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Innehåll

Extrajour i mellandagarna
Både juldagen och nyårsdagen infaller på
måndagar och dessa dagar är det ingen jour,
varken med styrelsen eller Primär. För att
uppehållet inte ska bli så långt kommer Primär dock att anordna två korta jourtillfällen
på P27 torsdagen den 28/12, kl 8-9 på
morgonen och kl 14-15, i samband med att
de utför arbeten på området samma dag.

Nr 4 2017

Ekonomimöte
Värmeproblemet
Hantverkares bilar
Att felanmäla något
Lokalen i P27
Höjdarseniorernas gungande utflykt
Bokning av lokaler
Hemsidan
Om reparationsfond / Inre fond
Valberedningen vill träffa dig!
Belysning
Boule och dart
Mobila miljöstationen
Våra tvättstugor
In English

2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7

Ekonomimöte

kan vi inte påverka nämnvärt, exempelvis fastighetsskatt, indexuppräkning av avtal och tomträttsavgäld.
Föreningens intäkter utgörs till största delen
av medlemmarnas årsavgifter, men även hyror
och avgifter för våra lokaler bidrar nämnvärt. I
samband med garagerenoveringen meddelade
styrelsen att hyran på parkeringsplatser att höjas.
De nya priserna är nu satta till 400 kr för en plats
i bur och 200 kr för en takplats. Inkomsterna från
föreningslokal, bastu och motionsrum är inte så
stora och för att öka antalet boende som använder dem kommer vi inte att höja hyran för dessa
under 2018.
Arbetet med att successivt sänka föreningens
lån har gjort att föreningen har en god ekonomi.
Tyvärr börjar våra fastigheter att åldras och behovet av underhåll kommer att öka. Styrelsen har
därför beslutat att höja årsavgiften för lägenheterna med 2 % inför 2018.
Vill du läsa mer hittar du den presentation som
hölls på ekonomimötet på föreningens hemsida.

Den femte december var det dags för årets ekonomimöte. Cirka 30 personer var på plats för att
få höra vad som gjorts detta intensiva år, som
präglats av förvaltarbyte och omfattande underhåll.
Hur kostnaderna fram till sista oktober fördelas på olika poster kan du se i diagrammet nedan.
I år står planerat underhåll – främst målning av
entréer som garagerenovering – för den största
posten.- Uppvärmningen av fastigheterna är
också en stor post och hade till den
sista oktober kostat föreningen två miljoner.
Många kostnader ligger på samma nivå som
tidigare år, t.ex. gällande förvaltning, vatten, el
och löpande underhåll. Vissa kostnader kan vi
påverka och exempelvis har bevakningen ökat
beroende på inbrotten i somras. Andra kostnader
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Värmeproblemet
Vissa lägenheter har fortfarande
problem med värmen och det
är därför på sin plats att förklara
varför de är så svåra att åtgärda.
Till att börja med ligger inte
alltid problemet i den egna lägenheten, eftersom
slingorna går igenom flera lägenheter. Exempelvis kan en felaktigt installerad handdukstork i ett
badrum påverka sex lägenheter fördelat på två
trapphus. Att något inte är korrekt utfört går heller inte alltid att se utan att demontera det. Det är
därför viktigt att vid renovering anlita en kunnig
entreprenör.
Entreprenörer får inte heller stänga av värme
och vatten själva, eftersom de inte kan vårt värmesystem. Primär har upprepade gånger behövt
leta efter stängda ventiler för att öppna eller
justera dem.
Såväl radiatorer som radiatorventiler kan vara
igensatta, vilket gör det omöjligt att reglera värmen. Känn på rören till elementet precis ovanför
golvet. Är båda varma men elementet kallt kan
det vara det som är problemet.
Det finns även andra problem. Just nu har vi
t.ex. en läcka på Torneågatan 15-17, som påverkar boende på Torneågatan.
Styrelsen vill stämma av hur värmesituationen har förändrats jämfört med förra vintern. I samband med bladet kommer därför
en enkät om värmen att delas ut.
Det är mycket viktigt att ni fyller i denna och
lämnar i brevlådan på Pargasgatan 27.

