Akallahöjden
Vi på

organ för brf akallahöjden

I N F O R M A T I O N S B L A D FÖR BRF A K A L L A H Ö J D E N

Nr 4 2018

Nya träd på kommunalgången
Så kom de då till sist, våra träd på kommunalgången. 24 oxlar har ersatts
med 10 rosenaplar, ännu så länge inte så höga men de växer snart till sig. Att plantera
så här års är en stor fördel – träden hinner med nöd och näppe att etablera sig och
kommer därför att sätta extra fart på våren.
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Stort tack till Yngve, Lars, Gunilla, Kicki, Birgitta,
Katarina och Eva som på måndagsmorgonen
raskt fick ordning på den överfulla bokhyllan i
återvinningsrummet. Tack Lars och Yngve för att
ni körde böckerna till återvinning.
Styrelsen

Julklappspapper
Julklappspapper sorteras som pappersförpackningar och får inte läggas i tidningsåtervinningen. Detta papper är av en annan
kvalitet som inte kan återvinnas med tidningspapper. Säckar för papper kommer att
finnas utlagda i tvättstugorna.
Låt oanvända säckar ligga kvar!

Lägenhetsvärmen

Ekonomimötet

Den 19 december var det dags för årets ekonomimöte. 30 personer var på plats för att få höra vad
som gjorts under 2018.
Som vanligt står fjärrvärmekostnaderna för
den största posten.
Många kostnader ligger på samma nivå som tidigare år, t.ex. förvaltning, vatten, el och löpande
underhåll.
Andra kostnader kan vi inte nämnvärt påverka
som t.ex. fastighetsskatt, indexuppräkning av
avtal och tomträttsavgäld.
Föreningens intäkter utgörs till största delen av
medlemmarnas årsavgifter men även hyror och
avgifter för våra lokaler bidrar.
Avgifter för föreningslokalen kommer för första gången efter 20 år nu att höjas enligt följande:
l Festlokalen (måndag-torsdag) kommer att
kosta 300 kr/dygn och 600 kr/dygn för externa
gäster
l Festlokalen (fredag-söndag) kommer att
kosta 750 kr/dygn och 1500 kr/dygn för externa
gäster

Övernattningsrummet (T.25) samma kostnad som tidigare: 350 kr/dygn
l Bastu kommer att kosta 600 kr/år
l Motion kommer att kosta 600 kr/år
l Bastu och motion kommer att kosta 1000
kr/år
l Garageplatshyran kommer inte att höjas.
Det kommer alltså även i fortsättningen att kosta
200 kr för en plats på taket samt 400 kr för en
burplats. (För externa hyresgäster tillkommer
moms.)
Våra fastigheter börjar att åldras och behovet
av underhåll kommer att öka. Styrelsen har därför beslutat att höja årsavgiften för lägenheterna
med 2 % inför 2019.
Vill du läsa mer hittar du presentationen som
hölls på ekonomimötet på föreningens hemsida.
l
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Under detta år, 2018,
genomfördes ett stort antal
åtgärder för att komma till
rätta med värmen och det
är ännu ett fåtal lägenheter
som har vissa problem. Dessa kan bero på flera
olika orsaker:
l Luft i systemet. Vid ventilbytet tömdes hela
systemet ner och det kan fortfarande finnas fickor
av luft till följd av detta. Avluftare har installerats
i undercentralerna, men det kan fortfarande löna
sig att lufta elementen.
l Trasiga radiatorventiler. Om du inte kan
rubba ventilen eller inte får varmt även om du
öppnar den kan den ha fastnat så vattnet inte
cirkulerar.
l Felaktiga installationer. En handdukstork
som inte installerats på rätt sätt kan stänga av all
värme i fyra lägenheter.
l Igensatta element. Luft i elementen kan få
delar att rosta, kalk kan fällas ut på väggarna och
så vidare.
Om du har kallare än 20 grader i din lägenhet
(mätt mitt inne i ett rum, 1 meter ovanför golvet) ska du omedelbart lägga en felanmälan till
Primär. Detta gör du via vår hemsida eller genom
att ringa 08-120 027 08.
Värmeärenden är högprioriterade.

Viktigt
att sopsortera
värmeljusen
Eftersom värmeljusens behållare består av aluminium är det extra viktigt att
dessa sorteras rätt, då nyframställning av aluminium kräver mycket energi. Det är väldigt bra och miljövänligt
att sortera ut det då aluminium kan
användas om och om igen. Ta gärna bort
kvarvarande stearin, som går i hushållssoporna. Men det viktigaste är att avlägsna
metallplattan i botten eftersom den består av
plåt, som vid metallåtervinningen separeras
med hjälp av starka elektromagneter. Därför
kommer alla dessa aluminiumbehållare med
kvarvarande plåtbricka i botten att sorteras
som järn och förintas i smältprocessen och
det värdefulla aluminiumet går upp i rök.

