
o r g a n  f ö r  b r f  a k a l l a h ö j d e n

Akallahöjden
Vi på

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 dem som varit med  
och arbetat.
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Pågående och  
kommande arbeten
För några år sedan byttes hängrännorna och nu 
är det dags att byta ut själva stuprören. Detta 
kommer att utföras löpande under våren och det 
är Primär som ansvarar för arbetet.

Några balkonger på de översta våningarna är 
försedda med tak och dessa behöver nu bytas ut. 
Primär kommer att inom kort meddela de be-
rörda om när arbetena kan utföras. 

Just nu pågår upphandling av två ventila-
tionsarbeten som kommer att påverka samtliga 
lägenheter. Alla ventilationskanaler i varje lä-
genhet ska rensas för att förbättra utflödet av 
luft från lägenheterna. Samtidigt ska felaktigt 
uppborrade ventilationshål åtgärdas, något som 
merparten av alla lägenheter på Akallahöjden är 
drabbade av. I och med detta förbättras inflödet 
av luft till lägenheterna. Båda dessa åtgärder bör 
utföras samtidigt, eftersom de kräver tillträde till 
varje lägenhet och till viss del även åtkomst till 
flera lägenheter samtidigt. För att säkerställa att 
arbetena ger tillräcklig effekt pågår just nu några 
försök i enstaka lägenheter inom området.

Styrelsen räknar med att arbetena ska påbörjas 
i maj när utomhustemperaturen är tillräckligt 
hög för att hålla fönster och balkongdörrar öppna 
en längre tid.

Till sist pågår upphandling av ett nytt styr- och 
reglersystem till föreningens undercentraler. 
Detta möjliggör en effektivare och precisare styr-
ning av inomhustemperaturen, men också bättre 
möjligheter att följa upp vatten- och energiför-
brukningen.

Föreningens ekonomi 2018.
2018 var ett tufft ekonomiskt år för oss.  
Intäkterna var 17 513 467 kr, vilket är  
drygt 250 000 mer än 2017 och kostnaderna  
för 2018 var 19 257 347, vilket är 2 294 782  
mer än 2017. 
Totalt ger detta en förlust på 1 743 880 kr. Vid 
årsskiftet hade vi ett balanserat resultat på 
4 675 979 kr.

De stora kostnaderna för 2018 var,  
i fallande ordning:
 • Fjärrvärme 2 984 056 
 • Avskrivningar 1 037 119 
 • Stamventilbyte 1 873 200 
 • Yttertak Akallahill  1 313 906 
 • Målning Akallahill    659 401 
 • Räntor    362 512 
 • Garaget    318 730 
 • OVK 245 226

Det är värt att notera att nästan hela överskot-
tet beror på en oförutsedd kostnad, nämligen 
behovet av att renovera Akalla Hills tak. 

Vår underhållsplan för 2019 omfattar  
2 250 000 för kanalrengöring, fönsterventiler,  
belysning i trapphus, byte av stuprör, markarbe-
ten, garaget, och våra lokaler. Du kan läsa mer 
om en del av dessa åtgärder på annan plats i 
tidningen.

Föreningen har sammantaget en fortsatt god 
ekonomi med en belåningsgrad på 1,51 vilket är 
mycket bra (under 5 anses bra, över 20 är riktigt 
illa).

Årsredovisningen håller i skrivande stund på 
att tas fram och kommer att skickas ut i god tid 
före stämman.

Ny förvaltare
Albin Kalm – 28 årig kille från Sundsvall som 
arbetat med drift, projektledning och förvaltning 
av fastigheter de senaste 10 åren.

Albin är utbildad fastighetsingenjör med 
inriktning mot förvaltning och lönsamma inves-
teringar. Han kommer senast från en tjänst som 
totalförvaltare och projektledare på Elisby Fast-
igheter där han ansvarade för cirka 70.000 kvm 
handel, bostäder och centrumfastigheter. Albin 
påbörjade sin tjänst på PRIMÄR under februari 
månad och kommer efterträda Bertil Bergquist, 
som går i pension.
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Felanmälan
All felanmälan till Primär ska göras via vår 
hemsida (direktadress www.primar.se/servicean-
malan) eller i akuta fall, till 08-120 027 08. Även 
på måndagsjouren kommer du vanligen att bli 
hänvisad till dessa alternativ. Glöm inte att uppge 
ett telefonnummer och mailadress. Anmäler du 
ett ärende via hemsidan får du ett autosvar per 
mail inom en timme som bekräftar att ärendet 
tagits emot.

När ärendet registrerats kommer du att bli 
uppringd av en fastighetsskötare senast dagen 
efter. De gör två försök att nå dig och lämnar 
meddelanden. Om du inte svarar eller ringer upp 
kommer ärendet att stängas.

