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Här kommer nu ett nytt nummer av Vi på Akallahöjden. Det blir några fler nummer 
än vanligt denna höst. Det är svårt att hålla fysiska informationsmöten. Styrelsen 
fortsätter att arbeta digitalt så ofta det går. Vi hoppas att alla medlemmar håller 
sig friska från viruset och att vi snabbt går mot bättre tider på den fronten. 

Covid-19-Info 
Jour och möten 
Med utgångpunkt från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och med 
omtanke om de boende beslöt styrelsen i Brf Akallahöjden genomföra några 
ändringar. 
 
Vi stänger den fysiska jouren för våra boende och hänvisar till styrelsens nya 
journummer 0708-766 360 och 0708-766 361 som bevakas under jourtid, 
helgfria måndagar, kl 19.00-20.00 (Obs! tillfälligtvis en halvtimmes utökad tid) 
Ärende som kräver ett fysiskt möte kan efter behov bokas då. 
Du kan också maila styrelsen.akallahojden@akalla.st 
 
Styrelsens möten, budgetmötet, avtalsmöten och leverantörskontakter kommer 
att vara digitala möten. Det årliga ekonomimötet för boende kommer endast att 
presenteras i vårt informationsblad. Frågor kan ställas till styrelsen i samband 
därmed. 
 
Lokalen, Pargasgatan 27, är fr o m vecka 48 pausad för nya bokningar fram 
till mitten av november, därefter avvaktar styrelsen Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer. De innevarande bokningar som fanns har styrelsen hanterat 
med respektive bokare. 
 
Prenumerera på nyheter. För att du ska få snabb information från styrelsen ber 
vi dig prenumerera på nyheter till din mejl. Gå in på föreningens hemsida 
www.akallahojden.se. Gå till Nyheter, där finns prenumerera-rutan. Eller maila 
styrelsen och be om att få bli prenumerant. 
 
Felanmälan görs alltid till vår förvaltare Primär, antingen via föreningens 
hemsida, eller via tel 08- 12 00 27 08. 
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Höjdarseniorernas bangolftävling 
Eva Kjulsten rapporterar: 
Höjdarseniorerna hade onsdagen den 23 september sin årliga tävling på banan i 
Akalla By. Sex lag med tävlande, och personerna som valt att vara publik, njöt 
alla av strålande spel och höstsol- under efterföljande fika utsågs vinnarna: 
 
I damklassen vann Anita Granberg och i herrarnas klass Lars Asplund. 
När man lyckas slå bollen i hål på ett enda slag kallas det ”spik”. Lars Asplund 
vann med två spikar. 
 

   
 

Vi söker en stugvärd till 
Carina Östman heter vår nuvarande stugvärd. Nu söker vi en stugvärd till som 
kan dela denna uppskattade uppgift med Carina. Som stugvärd har man hand om 
Lokalen för uthyrning samt om Övernattningsrummet och ser till att dessa 
utrymmen är fungerande. Städar gör dock de som hyrt och föreningens 
städfirma. Så det är bara det roliga jobbet du behöver göra…… 
Kontakta styrelsen alt Carina om du är intresserad.  
  

   



Men usch! – det här var väl inga hushållssopor! 
 
Vi är flera medlemmar som såg dessa sopor  
ligga utanför ett av sopnedkasten på Pargasgatans 
vändplan.  
 
Väldigt tråkigt och ansvarslöst. Sådana tilltag 
förfular vårt område och gör det oattraktivt.  
 
Vem vill ha det så?  
 
Informera alla som bor i ditt hushåll om vad som 
gäller: 
  
- Hushållssopor, väl förpackade, får slängas i sopnedkasten. Inget annat! 
- Förpackningssopor slängs i grovsoprummet eller i behållarna på ICA-

parkeringen. I grovsoprummet kan du också slänga elavfall, lampor, 
batterier. Inget annat!  Grovsoprummet är öppet 7-21. Du öppnar med din 
låsknapp som du också öppnar tvättstugor med. 

- Har du övriga sopor – grovsopor - som inte passar här får du vara så god att 
åka till en återvinningscentral med dem eller förvara dem hemma och vänta 
till dess att föreningen ställer ut containrar på en städdag (vi brukar ha två 
per år). Förslag på bra återvinningscentral är t ex Lövsta som ligger i 
Hässelby. Det finns också företag att anlita om man inte vill köra själv, eller 
varför inte komma överens med en granne om en gemensam körning till 
återvinningen? 

