INFORMATIONSBLAD FÖR BRF AKALLAHÖJDEN

Nr 6/2021

”Vi på Akallahöjden” är Brf Akallahöjdens främsta informationskanal.

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

Föreningslokalen
Foreningslokalen, Pargasgatan 27, oppnades igen for bokningar
fran och med den 1 september, till gladje for manga som vantat.
Bokning och betalning sker enligt tidigare rutiner. Det ar endast
medlemmar i Brf Akallahojden som har tillgang till lokalen. Nar ni
anvander lokalen ber vi er tanka pa att begränsa antalet deltagare
i lokalen och angränsande utrymmen på ett sätt som är säkert ur
smittskyddssynpunkt. Rengör mycket noggrant efter er med desinfektionsmedel i de delar av lokalen ni utnyttjat. Tack for visad hansyn till kommande gaster.
Din lasknapp fungerar att oppna ytterdorren till lokalen om du har bokat foreningslokalen (eller motionsrummet), annars inget tilltrade till ytterdorren.
Det skulle behovas en stugvard till, vilket efterlystes i forra numret av denna tidning. Och garna en flaggmastare som kan skota allman flaggning pa flaggdagar. Har nedan kommer efterlysningarna i repris.

Styrelsejour Stugvärd
Styrelsens jour ar
oppen efter sommaruppehallet.
Helgfria mandagar
klockan 19.00-19.30.

Flaggmästare?

Nu kan vi boka och anvanda foreningens alla lokaler och behover
en husvard till. Om du brukar
boka foreningslokalen och ar val
fortrogen med den kanske du ar
lamplig? Kontakta styrelsen.

Foreningen har en flaggstang vid
Pargasgatans vandplan. Finns det
nagon/nagra person(er) inom foreningen som vill vara flaggmastare
och hjalpa till att hissa och hala flaggan pa
flaggdagar? Kontakta styrelsen.

Boule

Höstens städdag

Boulekvallarna borjar den 9/6 kl 18.00 bakom
Pargasgatan 27. Sen fortsatter boulen ”fram till
hostmorkret” i september.

Hostens staddag kommer
att hallas sondagen den
10 oktober klockan
10.00- 12.30.

Dryck och korv saljs
till sjalvkostnadspris.
Boulegruppen valkomnar alla, speciellt
er som aldrig spelat
forr.

Fortaring klockan 13.00.
Boka in dagen.
Vi ser fram mot ditt
deltagande!
Container kommer att stallas upp.

Vad händer här?

Filmning avloppsstammar

Vad hander nar det ser ut sa har pa vissa vaggar? Jo,
foreningen byter liggande stammar i bjalklag i vissa
huskroppar. Eller annorlunda uttryckt: Vara ror gar
vanligtvis i taket i husens kallare. En del huskroppar
har inga kallare utan vilar direkt pa det barande
bjalklaget. I bjalklaget gar ocksa roren. Nu behover
vi se over sadana rordragningar och det finns en
tidplan for detta arbete, se nedan.

Foreningen kommer att bestalla filmning av avloppsstammar. Detta arbete gors for att man ska
kunna ta reda pa om/nar det ar dags for stambyte i
foreningen. Ett antal stammar kommer att filmas.
Om det beror din lagenhet kommer du att fa ett
meddelande i brevladan sa att du kan slappa in dem
som utfor detta arbete.

Undvik igensatta avlopp
En stor orsak till att avloppen tapps igen ar ofta att
fett halls ut i koksslasken. Fettet stelnar och satter
sig i roren. Ta for vana att torka ur stekpannor m m
med papper som sedan slangs i vanliga soporna. Om
det ar mycket fett, hall det i en burk och slang den.
Man kan ha fettburken i frysen och slanga sedan nar
den ar full. Det ar latthanterligt.
I badrumsavlopp kan du lagga en ”harfalla”, en sil av
plast, som hindrar har fran att tappa till avloppen.

Ökad sophämtningsavgift
Avgifter for sophamtning av hushallssopor har okat
med ca 17% , vilket till stor del beror pa hojning av
taxa. Vi kan fa ner foreningens avgifter genom att
sortera ratt.

Matavfallssortering 2023
Uppgradering
Pa forsommaren
bytte fixargruppen
(Tommy Lundgren,
Tommy Naslund och
”Dimman” Tsitsibis)
ut det gamla planket
vid Pargasgatan 27.
Sa har fint blev det
med det nya.

Stockholms kommun kommer
att infora obligatorisk sortering
av matavfall fran och med 2023.
Styrelsen har haft ett forsta
mote med Stockholm Vatten och
Avfall om hur detta skulle kunna
ga till.

Vi paminner alla om att sortera
avfall i de fraktioner som redan ar mojliga hos oss.
Det kommer att underlatta stort for fortsatt planering och ar ekonomiskt och miljomassigt bra for foreningen.
Den mobila miljostationen tar ocksa emot visst avfall, se nedan.