Att felanmäla något
på Akallahöjden
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När ni upptäcker eller upplever något som inte
fungerar skall ni anmäla detta till vår förvaltare,
Primär Fastighetsförvaltning på vår hemsida
www.akallahojden.se. Högt upp till höger, finns
en länk/ruta som heter just ”Felanmälan”. Den
klickar ni på och då dyker ett formulär för felanmälan upp. Ni kan också ringa in en felanmälan,
numret är 08-120 027 08.
Ni skall inte anmäla fel till jouren eller på
styrelsemejlen eller till Primärs jour på måndagar utan det ska gå via vår hemsida. Lägenhetsnumret är det HSB-nr som står på utsidan av din
lägenhetsdörr.
Dessa två sätt att felanmäla eliminerar risken
för att ärendet försenas eller glöms bort och dessutom hamnar det rätt i vår bokföring.
Den boende ombeds anmäla t ex fel på porten,
fel på belysning eller annat i trapphuset samt i
tvättstugorna.

Lokalen i P27
Tidigare i höstas fick
vi nya möbler i inre
hallen, nya gardiner i
festlokalen och några
tavlor. Starka kvinnor
såsom Lena Larsson
och Anne-Kristin
Johansson hjälpte till
att släpa ut den gamla
soffan och dito fåtöljer. I den nya soffan
sitter Dimitris Tsitsibis, alias Dimman, efter att
ha fixat ihop den med hjälp av fotografen Tommy
Lundgren.

Hantverkares bilar på området
Som alla säkert har konstaterat har vi många
hantverkare på området på grund av värmeproblemet och vattenskador etc. Styrelsen har
tidigare meddelat att dessa hantverkare får stå
på körbanorna och inte på gräsmattorna. Endast
ambulanser får köra på gräsmattorna! Vi ber
boende söka sig en annan utfart än den som just
är blockerad.
Tack för visad hänsyn!
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Höjdarseniorernas gungande utflykt med
Den 14 november åkte 23 seniorer t/r till Eckerö
med båten från Grisslehamn. När somliga antog
en allt blekare färg i ansiktet delade Agneta Tsitsibis och Catharina Ihrman ut magiska piller och
tuggummin mot sjösjuka. På utvägen blåste det
rejält och vågorna slog upp ända till restaurangen. Den som inte plågades av gungandet kunde
efter ett visst köande ta för sig av julbordets alla
rätter och alla förföriska efterrätter. Returen till
bordet liknade mest en första lektion i stepdans.
På returen återfanns den tidigare så bleka skaran på en soffa med en normal ansiktsfärg. Hungriga får man anta! Några hördes kraftigt fördöma
naturens krafter och lovade ”aldrig mer”.
Vi andra hade mycket trevligt.

Catharina Ihrman, Lars Asplund

Vi vill meddela att Catharina Ihrman lämnar
aktivitetsgruppen för Höjdarseniorerna. Stafettpinnen är överlämnad till:
Eva Kjulsten, P38, Tfn 073-5614052.

shani

ck, Aryan Ka

Kristin Lidbä

Bokning av tvättstugor, festlokal
och övernattningsrum
Vi vill gärna påminna om att när du har bokat
Dimitris
någon av ovanstående lokaler och inte kan
Tsitsibis
, Hasse
Johanss
använda den så ska du boka av.
on, Tom
my Näs
lund
Övernattningsrummet och festlokalen har
straffavgift om man inte bokar av i tid.
Alltför många boende bokar inte av om de får
Hemsidan
förhinder att använda tvättstugan. Det kan t ex
Glöm inte att du kan prenumerera på nyheter
vara två olika pass på morgon/förmiddag och
från hemsidan. Gå till www.akallahojden.se/nykvällspass som använts. Dessa tider hade kunheter och fyll i din e-postadress, så får du ett mail
nat användas av andra personer i föreningen. Så
varje gång vi lägger ut någonting nytt.
ännu en gång, tänk på dina grannar!
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Om Reparationsfond / Inre fond

Valberedningen vill träffa dig!

