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Vårens arbetsdag
Söndagen den 22/4 är du välkommen ut 
för att tillsammans med alla trevliga gran-
nar göra vårt område ännu litet finare! Vi 
kommer att rensa sly, olja in ljugarbänkar-
na, lägga ut jord och gödsel på buskar, städa 
marken från det som gömdes i snön och 
mycket mer.

Vi träffas klockan 10 vid föreningsloka-
len på Pargasgatan 27 och jobbar fram till 
12.30, då det serveras hamburgare. (Det 
finns alternativ för de som undviker vissa 
typer av kött – eller alla.) Vi lottar då även 
ut biobiljetter bland de som varit med och 
arbetat.
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Extra föreningsstämma 
12 april

Till följd av lagändringar som påverkar fören-
ingens stadgar kallas medlemmarna i HSB:s 
Brf Akallahöjden till extrastämma torsdagen 
den 12:e april, kl 19.00, i föreningslokalen på 
Pargasgatan 27. Kaffe serveras från kl. 18.30.

Kallelsen har även satts upp i alla portar.

Dagordning
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val 
      av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två personer att jämte tämmo- 

           ordföranden justera protokollet
7. Val av minst två rösträknare
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. Styrelsens förslag till nya stadgar
10. Föreningsstämmans avslutande

Förslaget till nya stadgar finns att hämta på 
föreningslokalen på Pargasgatan 27 samt att 
ladda ner på föreningens hemsida (www.akal-
lahojden.se/dokument). 

För information om deltagande i stämma, 
ombud, fullmakter samt röstning, vänligen se 
§18 i föreningens stadgar.

Obs! Medtag 
överlåtelseavtal / bostadsrättsbevis

Föreslagna stadgeförändringar

Föreslagen förändring i rött
l Styrelsens kommentar

§ 11 Insats och årsavgift
Om inte årsavgiften betalas i rätt tid utgår 

dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda 
avgiften från förfallodagen till dess full betalning 
sker samt påminnelseavgift och inkassoavgift en-
ligt lag om ersättning för inkassokostnader m.m.

l Den förordning som anges i nuvarande stad-
gar har nu blivit lag, så det är ingen förändring i 
sak.

§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning
Senast sex veckor före ordinarie förenings-

stämma ska styrelsen till revisorerna lämna 
årsredovisning.

l I nuvarande stadgar står det att revisorerna 
ska få årsredovisningen i slutet av april. Tillsam-
mans med ändringarna i §25 betyder det alltså att 
revisorerna har minst 3 veckor på sig.

 
§ 14 Föreningsstämma
Föreningsstämman får besluta att den som inte 

är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat 
sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. 
Ett sådant beslut är giltigt endast om det biträds 
av samtliga röstberättigade som är närvarande 
vid föreningsstämman. Ombud, biträden och 
andra stämmofunktionärer har alltid rätt att när-
vara vid föreningsstämman.

l Nytt stycke på grund av förändring i lagen 
om ekonomiska föreningar, § 8.

§ 16 Kallelse till föreningsstämma
1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämmoordförande
3. anmälan av stämmoordförandens val av 

protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. godkännande av dagordning
l 5. är ny punkt på dagordningen till följd av 

ändring i § 14.
På extra föreningsstämma ska kallelsen, utöver 

punkt 1-9 ovan, ange de ärenden som ska be-
handlas samt extra föreningsstämmans avslu-
tande.

Beträffande numreringen, se ovan.
Tidigare har det tydligen inte ansetts formellt 

nödvändigt att avsluta en extra föreningsstämma 

Årets föreningsstämma är inplanerad till 
torsdagen den 24/5. 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 10/5.

Ordinarie årsstämma  
den 24 maj
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…

§ 18 Rösträtt, ombud och biträde
Medlem får företrädas av valfritt ombud. Om-

bud får bara företräda en medlem. Medlem får 
medföra ett valfritt biträde.

l Tidigare har det funnits restriktioner gällan-
de vilka som får vara ombud respektive biträde.

§ 25 Revisorer
Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att 

revisionen är avslutad och revisionsberättelsen 
lämnad senast tre veckor före föreningsstämman.

l Enligt ny formulering i lag om ekonomiska 
föreningar, § 18. Se även § 13 ovan.

Årsredovisningshandlingar, revisionsberättel-
sen och styrelsens förklaring över gjorda anmärk-
ningar i revisionsberättelsen ska hållas tillgäng-
liga för medlemmarna minst två veckor före den 
föreningsstämma på vilken de ska behandlas.

l Enligt ändring i lag om ekonomiska fören-
ingar, § 22.