Mobila miljöstationen
Till den mobila miljostationen kan du ta ditt barbara miljofarliga avfall.
Det kan t ex vara en fargburk eller en mikro eller nagot annat du sjalv orkar bara dit. Den mobila miljostationen stannar bakom ICA i Akalla.
Har ar tidtabellen.
Pa svoa.se/mobila finns info hur du anmaler dig for att fa en paminnelse pa sms nar mobila miljostation.
Las mer pa Stockholm Vatten och Avfall om avfallsfragor,

stockholmvattenochavfall.se

Akalla
Mariehamnsgatan, bakom ICA
Lör 18 sept

12.00-13.00

Ons 3 okt

18.00-18.20

Lör 13 nov

12.00-13.00

Uteplatser— något du behöver åtgärda?
Styrelsen paminner om era uteplatser. Några av er som har uteplatser fick besök av styrelsen tidigare i
år och fick då ett påpekande om att åtgärda vissa saker. Vi hoppas de andringar som behovde goras ar
gjorda. Under oktober kommer vi att ater ta en runda och titta pa uteplatserna.
•

Om din uteplats inte uppfyller kraven nedan, och styrelsen annu inte kontaktat dig sa ar vi tacksamma
for att du atgardar sadant som kan behovas. Valkommen till styrelsen med fragor.

•

Det ar tillatet att plantera blommor och mindre buskar 30 cm runt altan eller plattyta. Om du planterar maste du skota planteringen.

•

Spalje, klangvaxt pa husvagg ar ej tillatet. Plantering narmare 40 cm mot husvagg ar ej tillatet.

•

Tank pa att alltid stalla in utemobler m m pa er uteplats sa att grasklippning kan ske.

•

Uteplatsens matt ar 2,5 m djup x 3,5 m bred, dvs ungefar samma storlek som en balkong inom foreningen. Uteplatsen ar foreningens egendom och den ursprungliga belaggningen far inte tas bort. Bostadsrattsinnehavaren ansvarar for att skota uteplatsen, medan foreningen underhaller eventuell
planterad hack runt uteplats.

•

Vaxter som paverkar fasad eller hindrar passage kommer att tas bort. Uteplats far inte anvandas som
lagringsplats. Tank pa att din uteplats ar ansiktet utat och paverkar hela omradets image.

•

For att bygga staket runt din uteplats/altan, maste du teckna avtal med foreningen i forvag.

Skissen nedan och mer info fanns i nr 4-2021 av Vi pa Akallahojden (tidnings-pdf ligger pa foreningens
hemsida www.akallahojden.se)

Nostalgi

Tvättider

En nostalgisk bild
från en sommar
under tidigt 1980-tal
i Akalla By.
Anledningen är
Akallahöjdens
sommarfest.
Helgrillad gris
serverades och
höjdpunkten
var en med fotbollsmatch mot
Akalladalens
förening.
Carina Östman har
bidragit med fotot.

Lordag och sondag startar
tvattmaskinerna
forst klockan 8.00.
Anledningen ar att
de som bor ovanfor tvattstugorna
inte ska bli storda
i sin helgsomn.
Bokningssystemet
justeras fran och
med den 15 september for att
aterspegla detta.

Do you need translation of important information in this newsletter?
Maybe you have a next door neighbour who can help you?
Short summary of the most essential in formation in this newsletter:
•

•
•
•
•
•
•
•

Pargasgatan 27, our ”Party Room” is open for bookings again. Please consider that there is still a
pandemic going on, be careful with keeping distances and clean the room, the kitchen, the
hallway and the toilets very thoroughly after use.
Laundry machines goes on at .8.00 am on Saturdays an Sundays in order not to disturb those
who live above the laundry rooms. Booking system will be altered to reflect this.
Boule starts October 9 at 18.00 and will continue on Wednesdays
The date for our Fall Cleaning Day is October 10th, 10.00-12.30. Burgers served at 13.00.
In some houses (those which do not have cellars) we are changing pipelines. There is a timetable on page 2 in this newsletter.
We will have parts of our drain system filmed in order to know if and when further work on the
drain system is needed. If it involves your apartment you will be notified about this.
The city of Stockholm demands us to sort out food waste from the beginning of 2023. The
board has had a first meeting with Stockholm Vatten och Avlopp.
Have you had a contact with the Board members about any adjustments regarding your patio?
A check will take place in October to see if adjustments are made..

Property manager, Primär,

Mail: felanmalan@primar.se

Boendeinfo

Bidrag till tidningen

Ett dokument med detaljerad information om Brf
Akallahojden och vad som galler i foreningen delades ut till medlemmarna i november 2020 Om
du inte har kvar/inte fatt dokumentet sa gar det
att ladda ned fran foreningens hemsida
www.akallahojden.se

Om du har nagot du vill ha infort i bladet
kan du skicka det som e-post till
aass@akallahojden.se
Det gar ocksa att kontakta Annica pa telefon
0702924962.
Lamplig deadline : 25:e i varje manad.

Prenumerera på nyheter
For att du ska fa snabb information fran styrelsen ber vi dig prenumerera pa nyheter till din
mejl. Ga in pa foreningens hemsida
www.akallahojden.se.
Ga till Nyheter, till rutan for att prenumerera.
Eller maila styrelsen och be om att fa bli prenumerant.

Viktiga telefonnummer
Primär Fastighetsförvaltning :
010-708 12 00
felanmalan@primar.se
Primar kontaktar dig (tva forsok) efter felanmalan. Om du ej svarar da maste du gora en ny
anmalan.

Boendeväktare, Securitas:
070-644 36 15

Kontakt styrelsen
• Lokalen Pargasgatan 27, helgfria mån-

dagar kl 19.00-19.30,
• Tel 0708-766 360 och 0708-766 361
• Mejl: styrelsen.akallahojden@akalla.st
• Lagg ett brev i ladan pa Pargasgatan 27.

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

