INFORMATIONSBLAD FÖR BRF AKALLAHÖJDEN

Nr 1/2021

Här är första informationsbladet för i år. Vi märker att ljuset återvänder nu. Låt oss se fram mot ett
nytt och bra och friskt år. Läs speciellt valberedningens uppmaning nedan. Alla i föreningen kan ha något att tillföra. Det är det som ett boende i en bostadsrättsförening går ut på.

Valberedningen vill komma i kontakt med dig!

Vi i valberedningen haller pa att leta medlemmar som kan vara med i styrelsen for Brf Akallahojden. Vi soker
personer som har erfarenhet av olika omraden, bade praktiska och teoretiska. Vi vill att styrelsen ska besta av
manniskor i olika aldrar.
Manga av er som bor pa Akallahojden har goda ideer om vad som kravs av en styrelse for att det ska fungera
sa bra som mojligt. Vi vill garna hora om de ideerna.
Ar du intresserad av att sjalv arbeta i styrelsen eller har fragor om vad styrelsearbetet innebar?
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 Segerstrom, 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!

Har du en speciell kompetens, men inte riktigt tid att engagera dig i ordinarie styrelsearbete?
Styrelsen kan ändå ha hjälp av dig som adjungerad ledamot. Tala om vad du är bra på! Det är bra att
ha en kompetenspool.

Andrahandsuthyrning
Om du behöver hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens skriftliga tillstånd, annars riskerar du att bli av med din bostadsratt i en juridisk process.
Enligt vara stadgar, §40, far en bostadsrattshavare upplata sin lagenhet i andra hand till annan for sjalvstandigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Styrelsens samtycke bor begransas till viss tid
och ska lamnas om bostadsrattshavaren har skal for upplatelsen och bostadsrattsforeningen inte har nagon
befogad anledning att vagra samtycke.
Att den som ager lagenheten och har medlemskap i foreningen ska bo i sin lagenhet ar dock sjalva grundiden
med en bostadsrattsforening. Darfor kraver styrelsen att goda skal finns for att tillstand till andrahandsuthyrning ska beviljas .

Container uppskattad
Containrarna for grovsopor som var uppsatta pa vandplanerna den
23 och 24 januari tycktes vara uppskattade av de boende. De blev
bada fyllda. Instruktionerna var att inte slanga miljofarligt avfall
eller elektronik samt att inte stalla nagot utanfor containrarna.
Medlemmar i styrelsen agerade containervardar under den tid containrarna var oppna. Till var besvikelse har nagon efter stangning
tippat av en kyl/frys, en TV, farg m m utanfor containern. Detta ar
naturligtvis inte tillatet! Detta tilltag kommer nu att kosta foreningen en extra hamtning av nagot som den enskilde ska sta for. Vi vet
ju inte om det var nagon i var forening som tippat det men det var i
alla fall nagon som fatt reda pa att det stod container dar.

NEJ, inte tillåtet!

Fultippning—nej tack!
Nar det inte finns container far du kora dina grovsopor till narmaste atervinningscentral Kan du inte kora dem dit sjalv sa finns det
foretag att anlita for snabb hjalp. Atervinningscentraler finns t ex i
Sundbyberg, Bromma, Hasselby. Dar kan du ocksa lamna miljofarligt avfall. Eller ocksa passar du Stockholms Stads Mobila Miljostation nar den ar i Akalla. For turlista se nedan. Byter du vitvaror sa
kan du leverantoren av den nya utrustningen att ta hand om det
som ska slangas.

NEJ, inte tillåtet!

Till hoger ar ett annat exempel pa en ”fultippning” for en tid sedan.
Flera boende har reagerat pa detta. Sa har far det inte se ut! Det ar
alltid ditt ansvar att gora ratt!

Mobila miljöstationen

Akalla

Till den mobila miljostationen kan du ta dit barbara avfall. Det kan t ex
var en fargburk eller en mikro eller nagot annat du sjalv orkar bara dit.
Den mobila miljostationen stannar bakom ICA i Akalla.
Har ar tidtabellen.

Mariehamnsgatan, bakom ICA

Pa svoa.se/mobila finns info hur du anmaler dig for att fa en paminnelse pa sms nar mobila miljostation.
Las mer pa Stockholm Vatten och Avfall om avfallsfragor,

stockholmvattenochavfall.se

Lör 13 mars

12.00-13.00

Ons 21 april

18.00-18.20

Lör 15 maj

12.00-13.00

Tis 24 aug

20.05-20.35

Lör 18 sept

12.00-13.00

Ons 3 nov

18.00-18.20

Lör 13 nov

12.00-13.00

Garageburar - inte förråd!
Det har noterats att en del garageburar borjar likna forrad. Pa din garageplats far du forvara ditt fordon
och ett set av vinter-/sommardack. Inget annat. Forutom att det ser skrapigt ut sa bryter det mot gallande
brandskyddsregler. Om du kanner att detta beror dig, vanligen stada bort din grejer, plastskynken som
satts upp som insynsskydd etc. Gor det nu! Styrelsen kommer att foreta en inspektion.

