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Tack till er som medverkat till ett smidigt knappbyte  

Bytet av la sknappar har pa ga tt under senare delen av april, ba de fö r fö reningens med-
lemmar öch fö r externa hyresga ster i garaget. Den 5 maj ska det nya systemet 
vara iga ng öch du kan anva nda de nya la sknapparna. De gamla kan du da  sla nga. 
De a r avaktiverade.  
 
Styrelsen ber att fa  framfö ra ett STORT TACK till alla er söm kömmit öch ha mtat 
la sknappar öch gjört att allt lö pt sa  smidigt . Ma nga passade samtidigt pa  att upp-
datera sina uppgifter till medlemsregistret. Tack fö r det öcksa ! 
 
De allra flesta böende har ha mtat ut sina la sknappar. Andra kanske ej har bil, anva nder inte tva ttstugan  
eller a tervinningsrummet. Det ga r ju att ta a tervinningssöpör (fö rpackningar, lampör, batterier, elavfall)  
till statiönen vid Lidl eller annat sta lle, fö r de fa r ju inte ga  i husha llssöpörna. 
 
Tvättstugorna 
 De gamla la sknapparna ga ller fö r de söm redan gjört en bökning fram t ö m den 2 maj. 
 Den 3-4 a r tva ttstugörna sta ngda öch ga r ej att böka. 
 Fr ö m den 5 maj ma ste du anva nda/böka med dina nya la sknappar. Om du bökar tva ttstuga via internet 

fa r du da  gö ra en ny inlöggning na r du löggar in efter 5 maj. Anva ndarnamn a r ditt la genhetsnummer. Lö -
senörd a r din unika köd. Ba da dessa sta r pa  pa sen med la sknapparna. Ditt lö senörd kan du sedan byta öm 
du vill. Om pa sen fö rkömmit sa  kan styrelsen hja lpa dig med lö senördet.  
Om du bökar pa  tavlan i tva ttstugan gö r du precis söm tidigare. Har du redan tidigare gjört en bökning 
fra n 5 maj öch frama t sa  finns den inte i det nya systemet öch du behö ver gö ra öm bökningen.  

 
Har du fra gör ang la sknappsbytet sa  kan du köntakta styrelsen, ga rna via knappbyte@akallahojden.se 

Här kommer ett fullmatat nummer av Vi på Akallahöjden. Här kan du bl a hitta  
• Regler om andrahandsuthyrning,  
• Regler om uteplatser, och mycket annat som är nödvändigt att veta. 

Garage 
I va rt garage hyrs 267 platser av böende pa  Akallahö jden. 127 platser hyrs av externa hyresga ster, ma nga 
fra n Törnea gatan, Akalladalen öch fra n Mariehamnsgatan, men a ven mera la ngva ga ga ster, söm t ex har sin 
arbetsplats i Akalla. Va r fö rening har ett övanligt stört garage, fra n bö rjan ta nkt att serva flera böstadsömra -
den ha r. 

Hö r du till dem söm parkerar pa  gatan? Vi vill ga rna upplysa öm att det finns lediga platser att hyra i garaget. 
En plats i garagebur fa r du söm böende fö r det facila 400 kr/ma nad. (Externa ga ster betalar a ven möms öch 
da  a r priset 500 kr). Köntakta va r fö rvaltare Prima r, Röbin Ihölin, 031-709 10 71, röbin.ihölin@primar.se öm 
du a r intresserad av detta. 

Vi pa minner öm att i garageburen fa r du ha ditt fördön, en uppsa ttning da ck. Inget mer.  
O vrigt ma ste tas bört, a ven ”inha gnader” av plast öch dylikt. 
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Årsstämma 27/5  -   med 
poströstning 
A rets sta mma ha lls den 27/5 öch pa  grund av  den 

ra dande pandemin skö ts den via pöströ stning, i en-

lighet med den tillfa lliga lag söm tillköm den 15 

april fö rra a ret. 

Du kömmer att fa  handlingar öch pöströ stnings-

blankett i din brevla da. 

 

Vårens städdag, den 25 april, var kall 
Tröts att sta ddagen den 25 april bjö d pa  kyla öch vind medverkande ma nga öch snyggade upp va rt gemen-

samma ömra de. De uppsta llda cöntainrarna fylldes med tra dga rdsavfall samt sa dant söm de böende va ntat 

att fa  sla nga pa  ra tta sta llet. Sta mningen var trevlig öch dagen avslutades med att varm körv serverades vid 

P27. Ordnad kö  med fö r a ret sedvanligt cörönaavsta nd ra dde. STORT TACK till dig öm deltög! 

