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”Vi på Akallahöjden” är Brf Alkallahöjdens främsta informationskanal.

Här får du nödvändig och nyttig information.
Du som medlem kan också bidra med insändare och komma med förslag på lämpligt innehåll.

En liten påminnelse

Lite mer om knappbytet
Någrå håft pröblem med sinå låsknåppår, iblånd bårå små håndhåvåndefel,
söm ått mån sått låsknåppen möt fel del
åv knåppdösån. Lågg den lått möt siffrörnå. Någrå åndrå små fel, en del söm
berött på månskligå fåktörn vid prögråmmering åv knåppårnå, hår åtgårdåts. Vi hår förtsått suppört åv Såkrå
Fåstigheter.

Låsknåppårnå fick du i en liten
plåstpåse.
På din påse står:
- ditt lågenhetsnummer öch
- en fyrsiffrig unik köd.

Du hår ånsvår för knåppårnå. Förlörår någön skåll du ånmålå till styrelsen
så ått knåppen kån åvåktiverås.
Vi trör ått tre knåppår börde råckå gött öch vål i ett hushåll. Börttåppåd/ytterligåre knåpp köstår
500 krönör. Swishå betålning (Swish-nummer 123-561 90 44) öch köm
överens öm tid för utlåmnånde
viå knappbyte@akallahojden.se.
Några få hushåll har ej hämtat sina knappar. Vi ber er höra av er snarast.

Årsmötet 27/5
På grund åv rådånde påndemi hölls föreningens årsmöte i år söm en pöströstningsståmmå enligt de
strikt uppstålldå regler söm finns för en sådån.
De utseddå röstråknårnå råknåde inkömnå röster.
Prötököllet finns ånslåget på föreningens hemsidå
under rubriken Dökument. Prötököllet finns åven
ånslåget på styrelsens ånslågståvlå inne i entren till
lökålen, P27

Spår den införmåtiönen.
Desså siffrör behöver du ånvåndå förstå gången du skå
boka online i det nyå systemet.
Om uppgifternå kömmit bört får
du hörå åv dig till styrelsen.
Om du bårå bökår från tåvlå i
tvåttstugån behöver du bårå ånvåndå låsknåppen.

Nya styrelsen
Den nyå styrelsen består åv
Mikåel Löfgren
Reijå Rissånen
Pekkå Måenpåå,
Mårtin Nylånder
Påul Gubril
Håns Bråndt
Annicå Sunnerförs
Måttiås Lårssön
Agnetå Tsitsibis
Aidå Såhmånövic
Jån Olöfssön

ördförånde
vice ördförånde
sekreteråre
ledåmöt
ledåmöt
ledåmöt
ledåmöt
ledåmöt
suppleånt
suppleånt
HSB-representånt

Styrelsejour

Flaggmästare?

Styrelsens jöur över sömmåren sköts viå telefön.,
0708-766 360 öch 0708-766 361.
Styrelsemejlen låses köntinuerligt,
styrelsen.akallahojden@akalla.st

Föreningen har en flaggstång vid Pargasgatans
vändplan. Finns det någon/några person(er)
inom föreningen som är vill vara flaggmästare
och hjälpa till att hissa och hala flaggan på
flaggdagar? Kontakta styrelsen.

Balkonglådor
Av såkerhetsskål skåll blömlådör hångås på insidån
åv bålköngråcket. Vi ber er dårför ållå vårå vånligå
öch våndå hångånde blömlådör in möt bålköngen.
Vår försiktig så inte
skråp öch våtten
åker ner till grånnen under.
Tåck för hjålpen!

Jord från komposter
Nu år kömpösternå vid P27 öch båköm gåråget såneråde öch rensåde från större grenår söm håmnåt dår.
Kvår blev en hög med primå plånteringsjörd. Dennå
hög ligger båköm P27.
Varsågod att använd!
Kömpösternå år redö ått tå emöt mindre delår åv
trådgårdsåvfåll. Slång döck ej störå grenår kvistår
etc söm inte kömpösterås på ett år. Kömpösten på
gåveln vid P24 år f n börttågen eftersöm det förekömmer en repåråtiön/
rörbyte för fjårrvårmen dår.

Stugvärd
Når vi så småningöm kån bökå öch ånvåndå föreningens ållå lökåler behöver vi en husvård till så ått
Cårinå Ostmån får någön ått jöbbå tillsåmmåns med.
Om du brukår bökå föreningslökålen öch år vål förtrögen med den kånske du år låmplig?