 
Vad hände med soporna på bilden då? Jo, dem tog vår förvaltare hand om och 
lämnade där de ska lämnas. En ganska dyr behandling för oss alla som bor här. 
Det är väl dumt att vi ska betala för sådana här onödiga arbetsuppgifter?  
 

Tvättstuga 
Kolla alltid en extra gång när du tvättat klart så att du fått med allt hem och inget 
blivit kvar i tvättmaskin, torktumlare eller torkskåp. Kvarglömda kläder sparas 
en månad i korgen i tvättstugan, sen slängs de. 
 
Var extra noga med att städa efter dig i tvättstugan – det är virustider! 
Gör ALLTID detta: Sopa och torka golv. Torka av tvättmaskiner, speciellt i 
tvättmedelsfacken, rengör filtret i torktumlaren. Och från och med nu EXTRA 
NOGA. Tänk på nästa användare! En medlem meddelade mig att hon förutom att 
göra ovanstående sysslor som användaren innan skulle ha gjort också fick städa 
undan matrester! (P11) 
 

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg 
Du har väl kollat att din hemförsäkring har bostadsrättstillägg? Det senare är en 
tilläggsförsäkring som täcker dina kostnader om det skulle uppstå skador som 
kan påverka fastigheten, t.ex. en vattenskada.  



Akallahöjdens styrelse kan kontaktas via följande alternativ 
 Styrelsens jour.  

– OBS!  Under covid19-tider gäller telefonkontakt –  helgfria 
måndagar kl 19.00-20.00,  
Tel 0708-766 360 och 0708-766 361 

 E-posta till styrelsen.akallahojden@akalla.st 
 Lägg ett brev i lådan på Pargasgatan 27. 

 

Viktiga telefonnummer 
Boendeväktare, Securitas:                              
Primär Fastighetsförvaltning  (FELANMÄLAN) 
  
Felparkering inom området, APCOA:          
Felparkering på gatan, Trafikkontoret:      

Viktiga telefonnummer 
070-644 36 15 
08-12 00 27 08,  
felanmälan@primar.se 
077-140 1020 
08-651 00 00(tryck 2) 

 

Do you need translation of this important information? Maybe you have a next 
door neighbour who can help you?  
 

Summary of this newsletter: 
- Covid-19 Information. As for now the Board’s office will not be open on Monday’s. 

Instead you can reach the persons on call, on non-holiday Mondays between 7 and 
8 pm. via these phone numbers: 0708-766 360 and 0708-766 361 
Please apply to the advices from the Public Health Agency of Sweden: 
 

- Refrain from staying in indoor environments such as shops, malls, museums, libraries, bath- 
  houses and gyms. Necessary visits to, for example, grocery stores and pharmacies can be made.  
    

- Refrain from participating in, for example, meetings, concerts, performances, sports training,     
  matches and competitions. However, this does not apply to sports training for children and        
  young people born in 2005 or later. 
    

- If possible, avoid having physical contact with people other than those you live with. This  
  includes a dissuasion from arranging or participating in a party or similar social gathering.   
    

- Necessary close contact, such as during care visits and medical examinations, is not covered by     
  the council. However, it is important to keep in mind that anyone who has symptoms that may     
  be covid-19 should avoid any close contact with others. 
 

- Check so that you do not forget clothes in the laundry room. They will be kept 
for a month, then thrown away. Be extra careful to clean after you in the 
laundry room – it is virus times! Clean the floors, wipe off the laundry machines, 
empty the filter in the dryer, take away your own garbage! 

- You must throw trash according to our rules. It is very expensive for us all to 
transport away garbage that you just drop wherever. Inform your household 
members. If you need further updates, please contact the board, we will help. 

- You must have a proper home insurance. Be sure to ask for the extra included 
insurance “Bostadsrättstillägg” 

- Property manager, Primär, phone number: 08-12 00 27 08 or 
felanmälan@primar.se 

 

"Vi på Akallahöjden är sammanställt av styrelsen i  Brf Akallahöjden/Annica Sunnerfors. 
Om du har något du vill ha infört i bladet kan du skicka det som e-post till 

styrelsen.akallahojden@akalla.st 
eller lämna det i pappersform i föreningens brevlåda vid föreningslokalen, Pargasgatan 27. 
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