I praktiken gör föreningen redan detta, men 
det är bra att det står i stadgarna.

§45 Vissa meddelanden
Bostadsrättsföreningen får till medlemmarna 

eller till någon annan då krav enligt lag finns 
på skriftlig information använda elektroniska 
hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar 
för användning av elektroniska hjälpmedel anges 
i lag.

l Enligt lag om ekonomiska föreningar, § 8. 
Villkoren för att skicka t.ex. kallelser med 

e-post är mycket strikta. Styrelsen kommer att 
avvakta prejudikat innan det blir aktuellt.

 Nya regler för att hämta  
och lämna nyckel till garagebur
1. Nyckel hämtas den 1:a i varje månad 
2. Nyckel lämnas den sista i varje månad 
3. Om nyckel ej lämnats i tid till Primär, byter 
Primär lås till buren och skickar faktura för detta 
till ägaren.

Ett bilfritt område
Akallahöjdens asfalterade gångar är inte bil-
vägar. Det är tillåtet att köra in på området för 
att transportera tungt gods, till exempel vid flytt, 
eller skjutsa personer som inte själva klarar att gå 
från vändplanerna. Måste du köra in ska du hålla 
krypfart och inte parkera bilen på området.

Styrelsen har länge försökt minska antalet bilar 
som kör in på området och framförallt bilarnas 
hastighet. Vi har informerat på alla möjliga sätt 
i alla möjliga sammanhang, pratat med bilister, 
lappat felparkerade bilar etc.

Men ingenting tycks hjälpa. Antalet bilar som 
kör in på området ökar, hastigheten ökar och allt 
fler parkerar på våra gator. Det finns uppenbarli-
gen ett behov av att göra det besvärligare att köra 
in på området, något som har diskuterats tidigare 
men aldrig på en föreningsstämma. Styrelsen för-
bereder därför ett förslag till ordinarie stämman 
i maj att undersöka möjligheten att installera 
höj- och sänkbara trafikhinder vid infarterna till 
området. Vi ser inte längre något alternativ.

Besök Arbetscentrum, P20
Gör gärna ett besök på Arbetscentrum, Pargas-
gatan 20, och se vad de har för verksamhet. Du 
kanske hittar något att köpa, som är tillverkat där.
Det finns en hel del fina saker.

Några småsaker kvarstår innan vi är färdiga med 
garagerenoveringen. Det finns t.ex. fortfarande 
några sprickor som måste åtgärdas och viss im-
pregnering som vi inte hann avsluta i höstas.

Arbetena kommer att påbörjas den andra 
veckan i maj och beräknas pågå maximalt en 
månad. Denna gång är det främst bilar på taket 
som kommer att behöva flyttas. Vi räknar med att 
ingen behöver vara borta från sin plats mer än tre 
dagar i sträck.

Garagerenoveringen

Primär ringer bara två gånger
När en felanmälan är gjord ringer Primär max 
två gånger för att boka tid för hembesök.  
Om anmälaren inte svarar läggs felanmälan ner.
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Höjdarseniorerna på  
årets första lunch
Den 15 februari samlades seniorernas efter up-
pehåll sedan den gungande utflykten med Ekerö-
linjen t/r Åland. Hela 44 personer närvarade. 
Mycket uppmuntrande för arrangörerna. Under-
tecknad avtackades för sin tid i ”nöjeskommittén”.  
Eva Kjulsten, P38 och Gunilla Nylander, P12 tar 
över stafetten. Alla kan glädjas åt att Britt-Marie-
Leyon, Lena Larsson och AnnKristin Johans-
son fortsätter sitt värv i gruppen. Jag vill särskilt 
varmt tacka dem för gott och trevligt samarbete.

Catharina Ihrman

Lena Larsson, Gunilla Nylander, Eva Kjulsten och Britt-Marie Leyon.

Catharina Ihrman avtackas

Välkomna till ett föredrag i 
järnålderns tecken!
Till ”Höjdarseniorernas” möte torsdagen 

19 april kommer arkeolog Andreas Fors-
gren att berätta om utgrävningsresultaten 
från Hjulstakorset, ett av Stockholmstrak-
tens mest fornlämningstäta områden, på ett 
underhållande och intressant sätt.