Tänk på att direktnumret till fastighetsskö-
tarna endast är till för att ringa dem gällande det 
specifika ärendet. De tar inte emot felanmälan 
via detta nummer.

Basturegler
På förekommen anledning har 
styrelsen sett över reglerna för 
bastun. De viktigaste punkterna 
som förtydligats är följande:
l	 Djur får inte tas med till bastun.
l Det är absolut förbjudet att färga håret i  
 bastun.
l Sittunderlag ska användas i bastun.
l Städa bastu, dusch och omklädningsrum när  
 du är klar och ta med dig eventuellt skräp.   
l Om det inte är städat kommer städfirman att  
 få åtgärda lokalen på din bekostnad.
l Barn under 18 år får endast använda bastun i  
 vuxens sällskap.
l Upprepade avvikelser från reglerna kan leda  
 till att du blir avstängd från bastun.
 
För att kunna boka bastun behöver du teckna  
avtal med föreningen. Detta gör du enklast ge-
nom att komma till måndagsjouren.

Trädfällning
När det behövs är det Tingvalla som fäller träd 
på området. Här kan du se Sammy som ska såga 
ner ett träd vid Pargasgatan 34. Han har just fått 
körkort för att använda motorsåg, och detta träd 
är hans första.

Hemförsäkring viktig
På förekommen anledning vill vi påminna om 

att alla boende måste ha en hemförsäkring med 
bostadsrättstillägg. Utan detta tillägg står ni 
själva för alla kostnader om det skulle hända en 
olycka, med undantag av den lilla del som fören-
ingens fastighetsförsäkring tar.

Garagesopning
Onsdagen den 17/4 kommer garaget att sopas 
med maskin med början kl 8. För att få det or-
dentligt rent är det viktigt att du borstar ut sand 
och skräp från din plats senast dagen innan. Pias-
savakvastar kommer att ställas ut i trapphuset.
 
Tänk också på att du inte får förvara något annat 
än en uppsättning bildäck på din burplats.

Föreningsnytt i mailen
Du vet väl att du kan få nyheter från föreningen 
direkt i mailen? Registrera dig på www.akalla-
hojden.se/nyheter så får du senaste nytt när det 
publiceras.

Årets föreningsstämma är preliminärt tors-
dagen den 16/5. 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 2/5.

Ordinarie årsstämma  
den 16 maj
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Året började den 20 januari med en god lunch för 
45 pigga seniorer i vår trevliga lokal på Pargasga-
tan 27.

Vi bjöd på olika pajer med sallad, ostar och 
kaffe o kaka.

Stämningen var hög med många glada skratt 
när  vi också visade upp gamla glasögon som 
man kan lämna in till sin optiker för att återan-
vändas av människor i andra länder med samma 
synfel. Lotteri med vinster, alltid lika populärt.

Nästa planerade lunch är på onsdag den 10 
april för att hinna med innan påsk. Detta år firar 
Höjdarseniorerna 20 år och det ska vi fira i juni. 
Vi behöver hjälp den dagen så du som känner för 
att vara med och fixa, hör av dig till oss.

 AnnKristin och Leena i gamla glasögon.

Akallahöjdens seniorer 2019
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Under våren har en arbetsgrupp för barn kommit 
igång på Akallahöjden. Gruppen består av föräld-
rar som planerar aktiviteter för barn och familjer. 
Förhoppningen är att aktiviteterna på sikt ska få 
fler barn att lära känna varandra på Akallahöj-
den, att allt fler familjer blir bekanta med varan-
dra och nya vänskapsband knyts. Vi tror även att 
detta kan gynna grannsamverkan! 

 
Den 30 mars anordnades den första aktiviteten 

på Pargasgatan 27, där 21 barn samlades med 
sina föräldrar. Barnen var sysselsatta vid olika 
pysselstationer och fick olika ballongfigurer som 
tex. en blomma eller en hund. Föräldrar lärde 
känna varandra och diskuterade olika aktiviteter 
framöver. Det blev allt som allt en varm och gläd-
jefylld första träff! 

 
Ifall ni är intresserade att veta mer om arbets-

gruppen, har förslag på aktiviteter, eller är intres-
serade av att hjälpa till kan ni kontakta:  
barnakallahojden@gmail.com
 
Hälsningar,
Barngruppen

Barngruppen



Rökning på området
Nu när snön är borta blir det plötsligt tydligt hur 
många cigarettfimpar som ligger kvar på marken 
från förra året.  
Det ser inte vidare trevligt ut och det vore synd 
om det blev fler.

Släng därför inga fimpar på marken. De hör 
hemma i hushållssoporna och det är enklare att 
slänga dem direkt än att behöva plocka upp dem.

