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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) 
 

Fö reningen byter nu ut delar i va rt a lderstigna bökningssystem. Vi kömmer pa  sa  vis fa  ett mödernare system 

med hö gre sa kerhet. 

Va rt bökningssystem a r öcksa  köpplat till a tkömst till va ra gemen-

samma utrymmen söm tva ttstugör, garage, gym, bastu, ö vernatt-

nings- öch festlökal. Det betyder att du behöver få nya låsknap-

par/nyckeltaggar. Bytet av la sknappar kömmer att ske i styrelselö-

kalen, Pargasgatan 27 under fö ljande tider: 

14-16 april kl 13-17 + kl 19-21  

19-23 april kl 13-17 + kl 19-21 

Vi gö r naturligtvis allt vi kan fö r att fa  det ska ga  sa  smidigt söm mö jligt öch ha ller generö sa ö ppettider fö r att 

alla ska kunna kömma under denna tidsrymd. Om det blir kö  kömmer vi att skö ta den pa  ett cörönasa kert 

sa tt. Har du andra styrelsea renden a n byten av la sknappar ha nvisar vi dig till att köntakta styrelsen andra 

dagar a n dessa. 

Det a r du söm a r la genhetsa gare söm skall ha mta la sknapparna. Tag med ID-handling.  

Om du har en gödka nd andrahandsuthyrning kan din gödka nda hyresga st ha mta la sknapparna. Andrahands-

hyresga sten tar med ID-handling. 

Du kömmer att fa  kvittera ut en pa se med 3 st nya låsknappar. Pa  pa sen sta r en fyrsiffrig unik kod. Köden 

ska du ha na r du anva nder fö reningens lökaler (bastu, gym, ö vernattning öch festlökal).  I öch med kvittensen 

fö rbinder du dig att fö rvara la sknapparna pa  ett betryggande sa tt sa  att de inte kömmer i na gön öbehö rigs 

ha nder. Vid fö rlust av la sknapp kömmer du att debiteras fö r ny la sknapp.  

Efter knappbytet kömmer tva ttstugörna att vara sta ngda na gra dagar fö r praktiskt arbete med nya systemet. 

Vi kömmer att meddela vilka dagar detta blir.  Om du har fra gör runt detta pröjekt, maila fra görna till   

adressen knappbyte@akallahojden.se. 

           TURN FOR ENGLISH    >>>>>> 

mailto:knappbyte@akallahojden.se


Ventiler 
Det har kömmit fra gör pa  hur man rengö r de ventiler söm nyligen sattes in i va ra la genheter. Pa  na sta sida 

finns en instruktiön (tyva rr lite da lig bildkvalitet, men fö rhöppningsvis tillra ckligt tydligt)>> > > > > > >  > > 

Vill du vara med i Akallahöjdens valberedning? 

Vid a rssta mman a r det na gra i nuvarande valberedning söm inte sta ller upp fö r ömval. Da rfö r behö vs det na -

gön eller na gra ersa ttare. 

Ett vanligt a r na r vi inte a r drabbade av en pandemi va ljs valberedning bland de söm a r na rvarande pa  sta m-

man. I a r a r det stör risk fö r att rö stning pa  sta mman, liksöm fö rra a ret, kömmer att ske med pöströ stning. 

Da rfö r ma ste kandidater till valberedning finnas med pa  rö stsedeln söm skickas ut fö re a rsmö tet. Pa  grund av 

detta fö rsö ker nuvarande valberedning att hitta na gra persöner att rö sta pa . 

Lars Asplund öch Yngve Segerströ m kömmer att sta lla upp fö r ömval i valberedningen men det behö vs ytter-

ligare en eller tva  persöner. Om det finns na gra söm vill bilda en helt ny valberedning sa  skulle a ven det vara 

bra. Det a r ett intressant jöbb att leta nya styrelseledamö ter. 

Tag köntakt med nuvarande valberedning öm du a r 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 re-

ceiving 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 quest-

iöns tö the email address knappbyte@akallahojden.se.  

mailto:knappbyte@akallahojden.se






Mobila miljöstationen 
Till den möbila miljö statiönen kan du ta ditt ba rbara miljö farliga avfall. 
Det kan t ex var 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 

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 

WhatsApp-grupp 
Akallahö jden har en egen WhatsApp-grupp, medde-

lar Shadi Abuseadah söm a r administratö r fö r grup-

pen. Appen a r skapad av böende pa  hö jden, Ha r tip-

sar man varandra öm sker söm kan sa ljas, ska nkas, 

ö nskas. I gruppen har man öcksa  kömmit med fö r-

slag öm aktiviteter fö r alla a ldersgrupper.  

Om du har en smartphöne kan  

du ladda ner  appen WhatsApp.  

Den ser ut sa  ha r: 

Instruktiön: 

Ladda ner appen WhatsApp. 

Na r du a r inne i WhatsApp-

appen, tryck pa  kamerasym-

bölen la ngst ner i mitten  

öch ha ll kameran ö ver  

QR köden ha r intill,  

sa  kömmer du in i Akalla-

hö jdens gruppchatt pa   

WhatsApp. 

Om du tycker att instrukt-

iönerna ka nns kra ngliga, sa  har Shadi lövat att 

hja lpa med appen. ”Knacka pa  hös Shadi Abuseadah 

pa  böttenva ning i Pargas 32 sa  kan jag hja lpa/visa. 

Jag a r en ung sna ll tjej”, ha lsar Shadi. 

Vårens städdag 25/4 
Styrelsen vill meddela att vi har ett inplanerat datum 

fö r va rens sta ddag—sö ndagen den 25 april. Vi av-

vaktar döck det ra dande cörönala get öch kan bara 

planera in cörönasa kra aktiviteter. Vi a terkömmer 

anga ende detta. 

Är något av detta ditt? 
Va r iha rdiga grupp söm rönderar va rt ömra de pa  

fredagar har könsta-

terat att det fanns 

extra mycket skra p 

efter att all snö  sma lt 

bört—det söm gö ms i 

snö , kömmer upp i tö . 

Ma ngder av fimpar, 

skra p fra n sma llare, 

öch annat jöx. 

Nög vöre det bra öm 

alla söm bör ha r—

ba de barn öch vuxna 

tög upp det de 

”tappar”.  Naturen tar 

na mligen inte hand öm 

sa nt ha r pa  egen hand. 

Och fredagsgruppen 

kunde ju fa  ha trevli-

gare uppgifter! 

Gasollåga 
Pa  fö rfra gan öm man kan installera en gasölla ga i 

kö ket, fö r att laga mat pa , a r svaret nej. Det a r inte 

mö jligt ur brandskyddssynpunkt . Brand skulle la tt 

kunna spridas i va rt fla ktsystem. Plantera om? 
Kanske har du bö rjat plantera öm dina kruk-

va xter sa  ha r a rs? O verbliven jörd kan du 

fö rsta s strö  i en rabatt. Va xtdelar tar du till 

na gön av va ra kömpöster (baköm garaget, baköm 

fö reningslökalen eller mellan husen P??T?? )Tö m 

inte krukör i husha llssöpörna öch inte heller pa  an-

nat ha ll pa /runt va rt ömra de a n i kömpösterna. 

Kömpöster söm blir fulla a tga rdas pa  sta ddagen.  



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 felanma 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)  

Köntakt 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 

delades 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 

• 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 Akallahö jden. 

• WhatsApp-app för Akallahö jden. The app is started by a gröup persöns living ön Akallahö jden.  
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 
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