Under 2015–2016 har arkeologer från 
Stiftelsen Kulturmiljövård grävt ut två grav-
fält samt en boplats från järnåldern (ca 500 
f.Kr. – 1050 e.Kr.) i Hjulsta. Utgrävningen 
har varit en del av förberedelserna inför 
Trafikverkets bygge av E4 Förbifart Stock-
holm - Trafikplats Hjulsta. Platsens läm-
ningar kunde främst dateras till mellersta 
och yngre järnåldern, även om lämningar 
från äldre såväl som yngre perioder påträf-
fades. Vilka föremål hittades i de nära 100 
gravarna? Var låg boplatsen? Vad är det för 
kultplats med amulettringar som arkeolo-
gerna grävde fram?
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Obligatorisk ventilationskontroll 
(OVK)
Under våren kommer en kontroll av ventilatio-
nen i lägenheterna att utföras. Besiktningen, som 
kallas OVK, är föreningen skyldig att utföra vart 
sjätte år. Ventilationskanalerna kommer att ren-
sas och därefter kommer luftflödet i varje lägen-
het att mätas. Eftersom ventilationen i en lägen-
het påverkar flera andra lägenheter är det mycket 
viktigt att alla lägenheter undersöks.

I samband med detta kommer en kort besikt-
ning av värmesystemet i respektive lägenhet att 
utföras för att hitta resterande felaktiga installa-
tioner, trasiga radiatorventiler etc.

Upphandling pågår och styrelsen återkommer 
med ytterligare information inom kort.

Föreningens pengar är dina egna!
Tänk på dom som om vore de 
nerstoppade i din spargris! Vi bi-
drar med våra avgifter till skötsel 
och underhåll av hus och mark. 
De skall räcka till mycket. Men 
vi kan själva bidra till att hålla 
föreningens utgifter nere genom att respektera 
de regler som gäller för boende i en bostadsrätt. 
Några exempel är att vi kör bort våra grovso-
por och att vi inte skräpar ner. Tänk på att till ex-
empel gräsmattorna är en del av din egendom på 
Höjden! Om var och en av oss hade ett hus med 
trädgård, hur skulle det se ut om vi körde runt på 
varandras gräsmattor? Vad skulle vi säga om våra 
grannar kom och stoppade tidningar, glas, flas-
kor, kartonger, etc i  våra kärl för hushållssopor 
och vi därmed fick betala för deras sopor?

Tänk på föreningens pengar som dina egna!

Föreningens träd och buskar
I höstas fälldes ett antal träd på Kommunalgång-
en, med resultat att det blev mycket ljusare och 
bara nöjda röster har hörts. 

Enligt planen fortsätter trädfällningen på 
Kommunalgången efter sommaren. 

Nya träd, som rosenapel, kom- 
mer att planteras under 2018 och  
2019. Rosenapel angrips sällan av  
skorv och får en tät och bred krona.  
Blomningen infaller i maj och är  
mycket riklig. På sensommaren bär  
den små gula och rodnande frukter.

Efter påsk kommer föryngringsbeskärning av 
buskar att utföras, de flesta kring portarna.

Billigare
Genom att bli medlem i Stödföreningen för Skan-
sens koloniträdgårdar får man tre gratisbiljetter 
som gäller under 2018. Att bli medlem kostar 
200 kr. Priset per biljett blir därmed strax under 
70 kr, vilket är mycket lägre än halva priset för 
en vuxen. Biljetterna är inte personliga och kan 
användas av vem som helst. Observera att du bör 
vara ute i mycket god tid när du blir medlem, så 
att du hinner få dina biljetter.

Betala in 200 kr på Plusgiro 26 54 05-1. Glöm 
inte att skriva ditt namn och adress, annars 
kommer inga biljetter. Om du vill läsa mer ska 
du gå in på kolonitradgardsforbundet.se. Klicka 
på ”Om oss” och välj sedan Stödföreningen för 
Skansens koloniträdgårdar.

Den som vill se vad jag gör på Skansen kan 
komma till kolonistugorna, de två små husen 
som ligger snett emot Posten. Där jobbar jag kl 
11-16 följande dagar: 14 april, 1 maj, 10 maj, 19 
maj, 27 maj, 31 maj, 2 juni, 10 juni, 14 juli och 10 
augusti. Hoppas att jag får besök av många från 
Akallahöjden!
Kristin Lidbäck, P30

besök
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Den mobila miljöstationen
kommer torsdagen den 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 kostnads-
fria. 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.

Containrar för grovsopor 
I samband med arbetsdagen kommer även 
fyra containrar för grovsopor att ställas ut 
på Pargasgatans vändplan. Lördag den 21/4 
öppnas två stycken – en för brännbart och 
en för icke brännbart avfall. På söndagen 
öppnas de två andra.

I de för brännbart avfall kan du slänga trä, 
plast, papper och textilier, inklusive möbler 
av de materialen.

I kärlen för icke brännbart avfall kan du 
kasta metall, keramik, sten och jord.

