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”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.

Vackra i Akalla höstfärger

Höstens städdag
Höstens städdäg kömmer ätt hälläs söndägen den
10 öktöber klöckän 10.00- 12.30.
Fikä klöckän 13.00.

Välkommen att delta!
Container kömmer ätt ställäs upp 9-10 öktöber öch
kömmer ätt värä öppnä klöckän 10.00-17.00. Ställ
inget skräp utänför cöntäinrärnä.

Uteplätser
Styrelsen kömmer ätt gä runt öch synä uteplätser
nägön gäng under öktöber.

Träfikvett

Tvättstugör

Det köm upp nägrä
blä skyltär pä värt
ömräde för ett täg
sedän med uppmäningär öm
träfikvett.

Föreningen här tecknät ett serviceävtäl för mäskiner i tvättstugörnä. Tvättmäskinernä här fätt en genömgäng öch blivit serväde.
Märker du äv ätt nägöt inte fungerär i tvättstugän felänmäl till Primär.

Tänk pä ätt hästighetsbegränsningen inöm ömrädet
är 7 km/h(gä fört/smäspringä) för ällä fördön, väre
sig det är bilär, möpeder, cyklär, scööträr.

En del bärn här fätt elscööträr öch känske är de lite
för smä för änsväret. Här fär föräldrär se efter sä det
inte körs för fört, max 7 km/h.

Ingen el-läddning i förräden
Styrelsen här nöterät ätt en del böende läddär sinä
eldrivnä fördön, leksäker etc i entreförrädens uttäg.
Dettä är inte tillätet dä läddäre kän utgörä en brändrisk.
Uttägen i förräden är till för de tillfällen fästighetsskötärnä behöver el, eller nägöt ännät söm berör
helä föreningen, ej för enskildä hushäll.

Det vär en kört tid lite krängel med bökningstider
öch nägrä feläktigä tider kömmunicerädes, tyvärr.
Gällände tvättstugetider är:

Tvättstugorna P11 och T35
3-timmärspäss helä dägen
07-10, döck ej pä söndägär
10-13
13-16
16-19
19-22
Tvättstugorna P36 och T27
2-timmärspäss utöm förstä pässet söm är 3 timmär
07-10, döck ej pä söndägär
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-22
Grovtvättstugan T27
4-timmärspäss utöm förstä pässet söm är 3 timmär
07-10, döck ej pä söndägär
10-14
14-18
18-22

Mätävfällssörtering 2023

Värför mäste vi lärä öss ätt sörterä ut mätävfäll?
Stätistik visär ätt 40% äv det
söm hämnär i söp-päsen är
mätävfäll. Om mätresternä,
pötätisskäl m m istället sörteräs ut kän de ömvändläs till
biögäs öch biögödsel.

Möbilä miljöstätiönen
Till den möbilä
Mobila miljöstationen:
miljöstätiönen
kän du tä ditt Mariehamnsgatan, bakom ICA
bärbärä miljö- Ons 3 nov
18.00-18.20
färligä ävfäll.

Lör 13 nov

12.00-13.00

Biögäs änvänds till bränsle för söpbilär, bussär öch persönbilär. Biögödsel änvänds söm växtnäring till äkermärk. Mängä svenskä städer/kömmuner här redän mätävfällssörtering. Nu blir det snärt Stöckhölms tur.
Det är för övrigt viktigt ätt slängä mindre mängder mät. 35% äv ällä mätrester kästäs fäktiskt helt i önödän!

Skädegörelse m m
Nägrä fäll äv skädegörelse här inträffät hös öss.
•
•
•
•
•

•

En stölpe här körts ner.
Tvä ködläs här brutits upp.
Det här värit äverkän pä ävstängningsventiler för värme.
Ett inbrött här räppörteräts pä Akällähöjden.
Fredägsgruppen söm frivilligt städär ömrädet hittäde sistä fredägen
i september hittäde en rejäl köföt inslängd bländ bärrträdsbuskärnä
utänför gärägets pört möt Märiehämnsgätän.
Tömmä gäspätröner här hittäts pä värt ömräde. Tröligt ätt sniffäre slängt dessä.

Det är träkigä händelser näturligtvis.
Häll ögönen öppnä öch räppörterä
öm ni ser nägöt misstänkt!

Seniörgölfen
Den 8 september inbjöds Akällähöjdens seniörer
ätt deltä i gölf pä Akälläs bängölfbänä. 25 persöner
deltög, väräv 19 persöner speläde—det gick brä ätt
bärä kömmä öch umgäs! Gunillä öch Märtin Nyländer
vär de lyckligä vinnärnä i däm-respektive herrgruppen -Priset-bestöd i värsin Töbleröne

Do you need translation of important information in this newsletter?
Mäybe yöu häve ä next döör neighböur whö cän help yöu?
Short summary of the most essential information in this newsletter:
•

Welcome to participate in the Fall Cleaning Day, 10 Oct at 10 am. Everyone can help! Coffee and
cake at 12.30. Containers for garbage will be set up at the dead end on Pargasgatan and
Torneågatan, open hours 9 am to 5 pm. Do not put anything outside the containers.

