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Detta nummer är årets sista nummer av Vi på Akallahöjden och det blir kort. Förra
numret var ju lite mastigare och innehöll allmän Boendeinformation till
medlemmar. Hoppas du har hunnit titta på den, där fanns mycket intressant att ta
del av.
Styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar en god jul och ett gott, mycket
bättre, nytt år.

Slänga julpapper
Efter jul blir det mycket förpackningssopor. I vårt återvinningsrum vid garaget
finns avdelningar för wellpappkartonger och för pappersförpackningar
Julklappspapper räknas som pappersförpackningar. I återvinningsrummet går
det även att slänga förpackningar, el-avfall, lampor, batterier. I rummet finns
även en bokhylla där du kan lämna/hämta böcker.
Inget annat får slängas här, inget får ställas utanför återvinningsrummet.
Rummet är stängt nattetid 21.00-07.00
Kommunens återvinningsstation bakom ICA är stängd sedan den 14 december
pga att markägaren sagt upp avtalet. Det går fortfarande bra att lämna
förpackningar och tidningar vid Liedl.

Container efter jul
I slutet av januari kommer föreningen ha en container uppställd på Pargasgatans
vändplats så att det går att slänga använda granar. Containern beräknas vara på
plats den 23-24 jan och upplåst kl 10-18

Var aktsam med juleljusen
Julen är den tid på året då vi
drabbas av flest bränder. Tänk
på att inte lämna ett rum med
tända stearinljus. Se till att dina
brandvarnare fungerar.
Återvinn gärna värmeljusens
aluminiumbehållare, men pilla
alltid ut all stearin och den lilla
plåtbrickan i botten. Då först
kan behållaren återvinnas som
aluminium.

Avgifter för gym och bastu 2021
Hyresavier för de första månaderna under 2021 har sänts ut. Du som nyttjar gym
och bastu brukar få gym-/bastuavgift på första avgiftsavin. Så blir det inte denna
gång eftersom lokalerna tillfälligtvis är stängda. Styrelsen avvaktar läget och
återkommer med information och avier.

Nästa jourdag
Nästa jourdag för styrelsen är den 11 januari efter juluppehållet. Uppkommer
särskilt ömmande frågor som måste lösas innan dess går det att ringa/lämna
meddelande på något av styrelsens telefonnummer. Telefonnummer till
styrelsen finns längre bak i detta blad.
Vår fastighetsförvaltare Primär håller öppet under vardagarna och hänvisar till
journumret förfelanmälan för akuta ärenden under helgerna. Telefonnummer
finns längre bak i detta blad. Den 4 januari finns Primär på plats för den som
behöver hjälp med nyckelärenden e d.

Vart tog julblomman vägen?
En boende på Pargasgatan
26 hade gjort julfint utanför
porten och till och med satt
ut en julblomma som skulle
lysa upp tillvaron. Nu lyser
den bara med sin frånvaro.
Det var tråkigt.

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

•
•
•
•

OBS! Du kan lära dig mycket på att vara med i styrelsen. Sådant som du har
nytta av i ditt boende och kanske också i din karriär!

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.

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)

070-644 36 15
08-12 00 27 08,
felanmälan@primar.se

Felparkering inom området, APCOA:
Felparkering på gatan, Trafikkontoret:

077-140 1020
08-651 00 00(tryck 2)

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. Det går också att kontakta Annica på tel 070-2924962

Do you need translation of this important information? Maybe you have a next
door neighbour who can help you?
Short summary of this newsletter:
-Did you read last issue (nr 4-2020) of Vi på Akallahöjden? It contained 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.
- Be careful with candles and do not leave them unattended. Check your fire alarms
so that they work properly.
- Christmas wrappings can be put in the recycling bin for paper. Cardboard boxes has
it’s own bin. Cardboard must always be folded. Our recycling room is open from 7 am
to 9 pm. Please keep the room in order. Do not put anything outside the room. Please
note that the communal recycling station behind ICA is closed from Dec 14. (The
recycling station behind Liedl is still open)
-A container where you can throw your old Christmas trees is planned to be set up on
Pargasgatan, Jan 23-34. Open 10am to 6pm.
- 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
-