Ny städfirma

Regler för fyrverkerier och lyktor
inför kommande helger
Vi ber boende att gå in och läsa på Polisens
och Transportstyrelsens hemsidor om vad
som gäller för fyrverkerier respektive thailändska lyktor med levande ljus. Det fordras
tillstånd att skjuta fyrverkerier i tättbebyggt
område. Smällare är förbjudna i Sverige och
ni hittar särskilda föreskrifter för lyktorna.
Vi rekommenderar de boende som vill fyra
av raketer att går ner på fältet vid Akalla by.
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstandansok/fyrverkerier/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/
flygplatser-flygtrafiktjanst-och-luftrum/
Luftrum/Raketer/Ansokan-om-tillstand-forsvavande-lyktor/

Ska du renovera?
Kontakta Primär eller styrelsen (enklast på
måndagsjourerna) om du ska renovera eller bygga om. Även mindre förändringar kan ge stora
konsekvenser för andra boende. I vissa fall, t.ex.
om du vill ändra en bärande konstruktion eller
något som kan påverka flera lägenheter måste
du ha styrelsens godkännande. Om du renoverar
utan tillstånd kan du bli ersättningsskyldig.
Tänk på följande:
l Endast spiskåpa eller ej motordriven kolfilterfläkt får installeras.
l Att sätta upp eller ta ner en vägg kommer
att påverka ventilationen.
l Ventiler, rensluckor m.m. måste vara lättåtkomliga och får inte byggas över.
l Fiberuttag, tv-uttag m.m. får ej röras.
l Värmesystemet är ett enrörssystem.
l Primär kan ge dig relevanta ritningar.
Du kan läsa mer på:
http://www.akallahojden.se/abc/renovering/

Från årsskiftet tar Amadeus Service AB över
städningen i våra fastigheter. Anledningen till
bytet är den oacceptabelt låga standard som det
nuvarande bolaget har hållit. Det kan vara värt att
poängtera att styrelsen självfallet inte har betalat
för städning som inte har utförts.
Bland de offerter som togs in var det bara
Amadeus som var ISO-certifierade för både miljö
och kvalitet. Det var också det enda företag vars
personal som standard bär legitimation (ID 06)
synligt.
Här följer en kortfattad beskrivning av de
viktigaste punkterna i städavtalet:
l Trapphus, tvättstugor, bastu och motionslokal sopas och moppas en gång i veckan.
l Papperskorgar töms en gång per vecka och
askkoppar vid behov.
l Förrådsgångar städas två gånger per år.
l Fönster i publika utrymmen putsas två
gånger per år.
l Väggar i trapphus rengörs upp till taket en
gång per år.
l Golven i publika utymmen poleras en gång
per år.
Om ni har synpunkter på hur städningen
utförs, kom till styrelsens måndagsjour.

Inbrott i återvinningsrummet
Den 12/11 skedde ett inbrott i föreningens återvinningsrum. En okänd person monterade ner en
träribba, klippte sönder gallret och klev in genom
öppningen mot Drumsögatan. Kamerorna visar
tydligt att personen går runt i rummet och letar
igenom alla kärl utan att hitta något av intresse.
Inte heller den gula cykelkärran verkar vara värd
att köra ut genom dörren när hen går ut en kvart
senare. Ärendet är lämnat till polisen med tydliga
ansiktsbilder på personen i fråga.
Förstärkningar på insidan kommer att monteras, så det inte längre går att klättra in genom
fönsteröppningarna. Vi vill ändå be boende att
även av denna anledning inte lägga saker på golvet – om det syns att det bara finns förpackningar
där inne, finns det ingen anledning att ta sig in.
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Höjdarseniorernas jullunch

H

Lena Larsson serverade glögg till alla gäster
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öjdarseniorerna har under året fått många
nya medlemmar. Snart räcker inte stolarna
till i vår föreningslokal som max får ta 50 personer.
I år bjöds Höjdarseniorerna till jullunch i
Akalla by. Vi serverades en kall och en varm
tallrik med julmat. Synnerligen generösa uppläggningar.
Britt-Marie Leyon avtackades efter 13 års
arbete i arbetsgruppen bakom Höjdarseniorernas
arrangemang. De senaste fem åren har hon ansvarat för att räkenskaperna och statistiken stämt.
Välkommen Raili Airas, som kommer ta hennes plats i arbetsgruppen.
Catharina Ihrman tackade för sin tid på ”Höjden” och vi kommer självklart skicka inbjudan
till kommande träffar.
God Jul alla Höjdarseniorer önskar Britt-Marie Leyon,
AnneKristin Johansson, Lena Larsson, Eva Kjulsten.

