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21.1  Förslag från styrelsen beträffande trafikhinder på 

området 

 
Akallahöjden är byggt som ett bilfritt område, men antalet bilar som kör in ökar stadigt 
varje år. Endast krypfart är tillåten, eftersom sikten inte är god och området är rikt på 
barn, men hastigheterna ökar hela tiden. Styrelsen är oroad för att det inte kommer 
att dröja länge innan det sker en olycka. 
 
För att minska trafiken har styrelsen bland annat informerat boende via 
informationsblad och hemsida, stoppat bilister som kört fort och pratat direkt med 
dem, bötfällt parkerade bilar med mera. Inga åtgärder av det slaget tycks hjälpa. 
 
Styrelsen vill därför undersöka möjligheten att installera trafikhinder, exempelvis 
bommar eller höj- och sänkbara pollare, vid infarterna till området. Detta har 
diskuterats på olika möten, men aldrig vid en föreningsstämma. Då detta skulle 
innebära en väsentlig förändring av områdets karaktär vill styrelsen hänskjuta frågan 
till stämman. 

För att motarbeta den utveckling som beskrivits bör trafikhindren försvåra inpassage 
för motortrafik, men ej för gående, samt vara robusta och tåla påkörning. 
 
Styrelsen föreslår stämman 
 

• att uppdra åt styrelsen att skyndsamt utreda installation av trafikhinder vid 
samtliga infarter till området 
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21.2  Motion till stämman  
 

Jag yrkar därför på att styrelsen under året genomför följande: 

 

21.2.1 Samarbete med elbolag för installation av några laddstolpar i området 

utanför garaget för att gynna miljön och uppmuntra användning av elbilar. 

 

21.2.2 Installera speciella 

regnvattentunnor vid våra stuprör 

där det finns plats. De nya 100 

och 200 liters regnvattentunnor 

för villor med anpassade 

anslutningar till befintlig stuprör 

och är inte dyra, de är anpassade 

för att slippa insekter och tar inte 

så mycket plats och behöver 

varken el och pump. Blir tanken 

full så fortsätter regnvatten ner i 

stuprännan så det påverkar inte 

dräneringen av husen. Vatten är 

en bristvara i den nya klimatet, Vi 

behöver kunna vattna våra växter och samtidigt spara på vatten, detta går 

inte ihop om vi inte kan återvinna vatten. Det är en mycket stort 

vattenslöseri att låta all regnvatten försvinna ner i dagvatten avloppet 

istället för att återvinna det, vi behöver anpassa oss till det nya klimatet med 

svår torka år varje år. Detta skonar miljön och spara våra pengar men en låg 

investeringskostnad. Business cases skulle estimeras med en break-even vid 

100-200 kubikmeter per tunna, men det viktigaste är miljön anpassningen 

till det nya Svenska klimatet med torka och vattenbrist vilket kommer bli 

vanligare. Regnvattentunnor är enkla att koppla in och ställa bredvid stuprör 
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men en kran på på 100-200 liter, men en dyrare alternativ är att gräva ner 

1500 liter till 6000 liter tankar en annan nackdel är att man behöver 

anordning pumpa upp vatten men kan vara en framtidsplan efter att ha 

använt regnvattentunnor. Man behöver inte regnvattentunnor vid alla 

stuprör så är förslaget att man ställer ut där det finns platser vid 

stuprännorna och speciellt på baksidan så det blir lite mer diskret. 

IRegnvattentunnor finns numera i olika utsende för att passin i miljön på en 

disktet sätt, men den viltigaste delen är inkoplingen till stuprännan, nerdan 

är en finns en produkt referens fån Bauhaus 

https://www.bauhaus.se/regntunna-greenline-200l-gra-1.html  

 

21.2.3 Börja en mindre solenergiprojekt (en villa skala) för utvärdering och lära 

oss hur det fungerar på riktig, för att senare räkna på en riktig business case för 

en större skala. Detta kan till exempel göras med solpanel på föreningslokal 

taket där det är lättare att sätta upp som en billig enkel start. Tillsammans med 

solcellsbatterier idag så skulle förenings byggnaden kunna vara helt oberoende 

av el från elnätet dygnet runt och BRF skull tjäna pengar på att leverera el ut 

till elnätet. Utvecklingen går snabbt, stopp argumentet för några år sedan var 

att solpaneler är för tunga för våra tak håller inte: Dels nu finns det lätta solpaneler 

lösningar och dessutom behöver man inte fylla hela taket, samt idag det finns olika typer av 

takpannor med inbyggda solceller så det blir estetisk med byggnaden, kan vara ett bra läge när 

BRF skall byta takpannor, ser nedan: 

 
Från Augusti 2018 så kräver solceller inte längre bygglov som det var tidigare.  

Strategin kan vara att starta en solcells infrastruktur och senare fylls på 

nyutvecklade effektivare solpaneler successivt även för en minska risk och dyr 

https://www.bauhaus.se/regntunna-greenline-200l-gra-1.html
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engångsinvestering. Sedan 2014 har Jäva området blivit förebild för att 

tillvarata solenergi, som example generera solcellerna på Husbybadet ca. 1.3 

miljoner kWh solel per år enligt kommunen för bara en byggnad. Elpriser 

beräknas att stiga kraftig under kommande år pga. torka och mycket sol som 

gör att det blir svårare att producera el från vattenkraft men gynna solenergi.  

