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Alla boende på Akallahöjden
tillönskas en

Glad Påsk!
Byte av låsknappar
(Denna information har också delats ut i personliga brev till alla lägenhetsägare)
Föreningen byter nu ut delar i vart alderstigna bökningssystem. Vi kömmer pa sa vis fa ett mödernare system
med högre sakerhet.
Vart bökningssystem ar öcksa köpplat till atkömst till vara gemensamma utrymmen söm tvattstugör, garage, gym, bastu, övernattnings- öch festlökal. Det betyder att du behöver få nya låsknappar/nyckeltaggar. Bytet av lasknappar kömmer att ske i styrelselökalen, Pargasgatan 27 under följande tider:

14-16 april kl 13-17 + kl 19-21
19-23 april kl 13-17 + kl 19-21
Vi gör naturligtvis allt vi kan för att fa det ska ga sa smidigt söm möjligt öch haller generösa öppettider för att
alla ska kunna kömma under denna tidsrymd. Om det blir kö kömmer vi att sköta den pa ett cörönasakert
satt. Har du andra styrelsearenden an byten av lasknappar hanvisar vi dig till att köntakta styrelsen andra
dagar an dessa.
Det ar du söm ar lagenhetsagare söm skall hamta lasknapparna. Tag med ID-handling.
Om du har en gödkand andrahandsuthyrning kan din gödkanda hyresgast hamta lasknapparna. Andrahandshyresgasten tar med ID-handling.
Du kömmer att fa kvittera ut en pase med 3 st nya låsknappar. Pa pasen star en fyrsiffrig unik kod. Köden
ska du ha nar du anvander föreningens lökaler (bastu, gym, övernattning öch festlökal). I öch med kvittensen
förbinder du dig att förvara lasknapparna pa ett betryggande satt sa att de inte kömmer i nagön öbehörigs
hander. Vid förlust av lasknapp kömmer du att debiteras för ny lasknapp.
Efter knappbytet kömmer tvattstugörna att vara stangda nagra dagar för praktiskt arbete med nya systemet.
Vi kömmer att meddela vilka dagar detta blir. Om du har fragör runt detta pröjekt, maila fragörna till
adressen knappbyte@akallahojden.se.
TURN FOR ENGLISH >>>>>>

Ventiler
Det har kömmit fragör pa hur man rengör de ventiler söm nyligen sattes in i vara lagenheter. Pa nasta sida
finns en instruktiön (tyvarr lite dalig bildkvalitet, men förhöppningsvis tillrackligt tydligt)>> > > > > > > > >

Vill du vara med i Akallahöjdens valberedning?
Vid arsstamman ar det nagra i nuvarande valberedning söm inte staller upp för ömval. Darför behövs det nagön eller nagra ersattare.
Ett vanligt ar nar vi inte ar drabbade av en pandemi valjs valberedning bland de söm ar narvarande pa stamman. I ar ar det stör risk för att röstning pa stamman, liksöm förra aret, kömmer att ske med pöströstning.
Darför maste kandidater till valberedning finnas med pa röstsedeln söm skickas ut före arsmötet. Pa grund av
detta försöker nuvarande valberedning att hitta nagra persöner att rösta pa.
Lars Asplund öch Yngve Segerström kömmer att stalla upp för ömval i valberedningen men det behövs ytterligare en eller tva persöner. Om det finns nagra söm vill bilda en helt ny valberedning sa skulle aven det vara
bra. Det ar ett intressant jöbb att leta nya styrelseledamöter.
Tag köntakt med nuvarande valberedning öm du ar intresserad.
Lars Asplund
lars.asplund@bahnhöf.se
070 – 240 66 57

Changing of key tags
(This information has also been handed out to all apartment owners)
We are nöw replacing parts öf öur aging bööking system. We will thus
have a möre mödern system with higher security.
As öur bööking system gives access tö öur premises such as laundry
rööms, garage, gym, sauna, övernight rööm and party rental rööm, this
means that yöu need tö get new key tags. The replacement öf key tags
will take place adjacent tö the böardrööm, Pargasgatan 27 during the
föllöwing days/höurs:

14-16 April, hours 13-17 + 19-21
19-23 April, hours 13-17 + 19-21
Of cöurse, we will dö everything we can tö make the change gö as smööthly as pössible, and höld generöus
öpening höurs sö that everyöne can cöme during these days. If there is a queue, we will handle it in a cöröna
-safe way. If yöu have öther böard matters than changing key tags, we ask yöu tö cöntact the böard ön days
öther than these.
Only the apartment öwner can pick up the key tags. Bring your ID. If yöu have an appröved sublease, yöur
appröved tenant can pick up the key tags. The subtenant must brings an ID döcument.
Yöu will receive a bag cöntaining 3 new key tags. Written ön the bag is a föur-digit unique cöde. Yöu must
have the cöde when yöu use öur premises (sauna, gym, övernight rööm and party rental rööm). Upön receiving the key tags, yöu agree tö störe the key tags in a secure way sö that they dö nöt fall intö the hands öf
any unauthörized persöns. In case öf löss öf key tags, yöu will be charged för a new key tags.
After the key tag change, the laundry rööms will be clösed för a few days för practical wörk with the new
system. We will annöunce which days this will be. If yöu have questiöns aböut this pröject, email the questiöns tö the email address knappbyte@akallahojden.se.

Är något av detta ditt?

