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Vi på

Som du säkert 
sett har det pågått 
arbete på Akalla Hill 
en längre tid. Taket 
har inte åldrats med 
behag, utan börjat läcka. För att 
komma till rätta med problemen för gott har  
lutningen justerats och avrinningen säkerställts.
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Akalla Hill är en av de så kallade Järvastugor-
na, daghem som byggdes under mitten av 
70-talet för att hålla i cirka 20 år. Att de trots 
detta har stått dubbelt så länge är ett bra betyg, 
men förklarar också behovet av renovering. 
Järvastugorna var tänkta att lösa problemet 
med de stora barnkullarna på 70-talet och 
var anpassade till ”den nya pedagogiken”, som 
satte barnets lek i fokus. Av den anledningen 
fick de en stor central lekhall omgiven av flera 
smårum som kunde anpassas efter olika verk-
samheter. Utomhus anlades stora gårdar som 
skulle stimulera till lek och utforskande.
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Träden på kommunalgången
I förra numret av Vi på Akallahöjden visades 
placeringen, men tyvärr hade ett fel insmugit sig. 
Här under kan du se den riktiga bilden.

De tio träden kommer att planteras i början 
av oktober av Tingvalla, som också ansvarar för 
skötseln, framförallt vattning, under två år.

Ventilationen  
i lägenheterna
Nu har de flesta boende fått ventilationen kon-
trollerad – men entreprenören har fortfarande 
inte kommit in i cirka 20 lägenheter. Styrelsen vill 
påminna om att den obligatoriska ventilations-
kontrollen är ett lagkrav. Det är också svårt att 
vidta rätt åtgärder innan allt är klart.

En andra avisering kommer ske i början av 
oktober och det är mycket viktigt att du släpper 
in Primär och vår entreprenör. Om du inte ger 
dem tillträde kan styrelsen begära handräckning 
av Kronofogden för att komma in.

I en del lägenheter som besiktigats har fel 
upptäckts. Det gäller framförallt motordrivna 
spisfläktar, men även igensatta eller överbyggda 
ventiler. Ni som fått anmärkningar har också 
fått ett datum för när dessa ska vara åtgärdade. 
Ombesiktning  kommer att ske i mitten/slutet av 
oktober.

Andra lägenheter har problem som föreningen 
är skyldig att åtgärda. Det gäller exempelvis ren-
göring av kanaler och felborrade ventiler. Dessa 
kommer att genomföras när övriga åtgärder är 
färdigbesiktigade.

Att hyra ut i andra hand
Tänk på att du måste ha styrelsens godkännande 
innan du hyr ut din lägenhet i andra hand! Du 
kan hämta blankett på måndagsjouren och du 
måste få den godkänd innan din hyresgäst flyttar 
in.

Det spelar inte någon roll om du hyr ut lägen-
heten till någon du inte känner sedan tidigare 

Värmen i höst
Två åtgärder för att förbättra vär-
mesituationen är nu klara. Till 
att börja med är alla ventiler på 
värmeslingorna bytta. Det gör att 
om det skulle uppstå problem i 
höst eller vinter går det att stänga 
av och felsöka en huskropp i 
taget. Därmed kommer också felsökningen att gå 
mycket snabbare.

Vidare gjordes en genomgång av alla radiator-
ventiler i samband med ventilationskontrollen. 
Ett antal felaktiga upptäcktes och bör när du läser 
detta vara åtgärdade. Eftersom en felaktig ventil 
kan orsaka problem för flera lägenheter, borde 
detta göra en påtaglig skillnad.

Efter bytet finns det mycket luft i systemet och 
är dina element kalla kan det löna sig att lufta 
dem. Om du saknar ventilnyckel kan du hämta 
en på måndagsjouren eller köpa på Clas Ohlson. 
Tänk på att hålla något under ventilen så att vatt-
net inte stänker på golv eller väggar.

Om du trots luftning upplever problem ber 
vi dig att omedelbart lägga en felanmälan till 
Primär! Du kan göra detta via vår hemsida eller 
genom att ringa 08-120 027 08.

eller lånar ut den gratis till en familjemedlem. 
Om du som äger lägenheten inte bor i den själv 
är det en andrahandsupplåtelse som du måste få 
godkänd.