Att närproducera egen energi är det sätt att motverka våran priset och får bra 

ekonomi för BRF och boende. Nu finns många billiga leverantörer och lösningar 

på marknaden och från 1 januari 2018 är investeringsstöd för solceller på 30 

procent. Så BRF fundera på den business casen och för anpassning till den nya 

varma soliga klimatutvecklingen med  en bonus på att kunna sälja gratis 

närproducerad miljövänlig överskottsenergi till elnätet, en sk. Win-win. När det 

nu är enkelt för villaägare att producera egen energi så borde det inte vara så 

mycket svårare för en BRF så det gynnar alla boende. Här finns en referens från 

en BRF i Karlstad som producerar egen solenergi. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/rekordsommar-for-solenergin  
 

Underskriven 

Peter Yeung  

T. 19 

 

 

 

Styrelsen föreslår stämman 
 

• att avslå förslaget.  
Vad styrelsen önskar göra är att arbeta för en klimatanpassad miljö och där 
kommer dessa tre motioner spela en stor roll. Kontakt kommer att tas med vår 
elleverantör för att utreda möjligheterna till laddstolpar. Regntunnor och 
solenergi är också intressanta men behöver utredas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/rekordsommar-for-solenergin
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Styrelsen föreslår stämman 
 

• att avslå förslaget. 

 

 

 

 

Motion 2.3 
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Styrelsen föreslår stämman 
 

• Uppsättning av skyltar 
o att avslå förslagen ”Hastighetsskyltar” och ”Förbjudet att rasta hundar” 

samt att kontakta Trafikkontoret/Stockholm stad för att höra om de kan 
sätta upp P-förbudsskyltar i korningen Svendufvagången/Pargasgatan. 

• Uthyrning av festlokalen Pargasgatan 27 till endast boende i föreningen. 
o att avslå förslaget samt att styrelsen får i uppdrag att utarbeta ett 

styrdokument för uthyrningen som skall innehålla ansvarsfrågor och 
konsekvenser. 

 
 
 

Motion 2.4 
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Styrelsen föreslår stämman 
 

• att avslå förslaget. Det finns idag gästparkeringsplatser utanför återvinningen där 
kostnaden är 50SEK/24 timmar. 

Motion 2.5 
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Motion 2.6 
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Styrelsen föreslår stämman 
 

• att avslå förslaget. Detta är ett arbete som redan påbörjats och som kommer att 
fortsätta. 

 
  
 

Hej, 

Jag bor i Pargas 6 och vi önskar få en ordentlig sittplats vid sandlådan på hörnet. Det 

har byggts fina fikaplatser i området men inte på vårt hörn. 

Ett trevligt satt att umgås med grannar på. 

Vid sandlådan finns det en outnyttjad yta med 2 bänkar utan bord. 

Där passar det bra att ha en fikaplats. 

Det behovs även sättas upp ett staket vid sandlådan då det kör mkt bilar runt det 

hörnet o barnen kan komma springandes ut genom buskarna. Detta ar en 

säkerhetsfråga. Förslaget är att ersätta häcken med staket lågt 

vitt som det är på lekplatsen på Torneågatan o även vid Pargas 4. 

Hoppas ni tycker det är ett bra förslag 

Mvh 

Unni Disch 

P6 

 

Styrelsen föreslår stämman 
 

• att besluta enligt förslaget. 
 

 

 

 

 

Motion 2.7 



 

https://d.docs.live.net/592ef9a69821fca6/Skrivbord/Föreningsstämman 2020/Svar på motioner samt förslag till 
stämma 2020.docx 

 

 

 

 

 

Styrelsen föreslår stämman 
 

Motion 2.8 
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att avslå förslaget.  

 

 

 

Motion till föreningsstämman våren 2020. 

 

Brf Akallahöjden. 

 

Föreeslår att stämman tar beslut om nedanstående förslag till underhållsåtgärder att 

genomföras senast 2020 – 2021. 

Entrétaken bör rengöras och målas (svarta) alt. Ny plåt. 

Nya takrännor vid entréerna. Något måste göras så att vattnet från rännan ej hamar 

på uteplatserna. Finns två bättre lösningar. SER Pargasgatan 48 och Torneågatan 29. 

Entrétak Garage Målas – Lagas 

Entrédörrarna kan med fördel förbättringmålas. 

Listerna i trapphusen – Målas. 

 

Åtgärderna skulle lyfta helhetsintrycket av entrén och trapphus. 

 

B: Westberg 

Torneågatan 13 

 

Styrelsen föreslår stämman 
 
att avslå förslaget. Detta är ett underhåll som ingår i den löpande underhållsplan som 

föreningen beslutat om.  

 

Motion 2.9 
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Motion 2.10 
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Styrelsen föreslår stämman 
 
att avslå förslaget. Vi har sedan den 1/3 -20 ett nytt parkeringsbolag. 