Regnvattentunnor 
Enligt beslut pa  sta mma 

2020 finns nu tre regn-

vattentunnör utplace-

rade fö r att man skall 

kunna ha mta regnvatten 

att vattna blömmör med.  

Pösitiönerna fö r tun-

nörna a r Pargasgatan 40, 

Pargasgatan 11 öch Tör-

nea gatan 19. 

 

Utebord 
Vid Pargasgatan 35 kömmer ett utebord att place-

ras. 

Personerna på bilderna har gett sitt tillstånd att vara med på bild i detta nummer av Vi på Akallahöjden.  



Regler för uteplatser 
Ha r kan du la sa öm regler fö r fö reningens uteplatser 

HUSVÄGG 
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30 
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30 
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Tillåten planteringsyta 30 cm         

Det a r tilla tet att plantera blömmör öch mindre buskar 30 cm runt altan eller plattyta. Om du planterar ma ste 

du skö ta planteringen. 

Spalje , kla ngva xt pa  husva gg a r ej tilla tet. Plantering na rmare 40 cm möt husva gg a r ej tilla tet.  

Ta nk pa  att alltid sta lla in utemö bler m m pa  er uteplats sa  att gra sklippning kan ske. 

Uteplatsens ma tt a r 2,5 m djup x 3,5 m bred, dvs ungefa r samma störlek söm en balköng inöm fö reningen. Ute-

platsen a r fö reningens egendöm öch den ursprungliga bela ggningen fa r inte tas bört. Böstadsra ttsinnehavaren 

ansvarar fö r att skö ta uteplatsen, medan fö reningen underha ller eventuell planterad ha ck runt uteplats.  

Va xter söm pa verkar fasad eller hindrar passage kömmer att tas bört. Uteplats fa r inte anva ndas söm lagrings-

plats. Ta nk pa  att din uteplats a r ansiktet uta t öch pa verkar hela ömra dets image. 

Fö r att bygga staket runt din uteplats/altan, ma ste du teckna avtal med fö reningen i fö rva g. Utan pa skrivet 

avtal kömmer styrelsen beördra dig att avbryta arbetet öch a tersta lla uteplatsen. Vid ö verla telse ska avtalet 

la mnas till kö paren. Om du saknar avtal, köntakta styrelsen ömedelbart. Du behö ver la mna in en skiss pa  hur 

du ta nkt dig att staketet ska se ut innan du kan fa  gödka nnande att bygga. Detta ga ller fö r staket runt uteplats:  

• Ma tten pa  uteplatsen fa r inte ö verstiga djup 2,5 m x bredd 3,5 m. 

• Ra cke fa r inte vara hö gre a n 1,1 m ö ver befintlig markniva , döck hö gst i ja mnhö jd med den utskjutande 

delen pa  vindskyddet. 

• Spja lbredden a r max 100 mm, avsta ndet mellan spja lörna a r minst 22 mm öch max 30 mm. 

• O verkanten ska vara rak. 

• Möt va gen ska staket vara ma lade med bruten vit fa rg (stöckhölmsvit) öch möt skögsparti ska de vara 

ma lade med falurö d fa rg (fa rgkulö r S5040-Y809R). 

• Trall öch/eller ra cke fa r inte vara fast mönterad i fasaden eller marken. 

Om fö reningen ma ste utfö ra arbeten pa  eller vid din uteplats a r du skyldig att efter anmödan helt eller delvis 

riva eller möntera bört utfö rda fö ra ndringar. Eventuella skadör pa  trall eller ra cke ersa tts inte av fö reningen. 

Detsamma ga ller öm utfö rda fö ra ndringar ma ste nedmönteras till fö ljd av myndighetsbeslut eller annan öm-

sta ndighet ö ver vilken fö reningen inte ra der. 



ANDRAHANDSUPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT   

I vissa fall har du möjlighet att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. Då är det mycket du ska tänka på, framför allt måste du ha 

styrelsens skriftliga godkännande. Följande regler gäller i Brf Akallahöjden.  

 

REGLER FÖR ANDRAHANDSUPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I BRF AKALLAHÖJDEN   

Dessa regler är antagna vid föreningens styrelsemöte 2021-03-30.    
Reglerna omfattar samtliga bostadrättshavare, även de som redan har en pågående godkänd andrahandsupplåtelse. 
 

En andrahandsupplåtelse innebär att någon annan än du själv självständigt använder lägenheten.  

Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen  

För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På ansökan ska det  

tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut.  

Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för en begränsad tid, beroende på den aktuella situationen  

Vill du fortsätta hyra ut under tid utöver redan godkänd uthyrningstid måste du lämna in en uppdaterad ansökan. 

Max uthyrningstid, inklusive godkänd förlängning, är två år. Vill du hyra ut till annan person under hyrestiden  

måste du lämna in en uppdaterad ansökan. 

Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns skäl; till exempel vid studier eller boende på annan ort, längre  

utlandsvistelse, flytta ihop med någon på prov eller få vård på sjukhus. 

I vissa fall kan styrelsen neka upplåtelsen till exempel vid misstanke om att lägenheten hyrs ut i spekulationssyfte 

och medlemmen inte har för avsikt att själv bosätta sig i lägenheten. Styrelsen godkänner inte heller uthyrning till 

eller via företag eller organisationer, exempelvis Airbnb och inte heller till minderåriga. 

Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Du bör ha ett skriftligt hyresavtal 

med din hyresgäst. 

Bostadsrättshavaren är alltid betalningsansvarig gentemot föreningen. Du ansvarar för att din hyresgäst inte stör 

och att din lägenhet ej skadas. Du är som bostadsrättshavare skyldig att informera din andrahandshyresgäst om  

vilka ordningsregler som gäller i föreningen. Hyresgästen är skyldig att följa dem. Hyresgästen bör ha en egen  

hemförsäkring. 

Om din ansökan till att hyra ut din lägenhet i andra hand avslås ska styrelsen ange skälen för sitt beslut. Därefter har 

du möjlighet att få frågan prövad i Hyresnämnden. Du gör en ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelsen hos 

Hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan dock inte överklagas. 

Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Bostads-

rättsföreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning. 

Föreningen får ta ut en avgift av bostadsrättshavare som hyr ut sin lägenhet i andra hand. Avgiften motsvarar   

10 procent av prisbasbeloppet/år.   

Du ska vara folkbokförd där du bor  
Fölkbökfö ring a r den grundla ggande registreringen av befölkningen i Sverige öch styrs av Fölkbökfö ringslagen. Grundre-
geln a r att du ska vara fölkbökfö rd da r du a r bösatt. Du anses vara bösatt da r du regelbundet söver. Om du bör na gönstans 
under en körtare tid a n ett a r behö ver du inte a ndra din fölkbökfö ringsadress. Du fa r da remöt gö ra det öm du vill. Att inte 
a ndra fölkbökfö ring fö rutsa tter döck att du planerar att flytta tillbaka till din fölkbökfö ringsadress efter den tillfa lliga flyt-
ten, enligt Skatteverket. Om du bör pa  en plats la ngre a n ett a r bö r du alltid byta fölkbökfö ringsadress.  

Vid andrahandsuthyrningar rekömmenderas det att hyresga sten a r fölkbökfö rd i böstaden söm persönen hyr, a ven öm 
persönen inte a ger böstaden sja lv. Att skriva sig på en adress där man inte bor är ett brott mot folkbokföringslagen, 
sedan en lagändring i juli 2018. Om na gön har fölkbökfö rt sig felaktigt pa  din adress, öavsett öm det a r av misstag eller 
avsiktligen, kan du anma la detta till Skatteverket.  (källor: skatteverket.se, boupplysningen.se) 



Mobila miljöstationen 
Till den möbila miljö statiönen kan du ta ditt ba rbara miljö farliga avfall. 
Det kan t ex vara en fa rgburk eller en mikrö eller na göt annat du sja lv 
örkar ba ra dit. Den möbila miljö statiönen stannar baköm ICA i Akalla.  
Ha r a r tidtabellen. 

Pa  svoa.se/mobila finns infö hur du anma ler dig fö r att fa  en pa min-
nelse pa  sms na r möbila miljö statiön. 

La s mer pa  Stöckhölm Vatten öch Avfall öm avfallsfra gör,   

stockholmvattenochavfall.se 

Akalla 

Mariehamnsgatan, bakom ICA 

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 

 Vår ekonomi 

2020 blev ur ekönömiskt perspektiv ett lyckat a r. Vi fick ett plusresultat pa  3.799.758 krönör öch lö ste i  
növember ett av va ra la n pa  2.750.744 krönör. Detta inneba r fö rutöm en la gre la neskuld öcksa  att vi minskar 
va ra amörteringar med 400 000 krönör per a r.  
 
Vi har, i mars 2021, en tötal la neskuld pa  20.413.582 krönör vilket ger en skuldsa ttningsgrad pa  913 krönör 
per kvadratmeter böyta vilket a r att betrakta söm mycket 
bra (nörmalt anses under 5.000 krönör vara bra). Vid a rs-
skiftet 20/21 hade vi 5.785.817 krönör i “kassan”. 
  
De störa köstnaderna a r söm vanligt fja rrva rmen, 
tömtra ttsavga lder, avskrivningar, ra nteköstnader, under-
ha llsköstnader öch lö pande skö tsel. Vi hade under 2020 
underha llsköstnader fö r 1.249.825 krönör. 
  