Söta saker för mörka dagar
Oavsett om man firar jul eller inte är den här
tiden fylld av godsaker – och de godaste är de
man gör själv. Här kommer några förslag från
styrelsen som är enkla och söta.

Smöriga rutor
100 g sötmandel
2 dl vispgrädde
4 dl strösocker
100 g smör
200 g mörk blockchoklad
1. Skålla och skala mandeln och hacka den
grovt.
2. Blanda socker, grädde och smör i en
kastrull. Låt koka på svag värme i 5 minuter under omrörning.
3. Bryt chokladen och blanda ner i kastrullen tillsammans med mandeln. Låt chokladen smälta.
4. Smörj en liten ugnsform med olja och
häll i smeten.
5. Ställ formen kallt över natten. Skär konfekten i små kvadrater.

Mustiga marmeladbitar
5 dl julmust (avslagen går bra)
5 dl syltsocker
Strösocker att vända bitarna i
1. Koka julmusten ca 5 minuter i en kastrull eller traktörpanna (kolsyran ska bort).
2. Häll i syltsockret och rör om ordentligt.
3. Koka ca 15-20 minuter. Rör ibland,
skumma i början och i slutet.
4. Häll upp smeten i en form klädd med
bakplåtspapper.
5. Låt den stå i rumstemperatur i minst 2
timmar.
6. Vänd upp på bakplåtspapper och skär i
bitar. Separera bitarna från varandra.
7. Låt stå minst en timme innan du vänder dem i socker.

Ventilationen
Nu har resultaten från den
obligatoriska ventilationskontrollen sammanställts. De flesta
lägenheter har idag tillfredsställande ventilation, men det finns ett antal problem
som måste åtgärdas.
Framförallt är det dags att rengöra ventilationskanalerna hela vägen från varje lägenhet ut
till ventilerna på taket. Detta är fortfarande på
planeringsstadiet och kommer tidigast att utföras
i vår. Mer information kommer i nästa nummer
av Vi på Akallahöjden.
På flera håll är det också problem med igensatta eller otillräckligt borrade tilluftsventiler. Här
finns det behov av ytterligare undersökning efter,
eller i samband med, rengöringen. Detta måste
göras när det är varmt ute och kommer därför
tidigast göras i maj.
Till sist, i flera fall har boende gjort egna installationer eller ombyggnader som påverkar ventilationen. Det vanligaste är att fel typ av spiskåpa
eller spisfläkt har installerats, men i vissa fall har
frånluftsventiler byggts över, väggar satts upp
som hindrar flödet i lägenheten och liknande.
Merparten av dessa fel är nu åtgärdade, på boendes bekostnad – och inte så sällan en rätt hög
kostnad.
Ett fåtal boende har fortfarande inte gett vår
entreprenör tillträde till lägenheten för att genomföra ventilationskontrollen. Styrelsen kommer nu att ta dessa ärenden till Kronofogden för
att begära handräckning.

Ny lägenhet på Torneågatan 43
Efter stämmobeslut 2016 började styrelsen undersöka möjligheten att omvandla en f.d. lokal på
Torneågatan 43 till lägenhet. Kostnaden för ombyggnaden beräknades till cirka 1 000 000, vilket
skulle täckas av försäljningen. Ärendet har dragit
ut på tiden, inte minst då en entreprenör valde
att dra sig ur arbetet. Styrelsen har nu beslutat att
inte bygga om lokalen utan sälja den i befintligt
skick för omvandling till bostadsrätt.
Styrelsen har en presumtiv köpare och vill helst
avsluta försäljningen före årsskiftet, men om du
är intresserad av att se lokalen och lämna ett bud
kan du kontakta Martin Nylander (martin.nylander@telia.com).
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Valberedningen vill träffa dig!
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 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.
l
l
l
l

Lars Asplund, P30 (070-240 66 57)
Anne-Marie Andersson, P1
Eva Kjulsten, P38
Yngve Segerström, T47

En kväll i slutet av januari kommer du att
kunna träffa valberedningen i P27. Vi kommer
att sätta upp lappar i portarna angående detta.

