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Mars månad har anlänt och äntligen tittar vårblommorna fram!

Ett bättre bokningssystem
Vi har idag ett bokningssystem som inte langre hanger med i utvecklingen. De har systemen ar idag sa gamla
att det borjar bli svart att hitta reservdelar, och service- och reparationskostnaderna okar. Vi kan inte uppgradera hardvaran och mjukvaran utvecklas inte langre vilket innebar att vi ar mycket begransade i vilka
tjanster vi kan ansluta for bokningar, kodlas for portar och framtida anvandning av t ex mobila appar.
Till vart bokningssystem ar ocksa kopplat tilltradesskydd med knappar for tillgang till vara gemensamma
utrymmen som tvattstugor och garage. Vara kodlas ar slitna och anvander en gammal teknik med lag sakerhet, da knapparna kan kopieras utom var kontroll.
Det gor att vi nu tar ett helhetsgrepp och byter ut stora delar av vart system. Med det draget fa vi tillgang till
nya battre administrationsverktyg, battre styrd sakerhet och ett system som ar forberett for att kunna ansluta nya, moderna tjanster och utrustningar sasom mobila appar, kopieringsskyddade lasknappar samt
kopplingar till andra system.
Det har innebar ett storre ingrepp under en mycket begransad tid da vi kommer att behova stanga tvattstugorna ett par dagar samt att alla kommer fa nya lasknappar. Vi gor naturligtvis allt vi kan for att fa det ska ga
sa smidigt som mojligt.
Ingen tidplan ar spikad i dagslaget men vi kommer att informera om vad som omfattas av forandringen, tillvagagangssatt, hur ni paverkas och tidpunkter i god tid innan arbetet paborjas. Om du har fragor runt detta
projekt, maila fragorna till adressen knappbyte@akallahojden.se.

Nya kameror i garaget
Vara sex kameror i garaget och i atervinningsrummet har varit ur funktion. Nu byts de till en modernare
sort. Samtidigt sattes en kamera upp i vardera trappuppgang i garaget.

Insändare
Återvinningsbokhyllan
Jag ar den som forsoker
halla ordning i bokhyllan i
vart atervinningsrum. Jag
blev en aning irriterad
over att mitt uppdrag forsvaras. Till dig som tog
dammvippan som låg
ovanpå denna hylla,: Var
vänlig och lägg tillbaka
den! Den anvander jag
mellan varven att damma
hyllorna med. Den ar den
andra som ”forsvinner”,
och jag har nu ingen lust
att bekosta en ny. / Carina

Statistik visar få inbrott
Vi begarde statistik pa inbrott fran polisen, och var
poliskontakt konstaterar att vart omrade sticker ut i
statistiken;; vi har fa inbrott pa vara adresser.
2020 Pargasgatan
Torneågatan

3 inbrott (feb, maj, dec)
2 inbrott (jan)

2019 Pargasgatan
Torneågatan

0 inbrott
0 inbrott

Tack!
Tack till alla er som tagit
bort det som inte hor
hemma i trappuppgangen!

Islyktor
Vi ar nagra boende som
gjorde islyktor under var
kalla period. Vi satte ljus i
sa det lyste under en del
av den morka tiden pa
dygnet. Det var valdigt
uppskattat av manga pa
Hojden. Vi blev ledsna/
arga da nagon tog de
bagge lyktorna utanfor Pargasgatan 30, den 12 februari, och nagra dagar senare den ena utanfor Torneagatan 17. Det enda som gladde mig var att det
ett par dagar senare blev mildgrader och den
smalte. / Carina

Blommor vid portarna
Om styrelsen aven detta ar
fattar beslut om inga sommarblommor, sa foreslar
jag er boende att tillsammans med mig bilda en
grupp sa vi kan ordna fram
perenner/flerariga vaxter
istallet till dem som ar intresserade och kan ta hand om det.
Om du ar intresserad kontakta mig garna.
Carina Ostman, Torneagatan 17
073-157 3352, c.ostman@live.se

Att inte borra i ledningar ...
Man vill verkligen undvika att borra i vattenror och
elledningar nar man renoverar, eller gor nagot
mindre kravande jobb hemma. Det blir sa trist om
olyckan ar framme. Dels for dig sjalv som far ett forsakringsarende och besvar med aterstallande och
dels for grannar som kan drabbas, med vidare renoveringar och/eller vattenavstangning. Om det lacker ut mycket vatten ur vart system sa blir det ocksa
hogre vattenkostnader for foreningen, att fordela pa
alla.

Kontakta styrelsen for rad innan du borjar renovera. Hantverkarna brukar ha instrument som visar
var vattenror, elledningar och reglar ligger i vaggar.
Anlita certifierade hantverkare. Kolla att de har forsakring.
Sen ar en del vattenlackor forstas dolda och inte
sjalvforvallade och de ar lika trista och dessutom
svara att forutse.

Primär ringer två gånger
Nar du gjort en felanmalan gor var forvaltare Primar tva forsok att boka tid for hembesok.
Om anmalaren inte svarar laggs felanmalan ned och da far du gora en ny anmalan.

Do you need translation of important information in this newsletter?
Maybe you have a next door neighbour who can help you?
Short summary of the most essential in formation in this newsletter
• Coming changes regarding our booking system.

Our present booking is getting old. We are having difficulties to find spare parts, and service and repair costs are increasing. We cannot upgrade the hardware and the software is
no longer being developed, which means that very limited services can be added for bookings, code locks for doors and a future use of e.g. mobile apps.
Our booking system is also linked to key tag access to our common areas such as laundry
rooms and garages. Our code locks are worn and use old technology with low security, as
key tags can be copied out of our control.
This means that we need to oversee and replace large parts of our system. Doing that, we
get access to new, better administration tools, better security and a system that is compatible with modern services and equipment, such as mobile apps, copy-protected key tags.
This means a major intervention for a very limited time as we will have to close the laundry
rooms for a couple of days and everyone will get new key tags. We will do everything to
make it go as smoothly as possible.
At present there is no fixed working schedule, but we will inform you in good time about
when and how you will be affected.
• Low burglary rate in our area. Statistics from the Police shows that we have had a very low

burglary rate on our addresses: 5 burglaries in 2020, 0 in 2019.
• The broken survelliance cameras in the garage and the recycling room have been repla-

ced, and two cameras have been put up in the staircases of the garage.
• Renovating? Please contact the board before starting major renovation.
• Our bathrooms were originally built for using bathtubs, now many have only showers. Please

dry up and air well so that your window frames do not get wet and spoiled.
***

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

Akalla

Mobila miljöstationen
Till den mobila miljostationen kan du ta ditt barbara miljofarliga 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.
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

Mariehamnsgatan, bakom ICA
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

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.

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.

Ga till Nyheter, till rutan for att prenumerera.
Eller maila styrelsen och be om att fa bli prenumerant.

Viktiga telefonnummer
Boendeväktare, Securitas:
070-644 36 15
Primär Fastighetsförvaltning :
(FELANMÄLAN)
08-12 00 27 08
felanmälan@primar.se

Bidrag till tidningen

Primar kontaktar dig (tva forsok) efter felanmalan.
Om du ej svarar da maste du gora en ny anmalan.

Om du har nagot du vill ha infort i bladet
kan du skicka det som e-post till
styrelsen.akallahojden@akalla.st

Felparkering inom området, APCOA:
077-140 1020

eller lamna det i pappersform i foreningens
brevlada vid foreningslokalen, Pargasgat. 27.
Det gar ocksa att kontakta Annica pa telefon
0702924962.

Felparkering på gatan,
Trafikkontoret:
08-651 00 00(tryck 2)