Först en liten bakgrund om denna fond.
I vissa föreningar finns det en särskild reparationsfond knuten till varje lägenhet. Kallas
reparationsfond, inre underhållsfond, eller bara
inre fond.
Det är framför allt i lite äldre HSB-föreningar
som detta förekommer. Varje år sätts det då in
en viss summa på detta reparationskonto, det
brukar röra sig om 1–2% av månadsavgiften. När
året har gått har kontot alltså fyllts på med några
hundra kronor, eller kanske en tusenlapp om det
är en större lägenhet. Dessa pengar får bostadsrättshavaren plocka ut när han eller hon renoverar sin lägenhet, byter kylskåp, eller liknande.
Föreningarna kan ha lite olika policy för hur
uttagen av dessa pengar sker, men avsikten är att
de ska användas till lägenhetens underhåll.
Reparationsfonden är från den tiden när man
ansåg att det behövdes ett gemensamt sparande
för att medlemmarna skulle underhålla sin
lägenhet. Förr var också de avsatta beloppen
relativt sett mycket mer värda. Idag har beloppen
urholkats och blivit så små att det inte räcker till
särskilt mycket. Allt fler föreningar bestämmer
sig också för att upphöra med denna hantering,
som ju dessutom tar tid att administrera.
I lägenhetsprospekten brukar det stå hur
mycket som finns på lägenhetens reparationsfond, det brukar röra sig om högst några tusenlappar. Beloppet tillhör lägenheten, och tillfaller
köparen som ett slags renoveringsbidrag. Beloppet ska anges i köpeavtalet, och får därefter inte
användas av säljaren om inte annat avtalats.
Sammanfattning: Eventuell reparationsfond
tillhör lägenheten.
Det är många år sedan det avsattes några
pengar till denna inre fond och vid den senaste
föreningsstämman beslutades det att dessa ännu
innestående medel skulle betalas ut.
Det är fortfarande drygt sextio (60) lägenheter
som valt att inte lyfta ut sina pengar ur den inre
fonden. Ni som vet med er att ni inte gjort det
mailar till mig på martin.nylander@telia.com
eller sms:ar på 070-1045794 så skall jag hjälpa er
att få ut eventuella innestående pengar.

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 styrelsen ska bestå av människor 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. 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.
u Lars Asplund, P30 (Tel 070 – 240 66 57)
u Anne-Marie Andersson, P1
u Monica Danielsson, T5
u Yngve Segerström, T47

Vi söker en stugvärd
Om du är intresserad kontakta Kristin Lidbäck,
tfn 0705-84 69 99.

Belysning
Armaturerna vid portarna
börjar gå sönder och måste
bytas ut. Tyvärr finns inte
den modellen att få tag på
längre och Primär har
därför försökt hitta en så
likartad som möjligt. Nya lampor sitter uppe på
Torneågatan 7 och Pargasgatan 7. Titta och tyck
till!
Lekplatsen på Pargasgatan udda var för mörk
och därför har extra lampor satts upp på befintliga stolpar för att göra den ljusare.

Boule och dart
Vi har nu, tack vare Hasse Brandt och Paul Gubril, två nya soffor till boulebanan. Det innebär
att kapaciteten för sittande har fördubblats. Vi är
cirka 20 personer som varje onsdag under sommarhalvåret träffas för att spela just boule. Det
serveras grillade korvar, rött och vitt vin samt
förvånansvärt kalla öl. Vill man inte spela sitter
man bara ned och umgås samt äter lite och tar ett
glas vin eller öl.
Under vinterhalvåret spelar vi dart i P27. Då
serveras stekta hamburgare, öl eller vin och
samma trevliga stämning. Så kom och umgås lite.
Håll koll på datum i hemsidans kalender!
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Containrar för grovsopor
den 10 och 11 januari
Styrelsen kommer att ställa ut containrar på
Pargasgatans vändplan dessa datum. Som
vanligt kan du slänga dina grovsopor där,
dock ej plastförpackningar och kartong/
wellpapp. Du får inte heller kasta bildäck,
farligt gods eller elektronik.
Julgranen kan du däremot kasta där – inga
granar i återvinningsrummet!
Tänk på att inte ställa någonting bredvid
containrarna!