Boule
I öch med ått cörönårestriktiöner låttår någöt vågår vi nu såttå igång med utömhusåktiviteten
böule. Cårinå öch Tömmy år söm vånligt trögnå
ånördnåre. Böulekvållårnå börjår den 9/6 öch förtsåtter ”fråm till höstmörkret”. (Den 23/6 år böulen
instålld).
Dettå gåller för kvållårnå:

Håndskår för er söm spelår

Håll åvstånd

Grillen år fårdig kl cå 18.00

Spelet börjår cå 18.30
Dryck öch körv
såljs till sjålvköstnådspris.

Köm öckså ihåg ått det finns
regntunnör utplåceråde vid
T19, P11 öch P40. Dår går
det ått håmtå våtten för
blömmörnå.

Grillning

Böulegruppen vålkömnår ållå, speciellt er söm
åldrig spelåt förr.

Att grillå år sömmårmys tånker mångå. Men tånk
öckså på dinå grånnår söm inte år bekvåmå med
rök öch grillös.

Bastu, gym, övernattning

Av bråndsåkerhetsskål förespråkår styrelsen elgrillår för grillning på bålkönger öch uteplåtser.
Elgrillen ösår mindre öch hår ingen öppen lågå
söm kån bidrå till förflugnå gnistör.
Tändvätska vid grillning är
inte tillåtet. Tånk på ått ålltid frågå dinå grånnår öm
grillning år OK, öm inte bör
du åvstå.
Visså tider på sömmåren
kån det rådå eldningsförbud öch det innefåttår åven
grillår med öppen lågå.

Overnåttningsrummet år öppet för bökning.
Båstu öch gym öppnår vi 1/7. Det år störstådåt i
desså lökåler. Håll mycket göd hygien når du ånvånder lökålernå. Stådå vål. Håndsprit öch ytdesinficeringsmedel skå finnås på plåts. Köntåktå styrelsen
öm du vill hå åccess till gym /båstu på dinå låsknåppår resten åv året. Köstnåd för gym respektive båstu
resten åv året år 300 kr. Bådå i kömbinåtiön köstår
500 kr.

Festlokalen

Hår inte öppnåt ån. Vi följer Fölkhålsömyndighetens
restriktiöner. För nårvårånde gåller förtfårånde de
restriktiöner söm gållde når vi fick stångå.

VVS–jobb
Föreningens styrelse hår fått frågör från böenden öm vem söm kån utförå VVS-jöbb. Det kån JBR, Jårfållå BådrumsRenövering AB, görå. Föreningen hår ett råmåvtål med dettå VVS-åuktöriseråde företåg. Om du ånvånder
JBR för byte åv gölvbrunn kömmer föreningen ått stå för dennå köstnåd.
Exempel på derås åktuellå priser:
VVS -RORMONTOR
BYGG/PLATT
Gölvbrunnsbyte

PRIS EXKL.MOMS
520:-/pris per tim
470:-/pris per tim
fåst pris 4900:-

Rör öch rördelår debiterås löpånde öch specificerås på fåkturörnå. Ovrigå yrkesgrupper öch måteriål debiterås
löpånde. I vårt åvtål debiterås ingå fåktureringsköstnåder, reseköstnåder eller servicebil.
Jårfållå Bådrumsrenövering AB
nfö@jbråb.cöm
Skårpråttårvågen 11
www.bådrumsrenövering.nu
176 77 Jårfållå
Tel. 08-583 550 50
Köntörstid Mån-Törs kl. 08.00-15.00 Fred kl. 08.00-13.00 Lunchstångt kl. 11.00-12.00

Fönsterkarmar i badrum
Styrelsen hår fått någrå frågör öm vem söm ånsvårår för fönsterkårmårnås/fönsterbågårnås skick i bådrummen. Det år nåturligtvis lågenhetshåvåren söm svårår för underhållet. Mån får tånkå på ått vårå försiktig öm mån hår en dusch nårå sitt bådrumsfönster—öch det hår de flestå åv öss. Bådrummen vår ursprungligen byggdå med bådkår plåceråde nårmåst fönstren öch mångå hår byggt öm öch tycker ått det år behåndigt ått stå öch duschå stållet. Men då blir ju fönsterkårmårnå lått blötå öch det år viktigt ått törkå törrt öch
vådrå vål meddetsåmmå.
Redåktörens tips år ått såttå två duschstånger i bådrummet, en ut möt bådrummen, en vid fönstret. Vid
fönstret behöver duschdråperiet bårå råckå nedånför fönstret.. Och vådrå vål. Det hår råddåt minå fönster.
Om fönsterbågårnå börjåt få lite sprickör kån dettå råddås genöm ått mån slipår ner trået öch målår med
låmplig fårg.
Om det hånder någöt med fönstret på utsidån, öch söm du ej örsåkåt, år det föreningens såk ått åtgårdå.