Styrelsen kommer nästan alltid att godkänna 
din ansökan utan vidare. Det är egentligen bara 
om vi misstänker att du hyr ut lägenheten för att 
tjäna pengar, bedriva någon brottslig verksamhet 
eller liknande, som styrelsen har rätt att säga nej. 
Om du hyr ut utan styrelsens godkännande riske-
rar du att förverka din rätt att bo i lägenheten.

Föreningen måste alltid måste ha kontaktupp-
gifter till den som bor i lägenheten regelbundet, 
inte minst om det skulle hända något. Det är 
anledningen till att vi inte kommer att godkänna 
uthyrning till företag eller godkänna en överlå-
telse innan du vet vem du ska hyra ut lägenheten 
till. Vi kommer inte heller att godkänna uthyr-
ning via Airbnb och liknande tjänster.

Föreningen tar ut en stadgeenlig avgift för att 
hantera din andrahandsupplåtelse. Om du hyr 
ut lägenheten ett år är denna avgift 4 400 kr för 
2018. Hyr du ut lägenheten en månad är den en 
tolftedel av detta – och så vidare.
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Råttor – internets fiende #1?
I somras var det periodvis relativt gott om råttor 
som sprang omkring på Akallahöjdens område. 
Styrelsen har därför låtit Anticimex sätta ut fäl-
lor på området och det är också Anticimex som 
ansvarar för att dessa regelbundet töms.

Fällorna sitter i de brunnar i gatorna som utgör 
knutpunkter för föreningens fibernät. Tyvärr 
verkar det nämligen som att råttorna inte har 
någonting emot fiberrik kost. I somras gnagde 
de av åtskilliga fiberkablar, vilket ledde till att 
åtskilliga personer på området var utan internet-
åtkomst i flera veckor. Dessvärre ledde de första 
problemen till 
felsökning hos 
enskilda boende 
och i förening-
ens nodrum och 
det var först när 
flera lägenheter i 
samma trapphus 
drabbades som 
det stod klart att 
felet låg i mar-
ken.

Utredning av trafikhinder
På stämman i maj diskuterades 
frågan om alla bilar som kör in på 
området. Styrelsen fick då i uppdrag 
att utreda om det är möjligt att sätta 
upp bommar eller andra trafikhinder 
på området och den har nu påbörjats. 
Då hela kommunalgången är klassad som ut-
ryckningsväg måste föreningen ha tillstånd från 
kommunen för att sätta upp hinder.

Just nu pågår ett försök i brf Porkala med höj- 
och sänkbara stolpar och innan det är avslutat 
kommer kommunen inte att uttala sig i vårt 
ärende. Teoretiskt sett kan föreningen sätta upp 
bommar vid Pargasgatan 1 och Torneågatan 15 
men om övriga tillfarter inte blockeras skulle det 
bara leda till mer trafik, varför det inte är aktuellt. 

Styrelsen kommer därför att återkomma i detta 
ärende när kommunen är färdig med utredning-
en.

Byte av knappar den 15/10
Styrelsen har kon-
staterat att det finns 
åtskilliga låsknappar 
i cirkulation som inte 
används, som har fel 
behörigheter eller 
tycks användas av 
många olika personer. 
Som tidigare medde-
lats kommer därför låssystemet att ses över och 
alla knappar att bytas ut.

Den 15/10 kommer samtliga befintliga knap-
par att nollställas. Du kan då inte använda dem 
längre, vare sig för att komma in genom en dörr 
eller för att boka tider på terminalerna i tvättstu-
gorna. Observera att detta även gäller knappar till 
garaget.

Du kan byta ut dina knappar genom att 
lämna in de du idag har på föreningslokalen 
någon av följande tider:

  +  Måndag 1/10 – fredag 5/10, kl 18–20
  +  Måndag 8/10 – onsdag 10/10, kl 07–09

Du får maximalt ut lika många knappar som 
du lämnar in. Behöver du fler får du kontakta 
styrelsens måndagsjour efter den 15/10.

