.
Styrelsen kommer därför att byta ut alla staket
på området mot en enhetlig typ (se bild nedan).
Dessutom kommer några staket att förlängas,
exempelvis runt hörnen på vissa platser där bilar
kör på gräset och bakom T23. Några nya ställen
kommer också att förses med staket, till exempel
runt lekplatsen mittemot T7.

Sofia Holander
Pargasg. 3

Jag har bott på Akallahöjden sedan 2010 och arbetar
som specialpedagog. Mitt
största intresse är friluftsliv.

Tero Rautiainen
Pargasg. 34

Beskriver gärna mig själv
som en teknikintresserad
och äventyrslysten friluftsmänniska. Är ingenjör till yrket och arbetar
för närvarande inom
data- och IT-området.
Kör gärna motorcykel och gillar veteranbilar.
Jag hoppas på att bidra med kunnande inom
framförallt bredband och TV.
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Idrottsdag för alla höjdarbarn!
Den 21 maj spärrades hela Höjden av med rödvita band som om insatsstyrkan ryckt ut! Men
läget var betydligt lugnare. Större delen av Höjdens småknattar samlades vid P27 för att delta i
den av Steivor Berntsen arrangerade sportdagen.
Hon inledde med en uppvärmningspass med häftig musik. Tävlingsmomenten bestod bl a av en
minimara runt området, springa med en potatis
på en sked i munnen och slänga ballonger fyllda
med vatten på varandra. Solen sken på alla och
alla barn fick medalj. En mycket lyckad dag som
tål att upprepas.
Reporter Catharina Ihrman

Glada och förväntansfulla

Skeden i munnen gäller
kanske bara barn

Uppumpade men inte utpumpade
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Midsommartårta med
Höjdarseniorerna
Den 14 juni samlades Höjdarseniorerna till den
numera traditionella midsommartårtan.
28 personer närvarade, varav fyra nytillkomna.
Vi rekommenderar varmt alla 65-plussare att
komma till våra träffar. Alla önskas en trevlig
sommar!

Britt-Marie Leyon, Lena Larsson, AnnKristin Johansson och
Catharina Ihrman

Den mobila miljöstationen
kommer den 24 augusti kl 19–19.45 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.

Träden på kommunalgången
I höst fortsätter omdaningen av kommunalgången genom att 12 träd fälls. Exakt vilka kommer
att anslås på hemsidan senast i början av juli.
Träden kommer att märkas ut i mitten av augusti
och inte fällas förrän tidigast en månad senare.
Exakt datum kommer att anslås på hemsidan och
i portarna på kommunalgången.
Ingen återplantering sker i år och förslag på
hur det kommer att ses ut kommer att presenteras på medlemsmöte i samband med fällningarna. Det förslag Tingvalla har lagt har rosenapel
som huvudsakligt alternativ med inslag av något
högre träd som naverlönn.

Rosenapel i blom

Bokhyllan i återvinningen
Den efterlängtade bokhyllan är nu flyttad och
åter uppsatt i återvinningsrummet.
Hasse Brandt snickrade, Annette Arnkil och
undertecknad skurade och rensade. Det är väl
ytterst sällan man hör aha-utrop i återvinningsrummet, men vartefter vi plockade in böckerna
hördes sådana: Åh, har du läst den här?; den här
MÅSTE du läsa!, se här en klassiker.....den tar jag,
och den här? nej hopplös!
I bokhyllan står många fina och bra böcker.
Njut!
Catharina Ihrman
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New Members of the Board

IN ENGLISH

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

At last, Renovating the Garage
This year, the outside of the garage will be painted and all the plumbing will be changed. Some
minor repairing of cracks in the concrete will also
be performed.
Painting will commence on the 10th of July
and that week the outside will be washed and
cleaned. To minimise risk for cars close to the
windows, shields will be put up. The entrepreneur, Alviks Måleri, calculates that work will be
finished early September.
Change of plumbing will start a few weeks
later and is planned to go on until October. The
company, Duo Asfalt, will at the same time mend
cracks and perform some other changes, including replacing gates and some of the rusty parts
of the cages.
If your parking place will be affected by the
works, you’ll be notified in advance. It is very
important that your place is emptied in time and
things that remain will be transported away on
your expenses.
For further information, please check our
website regularly. A briefing will be held early in
August, where you can ask questions.

Field-day Report
On page 6 you find pictures from the children’s
field day on the 21st of May – a very popular activity, surely to occur more times.
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On page 5 you find pictures of the new board
members. At the previous meeting the board
decided to clearly divide responsibilities between
the members as stated below:
Chairman: Love Strandberg
Vice chairman: Reija Rissanen
Finance: Martin Nylander
Secretary: Catharina Ihrman
Ground: Annette Arnkil, Love Strandberg,
Sofia Holander
Environment: Martin Nylander och Love
Strandberg
Technic, IT, broadband : Paul Gubril, Tero
Rautiainen
Estate: Reija Rissanen, Sofia Holander with the
support of Jan Olofsson, HSB representant
Children and preschool: Carmen Gonzalez,
Steivor Berntsen (co-opted member of the board)
Common spaces: Paul Gubril, Love Strandberg
Resident matters: Reija Rissanen, Annette
Arnkil
Recycling area: The member of the board on
duty on Mondays is responsible for the recycling
area.

Trees to Be Cut Down
Between Pargasgatan 14 and Torneågatan 19,
twelv trees will be cut down in the autumn. Specific date will be published on our web page and
in the doorways in that area.
Replacement trees will be planted in spring, as
the remaining trees are cut. Choice of trees and
planting details will be presented at a meeting
close to taking down the trees.

A New Multiexcersise Machine
At last, the multiexercise mahine will be in place
end of June!

