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Ingen jour under sommaren
Nästa tillfälle att träffa styrelsen eller Primär på Pargasgatan 27 är måndagen den
19 augusti. Om du behöver komma i kontakt med styrelsen gör du det enklast genom att maila till styrelsen.akallahojden@
akalla.st eller lämna en lapp i brevlådan på
Pargasgatan 27. Tänk på att svarstiden kan
vara något längre på sommaren. För att nå
förvaltare eller fastighetsskötare, lägg en
felanmälan via felanmalan@primar.se eller
per telefon till 08-120 027 08.

Members’ Service Closed
During the Summer
Please contact the board by mail to styrelsen.akallahojden@akalla.st or by leaving
a message in the letterbox at Pargasgatan
27. You can reach Primär by mail to felanmalan@primar.se or phone 08-120 027 08.
From the 19th of August ordinary services
will be resumed.
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Höjdarseniorernas 20-årsjubileum
Festen gick av stapeln onsdagen den 12 juni. Drygt
50-talet personer hade kommit till föreningslokalen
och bjöds först på bubbel med tilltugg på verandan.
Sedan flyttade vi inomhus där vi kunde sätta oss vid
de fint dukade borden och inta rosévin till några
goda snittar. Där berättade Arne Pettersson, som var
en av initiativtagarna till Höjdarseniorerna, hur det
hela började. Vi fick därtill en mycket uppskattad
underhållning av Mats Hedén, som till eget syntackompanjemang och sång bjöd på en kavalkad av klassiska sångnummer från ”Hasse å Tages” många revyer,
filmer och skivor blandat med sina egna ihågkomster,
som då och då poppade upp i hans huvud. Hela tillställningen var sammanfattningsvis mycket lyckad och
det var en lisa att återigen få uppleva denna fina tid.
H Söderlund

L Asplund

L Asplund

H Söderlund

L Asplund

Vi måste också hylla våra arrangörer, (Gunilla,
Lena, AnneKristin, Eva och Raili) för det utomordentliga arrangemanget.
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Brottsförebyggande
information från polisen
Höjdarseniorerna bjöd
den 8 maj in polisen
Ivan Erixon för att informera boende på
Akallahöjden om brottsförebyggande åtgärder
inom- och utomhus.
Inledningsvis berättade Foto Jan Stålhandske
han om deras organisation och om nya polishuset
i Rinkeby, som beräknas stå klart under andra
kvartalet år 2020.
Ivan har länge arbetat i och runt Järvafältet och
kunde berätta om händelser som inträffat. Höjdarseniorerna hade både frågor och egna tips att
dela med sig av.
Ivan Erixon påpekade att en tjuv går direkt in
i sovrummet, för det är där vi har våra smycken
eller värdefulla saker. Han bad oss hitta andra
ställen att förvara dem på.
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Här är några andra tips
Lämna aldrig ut kortuppgifter, koder eller 		
andra känsliga uppgifter till någon.
Använd aldrig din bankdosa eller Bank-Id på
uppmaning av någon som kontaktar dig. Ingen
seriös aktör skulle be dig om det per telefon.
Om någon du inte känner ringer och du blir
osäker, lägg på luren eller be att få ringa till
baka på ett nummer som du själv tar reda på.
Var kritisk om någon ringer och utger sig för
att vara en släkting eller en avlägsen bekant
som vill låna pengar.
Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri,
kontakta din bank omgående. Polisanmäl 		
alltid och ta stöd av människor i din närhet.

Här är länkar till mer information från polisens och Stöldsskyddsföreningens hemsidor:
Länk till polisens hemsida
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-digmot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/
Länk till kontaktformuläret:
Vill du skicka ett mail till polisen om observationer du gjort, så är länken https://polisen.se/
kontakt/kontaktformular-region-stockholm/
Länk till Stöldskyddsföreningen
https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/