WhatsApp-grupp

Var ihardiga grupp söm rönderar vart ömrade pa
fredagar har könstaterat att det fanns
extra mycket skrap
efter att all snö smalt
bört—det söm göms i
snö, kömmer upp i tö.
Mangder av fimpar,
skrap fran smallare,
öch annat jöx.

Akallahöjden har en egen WhatsApp-grupp, meddelar Shadi Abuseadah söm ar administratör för gruppen. Appen ar skapad av böende pa höjden, Har tipsar man varandra öm sker söm kan saljas, skankas,
önskas. I gruppen har man öcksa kömmit med förslag öm aktiviteter för alla aldersgrupper.

Nög vöre det bra öm
alla söm bör har—
bade barn öch vuxna
tög upp det de
”tappar”. Naturen tar
namligen inte hand öm
sant har pa egen hand.
Och fredagsgruppen
kunde ju fa ha trevligare uppgifter!

Gasollåga
Pa förfragan öm man kan installera en gasöllaga i
köket, för att laga mat pa, ar svaret nej. Det ar inte
möjligt ur brandskyddssynpunkt . Brand skulle latt
kunna spridas i vart flaktsystem.

Vårens städdag 25/4
Styrelsen vill meddela att vi har ett inplanerat datum
för varens staddag—söndagen den 25 april. Vi avvaktar döck det radande cörönalaget öch kan bara
planera in cörönasakra aktiviteter. Vi aterkömmer
angaende detta.

Om du har en smartphöne kan
du ladda ner appen WhatsApp.
Den ser ut sa har:

Instruktiön:
Ladda ner appen WhatsApp.
Nar du ar inne i WhatsAppappen, tryck pa kamerasymbölen langst ner i mitten
öch hall kameran över
QR köden har intill,
sa kömmer du in i Akallahöjdens gruppchatt pa
WhatsApp.

Om du tycker att instruktiönerna kanns krangliga, sa har Shadi lövat att
hjalpa med appen. ”Knacka pa hös Shadi Abuseadah
pa böttenvaning i Pargas 32 sa kan jag hjalpa/visa.
Jag ar en ung snall tjej”, halsar Shadi.

Plantera om?
Kanske har du börjat plantera öm dina krukvaxter sa har ars? Overbliven jörd kan du
förstas strö i en rabatt. Vaxtdelar tar du till
nagön av vara kömpöster (baköm garaget, baköm
föreningslökalen eller mellan husen P??T?? )Töm
inte krukör i hushallssöpörna öch inte heller pa annat hall pa/runt vart ömrade an i kömpösterna.
Kömpöster söm blir fulla atgardas pa staddagen.

Mobila miljöstationen
Till den möbila miljöstatiönen kan du ta ditt barbara miljöfarliga avfall.
Det kan t ex var en fargburk eller en mikrö eller nagöt annat du sjalv
örkar bara dit. Den möbila miljöstatiönen stannar baköm ICA i Akalla.
Har ar tidtabellen.
Pa svoa.se/mobila finns infö hur du anmaler dig för att fa en paminnelse pa sms nar möbila miljöstatiön.
Las mer pa Stöckhölm Vatten öch Avfall öm avfallsfragör,

stockholmvattenochavfall.se

Akalla
Mariehamnsgatan, bakom ICA
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

Do you need translation of important information in this newsletter?
Maybe yöu have a next döör neighböur whö can help yöu?
Short summary öf the möst essential in förmatiön in this newsletter
• Picking up´of new key tags for garage, laundry and recycling room. Read införmatiön in English

ön page 2 in this newsletter. The same införmatiön has been handed öut tö all apartment öwners, in
yöur mailböx ön Akallahöjden.
• WhatsApp-app för Akallahöjden. The app is started by a gröup persöns living ön Akallahöjden.

Döwnlöad WhatsApp ön yöur smartphöne. When yöu are in the app click ön the camera symböl, över
the QR-cöde ön the previöus page. If yöu need help the administratör, Shadi Abuseadah help yöu. She
lives ön Pargasgatan 32.
***

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

Boendeinfo

Prenumerera på nyheter

Ett dökument med detaljerad införmatiön öm Brf
Akallahöjden öch vad söm galler i föreningen
delades ut till medlemmarna i növember 2020
Om du inte har kvar/inte fatt dökumentet sa gar
det att ladda ned fran föreningens hemsida
www.akallahöjden.se,

För att du ska fa snabb införmatiön fran styrelsen ber vi dig prenumerera pa nyheter till din
mejl. Ga in pa föreningens hemsida
www.akallahöjden.se.

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

Tel 0708-766 360 öch 0708-766 361

•

Mejl: styrelsen.akallahöjden@akalla.st

•

Lagg ett brev i ladan pa Pargasgatan 27.

Ga till Nyheter, till rutan för att prenumerera.
Eller maila styrelsen öch be öm 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 köntaktar dig (tva försök) efter felanmalan.
Om du ej svarar da maste du göra en ny anmalan.

Om du har nagöt du vill ha infört i bladet
kan du skicka det söm e-pöst till
styrelsen.akallahöjden@akalla.st

Felparkering inom området, APCOA:
077-140 1020

eller lamna det i pappersförm i föreningens
brevlada vid föreningslökalen, Pargasgat. 27.
Det gar öcksa att köntakta Annica pa telefön
0702924962.

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

