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Parkering
förbjuden!

A

kallahöjden är byggt som ett bilfritt område,
helt i linje med de principer som gällde på
70-talet. Målet var att skapa en trygg boendemiljö, där barnen kunde leka på gatorna utan att behöva bekymra sig om bilar. Av den anledningen
har Akallahöjden alltid varit ett populärt område
för barnfamiljer.
Under senare år har tyvärr biltrafiken ökat: allt
fler bilar kör in på området, hastigheten har ökat
och allt fler ställer bilen allt längre perioder på
gator eller gräsmattor.
Styrelsen har vidtagit de åtgärder vi har kunnat, men utan effekt. Information i tryckt form
eller vid möten ger bara tillfällig effekt. Farthinder har sänkt hastigheterna, men endast precis
framför dem. Skyltar av olika slag ignoreras. Vi
har fått rätt att utfärda parkeringsböter och vårt
parkeringsbolag gör sig goda pengar på detta.
Det finns ytterligare en möjlighet, nämligen att
sätta upp bommar. Styrelsen vill inte göra detta
och medlemmarna har sagt nej till detta vid tidigare medlemsmöten. Men vad är alternativet?
Vi ber nu alla boende om alternativ: Hur får vi
ner så väl antalet bilar på området som hastigheten?
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Detta gäller på området:
Generellt förbud mot biltrafik.
l Tillåtet att köra in för att lasta eller lossa
		 tungt gods, t.ex. vid flytt.
l Endast krypkörning tillåten– ingen
		 boende ska behöva gå åt sidan.
l Tillåtet att stanna medan arbete med
		 av- eller pålastning pågår – bilen får
		 inte lämnas mer än fem minuter.
l
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Garagerenoveringen

P

Ordförande har ordet

å många sätt är Akallahöjden som en
liten småstad. Det finns 271 lägenheter
och det bor över 500 personer här – det
finns 800 svenska tätorter som har färre
invånare.
Jag får ofta höra av entreprenörer och
andra utomstående att vi verkar ha det så
trevligt här uppe på höjden. Jag kan bara
instämma. Men när många människor lever
tillsammans på liten yta kan det bädda för
konflikter.
Vi har alla våra egna vanor, olika önskemål och temperament, vilket kan slita på
relationen till de som bor närmast. Högljudda samtal, sena vanor, oljud, rökning – det
finns många saker som kan leda till osämja.
Som bibliotekarie arbetar jag aktivt med
bemötande. En grundregel är att, så långt
som möjligt, behandla andra på det sätt
som de vill bli behandlade. Det är alltså mitt
ansvar att ta reda på hur andra vill att jag ska
bemöta dem.
Som boende i en bostadsrättsförening är
det på samma sätt mitt ansvar att försöka
förstå hur mina grannar vill bli behandlade
och ta hänsyn till detta. Först då kan jag
förvänta mig att mina grannar ska ta hänsyn
till mig och mina vanor.
Föreningens ordningsregler är viktiga –
de ger en gemensam grund – men i botten
handlar det om empati. Vi är alla olika, men
vi lever tillsammans.
Lyssna på dina grannar, så lyssnar de på
dig.

Garagerenoveringen har gått in i sitt slutskede
och slutbesiktning är planerad till vecka 43. Belysningen är utbytt, liksom rör och brunnar. De
sista sprickorna håller på att åtgärdas och fortfarande kan en del platser behöva utrymmas för
detta. Målningen pågår för fullt och garaget har
snart samma faluröda kulör som när det byggdes.
En del mindre arbeten kvarstår dock. Dörrarna till trapphuset kommer att bytas ut under
vecka 42 då de nuvarande inte håller tillräcklig
brandklass och dessutom är påtagligt rostiga.
De burfötter som är skadade eller rostangripna
kommer att bytas, liksom skadade ventilgaller.
Nya nummerskyltar kommer att fästas längst upp
på grindarnas utsida och på takplanen kommer
siffrorna att målas.
Eventuella anmärkningar kommer att åtgärdas
så fort som möjligt, men regn och kyla kan medföra att vissa arbeten måste utföras i vår.
För att täcka kostnaderna har styrelsen beslutat att höja garageavgifterna från årsskiftet. Med
hur mycket meddelas på Ekonomimötet den 5
december. Notera den dagen i din kalender. Vi
vill tacka alla boende som berörts av flytt av bilar
fram och tillbaka. Ni har visat prov på stort tålamod och vänlighet!