Gnäll och gnäll och gnäll…..
Styrelsen far da och da in rapporter fran boende om sadant som inte fungerar bra och vill att styrelsen ”gor nat”. Ibland gar det inte att gora nagot
annat an att informera och hoppas att informationen traffar den det beror.
Har kommer nu lite information som kan uppfattas som gnalligt men som
behover upprepas, eftersom det faktiskt ar dessa regler som galler.

Trappuppgångar

Ny skyltning

Nagra ord om trappuppgangar kanns aktuellt.

Nu har vi, enligt tidigare beslut, fatt upp skyltarna pa
omradet angaende bilfritt omrade och rastning av
hundar.

Vadrar du i trappuppgangen? Vädra då snabbt så
att det inte blir utkylt. Vi spar pa uppvarmningskostnader om vi haller fonster och dorrar stangda.
Trappuppgangarna ar vara utrymningsvagar. Darfor
skall inget som kan brinna forvaras dar. De ganger vi
har delat ut detta infoblad har vi konstaterat att det
fortfarande pa somliga stallen forvaras en del personliga foremal i trappuppgangar. Sa bort med leksaker, kartonger, sopor, skor, dörrmattor etc.
Det ar ocksa en vanlig gest mot dina grannar att de
slipper motas av dina personliga tillbehor i den gemensamma trappuppgangen. Vid en brandbesiktning
far vi nedslag pa sadant bums!

Som en av skyltarna anger sa har vi ett BILFRITT
omrade. Det innebar att man alltid sa langt det ar
mojligt skall undvika att kora sin bil in pa omradet.
Snabba i– och urlastningar ar tillatna. Men du kan
inte kora in pa omradet och lamna din bil mer an 10
min, som lastningen kan beraknas ta. Att t ex agera
taxirorelse och hamta upp fullt friska personer utan
tung packning inom omradet ar inte tillatet. Man far
vanta pa gatan. Informera aven dina besokare om
att har ar bilfritt omrade och –p-forbud.

Den rara skylten om vara husdjur talar for sig sjalv.
(Obs! samma sak galler naturligtvis i kallargangar –

rensa dar med! Dina personliga tillhorigheter far du
ha hemma eller inne i ditt kallarkontor.)
Det finns tva saker som far sta i trappuppgangen, under trappan, eller pa trappavsats: en rollator eller ett
barnvagnschassi som anvands frekvent. Barnvagnsinsatsen tar man in. Det gar naturligtvis ocksa att prata
ihop sig med de andra i porten om vem som ska anvanda platsen i utrymmet invid porten (de gamla
soprummen). Detta utrymme tillhor alla i porten.
Kanske nagon just nu anvander barnvagn, rollator,
cykel varje dag etc. Men glom inte bort att stada undan om du har saker som inte langre ofta anvands
har. Detta ar inte ditt forrad.

Kommande underhållsåtgärder
Vid det senaste budgetmotet, ett digitalt sadant, som holls den 21/11 -20 bestamdes att:
• Vi skall byta varmeror i bjalklag under 2021. Det galler fastigheterna P1 – P5, P7 – P9, P11 – P15,

P14 –P18, P20 – P24, T9 – T13 och T19 – T23. Vi har tidigare bytt i P10 – P12 och T15 – T17. Vi gor
detta nu eftersom vi vid tva tillfallen haft stora vattenlackor med panikutryckningar. Dessa ror, bade
tillflodet och returen, rostar sonder utifran och det kanske inte ar sa konstigt da de funnits pa plats
sedan husen byggdes.
• All takventilation, en for varje port (58 stycken), skall gas igenom, servas och eventuellt bytas ut.

Detta beslut grundar sig pa att vi den senaste tiden haft ett antal fall dar ventilationen i kok och badrum
slutat fungera och inte suger ut som det skall. Ventilationen har statt stilla helt enkelt. Åtgärden sker
dock först år 2022.
• Vi skall filma en del av vara avloppsstammar for att fa status pa

dessa.
• Dorrstangare och branddorrar skall uppdateras
• Resterande radiatorventiler skall bytas ut vid fel och efter hand
• “Fixargruppen” skall ordna ett nytt plank vid P27.

Allt detta ar budgeterat till knappa 2,3 miljoner.

Siffror på din dörr
Vad betyder siffrorna som finns pa din dorr egentligen? I exemplet har gallande porten Torneagatan
41 kan man se de tre olika beteckningarna.
223 ar den numrering som HSB satt pa lagenheterna. Varje lagenhet har en unik siffra. Detta nummer kan mojligtvis vara bra att ha reda pa nar du som medlem i foreningen gar pa foreningsarsmote
sa att du blir avprickad i ratt lagenhet.
89 ar samma slags unika lagenhetsnummer som JM en gang satte pa lagenheterna. Det var JM som
en gang var byggherre for vart omrade, Det numret behover du inte halla reda pa.
1202 ar numreringen av lagenheter endast i respektive port. Det anger i det har fallet att det ar lagenheten till hoger pa vaning 2 pa Torneagatan 41. LM star for Lantmateriet och det ar detta nummer som anges i din folkbokforingsadress. I enstaka fall har styrelsen upptackt att nagon dorr varit
felmarkt och det kan ju naturligtvis leda till att post kommer fel och att nagon skriver sig fel. Nu ska
dorrar vara ratt markta sa det bor inte handa av detta skal.
Har du inga sadana har nummer pa din dorr?
Da kan det vara sa du, eller den som agde
lagenheten innan dig, har bytt ytterdorr och
glomt att flytta over numreringen till den
nya dorren. Om du ar intresserad av att fa
dit numret igen kan du kontakta styrelsen.