Du får inte kasta miljöfarligt avfall, 
elektronikskrot eller förpackningar i någon 
av containrarna. Detta ska sorteras som 
vanligt.

Förändrade villkor för lokalhyra
Fr o m den 1/7 gäller följande:

Bokningen av festlokalen gäller från kl 12 dag 1 
till kl 9.59 dag 2. 
Bokningen av övernattningsrummet gäller 
från kl 15 ankomstdagen till kl 12 efter sista över-
nattningen.

Stugvärd kan, men måste ej, efter avslutad bok-
ning kontrollera städning av lokalen. Det åligger 
den som hyr lokal/övernattningsrum att meddela 
stugvärden om det finns brister i städningen som 
gör nyttjandet av lokal eller rum problematiskt. 
Mindre brister förväntas hyresgästen kunna ut-
härda och avhjälpa själv med den utrustning som 
finns tillhands.

Vid synpunkter på städningen behöver stug-
värden bara meddela hyresgästen en enda gång 
att dessa ska åtgärdas inom rimlig tid. Vad som är 
rimlig tid avgör stugvärden. Stugvärden har inget 
ansvar för att påminna hyresgästen.

    Om hyresgästen inte åtgärdar brister (eller 
stugvärd har skälig anledning att tro att de inte 
kommer att åtgärdas) på ett tillfredsställande sätt 
inom rimlig tid kan stugvärden välja att städa 
själv eller att ringa in en städfirma. Hyresgästen 
debiteras i båda fallen för kostnaden. Samma 
villkor gäller om stugvärden uppmärksammas på 
allvarliga brister av nästa hyresgäst. 

Stugvärd meddelar styrelsens ekonomiansva-
riga vem som ska debiteras, vem som utförde 
städningen och hur lång tid denna tog.

    Om en hyresgäst underlåter att städa vid 
flera tillfällen spärras personen från att boka 
lokal och övernattningsrum under ett halvår.

Vi har haft några dubbelbokningar av festloka-
len. Om festen är väldigt viktig för dig så bör du 
gå till eller mejla måndagsjouren och be dem att 
göra en särskild markering av att du har bokat ett 
visst datum. Då är det du som har företräde om 
din bokning skulle falla bort och någon annan 
har hunnit boka. Men detta betyder också att du 
måste meddela jouren eller stugvärden om du 
vill avboka, annars får du betala hyran i alla fall. 
Gå också in med jämna mellanrum i boknings-
systemet för att se att din bokning ligger kvar. 
Kontakta annars jouren eller stugvärden.

Betalningen av lokalen och övernattningsrum-
met måste göras en vecka i förväg. Skriv festlokal 
alternativt övernattning, datum och namn på den 
som har bokat när du betalar. Betalar någon an-
nan ska namnet på den som bokat också anges på 
meddelanderaden.



7

I N   E N G L I S H

Help Improving the Area
On Sunday the 22th of April you are wel-
come 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.

The parking house
A few minor matters concerning the parking 
spaces on the roof are still to be resolved before 
the renovation is complete. Work will commence 
mid-May and continue for at most a month. It is 
unlikely that anyone will have to abandon their 
space for more than three days.

Primär Only Calls Twice 
Please note that if you have asked Primär to come 
to fix something in your appartment, Primär will 
call you only twice to make an appointment. If no 
respons the error report will be closed.

Containers for Bulky Waste
On the 21st and 22nd of April containers 

for bulky waste will be placed at the turn 
around in Pargasgatan. You can leave burn 
able as well as not burn able stuff that does 
not fit in the bins for household waste. 
Please do not leave anything outside the 
containers. Also,you must not leave hazar-
dous waste, tires,electronics or packaging.

Amendments to the Statutes
At the extra Annual Meeting on the 12th of April, 
the statutes of Akallahöjden will be revised. In 
short, the main changes concern the annual 
report, when it it to be available to whom and the 
procedures of the Annual Meeting. You will find 
the changes in Swedish on page 2 and 3. If you 
need clarification, please contact the Board.

will take place, as usual, in Akalla By  
on May 24,2018 at 7 pm.  
Coffee/Tea will be served from 6.30 pm.

We look forward to seeing you.

Our Annual Meeting

New Rules for Picking up or  
Returning Your Garage Cage Key
1.  The padlock key shall be picked up on the first 
day of the month.
2.  The padlock key shall be returned on the last 
day of the month.
3.  If the key has not been returned in due time 
to Primär, Primär will replace the padlock and 
invoice the former owner of the cage.
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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)

Viktiga telefonnummer

Nästa nummer  
utkommer  
före midsommar
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 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