Love Strandberg

T43:s omvandling till lägenhet

Vita staket
Staket har monterats på utvalda platser och målats vita. Resultatet är mycket positivt och bidrar
nu till ökad helhetskänsla.

Arbetet med att förvandla lokalen på Torneågatan 43 till en lägenhet har råkat ut för ytterligare
förseningar, då vi ännu inte fått någon kontrollansvarig utsedd av Boverket. Styrelsen hoppas
dock fortfarande att arbetet kan vara avslutat före
årsskiftet.
Mer information kommer i nästa nummer av
Vi på Akallahöjden.
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Höstens arbetsdag
Söndagen den 1/10 är du välkommen ut för
att tillsammans med dina grannar göra det
fint på området. Vi samlas klockan 10 vid
föreningslokalen på Pargasgatan 27 för att
välja bland arbetsuppgifter: rensa sly, göra
sittplatserna fina, olja bänkar och mycket
annat.
Insamling av cyklar
Omärkta cyklar som står övergivna i
cykelrum och entréförråd kommer att samlas in under arbetsdagen. Sätt därför senast
dagen innan en lapp med namn, adress och
datum synligt på din cykel om du inte vill
riskera att den flyttas.

Träden på kommunalgången
Som tidigare meddelats fortsätter nu omdaningen av kommunalgången.
Den 6 oktober kommer därför nio träd på
kommunalgången att fällas. Träden är märkta
med rosa färg.
Ingen återplantering kommer att ske under 2017.
Nästa år kommer trädfällningen att fortsätta
och återplantering göras av nya träd. Styrelsen
har i samarbete med Tingvalla beslutat att ersätta
kommunalgångens träd med Rosenapel.

Containrar för grovsopor
På arbetsdagen placeras fyra containrar vid
vändplanen på Pargasgatan. Efter arbetsdagen fram till klockan 18 kan du slänga
dina grovsopor i dessa. Det är viktigt att de
sorteras rätt och du kan lämna:
l trädgårdsavfall (grenar och löv – inga
		 säckar!)
l brännbart avfall (trä, spånplatta, papper,
		 plast, textil och liknande material)
l blandat avfall (keramik, glas, metall,
		 mindre mängder sten och liknande)
Du får inte slänga hushållssopor, elektronik, farligt avfall, byggavfall eller förpackningar i containrarna.

Kvarglömt i övernattningsrummet
Har du glömt en frottéhandduk eller en oöppnad
förpackning damunderkläder i övernattningsrummet? Återfås mot beskrivning på jouren.
Om ingen hämtat dessa saker före årsskiftet så
skänks de till Erikshjälpen
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Blommande Rosenapel

Neddragna persienner
Som många av er redan känner till så har det varit ett antal inbrott på vårt område i somras. Enligt polisen är det ligor som far runt, ett område
i taget. Därför kan det löna sig att vara uppmärksam, allrahelst på sommaren juli, augusti.
Neddragna persienner lockar också till inbrottsförsök eller fullföljda inbrott. Området
ser också trevligare ut när persiennerna är uppdragna.
Tack ni som gick extra rundor i området efter
sommarens inbrott och såg till att vara extra synliga dagtid. Det bidrog troligen till att förhindra
ytterligare inbrott.

Utbetalning från ”Inre fonden”

Kråkattack mot
flaggstångsknoppen?
Vår flaggstång har varit utan knopp en längre
tid. Från balkongerna har vi kunnat beskåda det
underliga avslutet i toppen av stången. Hur kan
en knopp bara gå sönder resonerade vi grannar
emellan? Ingen hade någon bra förklaring. Har
någon siktat med en slangbella? Har något trillat
ner från ett flygplan och prickat så rätt? Eller har
kråkorna gått till attack? Vi lär bli svaret skyldiga.
För någon vecka sedan fick Paul Gubril, P32
äntligen ihop ett gäng bestående av männen på
fotot. Richard Percy, P30, råkade gå förbi och ni
kan ana hur det gick för honom.
Tack för hjälpen till alla starka gossar. Nu glänser en ny kula så grant!