Varför heter det Akalla?
Har du nagonsin funderat over vad namnet Akalla kommer ifran och betyder? I boken ”Akalla”, utgiven
av JM Byggnads och Fastighets AB 1988, kan man lasa foljande:
”Namnet Akalla är känt sedan 1323 då det skrevs Akarli i ett
testamente. Det var Uppsala domkyrka som fick ett halvt
markland i gården Akalla, Spånga socken (”in villa akarli
parochia spangum”). Andra stavningar är Akarle 1344 och
Akarla.

Långfärdsskridskor
Ar du sugen pa att aka langfardsskridskor? Har
finns ett par knappt anvanda att ta over inklusive
kangor. Kangorna har storlek 41. Skridskorna ar
forstas reglerbara i storlek.

Namnet brukar jämföras med det sörmländska Akarby.
Båda namnen antas gå tillbaka till ett gammalt ord ”akarlar”
eller ”åkarlar”, dvs karlar som bor vid ån. Ån i Akallas fall är
Igelbäcken som korsar Akallas ägor. Ån kallas ibland för
Akallaån. Namnet innebär alltså att detta var den by eller
gård som tillhörde åkarlarna, åkarlarnas by. Det fornnordiska ordet ”akarlar” är inte känt någon annan stans än i
dessa båda bynamn.

Overtas mot en symbolisk summa.
Kontakta Annica, 0702924962.

Gamla akallabor brukar kalla gärdet öster om Akalla by för
Dalkarlsvändet, Det är där Trädgårdsstaden ligger nu. Enligt
den lokala traditionen slog dalkarlarna läger där när de gick
till Stockholm för att uppvakta Gustav Vasa. Gärdet blev
vändpunkten för huvuddelen av följet innan de gick hem till
Dalarna igen.”

Do you need translation of this important information?
Maybe you have a next door neighbour who can help you?
Short summary of the most essential in formation in this newsletter
Please follow our rules for garbage.
If you do not know the rules, ask the Board before you dump!

Household garbage go into our bins at Torneågatan and Pargasgatan. The garbage collector will not
pick up junk that you place outside the bins. If you have rubbish that does not go into the recycling bins
(by the garage) or into the household garbage bins you must transport it to the recycling centrals
(Återvinningscentral). If you cannot drive there or use a transporter firm, you will have to save your
stuff at home until we place a container for these things. The board will notify you when. Usually we
have containers during our cleaning days in the spring and in fall and after Christmas/New Year. If you
have questions or thoughts about the garbage situation please contact the Board. Useful website:

stockholmvattenochavfall.se
Subletting:
According to our statutes you always have to have a written permission from the Board to sublet
your apartment. Unauthorized subletting can be a legal matter and you may risk to loose your apartment.
***

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

Föreningsårsstämma 2021
Datum for foreningsarsstamma 2021 ar den 27 maj.

Motioner
Motioner for 2021 ars foreningsstamma skall enligt stadgar §15
lamnas innan februari manads utgang 2021.

Boendeinfo

Prenumerera på nyheter

Ett dokument med detaljerad information om Brf
Akallahojden och vad som galler i foreningen
delades ut till medlemmarna i november 2020
Om du inte har kvar/inte fatt dokumentet sa gar
det att ladda ned fran foreningens hemsida
www.akallahojden.se,

For att du ska fa snabb information fran styrelsen ber vi dig prenumerera pa nyheter till din
mejl. Ga in pa foreningens hemsida
www.akallahojden.se.

Ga till Nyheter, dar finns prenumererarutan.
Eller maila styrelsen och be om att fa bli prenumerant.

Kontakt styrelsen
OBS! Under covid19-tider gäller telefonkontakt, helgfria måndagar kl 19.00-20.00,
•

Tel 0708-766 360 och 0708-766 361

•

Mejl: styrelsen.akallahojden@akalla.st

•

Lagg ett brev i ladan pa Pargasgatan 27.

Bidrag till tidningen
Om du har nagot du vill ha infort i bladet
kan du skicka det som e-post till
styrelsen.akallahojden@akalla.st
eller lamna det i pappersform i foreningens
brevlada vid foreningslokalen, Pargasgat. 27.
Det gar ocksa att kontakta Annica pa telefon
0702924962.

Viktiga telefonnummer
Boendeväktare, Securitas:
070-644 36 15
Primär Fastighetsförvaltning :
(FELANMÄLAN)
08-12 00 27 08
felanmälan@primar.se
Felparkering inom området, APCOA:
077-140 1020
Felparkering på gatan,
Trafikkontoret:
08-651 00 00(tryck 2)