Nya knapparna kommer att vara av tre typer:

Blå, som går till tvättstugor, återvinningsrum-
met och alla bokningsbara lokaler.

Grå, som går till garaget och endast ges till 
personer med garageplats.

Röd, som används för entreprenörer och andra 
som behöver speciella behörigheter.

Det betyder bland annat att den som inte har 
garageplats inte längre kommer att komma in i 
garaget. Du som bokar en gästparkeringsplats 
kommer därför att få en knapp i samband med 
att du hämtar ditt parkeringstillstånd.
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Båtutflykt med Höjdarseniorerna
Onsdagen 29 augusti samlades 23 Höjdarsenio-
rer på Strömkajen. Det var varmt och solen sken 
när vi klev ombord på Strömmas båt för en ca 2 
timmar och 15 min lång sightseeingtur ”Under 
Stockholms broar”.

Vi fick alla hörlurar där information om se-
värdheter och byggnader presenterades.

Vi såg Stockholms innerstad, Gamla stan, Sö-
dermalm och alla nybyggen i Hammarby sjöstad, 
gröna sköna Djurgården och den vackra statyn 

”Gud Fader på himmelsbågen” på piren i båt-
hamnen vid Nacka strand. Slussade sedan under 
Skanstullsbron och kom in i Mälarens vatten.

Efter passagen kunde de fikasugna Seniorerna 
köpa dryck och tilltugg i baren.

Vi passerade vidare både Lilla och Stora Es-
singen och såg Gröndal från sjön.

Att upptäcka innerstaden från sjösidan blev 
en intressant upplevelse för många Seniorer, som 
inte på länge varit turist i sin egen stad.

Västerbron



5

Den mobila miljöstationen
kommer den 18 oktober kl 19–19.45 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.

Nya städavtal på gång
Styrelsen har under lång tid konstaterat att 
kvaliteten på städningen av trapphus och lokaler 
är undermålig. Boende har också kommenterat 
det vid flera tillfällen. Avtalet med Renik AB är 
därför uppsagt och upphandling av ny entrepre-
nör pågår. Tre offerter har tagits in och beslut om 
vilken firma som väljs meddelas i nästa blad.

Lekplatsen Pargasgatan 3
Det har kommit ett mail till styrelsen där det 
framförs att lekplatsen P3 behöver ses över och 
ev. rustas upp. Om du har synpunkter och förslag 
på vad som kan göras är vi tacksamma om du hör 
av dig, t.ex. genom att skicka ett mail till styrel-
sen.akallahojden@akalla.st

Information från Boendegruppen 
till dig som är nyinflyttad

 Vi i boendegruppen är tacksamma om du som 
är nyinflyttad till Akallahöjden ger oss förslag på 
vad du behöver få veta och hur du vill få reda på 
det. Vi har under drygt ett år bjudit in till infor-
mationsträffar, men av någon anledning är det 
bara några få som kommer. Vår erfarenhet visar 
att det är viktigt att du som nyinflyttad känner 
dig välkommen och samtidigt vet vad som gäller 
i föreningen.

 Om du har något eller några förslag tar vi 
tacksamt emot detta. Skriv gärna ett mail till 
styrelsen.akallahojden@akalla.st eller kom till 
jouren på måndagar kl. 19.00 till 19.30 och träffa 
oss.
Reija Rissanen, Annette Arnkil och Alejandra Pizarro Carrasco

Markplanering inför 2019
När det gäller vår mark med alla  
träd, buskar och gräsmattor kom 
mer det fram önskemål om att t.ex.  
”häcken hos mig är för hög – det känns  
otryggt och jag oroar mig för ev. inbrott” eller att 
”jag vill att häcken hos mig ska vara hög så jag 
känner att jag får sitta ute i lugn och ro” jag vill 
inte att ni rör de fina träden hos mig eller träden 
tar bort alldeles för mycket sol. Mark kan verkli-
gen väcka känslor hos oss alla!