Julklappspapper
Julklappspapper sorteras som pappersförpackningar och får inte läggas i tidningsåtervinningen. Detta papper är av en annan
kvalitet som inte kan återvinnas tillsammans
med tidningspapper och dessutom ställer
eventuella kvarvarande snören till problem.

Våra tvättstugor
Bilderna visar exempel på hur vi sköter sorteringen i våra tvättstugor. Är det så vi vill ha det? Kom
ihåg att de boende betalar för bortforslingen.
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Den mobila miljöstationen
kommer torsdagen den 23 februari och
20 april 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.

Financial Situation in 2018

IN ENGLISH

Containers for Bulky Waste
On the 10th and 11th of January containers
for bulky waste will be placed at the turn
around in Pargasgatan. You can leave Christmas trees and other stuff that does not fit in
the bins for household waste. Please do not
leave anything outside the containers. Also,
you must not leave hazardous waste, tires,
electronics or packaging.

Extra Opening Hours
The 25th of December and the 1st of January
are both holidays and neither Primär nor the
board will have a reception these days. Instead, you might visit Primär at Pargasgatan
27 on the 28th of December between 8 and 9
AM and between 2 and 3 PM.

Our Laundries
On the opposite page you find some
examples of the state of our recycling in the
laundries. Is this how we want it to look like?
Please keep in mind that you pay for the
removal.

Improved Heating Situation?
Most apartments do now keep at least 20 degrees
Celcius at all times. To find remaining issues and
compare the situation with last winter, a questionnaire will be sent out in connection with this
paper. It is of the utmost importance that you
fill it in and leave it in Pargasgatan 27 as soon as
possible.

The 5th of December, a members’ meeting about
the associations economy was held in Pargasgatan 27. This year has been intense with a lot of
maintenance and investigations, i.e. concerning
the heating, the parking house and the entrances. These costs, together with heating, make the
major part of the expenditures. You find a more
detailed diagram on page 2.
Right now our economy is sound: the board
has for a couple of years worked proactively to
reduce loans. However, our buildings are getting
older, which will increase the need for planned
maintenance the years to come. The board has
therefore decided as follows:
u The annual fee for the apartments is increased
by 2 %
u A space on the roof in the parking house will
now cost SEK200 and a cage SEK400.
u The rent for the sauna and the gym remains
SEK500 (in total SEK800 if you use both)
u Other fees and rents are left unchanged

Candles or Bonfires?
Christmas is the holiday most ridden with fires.
Please make sure to put out all candles before
leaving a room. Take extra precaution while
cooking and do not forget to turn off the stove.
Do keep all stairwells clear – a baby carriage or
even a shoe rack may slow down the evacuation
or spread the fire.

The Board wishes
you a Merry X-mas
and
a Happy NewYear
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Viktiga telefonnummer

Boendemiljöväktare: 010 - 470 55 10

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)

Styrelsen önskar alla
en God Jul och

ett Gott Nytt År
Akallahöjdens styrelse
kan kontaktas via
följande alternativ
l Gå till Pargasgatan 27 på helgfria
måndagar kl 19.00 – 19.30

E-posta till
styrelsen.akallahojden@akalla.st

l

l
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Lägg ett brev i lådan på Pargagatan 27

Nästa nummer
utkommer
i slutet av mars

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 föreningslokalen P27.
Märk ditt bidrag ”Akallahöjden”.
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