Vi har fö r 2021 budgeterat med ett ö verskött pa  3 miljöner 
krönör. 
  
Ekönömins gynnsamma la ge ger öss mö jlighet att tidigare-
la gga planerat underha ll öch ja mna ut de kömmande köst-
naderna fö r underha ll. 
  
Det a r öcksa  gla djande att kunna nötera att betalnings-
disciplinen a r mycket göd vilket spar ba de pengar öch besva r. 
 
Vi har under a ret 2020 la mnat in en fö rfra gan öm att fa  frikö pa va ra tömter fra n Stöckhölms stad.  
Vi betalar per a r 1.171.300 krönör fö r va ra sex fastigheter i avga ld (hyra). Fö rdelat pa : 
 

Pargas 3, barnstugan Akalla Hill, 43.000 kr per a r 
Pargas 4, Törnea gatan, 412.000 kr per a r 
Pargas 5, Pargasgatan ja mna, 465.000 kr per a r 
Pargas 6, Fö reningslökalen, 8.100 kr per a r 
Pargas 7, Pargasgatan udda, 241.900 kr per a r 
Pargas 8, Garaget, 1.000 kr per a r 

Alla dessa avtal lö per ut med start 30/6 -25 öch det sista avtalet 31/12 -26. Stöckhölms stad vill inte sla ppa 
Pargas 8/garaget. Vi va ntar pa  en öffert söm vi sedan kan sa ga “Ja” eller “Nej” till. 
  
Priset fö r frikö p av tömtra tter fö r böstadsa ndama l utga r i de flesta fall fra n marktaxeringsva rdet na r man an-
sö ker öm att kö pa sin tömtra tt. Fö r flerböstadshus a r frikö pspriset 100% av marktaxeringsva rdet öch fö re-
ningens marktaxeringsva rde fö r 2019 var 62.400.000 kr. 
  
Vi hö jde inga avgifter fö r a r 2021. 



Viktiga telefonnummer 
Boendeväktare, Securitas:  
070-644 36 15 

Primär Fastighetsförvaltning :
(FELANMÄLAN) 
08-12 00 27 08 
felanmälan@primar.se 

Prima r köntaktar dig (tva  fö rsö k) efter felan-
ma lan. Om du ej svarar da  ma ste du gö ra en ny 
anma lan. 

Felparkering inom området, APCOA:  
077-140 1020 

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

Kontakt styrelsen  
OBS!  Under covid19-tider gäller telefonkon-
takt, helgfria måndagar kl 19.00-20.00, 

• Tel 0708-766 360 öch 0708-766 361 

• Mejl: styrelsen.akallahöjden@akalla.st 

• La gg ett brev i la dan pa  Pargasgatan 27. 

Bidrag till tidningen  
Om du har na göt du vill ha infö rt i bladet 
kan du skicka det söm e-pöst till  
styrelsen.akallahöjden@akalla.st  
eller la mna det i pappersförm i fö reningens 
brevla da vid fö reningslökalen, Pargasgat. 27.  

Det ga r öcksa  att köntakta Annica pa  telefön 
0702924962. 

Prenumerera på nyheter 
Fö r att du ska fa  snabb införmatiön fra n styrel-
sen ber vi dig prenumerera pa  nyheter till din 
mejl. Ga  in pa  fö reningens hemsida 
www.akallahöjden.se.  

Ga  till Nyheter, till rutan fö r att prenumerera. 
Eller maila styrelsen öch be öm att fa  bli prenu-
merant. 

Boendeinfo 
Ett dökument med detaljerad införmatiön öm Brf 
Akallahö jden öch vad söm ga ller i fö reningen de-
lades ut till medlemmarna i növember 2020 Om 
du inte har kvar/inte fa tt dökumentet sa  ga r det 
att ladda ned fra n fö reningens hemsida 
www.akallahöjden.se,  

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 

• THANK YOU for making the change of key tags go so smoothly. Most apartment owners now 
have their new key tags for access to the garage, laundry room and recycling room. Laundry 
room will be closed May 3-4. From May 5 the new key tags will be in use. If you have ques-
tions regarding the new key tags please mail them to knappbyte@akallahöjden.se 

• All subletting of apartments must be approved by the Board. Unapproved subletting may 
lead to that you are forced to sell the apartment and move. Please contact the Board for more 
information. 

• THANK YOU all who came and helped out on our general cleaning day April 24. 

• Your patio, the place outside your apartment, is 2,5 by 3,5 meters. The area outside that 
belongs to us all. On page 3 in this newsletter you will find a sketch with planning rules for 
the patio. Please contact the Board if you have questions or need advice. 

 

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