I föreningens markavtal med Tingvalla står att 
vid fönster klipps häckar till en sådan höjd att de 
under växtsäsongen når upp till fönsterblecket 
men ej högre. Häckar nära varandra klipps till 
samma höjd. Vid uteplatser och sittplatser be-
skärs häckar till sådan höjd att de under växtsä-
songen förväntas uppnå, men inte överstiga 140 
cm. Häckar nära varandra klipps till samma höjd. 
I våras genomfördes 19 föryngringsbeskärningar 
av buskar vid portarna och under 2019 kommer 
vi att fortsätta med detta.

Just nu pågår planering för 2019 och vi har fått 
flera önskemål. Vi försöker på alla sätt göra vårt 
bästa, dock alltid med hänsyn till föreningens 
ekonomi. Återkommer senare i höst med mer 
information.
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Söndagen den 23/9 gick höstens ar-
betsdag av stapeln. Cirka 70 personer 
kom ut i det vackra vädret och hjälp-
tes åt med alla möjliga sysslor. Här 
intill kan du se bilder från dagen – fler 
kommer att läggas ut på hemsidan.

Höstens arbetsdag
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I N   E N G L I S H

Ventilation Issues
Approximately 20 apartments still need to get 
the ventilation checked. The board wants to 
remind everyone that the ventilation control 
is mandatory and that faults in one apartment 
affect several other. It is therefore vital that you 
let Primär in.

If you have been notified about errors you 
have to correct yourself, please respect the due 
date. First when such faults are fixed is it pos-
sible to investigate what further measures that 
have to be taken.

Central Heating
To improve the heating situations, two measu-
res have been taken. All valves on the heating 
system have been replaced, allowing for efficient 
troubleshooting and maintenance. Faulty ra-
diator valves have been identified and replaced, 
minimizing the risk that problems affect several 
apartments.

If your radiators are cold, please vent them. 
For assistance, or if venting doesn´t helps, 
please contact Primär via our homepage or by 
calling 08-123 027 08.

All Tags to be Replaced
Due to problems with unused or incorrectly 
used tags, all of them will have to be replaced. 
Monday the 15th of October the existing tags 
will be cancelled and you will not be able to use 
them after that date.

To get new tags, please visit Pargasgatan 27 
and return all your tags any of these times:

+  Monday the 1st of October through Fri-
day the 5th, 6–8 PM
+  Monday the 8th of October through  
Wedneysday the 10th, 7–9 AM

You will not be given more tags than you 
return. If you need any more, please contact the 
board.

From now on, there will be three kinds of 
tags:

Blue, opening laundry rooms and all booked 
facilities.

Grey, only opening the garage and only given 
to those with parking lots.

Red, for entrepreneurs and others needing 
special permissions.

That also means that if you need a guest 
parking, you will be given a tag belonging to the 
rented lot when you collect your parking card.

Akalla Hill
In the Seventies, a number of nurseries were 
built in the new suburbs, i.e. Akalla. These were 
adapted to new ideas on pedagogy, focusing on 
play as driving force for development, and thus 
equipped with large spaces for playing indoors 
as well as outdoors.

Planned to be a temporary solution, they have 
already been standing more than twice they 
were expected to. That is the major reason for 
the recent reconstruction of the roof of Akalla 
Hill.

Mobile Recycling Station
Thursday the 18th of October, between 7 
PM and 7.45 PM, the mobile recycling sta-
tion stops at Akalla Centrum, behind ICA. 
You can leave environmentally hazardous 
waste, i.e. paint, car batteries, solvents and 
other chemicals.

Just Moved In?
We would like to know what you newcomers 
make of the area. What is self-evident? What 
do you need to know? How do you want to be 
informed?

For more than a year, we have invited new 
members to information meetings - but only a 
few have attended. It is important to us that you 
feel welcome and that you know how everything 
works.

If you have any ideas, please share them with 
us! You can always send a mail to styrelsen.
akallahojden@akalla.st or visit the board on 
Monday evenings, from 7 PM to 7.30 PM, at 
Pargasgatan 27.
Reija Rissanen, Annette Arnkil och Alejandra Pizarro Carrasco
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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  
i december
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