På föreningsstämman den 10/5 2017 beslutade vi
om att upplösa den s.k. ”Inre fonden” och betala
ut pengarna, i den mån fonden inte tömts, till
den eller dem som nu äger lägenheten. Därför
kommer vår ekonomiansvarige att finnas i lokalen på P27 i vecka 40 från klockan 10:00 till 12:00
och dessutom från klockan 18:00 till 20:00 fr.o.m.
måndag t.o.m. fredag.
Vi kommer att ha listor på vilket belopp och
vilken/vilka som äger lägenheten. Där kommer
ni att få en blankett att ta med hem och fylla i och
det vi vill ha reda på är:
l Mottagarens/mottagarnas namn.
l Mottagarens telefonnummer.
l Mottagarens bank, vilket innebär clearing		 nummer och kontonummer.
Viktigt att komma ihåg är också att alla som
äger lägenheten måste/skall skriva under för att
en utbetalning skall kunna ske.
Vid frågor mailar ni Martin Nylander på
martin.nylander@telia.com
Styrelsen, september 2017

Påminnelse om bastu och motion
Kom ihåg att om du inte vill förlänga avtalet så
ska det sägas upp före den 20 november.
I annat fall kommer avtalet att förlängas automatiskt. Kontakta jouren.

Observera att …
Fr v: Dan Hilmersson, T41, Paul Gubril, P32, bakom
vimpeln Richard Percy, ”Dimman” Tsitsibis, T40, Tero
Rautianen, P34.

Fel telefonnummer till Primär
Notera att det korrekta telefonnumret till
Primär fastighetsförvaltning (bl. a. felanmälan)
är 08-12 00 27 08. På anslagstavlorna är numret
felaktigt.

betalning till våra lokaler skall vara på fören		 ingens bankgiro 1 vecka före uthyrningsda		 tum. I annat fall annulleras bokningen.
l på grund av brandrisken, får inga föremål 		
		 förutom barnvagnsinsatser ställas i trapphu		 sen, t. ex. soppåsar, skor, dörrmattor etc.
l en borttappad nyckel ska polisanmälas och
		 felanmälas till Primär. Förvaltaren beställer
		 en ny mot en kostnad av 500 kr.
l
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Återvinningsstation
eller mobil miljöstation
Återvinningsrummet finns som en service till
oss boende. Här kan du lämna förpackningar,
elavfall och batterier. Det finns också en återanvändningshylla, där du kan ställa böcker och
mindre saker du tror att någon kan ha nytta av.
Förpackningar (t.ex. flaskor, omslag, konservburkar och kartong) ska sorteras efter material.
Vid kärlen finns tydliga skyltar som visar vad
som ska sorteras var. Du får inte slänga annat
än förpackningar i dessa kärl. Andra sopor, t.ex.
plasthinkar, kastruller och spegelglas räknas som
grovsopor och ska läggas i de containrar som
ställs vid vändplanerna fyra gånger per år.
Med elavfall menas allting som drivs med batteri eller har en sladd – även själva sladden. Dit
hör allt från musikaliska vykort till TV-apparater,
men inte vitvaror (kylar, frysar, tvättmaskiner
etc) – dessa ska lämnas på återvinningscentral.
Lampor och lysrör läggs i separata kärl.
Alla typer av batterier utom bilbatterier kan
läggas i särskild låda. Bilbatterier, liksom färg, kemikalier, och annat miljöfarligt avfall ska lämnas
till återvinningsstation eller den mobila miljöstationen.
Grovsopor och annat som inte får lämnas i
återvinningsrummet kommer att köras bort och
debiteras den som lämnat det där.

Värmeproblem
I mitten av september drabbades Akallahöjden
av akuta problem med värmen. Framförallt var
det problem med pumpen i undercentralen på
Pargasgatan 8 som ledde till att lägenheterna på
en stor del av området inte fick någon värme alls.
Primär har också identifierat läckor, avstängda
ventiler och problem i lägenheterna.
För att snabbt få upp värmen höjdes temperaturen på slingan och en period var därför elementen mycket varma.
Styrelsen vill tacka alla drabbade för deras tålamod! I skrivande stund pågår en utredning och
fler åtgärder kommer att vidtas.
Ett återkommande problem är dock att ventiler
stängs inför arbeten i lägenheterna och sedan inte
öppnas igen efter avslutat arbete. Alla vattenavstängningar, inklusive värmen, ska därför göras
av Primär och beställs via samma länk som ni gör
felanmälan på.
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Den mobila miljöstationen
kommer den 19 oktober 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”. Detta kostar
som ett vanligt SMS. Påminnelserna
är kostnadsfria. För att avsluta tjänsten
skickar man till samma nummer med texten: ”mobila stopp”.
De f. d. soprummen får, som du vet, inte
användas som förråd. Endast rollatorer,
barnvagnar och om det finns plats, cyklar,
får stå där.