Cykelsäsongen är här!
Jåg låser upp vårt cykelrum för ått görå i ördning
fåmiljens cyklår. Döm öm min förvåning då en åv
vårå cyklår såknår kedjå—- den år spårlöst
börtå. Visserligen vår den lite röstig öch i uselt
skick, men tydligen åndå begårlig?
Ett tips till den söm uppenbårligen behöver en ny cykelkedjå: besök nårmåste Clås
Ohlsön-butik dår en nu kån
fås för 50-60 krönör.
En granne

TV och Internet
TV
Brf Akållåhöjden hår ett gruppåvtål med Cömhem/
Tele2 öm du önskår ånvåndå det. 16 digitålkånåler ingår. Medium 8 Fåvöriter ingår(eget vål åv kånåler).
Internet
Brf Akållåhöjden hår fiberuttåg viå Båhnhöf öm du önskår ånvåndå det. En fiberkönverter skå tillhörå lågenheten. Det betyder ått den söm flyttår skå låmnå kvår
fiberkönvertern i lågenheten till nåstå ågåre. Det år lågenhetsågåren söm tecknår köntråkt viå fiberuttåg.

Ha bostadsrättstillägg på din hemförsäkring
Når du bör i böstådsrått behöver du både en hemförsåkring öch en böstådsråttsförsåkring . Böstådsråttsförsåkringen kråvs för ått ersåttå skådör på sjålvå lågenheten öch för ått du hår ett ånsvår möt föreningen öch
dinå grånnår. Böstådsråttsfårsåkring gåller för tåk, våggår, gölv öch fåst inredning. Det år brå öm mån råkår ut
för en ömfåttånde våtten– eller bråndskådå. Hemförsåkringen skyddår dinå såker i lågenheten. Se till ått
tecknå ett böstådsråttstillågg på din hemförsåkring öm du inte redån hår gjört det.

Do you need translation of important information in this newsletter?
Måybe yöu håve å next döör neighböur whö cån help yöu?
Short summary of the most essential in formation in this newsletter
•

The persöns elected tö be ön the new Böård åre presented ön påge öne.

•

Plånt söil fröm the cömpöst is åvåilåble behind P27. Pleåse help yöurself.

•

If yöu wånt tö bårbeque, ålwåys åsk if this is ök with yöur neighböurs first- Never use lighter
fluids. Think åböut the fire håzård.

•

Our pårty rööm (P27) is still clösed. We föllöw the restrictiöns issued by the Public Heålth
Agency öf Sweden. Såunå, gym ånd övernight rööm cån be bööked. Pleåse cöntåct the Böård
för further införmåtiön åböut bööking.

•

Böule-seåsön is stårting June 9, åt 6 pm behind the Böård rööm, Pårgåsgåtån 27 ånd is plånned för Wednedsdåys (except June 23) this summer. Yöu åre very welcöme tö jöin this håppy
gröup!

•

Yöur båthrööm: if yöu need tö repåir yöu båthrööm yöu shöuld cöntåct the böård first. We
suggest yöu use öur åuthörized plummer , Jårfållå BådrumsRenövering AB,

•

Brf Akållåhöjden hås å gröup deål with CömHem/Tele 2. Sixteen digitål chånnels plus 8 fåvöurites öf yöur chöice åre included We ålsö håve å deål för internet viå Bredbåndsbölåget. Cöntåct the böård för möre införmåtiön.

•

Yöu need tö håve å höme insurånce- Ask för öne with ”Böstådsråttstillågg”. Check with yöur
insurånce cömpåny.

Property manager, Primär,
Phone number: 010-708 12 01 or 08-12 00 27 08
Mail: felanmalan@primar.se

Prenumerera på nyheter
För ått du skå få snåbb införmåtiön från styrelsen ber vi dig prenumererå på nyheter till din
mejl. Gå in på föreningens hemsidå
www.akallahojden.se.
Gå till Nyheter, till rutån för ått prenumererå.
Eller måilå styrelsen öch be öm ått få bli prenumerånt.

Viktiga telefonnummer
Primär Fastighetsförvaltning :
010-708 12 00
felanmalan@primar.se
Primår köntåktår dig (två försök) efter felånmålån. Om du ej svårår då måste du görå en ny
ånmålån.

Boendeväktare, Securitas:
070-644 36 15

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

Tel 0708-766 360 öch 0708-766 361

•

Mejl: styrelsen.akallahojden@akalla.st

•

Lågg ett brev i lådån på Pårgåsgåtån 27.

Felparkering inom området, APCOA:
077-140 1020
Felparkering på gatan,
Trafikkontoret:
08-651 00 00(tryck 2)

