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Årsmötet 27/5 
På  grund åv rå dånde påndemi hö lls fö reningens å rs-
mö te i å r söm en pöströ stningsstå mmå enligt de 
strikt uppstå lldå regler söm finns fö r en så dån.      
De utseddå rö strå knårnå rå knåde inkömnå rö ster. 
Prötököllet finns ånslåget på  fö reningens hemsidå 
under rubriken Dökument.  Prötököllet finns å ven 
ånslåget på  styrelsens ånslågståvlå inne i entre n till 
lökålen, P27 

Lite mer om knappbytet 

Nå grå håft pröblem med sinå lå sknåp-
pår, iblånd bårå små  håndhåvåndefel, 
söm ått mån sått lå sknåppen möt fel del 
åv knåppdösån. Lå gg den lå tt möt siff-
rörnå. Nå grå åndrå små  fel, en del söm 
berött på  må nskligå fåktörn vid prö-
gråmmering åv knåppårnå, hår å tgå r-
dåts. Vi hår förtsått suppört åv Så krå 
Fåstigheter. 

Du hår ånsvår fö r knåppårnå. Fö rlörår nå gön skåll du ånmå lå till styrel-
sen  
så  ått knåppen kån åvåktiverås. 

Vi trör ått tre knåppår börde rå ckå gött öch vå l i ett hushå ll.  Börttåp-
påd/ytterligåre knåpp köstår  

500 krönör. Swishå betålning (Swish-nummer 123-561 90 44) öch köm 
ö verens öm tid fö r utlå mnånde  
viå knappbyte@akallahojden.se. 

Några få hushåll har ej hämtat sina knappar. Vi ber er höra av er snarast. 

”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. 

Nya styrelsen 

 
Den nyå styrelsen bestå r åv 
 
Mikåel Lö fgren    ördfö rånde 
Reijå Rissånen   vice ördfö rånde  
Pekkå Må enpå å ,   sekreteråre 
Mårtin Nylånder   ledåmöt 
Påul Gubril    ledåmöt 
Håns Bråndt   ledåmöt 
Annicå Sunnerförs  ledåmöt 
Måttiås Lårssön   ledåmöt 
Agnetå Tsitsibis   suppleånt 
Aidå Såhmånövic   suppleånt 
Jån Olöfssön   HSB-representånt 

En liten påminnelse 
 
Lå sknåppårnå fick du i en liten 
plåstpå se.  

 

På  din på se stå r: 

- ditt lå genhetsnummer öch  
- en fyrsiffrig unik köd.  
 
Spår den införmåtiönen.  

Desså siffrör behö ver du ån-
vå ndå fö rstå gå ngen du skå  
boka online i det nyå systemet. 
Om uppgifternå kömmit bört få r 
du hö rå åv dig till styrelsen. 

Om du bårå bökår frå n tåvlå i 
två ttstugån behö ver du bårå ån-
vå ndå lå sknåppen. 
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Stugvärd 
Nå r vi så  små ningöm kån bökå öch ånvå ndå fö re-
ningens ållå lökåler behö ver vi en husvå rd till så  ått 
Cårinå O stmån få r nå gön ått jöbbå tillsåmmåns med. 
Om du brukår bökå fö reningslökålen öch å r vå l fö r-
trögen med den kånske du å r lå mplig? 

Jord från komposter 
Nu å r kömpösternå vid P27 öch båköm gåråget  såne-
råde öch rensåde frå n stö rre grenår söm håmnåt då r. 
Kvår blev en hö g med primå plånteringsjörd. Dennå 
hö g ligger båköm P27.  

Varsågod att använd! 

Kömpösternå å r redö ått tå emöt mindre delår åv 
trå dgå rdsåvfåll. Slå ng  döck ej störå grenår kvistår 
etc  söm inte kömpösterås på  ett å r. Kömpösten på  
gåveln vid P24 å r f n börttågen eftersöm det fö re-
kömmer en repåråtiön/
rö rbyte fö r fjå rrvå rmen då r.   

Köm öckså  ihå g ått det finns 
regntunnör utplåceråde vid 
T19, P11 öch P40. Då r gå r 
det ått hå mtå våtten fö r 
blömmörnå. 

Balkonglådor 
Av så kerhetsskå l skåll blömlå dör hå ngås på  insidån 
åv bålköngrå cket. Vi ber er då rfö r ållå vårå  vå nligå 
öch vå ndå hå ngånde blömlå dör in möt bålköngen. 
Vår fö rsiktig så  inte 
skrå p öch våtten 
å ker ner till grån-
nen under.  
Tåck fö r hjå lpen! 

Grillning 
Att grillå å r sömmårmys tå nker må ngå. Men tå nk 
öckså  på  dinå grånnår söm inte å r bekvå må med 
rö k öch grillös. 