Bilar på området
Under min tid i styrelsen har jag sett biltrafiken
på Akallahöjden öka till absurda nivåer. Jag har
bötfällt åtskilliga som har parkerat inne på området, ringt parkeringsbolagen fler gånger än jag
kan räkna, försökt förklara varför våra gångvägar
inte lämpar sig för rallykörning och så vidare. Jag
har vid tre tillfällen blivit hotad till livet på grund
av detta. Jag har tröttnat.
Söndagen den 9/6 räknade jag hur många bilar
som körde in på gården på Pargas udda. På tre
timmar passerade 32 bilar! Samtliga saktade in
vid farthindret och accelererade sedan – ingen
krypkörning där inte.
Jag önskar den nya styrelsen lycka till med
arbetet mot biltrafiken på området, men styrelsen
behöver även din hjälp:
l Kör inte in på området.
l Parkera ute på bilvägarna eller vid garaget.
l Måste du köra fram till porten för att lasta av
tunga möbler eller liknande? Kör aldrig snabbare än en långsam person kan gå.
l Informera dina gäster och hantverkare som du
anlitar om vad som gäller.
l Om du promenerar, flytta inte på dig om det
kommer en bil – du har företräde.
l Prata med styrelsen om du ser samma bilar
köra in ofta eller parkera på området.
Love Strandberg, Pargasgatan 1

Ekonomiinformation.
Vi kan nu redovisa resultatet för årets fem första
månader och det är ett positivt sådant. Vi har ett
överskott på +1 356 008 att jämföra med förra
årets +440 024. Detta överskott beror på att vi har
lite mer i intäkter, vi höjde ju hyran med 2%, och
att vi skurit i kostnaderna.
Fjärrvärmekostnaden är dryga 100 000 lägre
och det beror på att vi bytt ventiler och att det
varit ett mildare första fem månader, vattenskadorna har blivit färre, garagerenoveringen är i
stort sett klar o.s.v.
Vi vet också att juni månad är en ”dyr” månad.
Vi skall betala cirka 400 000 i ränta och amorteringar på våra lån (görs kvartalsvis), vi skall betala avgäld till Stockholms stad för tomträtterna
(också kvartalsvis) på 300 000. Kontakt har tagits
med Stockholms stad för att se vad de begär för
att friköpa dessa tomträtter.
Tre av våra åtta lån har omförhandlats och
därmed också fått en lägre ränta.
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JUBILEUMSFEST
på

Akallahöjden
I år fyller vår bostadsrättsförening 40 år och det
kommer att firas med en jubileumsfest
Alla boende i föreningen är välkomna
Föreningen bjuder på mat och välkomstdrink

Datum för festen är 21 september i Akalla By
Inbjudan kommer att sättas upp i portarna
40th Anniversary Party
This year, we will celebrate that our tenants’ association was founded 40 years ago.
The 21st of September all members are invited
to a party at Akalla By, so please reserve the date.
More information and invitations will be published online and in all stairwells.

Swish

Entréförråden

Utanför varje port finns det ett förråd som alldeNu är det möjligt att betala bokning av lokal och
les för ofta innehåller alldeles för mycket saker.
övernattningsrum, tillfälliga parkeringsplatser
Det är endast tillåtet att ställa barnvagnar, rollatosamt avgiften för bastu och motion (för de som
rer och cyklar i förråden. Observera också att du
tecknar nya avtal) genom att swisha till 123 561
inte får placera någonting som hindrar åtkomst
90 44. Glöm inte att skriva vad och när du har
till vattenkran eller avlopp eller hindrar andra
bokat på meddelanderaden.
från att få ut sina saker.
Swish är ett praktiskt sätt att betala med mobilen. Om du inte har swish idag kan du läsa mer
organ för brf akallahöjden
på denna länk: https://www.getswish.se/privat/
kom-igang/ Självklart kan du fortsätta att som
tidigare betala till bankgiro.
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Nya ledamöter i styrelsen
På föreningsstämman skedde förändringar i
styrelsens sammansättning. Tre personer, Carmen Gonzalez, Love Strandberg och Vikram
Singh, avgick ur styrelsen. Fyra nya personer
tillträdde och här nedanför får de presentera
sig själva.
Hridi Karim
Jag arbetar på Svenska institutet med ledarskapsprogram inom teman som hållbart företagande, demokrati, mänskliga rättigheter.
Jag har bott på Torneågatan sedan 3 år tillbaka och trivs väldigt bra och vill därför gärna
bidra till min närmiljö. Jag ser fram emot att
engagera mig för bl.a. nyinflyttade grannar
och se hur vi kan skapa fin sammanhållning i
grannskapet.
Anne Martinez Hedlund
Jag bor på Torneågatan 11 sedan 10 år.
Är 61 år och född och uppvuxen i Kalmar.
Flyttade till Stockholm 1983 för att få jobb som
förskollärare och i det är jag fortfarande.
På fritiden håller vi ofta till i Waxholm, där
vi har ett avkopplande liv i husvagn. Är också
aktiv i Akalla 4H gård som kvällsutfodrare.
I styrelsen vill jag ha dialog med boende,
välkomna och informera nyinflyttade till oss
på ”Höjden”.