Den första april hade ”vi som plockar rent” 
fokus på fimpar och snuskuddar. 

Bilden ovan är resultatet efter bara någon tim-
mes plockande.

En riktig skräpsida
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Vill du hjälpa till att 
hålla vår utemiljö fin?
Måndagar kl 10.00 samlas ”städarna” vid P27. 
Vi går runt Akallahöjden och plockar upp skräp 
från gångar, rabatter och gräsmattor. Återsamling 
nere vid återvinningsrummet efter ca 45 minuter. 
Där rensar, sorterar vi avfall i rätt binge, borstar 
golvet och slår ihop kartonger.

Välkommen till gruppen
Lars, Anne-Marie, Yngve, Gurnaib, Eva 
Carina håller ordning och reda i bokhyllan.

Sopnedkast
 Mellan portarna T5 och T47 går en mur och en 
häck. Nedanför dessa hinder låg en dag  en plast-
kasse med hushållssopor nedkastad på gräsmat-
tan mellan husen. En andra soppåse hade landat 
ovanpå häcken. Om det är för ansträng- 
ande att gå till sopstationen vid Torneå- 
gatans vändplan vill vi uppmana veder- 
börande att ändå försöka att bli kvitt  
soporna i därför avsett kärl.

Den mobila  
miljöstationen 

kommer 
måndagen den 29 april  

kl 19–19.45 till Marie-
hamnsgatan bakom ICA. 

Där kan du lämna miljöfar-
ligt avfall; t ex färg, kemi-

kalier och bilbatterier.

Foto Lars Asplund
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will preliminary take place, as usual, in 
Akalla By on May 16, 2019 at 7 pm.  
Coffee/Tea will be served from 6.30 pm.

We look forward to seeing you.

Our Annual Meeting

Garage Sweeping
On Wednesday the 17th of April the garage will 
be sweeped, starting at 8 AM. Please sweep your 
parking free of sand lot no later than the day be-
fore. Brooms can be found in the stairwell.

News in the Mail
For latest news from the board (in Swedish 
only), please register your e-mail at www.akal-
lahojden.se/nyheter.

Sauna Rules
The board has chosen to clarify the rules for 
using the sauna. Here are the most important 
changes:
l		 Animals are not allowed in the sauna facili-
ties.
l		 Dying the hair is absolutely forbidden.
l		 Always sit on a towel or sit pad in the sauna. 
l		 When finished, clean the sauna, shower and  
 changing room and remove your trash. If not,  
 you will be charged for cleaning.
l		 Children under 18 must be accompanied by  
 an adult.
l		 If you repeatedly break these rules, you might  
 lose your access to the sauna.

Economy of 2018
In 2018, the economic situation was slightly 
strained. The income increased by 250 000 SEK, 
but the costs increased by 2.3 million SEK, 
resulting in a loss of 1.7 million SEK. The major 
part of this is the result of the unforeseen need to 
renovate the roof at Akalla Hill, which amoun-
ted to 1.3 million SEK. As usual, heating was 
the largest cost but the cost for maintenance, i.e. 
changing the main vents on the heating system, 
continues to increase.

As a whole, the economy of Brf Akallahöjden 
is sound. More information will be provided 
when the annual report is completed.

Reporting Errors
Please use the web form on our web page (or 
directly at primar.se/serviceanmalan) to report 
any faults or errors to Primär. Urgent matters can 
be reported via phone to 08-120 027 08. Do not 
forget to provide contact details: you will receive 
a confirmation by mail within the hour and our 
caretakers will contact you by phone. Please 
answer their calls or return them: if they do not 
get in contact with you after two attempts, your 
case will be closed.

Ongoing Maintenance
All drainpipes are going to be replaced, starting 
in April. At the same time, balconies with woo-
den roofs will be painted or, in certain cases, 
restored. 

Starting in May, work on the ventilation 
system will start. It will improve outgoing air 
as well as incoming and requires access to all 
apartments. More information will be posted in 
the stairwells well in advance.

Also, the control system for central heating 
will be upgraded, making it easier to regulate 
indoor temperature and evaluate the consumption 
of energy and water.

Home Insurance
The board wants to remind everyone that home 
insurance is obligatory and that you will need 
to get an add-on, in Swedish bostadsrättstillägg. 
Without that, you will stand for most expenses 
yourself if an accident occurs.

Spring Cleaning
Welcome out on Sunday the 28th of April 
for spring cleaning our neighbourhood. 
At 10 AM we gather at Pargasgatan 27 
to choose among several activities and at 
12.30 AM hamburgers will be served.



8 11

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

Glad påsk 
önskar 

styrelsen