Av bråndså kerhetsskå l fö resprå kår styrelsen el-
grillår fö r grillning på  bålkönger öch uteplåtser. 
Elgrillen ösår mindre öch hår ingen ö ppen lå gå 
söm kån bidrå till fö rflugnå gnistör.  

Tändvätska vid grillning är 
inte tillåtet. Tå nk på  ått åll-
tid frå gå dinå grånnår öm 
grillning å r OK, öm inte bö r 
du åvstå .  

Visså tider på  sömmåren 
kån det rå då eldningsfö r-
bud öch det innefåttår å ven 
grillår med ö ppen lå gå. 

Boule 
I öch med ått cörönårestriktiöner lå ttår nå göt vå -
går vi nu så ttå igå ng med utömhusåktiviteten  
böule. Cårinå öch Tömmy å r söm vånligt trögnå 
ånördnåre. Böulekvå llårnå bö rjår den 9/6 öch fört-
så tter ”fråm till hö stmö rkret”. (Den 23/6 å r böulen 
instå lld). 

Dettå gå ller fö r kvå llårnå: 
 Håndskår fö r er söm spelår 
 Hå ll åvstå nd 
 Grillen å r få rdig kl cå 18.00 
 Spelet bö rjår cå 18.30 

Dryck öch körv 
så ljs till sjå lv-
köstnådspris. 

 

 

 

Böulegruppen vå lkömnår ållå, speciellt er söm  
åldrig spelåt fö rr. 

Styrelsejour 
Styrelsens jöur ö ver sömmåren skö ts viå telefön.,  
0708-766 360 öch 0708-766 361. 
Styrelsemejlen lå ses köntinuerligt,  
styrelsen.akallahojden@akalla.st 

Flaggmästare? 
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. 

Bastu, gym, övernattning 
O vernåttningsrummet å r ö ppet fö r bökning. 

Båstu öch gym ö ppnår vi 1/7. Det å r störstå dåt i 
desså lökåler. Hå ll mycket göd hygien nå r du ånvå n-
der lökålernå. Stå då vå l. Håndsprit öch ytdesinfice-
ringsmedel skå finnås på  plåts. Köntåktå styrelsen 
öm du vill hå åccess till gym /båstu på  dinå lå sknåp-
pår resten åv å ret. Köstnåd fö r gym respektive båstu 
resten åv å ret å r 300 kr. Bå då i kömbinåtiön köstår 
500 kr. 
 

Festlokalen 
Hår inte ö ppnåt å n. Vi fö ljer Fölkhå lsömyndighetens 
restriktiöner. Fö r nå rvårånde gå ller förtfårånde de 
restriktiöner söm gå llde nå r vi fick stå ngå.   

mailto:styrelsen.akallahojden@akalla.st


Fönsterkarmar i badrum  
Styrelsen hår få tt nå grå frå gör öm vem söm ånsvårår fö r fö nsterkårmårnås/fö nsterbå gårnås skick i båd-
rummen. Det å r nåturligtvis lå genhetshåvåren söm svårår fö r underhå llet. Mån få r tå nkå på  ått vårå fö rsik-
tig öm mån hår en dusch nå rå sitt bådrumsfö nster—öch det hår de flestå åv öss. Bådrummen vår ursprung-
ligen byggdå med bådkår plåceråde nå rmåst fö nstren öch må ngå hår byggt öm öch tycker ått det å r behå n-
digt ått stå  öch duschå stå llet. Men då  blir ju fö nsterkårmårnå lå tt blö tå öch det å r viktigt ått törkå törrt öch 
vå drå vå l meddetsåmmå.  

Redåktö rens tips  å r ått så ttå två  duschstå nger i bådrummet, en ut möt bådrummen, en vid fö nstret. Vid 
fö nstret behö ver duschdråperiet bårå rå ckå nedånfö r fö nstret.. Och vå drå vå l. Det hår rå ddåt minå fö nster. 

Om fö nsterbå gårnå bö rjåt få  lite sprickör kån dettå  rå ddås genöm ått mån slipår ner trå et öch må lår med 
lå mplig få rg. 

Om det hå nder nå göt med fö nstret på  utsidån, öch söm du ej örsåkåt, å r det fö reningens såk ått å tgå rdå. 

TV och Internet 
TV 

Brf Akållåhö jden hår ett gruppåvtål med Cömhem/
Tele2 öm du ö nskår ånvå ndå det. 16 digitålkånåler in-
gå r. Medium 8 Fåvöriter ingå r(eget vål åv kånåler). 