Planerad utflykt ställdes in
Höjdarseniorerna hade planerat en utflykt till
Thielska galleriet den 13 september. Besöket var
helt subventionerat. Tyvärr blev anmälningarna
för få och flera avhopp gjorde att vi fick ställa in.
Vi som ”håller i’et” tog oss dit privat, vilket vi inte
ångrar. Där fanns en fantastisk utställning med
kläder av olika kända modeskapare, bl a Dior och
Givenchy, det mesta inlånat från Röhsska museet
i Göteborg. För övrigt njöt vi av den fina konsten.
Vid varje tillfälle upptäcker man något nytt.
Vi vill gärna slå ett slag för våra aktiviteter. Ca
90 pensionärer bor på Höjden, varav 40 är aktivt
betalande (120 kr per år!) och kommer på våra
träffar. Vi försöker att göra både utflykter och aktiviteter i lokalen, så att de av våra seniorer, som
har svårt att röra sig, också kan delta.
Vi hälsar fler seniorer välkomna till våra träffar.
Britt-Marie Leyon, Lena Larsson, AnnKristin Johansson,
Catharina Ihrman och Lennart Svensson

Help Improving the Area

IN ENGLISH

Renovation of the Parking House
The renovation of the parking house is soon to be
finished and an inspection is planned in the end
of October.
However, some tasks remain. The paintwork
is well under way and will be finished soon. The
internal doors will be changed in mid-October,
as well as rusty air vents and parts of the cages.
Parking lot numbers will be set up on the outside
of and above the grinds and some newly found
cracks mended.
To cover the costs for the renovation, the board
has decided to raise the fee from January 1st. By
how much will be stated at our usual financial
meeting on December 5th.

Circulation Ban in the Area!
Akallahöjden was built to be a car-free area, to
provide a safe environment for inhabitants where
children could play in the streets without fear for
cars. For that reason, Akallahöjden was always
popular with families.
In the last years, circulation has increased:
more cars, faster driving and more people parking all over the place.
The board has tried a number of actions, but
without success. Speed bumps have only decreased speed extremely locally, signs are being
ignored, parking fines are increasing.
We can see only one other option: to install
boom barriers. The board doesn’t want that and
tenants have rejected the idea – so far.
Please suggest alternatives! How are we to reduce the number of cars, as well as the speed?
These Rules Apply in Akallahöjden
General ban on circulation.
Unloading of heavy or bulky goods, i.e.
when moving in or out, allowed.
l No faster than edging along allowed – no
tenant should have to step aside.
l Parking while unloading the car allowed
– do not leave the car for more than 5 minutes.
l
l

On Sunday October 1st 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.
Collection of Bicycles
All bicycles that appear to be abandoned
will be removed on October 1st. To make
sure your bike isn’t collected, please put a
note with name, address and date visibly on
the saddle or the carrier.
Containers for Bulky Waste
On Sunday the 1st of October, four containers will be placed at the turnaround at
Pargasgatan. From 2PM to 6PM you can
leave your bulky waste in them.
You mustn’t throw household waste,
packaging, electronics or hazardous waste
in the containers.

Cancellation of
the Internal Repairs Fund
As previously mentioned, each apartment has a
fund for repairs, funded directly by tenants. This
fund will now be cancelled and remaining money
repaid.
To find out how much money remains with
your apartment and how to claim it, contact the
board’s Financial Manager Martin Nylander. You
can meet him in Pargasgatan 27 from the 2nd of
October to the 6th of October, from 10 AM to 12
AM and from 6 PM to 8 PM.
Please note that all owners of an apartment will
have to sign the request to find out how much
money, if any, before any transaction can be
made. For further questions, please e-mail:
martin.nylander@telia.com

Reminder About the Gym or the Sauna
If you do not intend to use the above premises
please contact the office at Pargasgatan 27 (open
on working day Mondays 19:00-19:30) not later
than November 20th. Otherwise, it will be automatically prolonged.
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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.

Primär fastighetsförvaltning: 08 - 12 00 27 08
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 2)

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

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
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”.
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