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Detta nummer av Vi på Akallahöjden blir kort. Men det innehåller en bilaga - 
”Boendeinformation” – som är synnerligen viktig att ta till sig!  LÄS DEN!!  
 
Detta nummer innehåller också information om föreningens ekonomi – den 
information som ett ”normalt” år brukar tillhandahållas på ett ekonomimöte för 
medlemmarna. Vi får hoppas att nästa år kan vara annorlunda. Håll i och håll ut! 
 
 

Boendeinformation 
Styrelsen har under hösten arbetat mycket med att uppdatera den information 
som funnits för oss som bor på Akallahöjden. Den har tidigare bl a kunnat hittas i 
ett ABC på hemsidan och i ett informationshäfte har delats ut till nyinflyttade. Nu 
är informationen väl genomgången, synkad och uppdaterad och styrelsen har 
sammanställt allt i dokumentet ”Boendeinformation”.  
 
Som bilagor, vidhäftade längst bak i dokumentet finns föreningen 
Ordningsregler och föreningens Stadgar.  
 
Läs denna information! Spar den! Ta fram och titta på dokumenten om du 
undrar något! Informationen kommer också att finnas på hemsidan.  

Trädgård 
Avtal med vår trädgårdsentreprenör är nu omförhandlat och klart. 

Uteplatser 
Styrelsens markgrupp har nyligen satt upp information om uteplatsers storlek 
etc. Om du har en uteplats, bläddra fram till detta avsnitt i boendeinformationen. 
De flesta boende i föreningen hanterar sin uteplats på ett regelriktigt sätt. En del 
gör det inte. Kolla om du gör rätt, gör ev justeringar om så skulle behövas.  
  



Dörrar till balkonger och uteplatser – kan behöva smörjas 
 
Dörrarna till våra uteplatser har en 
låsanordning som benämns 
spanjolett. Spanjoletten ska gå lätt 
att öppna och stänga. Om den börjar 
kärva beror dit i regel på att den 
behöver smörjas. Smörj den gärna en 
gång om året. Låsspray finns att köpa 
hos låssmeder, i järnaffärer och 
byggvaruhus. 

  

Julbelysning 
Föreningens julbelysning vid Pargasgatans vändplan ser i år lite annorlunda ut:  
en ”ljusgran” i flaggstången istället för en riktig gran. Gå gärna och titta! 
 
Julbelysning på din egen uteplats eller balkong kan vara trevligt. 
Arrangemanget måste dock vara monterat på ett el-säkert sätt för el ute. Det 
finns regler för detta. Kontakta styrelsen innan du gör något som du annars 
kanske måste ta bort. Tänk också på dina grannar när du går ”all in” bland de 
saluförda juldekorationerna. Lyser de för starkt rätt in till grannarna eller 
blinkar det som värsta diskot kommer det också att uppfattas som störande, och 
då måste det kanske också bort. Och så var det ju det där med smaken – den är ju 
som baken delad. Vad är stilfullt och vad är det inte? Ska det vara traditionella 
varmvita lampor, eller inte? Frågorna hopar sig… 

Höjdarseniorerna 
Vi riktar ett stort tack till de fem damerna inom 
föreningen som har hand om Akallahöjdens egen 
pensionärsklubb, Höjdarseniorerna. Det är Gunilla, 
Eva, Raili, Leena och AnneKristin som så för-
tjänstfullt ordnat seniorluncher, bangolfträffar m m. 
Nu hålls inga möten av förståeliga skäl. De fem 
damerna har istället delat ut en pampig amaryllis 
(+glögg om man var två seniormedlemmar i 
familjen) till alla Höjdarseniorer som betalat årets 
avgift. Det blev mycket uppskattat.   

Valberedningen vill komma i kontakt med 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. 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.  
 

 Lars Asplund, P30    (070 – 240 66 57,  lars.asplund@bahnhof.se)  
 Anne-Marie Andersson, P1   
 Eva Kjulsten, P38 

 Yngve Segerström, T47 

Rapport från Städpatrullen 
Under hösten 2018 gick Valberedningen sina ”Knacka-på-dörren-turer” för att 
hitta kandidater till Styrelsearbetet. Vi förvånades över hur skräpigt det var på 
vår ”Höjd”. Så i januari 2019 startade ”Städpatrullen” sina fredagsrundor.  
 

 
 

Vi samlas vid P27 kl 10, tar på handskar och tar med soppåsar. Vi går runt hela 
”Höjden”och plockar fimpar, snuskuddar skräp, och sopor i alla former. 
Nere i Återvinningsrummet viker och sliter vi isär alla stora kartonger, sorterar 
fellagda sopor i rätt binge och sopar golvet. 
 

Hoppas ni tycker att vårt arbete syns. 
 

Hälsningar från ”Städpatrullen” 
Lars, Anne-Marie, Yngve, Eva och Jocke. 
 