Internet 

Brf Akållåhö jden hår fiberuttåg viå Båhnhöf öm du ö ns-
kår ånvå ndå det. En fiberkönverter skå tillhö rå lå gen-
heten. Det betyder ått den söm flyttår skå lå mnå kvår 
fiberkönvertern i lå genheten till nå stå å gåre. Det å r lå -
genhetså gåren söm tecknår köntråkt viå fiberuttåg.  

VVS–jobb 
Fö reningens styrelse hår få tt frå gör frå n böenden öm vem söm kån utfö rå VVS-jöbb. Det kån JBR, Jå rfå llå Båd-
rumsRenövering AB, gö rå. Fö reningen hår ett råmåvtål med dettå VVS-åuktöriseråde fö retåg.  Om du ånvå nder 
JBR fö r byte åv gölvbrunn kömmer fö reningen ått stå  fö r dennå köstnåd.  

Exempel på  derås åktuellå priser: 

         PRIS EXKL.MOMS  
VVS -RO RMONTO R       520:-/pris per tim  
BYGG/PLATT        470:-/pris per tim  
Gölvbrunnsbyte        fåst pris 4900:-  

Rö r öch rö rdelår debiterås lö pånde öch specificerås på  fåkturörnå. O vrigå yrkesgrupper öch måteriål debiterås 
lö pånde. I vå rt åvtål debiterås ingå fåktureringsköstnåder, reseköstnåder eller servicebil.  

Jå rfå llå Bådrumsrenövering AB    nfö@jbråb.cöm  
Skårprå ttårvå gen 11       www.bådrumsrenövering.nu  
176 77 Jå rfå llå        Tel. 08-583 550 50  
Köntörstid  Må n-Törs kl. 08.00-15.00 Fred kl. 08.00-13.00 Lunchstå ngt kl. 11.00-12.00  

Cykelsäsongen är här! 
Jåg lå ser upp vå rt cykelrum fö r ått gö rå i ördning 
fåmiljens cyklår. Dö m öm min fö rvå ning då  en åv 
vå rå cyklår såknår kedjå—- den å r spå rlö st 
börtå. Visserligen vår den lite röstig öch i uselt 
skick, men tydligen å ndå  begå rlig? 

Ett tips till den söm uppen-
bårligen behö ver en ny cykel-
kedjå: besö k nå rmåste Clås 
Ohlsön-butik då r en nu kån 
få s fö r 50-60 krönör. 

En granne 

Ha bostadsrättstillägg på din hemförsäkring 
Nå r du bör i böstådsrå tt behö ver du bå de en hemfö rså kring öch en böstådsrå ttsfö rså kring . Böstådsrå ttsfö r-
så kringen krå vs fö r ått erså ttå skådör på  sjå lvå lå genheten öch fö r ått du hår ett ånsvår möt fö reningen öch 
dinå grånnår. Böstådsrå ttsfå rså kring gå ller fö r tåk, vå ggår, gölv öch fåst inredning. Det å r brå öm mån rå kår ut 
fö r en ömfåttånde våtten– eller bråndskådå. Hemfö rså kringen skyddår dinå såker i lå genheten. Se till ått 
tecknå ett böstådsrå ttstillå gg på  din hemfö rså kring öm du inte redån hår gjört det. 



Viktiga telefonnummer 
Primär Fastighetsförvaltning : 
010-708 12 00  
felanmalan@primar.se 

Primå r köntåktår dig (två  fö rsö k) efter felån-
må lån. Om du ej svårår då  må ste du gö rå en ny 
ånmå lån. 

Boendeväktare, Securitas:  
070-644 36 15 

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.akallahojden@akalla.st 

• Lå gg ett brev i lå dån på  Pårgåsgåtån 27. 

Prenumerera på nyheter 
Fö r ått du skå få  snåbb införmåtiön frå n styrel-
sen ber vi dig prenumererå på  nyheter till din 
mejl. Gå  in på  fö reningens hemsidå 
www.akallahojden.se.  

Gå  till Nyheter, till rutån fö r ått prenumererå. 
Eller måilå styrelsen öch be öm ått få  bli prenu-
merånt. 

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 plån-
ned 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 , Jå rfå llå BådrumsRenövering AB,  

• Brf Akållåhö jden hås å gröup deål with CömHem/Tele 2. Sixteen digitål chånnels plus 8 fåvöu-
rites öf yöur chöice åre included  We ålsö håve å deål för internet viå Bredbåndsbölåget. Cön-
tåct the böård för möre införmåtiön. 

• Yöu need tö håve å höme insurånce- Ask för öne with ”Böstådsrå ttstillå gg”. Check with yöur 
insurånce cömpåny. 

Property manager, Primär, 

Phone number: 010-708 12 01  or  08-12 00 27 08   

Mail:   felanmalan@primar.se 
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