Agneta Tsitsibis
Jag har bott på Pargasgatan 44 i 20 år och är
nyinvald suppleant i Akallahöjdens styrelse.
Som nybliven pensionär efter att ha arbetat
som lärare under hela mitt yrkesliv ser jag fram
emot att få delta i styrelsearbetet.
Förhoppningsvis kan jag bidra med ett och
annat, i skrivande stund är inga arbetsuppgifter
definitivt bestämda.
Tilaye Bekele
Jag är 54 år, separerad och har två söner. Sedan
2013 har jag bott på Pargasgatan 7.
Till yrket är jag civilekonom och har jobbat
med olika ekonomifrågor från redovisning till
ekonomistyrning de senaste 25 åren. Just nu arbetar jag som tf ekonomichef på Institutionen
för odontologi på Karolinska Institutet.
På min fritid gillar jag att läsa böcker, lyssna
på musik, umgås med mina vänner och ta
långa promenader i naturen. Jag har också varit
engagerad i föreningsliv ganska länge.
Anledningen till att jag har engagerat mig i
vår bostadsrättsförening är att det har varit stökigt med olovligt parkerade bilar i vårt område
på sistone. Detta har förstås lett till otrygghet,
särskilt för småbarnsfamiljer, och kontakten
mellan grannar kan också påverkas.

Picknick i Akalla By
Den 2 juni samlades nästan 40 personer
i Akalla by för en sommarpicknick. Det
blev en riktigt fin dag med mycket sol,
trots att prognosen hade sagt molnigt väder. Några familjer kände varandra sedan
tidigare, och andra träffade nya grannar
och skapade nya vänskapsband. Speciellt
roligt var att barnen fick prova att flyga
drake, och att hälsa på hunden Kvick
som var med! Håll gärna utkik efter nästa
träff, som förhoppningsvis blir snart!
Glad sommar önskar arbetsgruppen för barn!
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IN ENGLISH

Den mobila
miljöstationen
kommer
fredagen den 23 augusti
kl 18–18.45 till Mariehamnsgatan bakom ICA.
Där kan du lämna miljöfarligt avfall; t ex färg, kemikalier och bilbatterier.

Kommande underhåll
I underhållsplanen finns följande punkter budgeterade och planerade att utföras den närmaste
tiden.
Rengöring av alla ventilationskanaler som
löper i och mellan lägenheterna börjar i höst och
utförs samtidigt som vi tar oss in i de lägenheter
som inte öppnade vid den obligatoriska ventilationskontrollen. Exakt datum anslås på hemsidan
och i portarna.
De friskluftsventiler som sitter över fönstren i
vardagsrum och sovrum ska rengöras. Det finns
olika metoder för detta och Primär ska testa dem
i övernattningsrummet på Torneågatan 25 och i
den blivande lägenheten på Torneågatan 43. Om
det faller väl ut kommer samtliga ventiler att rengöras under året – inte nödvändigtvis samtidigt
som kanalerna rensas.
De liggande stammarna i garaget har åkt isär
på två ställen, varför viss relining kommer att
utföras under tidig höst. Endast ett fåtal platser
kommer att påverkas och det endast under ett
fåtal dagar. Utöver detta finns det enstaka mindre
saker kvar att justera.
Utöver detta har vi avsatt medel för att byta ut
alla stuprör, löpande byta belysning i trapphusen
och genomföra arbeten i våra hyreslokaler.
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Our Economy
The result for the first five months of 2019 is
positive, with a surplus of 1.3 million SEK. This
is due both to the 2% raise of the annual fee, as
well as cutting costs. For example, heating cost is
down 100 000 SEK due to the new vents and mild
weather, the garage is almost finished and the
number of water damages have decreased.
Interests and installments on our loans are to
be paid quarterly and will affect the result in June.
Three of our loans are re-negotiated, resulting in
a lower interest. Also, site leasehold will be paid
in June (approximately 300 000 SEK). Contacts
with Stockholm municipality regarding the possibility of buying the area instead of leasing it has
not yet been fruitful.