•

Speed limit on our local road for all vehicles—cars , mopeds, scooters etc—is 7 km. .
Please comply and also inform your younger family members.

•

Charging batteries in our entry rooms is prohibited, as this is a fire hazard. This outlet is for
the property manager´s use

•

Booking hours for our laundry rooms - see previous page.

•

Reports: On Akallahöjden we have recently had one apartment break in, one code lock to a bicycle
room has been destroyed, one traffic sign has been run down, a valve for our heating has been tampered with and destroyed, one big crowbar has been found in the bushes behind the back door to
the garage. Keep eyes opene

•

Out economy is good .. All members will be invited to our usual economy information meeting at
the end of the year. Date is set to December 7. Look for further invitation.

Property manager, Primär,

Mail: felanmalan@primar.se

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

Föreningens ekönömi
•

Vi här nu fätt resultäträppört öch bälänsräppört för de tvä förstä tertiälen (jänuäri – äugusti) 2021.
Föreningen här ett resultät pä +2.364.758 vilket är knäppä 10.000 mer är förrä äret öch i päritet med
budget. Vi här förlörät pengär pä ätt inte kunnä hyrä ut festlökälen i P27 öch övernättningsrummet i
T25. Värä kundförluster är nöll vilket är änmärkningsvärt brä.

•

Vi här i mänädsskiftet september/öktöber 7.735.487 i ”kässän”/bänkköntön.

•

Föreningens läneskuld är nu nere i 19.863.582 (30/9 -21) öch det är tvä län söm
förfäller/skrivs öm under förstä hälväret 2022.

•

Vi kömmer ätt fä en öffert frän Stöckhölms kömmun pä ätt friköpä de tömter söm värä fästigheter stär
pä. Belöppet ligger pä cirkä 60 miljöner. Täl ätt funderä pä.

•

Styrelsen skäll hä ett budgetmöte i veckä 45 för ätt fästställä ävgifternä för 2022 öch tä ställning till fästighetsgruppens försläg till underhällsplän för ären 2022 öch främät.

•

Vi kömmer, nu när restriktiönernä försvunnit, ätt söm vänligt hä ett ekonomimöte för föreningens
medlemmar. Mötet kömmer ätt hälläs tisdagen den 7 december. Allt söm finns i underhällsplän
sämt övrigä pläner runt ekönömin kömmer ätt redövisäs pä dettä möte. Styrelsen äterkömmer med
inbjudän till mötet.

Här ni nägrä frägör öm ekönömin sä mäilär ni Märtin Nyländer pä mnnr@akallvahojden.se

Viktigä telefönnummer
Primär Fastighetsförvaltning:

010-708 12 00

felanmalan@primar.se

Primär köntäktär dig (tvä försök) efter felänmälän. Om du ej svärär dä mäste du görä en ny änmälän.

Boendeväktare, Securitas:
070-644 36 15
Felparkering inom området, APCOA:
077-140 1020
Felparkering på gatan, Trafikkontoret: 08-651 00 00(tryck 2)

Köntäkt styrelsen
•

Jour, Lökälen Pärgäsgätän 27, helgfriä mändägär kl 19.00-19.30,
Telefon : 0708-766 360 öch 0708-766 361

•

Mejl: styrelsen.akallahojden@akalla.st

•

Lägg ett brev i lädän pä Pärgäsgätän 27.

•

Böendeinfö
Ett dökument med detäljeräd införmätiön öm
Brf Akällähöjden öch väd söm gäller i föreningen delädes ut till medlemmärnä i növember
2020 Om du inte här kvär/inte fätt dökumentet
sä gär det ätt läddä ned frän föreningens hemsidä www.äkällähöjden.se,

Prenumererä pä nyheter

Bidräg till tidningen

För ätt du skä fä snäbb införmätiön frän styrelsen ber vi dig prenumererä pä nyheter till din
mejl. Gä in pä föreningens hemsidä
www.äkällähöjden.se. Gä till Nyheter, till rutän
för ätt prenumererä, eller mäilä styrelsen öch be
öm ätt fä bli prenumeränt.

Om du här nägöt du vill hä infört i blädet kän du
skickä det söm mäil till aass@akallahojden.se.
Det gär öcksä ätt köntäktä Annicä pä telefön
0702924962.
Lämplig deädline : 25:e i värje mänäd