Nya arbetsgrupper på gång
När vi i valberedningen har gått runt och
pratat med boende har vi träffat på många som
vill hjälpa till med olika saker i föreningen, men
inte sitta med i styrelsen. Tanken på att starta nya
arbetsgrupper växte fram och blev allt starkare
ju fler vi talade med. För en tid sedan delade vi
därför ut ett brev till alla medlemmar för att undersöka hur stort intresset för att delta i en sådan
grupp var bland boende.
Om du är intresserad av att hjälpa till att göra
Akallahöjden ännu trivsammare och ännu inte
lämnat in talongen i brevlådan på Pargasgatan 27
kan du kontakta någon i valberedningen eller lägga en lapp i brevlådan på Pargasgatan 27 – helst
före julhelgerna. Skriv vad du är intresserad av att
göra och hur vi når dig.
Vilka arbetsgrupper som bildas beror på vad
de som anmäler sitt intresse vill arbeta med och
vad det finns behov av. Innan en arbetsgrupp
bildas måste den godkännas av styrelsen och får
då ekonomisk ersättning som alla arbetsgrupper.
Dessa har maximalt 2,5 basbelopp att dela på, så
hur mycket var och en får beror på hur många
som arbetar hur många timmar.
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Den mobila miljöstationen
kommer inte förrän
söndagen den 7 april 2019
kl 12–13
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”.

Containrar
för grovsopor
Fredagen den 11 jan. kommer containrar
för grovsopor att ställas ut vid vändplanen på
Pargasgatan 27. I dem kan du slänga det mesta
som är för stort för att gå ner i hushållssoporna
(exempelvis julgranar) – men inte riktigt allt.
Du får INTE slänga:
l Färg, olja, kemikalier och annat miljöfarligt
avfall – lämna detta till Miljöstationen.
l Gipsskivor, köksskåp, isolering och annat
”renoveringsavfall” – kör till återvinningscentral.
l Mat eller annat som kan dra till sig gnagare
– lägg i hushållssoporna
l Förpackningar – lämnas i återvinningsrummet.
l Elavfall, batterier och lampor – lämnas i
återvinningsrummet.
Tänk också på att julklappspapper räknas som
pappersförpackning och ska lämnas i återvinningsrummet.
Få grovsopor bortkörda. Om du har mycket
grovsopor, som du inte kan frakta bort själv, kan
du få hjälp med detta.
Kontakta Primär, som har möjlighet att anlita
en firma för sådana arbeten. Du får själv förhandla om pris och får fakturan direkt från
entreprenören.

Going to Renovate?

IN ENGLISH

New Cleaning Company
In January, Amadeus Service AB will replace
our current cleaning company. Amadeus is
ISO-certified both regarding environmental issues and quality and all staff will, at all times, be
wearing ID-cards visibly.

Ventilation Issues
The results from the Obligatory Ventilation
Control have now been analysed. Cleaning of
all ventilation ducts will be performed during
2019; exact date will be announced in the next
number of Vi på Akallahöjden. Remaining issues regarding insufficient incoming air will be
addressed when this is finished.
However, many problems are due to actions
taken by tenants. A faulty renovation or reconstruction can cause issues for many apartments.
The board therefore wants to remind everyone
to contact the board or Primär before starting
any projects at home.

Please contact Primär or the board (preferably
Monday evenings at Pargasgatan 27) as soon
as you plan to renovate your apartment. Even
small errors might cause huge problems for
other tenants.
Please bear the following in mind:
l Wrong domestic range hoods will cause
ventilation problems.
l Removing or putting up a wall will affect
ventilation.
l Vents, hatches and suchlike must not be
built in to be accessible.
l TV- or fiber outlets are not to be moved or
removed.
l Installations on the heating system may lower in-door temperature for several apartments.
l Primär can provide necessary drawings.

Letting Your Apartment
If you are going to let someone use your apartment when you, for some reason, are not living
in it yourself, you must get approval from the
board. It doesn’t matter if you charge rent or not,
or wether it is a family member or not. Please
contact the board as soon as you know who is
going to live there.
If you on the other hand let someone else rent
a room of yours, while still living there as well,
you do not need to seek approval of the board –
but it might be convenient to tell us.
Please notice that it is not allowed to rent to
or through companies.

Heating Issues
Currently, only a few apartments should experience problems with low or inconsistent in-door temperatures. Remaining issues might have
to do with any of the following:
l		Air in the radiators.
l		Broken radiator vents.
l		Erratic installations of i.e. towel dryers.
l Clogged insides of radiators.
Temperature-related issues are highly prioritized. If you experience temperatures below
20 degrees Celcius, please report this to Primär
immediately through phone 08 - -

Fireworks
not allowed in the area
If you are to set of fireworks in an urban
area, like Akallahöjden, or if a large number of people will be in the vicinity, like
in Akallahöjden, a permit from the Police
is required. Please visit https://polisen.se/
tjanster-tillstand/tillstand-ansok/fyrverkerier/ for more information.
We ask you not to set of any fireworks
in our neighbourhood, but go down to
the field close to Akalla By instead.
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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
Gå till Pargasgatan 27 på helgfria
måndagar kl 19.00 – 19.30
l

E-posta till
styrelsen.akallahojden@akalla.st
l

l
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Lägg ett brev i lådan på Pargagatan 27

Nästa nummer
utkommer
till våren

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”.