 

PS. 
Vi vill att personen som fortfarande inte 
vet var glasåtervinningen finns, slutar med 
att kasta in sina stora gröna urdruckna 
Jägermeister-flaskor i dungen utanför 
garagets utgång mot Marie-hamnsgatan. 
 

Tack. 
 

All heder åt detta utmärkta initiativ. Synd att det behövs, reflekterar 
redaktören. Om alla skötte sig skulle ju denna initiativrika och energiska grupp 
kunna göra roligare insatser för föreningen och sig själva! Något skräp kan 
säkert komma till från utomstående personer som inte nås av detta meddelande, 
men nyckel till soprummet ska de ju ändå inte ha! Att det är snyggt runtomkring 
oss är ett GEMENSAMT ansvar.   



Föreningens ekonomi 
Vanligtvis brukar föreningen ha ett informationsmöte för de boende angående 
föreningens ekonomiska situation. Så blev det inte under detta besvärliga 
pandemiår. Vår ekonomiansvarige, Martin Nylander redovisar därför i stället 
här i tidningen om de viktigaste punkterna angående ekonomi: 
 

 
 
Statsminister Per Albin Hansson (1885 – 1946) sade i ett berömt tal den 27/8 -
39 att “Vår beredskap är god”. Vi kan säga att “Vår ekonomi är god” och då talar 
vi sanning vilket de flesta säger att Per Albin inte gjorde.  
 

 Vi har ett positivt resultat för årets första 10 månader på 4.004.931 

att jämföra med 3.687.595 för året 2019. Även november ser ut att bli en 

månad med överskott. 
 

 Likvideten är mycket god. Vi hade vid månadsskiftet oktober/november 

7.463.880 i “kassan”  att jämföra med år 2019 och samma period 

6.088.954.  
 

 Den mycket goda likviditeten innebar att styrelsen beslutade att 

lösa ett av lånen som löpte ut den 1/12 -20 på 2.750.744. Detta i sin tur 

innebär att vår räntekostnad per år sjunker med 400.000 och  räntorna 

med ungefär 30.000. Vår totala skuld är numera 20.688.582 och det 

betyder att vi har lån på 1.009 per kvadratmeter vilket anses som mycket 

bra. Snittet för Sveriges bostadsrätter är 5.700. Nya bostadsrätter har i 

snitt en låneskuld på 11.850 per kvadratmeter men samtidigt väldigt låga 

underhållskostnader.  
 

 Underhållsplan för åren 2021 – 2029 togs vid det digitala budgetmöte 

styrelsen hade den 21/11 -20. För året som komma skall är beloppet 

2.155.000 och innehåller bommar/trafikhinder vid våra fem infarter, 

dörrstängare till våra branddörrar och portar, byte av värmerör i bjälklag, 

anskaffning av ny digital plattform och filmning en liten del av våra 

avlopp för att konstatera status på dessa. Vi kommer också att löpande 

byta radiatorventiler när dessa felanmäls och “fixargruppen” kommer att 

restaurera planket vid P27. Alla större arbeten kommer att upphandlas på 

brukligt sätt.  

Med detta sagt så bestämde styrelsen att inga avgiftshöjningar kommer att ske 
under 2021. 
 



 
 

Städavtal 465 000 
Vattenskador 390 988 
UH värme  326 625 
UH ventilation 484 875 
UH el 368 325 
Fjärrvärme 2 126 773 
Tomträttsavgäld 976 250 
Fastighetsskatt 417 844 
Förvaltning 658 492 
Avskrivningar 852 020 
Räntekostnader 217 477 
Bevakning 296 488 
 
Totala kostnader 11 263 030 

 
Frågor om vår ekonomi  kan ställas till Martin Nylander på mail, 
nilsmartin.nylander@gmail.com 
 
 

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. 
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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:      

 
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?  
 
Short summary of this newsletter: 
-This issue of Vi på Akallahöjden contains an attachment which is very useful. The 
board has compiled everything you need to know about living on Akallahöjden, our 
common House Rules and our Statutes. If no one can translate for you, you are 
welcome to contact the Board, see contact details above. 
 
-Brf Akallahöjden’s economy is good. There will be no increase of fees for the next 
year. For further questions, please contact nilsmartinnylander@gmail.com 
 
- Christmas lights on your balcony or porch must be mounted according to rules for 
outdoor lights. Otherwise it needs to be removed. Too bright lights and blinking lights 
can be very disturbing for your close neighbours… 
 
- Littering in our immediate area is a problem. You must follow the instructions for 
where to put your garbage. Every week a group of neighbours is patrolling our 
neighbourhood. They do not want to handle more garbage.  If you are unsure where 
to put things, please contact the Board, see details above. 
- Do you have skills and interest to be on the Board?. Please contact the Chairman of 
The Nomination Committee, lars.asplund@bahnhof.se 
 
- 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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