Upcoming Maintenance
All ventilating ducts are to be cleaned in the
autumn, requiring access to all apartments. Dates
will be announced on the web page and in all
stairwells. Also, the valves above the windows
will have to be cleaned. Unfortunately, this might
have to be a separate occasion.
In the parking house some minor work, including relining broken main drains, remains to be
done. This will only affect a few parking lots for a
few days.
In addition to this, all drainpipes will be changed, light fixtures in the stairwells replaced instead of changing light sources and maintenance
carried out in our rented facilities.

New Members of the Board
At the annual meeting, four new members
were elected to the board. Below you can read
a short presentation of them.
Agneta Tsitibis
I’m a recently retired teacher, living in Pargasgatan 44 for the last 20 years. As newly elected
deputy member, I look forward to taking part
in the board’s work. I hope to contribute in
various ways, albeit no responsibilities are yet
decided.
Hridi Karim
I’m working with leadership programs at
Svenska institutet focused on sustainable
management, democracy and human rights.
Since three years I’m living at Torneågatan
and since I like it here, I want to contribute
creating a good climate in the neighborhood.
Anne Martinez Hedlund
I’m 61 years old, born and raised in Kalmar,
working as preschool teacher. In 1983 I moved to Stockholm and are living in Torneågatan 11 since 10 years. Outside work, we like
going camping. I also help feed the animals at
Akalla 4H.
On the board I’d like to create dialogue with
the members and make sure new members
feel welcome.
Tilaye Bekele
I’m 54 years old, separated with two sons,
living at Pargasgatan 27 since 2013 and currently working as acting chief financial officer
at the Department of Odontology at Karolinska Institutet. For the last 25 years I’ve been
working in accounting, financial control and
analysis.
For many years I’ve been active in various
associations. The reason for my engaging in
Akallahöjden is the issue with cars parking
illegally in our area, causing insecurity for
every family with children.

No Cars Allowed
Please remember that Akallahöjden is a car-free
area, though it might not always seem like that.
l Do not drive on our walkways.
l Park on the roads or outside our garage.
l If you must drive up to your door, i.e. for (un)
loading heavy furniture, never drive faster
than a very slow person could walk.
l Inform guests and hired craftsmen about our
rules.
l When walking, remember that drivers are to
give way to you – not the other way around.
l Inform the board if you notice the same cars
driving regularly or parking in our area.

Swish
Now you can make payments for booking Akallahöjdens facilities through your phone. Simply
swish correct amount to 123 561 90 44 including
a message saying what you booked and when. (Of
course you can still pay to our bank account if
you prefer that.)

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

Cigarette Butts
Not only does cigarette butts left outdoors look
ugly, they do cause appartment fires every year.
Remainders left on a balcony or thrown on the
ground can easily set fire to dry grass, plastic
carpets and whatnots. Even if the risk is very low
on every occasion, the sheer number of cigarette
butts found on the ground here in Akallahöjden
is appalling. Please pick up after you

Picnic at Akalla By
Almost 40 persons visited the picnic at Akalla By
the 2nd of June. Really nice weather, kite-flying
for the children and getting to know new people
turned this event into a great success. Watch out
for the next occasion – hopefully quite soon.
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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)

Trevlig
sommar

önskar styrelsen

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 hösten

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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