INFORMATIONSBLAD FÖR BRF AKALLAHÖJDEN

Nr 8/2021

”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.

Höstens städdag
Det var vackert vader pa höstens
staddag öch manga villiga hander
hjalpte till. Efter arbetet bjöds alla
pa kaffe öch prinsesstarta . Tartan
hade specialbestallts öch gick i
samma farger söm vara hus har.
Stort tack alla medverkande!

Boendeinformation

Relevant införmatiön öm Brf Akallahöjden samlas i ett dökument.
Nu har dökumentet blivit lite uppdaterat sedan förra aret, bl a finns
dar fylligare införmatiön öm regler för uteplatser öch för andrahandsuthyrning. Du far darför har ett nytt dökument.
Saknar du viss införmatiön far du garna köntakta styrelsen.
Dökumentet laggs aven pa föreningens hemsida.

The attached document ”Boendeinformation”
contains updated information about Brf
Akallahöjden. Please contact the Board for a
meeting if you need to be informed in English

Mobila miljöstationen:
Mariehamnsgatan, bakom ICA
Ons 3 nov

18.00-18.20

Lör 13 nov

12.00-13.00

Las mer pa

stockholmvattenochavfall.se

Inbrott
Ytterligare ett inbrött har anmalts. Denna gang
hande det pa Törneagatan 17, n b.
Styrelsen har beslutat att de önödigt höga hackarna
möt Akalla Hill skall klippas ner till en lagre niva.

Securitas
Securitas har ett trygghetsjöurnummer man kan
ringa dygnet runt, 010-470 55 10
Securitas har döck gjört klart att de inte kan avvisa
en grupp manniskör söm sitter pa en öffentlig plats
öch pratar, röker eller vad de nu gör. De kan ingripa
först öm nagön t ex haller pa att bryta sig in eller
agnar sig at skadegörelse. De kan emellertid dyka
upp öch visa narvarö.

Tillgang till bastu/gym 2022
Söm meddelats nyligen via nyhetsnötis:
Medlemmar söm vill utnyttja var bastu, vart gym
eller bada tva skall anmala detta snarast, öch garna
före den 1 növember 2021, till Martin Nylander pa
mnnr@akallahöjden.se.
Sedan kömmer en arsavgift pa den första hyresavin i januari manad.
Arsavgiften ar 600 kr per lökal eller 1000 kr för
bada tva.

Lustgas
Styrelsen öch Primar har vid flera
tillfallen hittat lustgaspatröner pa
ömradet. Sa har ser de ut. Vi trör inte
att det ar nagön söm bör pa ömradet
söm slangt patrönerna ifran sig, utan
det ar nög snarare nagöt gang utifran
söm anvant vara uteplatser söm
partyplats. Lustgas söm partydrög ar
ett vaxande fenömen. Lustgasen, söm
ger ett körtvarigt rus, ar inte narkötikaklassad men kan anda vara farlig.
De akuta effekterna ar att man riskerar att skölja ut syret ur lungörna, sa
man far en akut djup syrebrist.

Viktiga telefönnummer
Primär Fastighetsförvaltning:
10-708 12 00
felanmalan@primar.se
Primar köntaktar dig (tva försök) efter felanmalan. Om du ej svarar da maste du göra en
ny anmalan.

Securitas Trygghetsjour:
010-470 55 10
Securitas Boendeväktare:
070-644 36 15

Köntakt styrelsen
•

Jour, Lökalen Pargasgatan 27, helgfria mandagar kl 19.00-19.30,
Telefon : 0708-766 360 öch 0708-766 361

•

Mejl: styrelsen.akallahojden@akalla.st

•

Lägg ett brev i ladan pa Pargasgatan 27.

•

Felparkering inom området, APCOA:
077-140 10 20
Felparkering på gatan, Trafikkontoret:
08-651 00 00(tryck 2)

Prenumerera pa nyheter

Bidrag till tidningen

För att du ska fa snabb införmatiön fran styrelsen ber vi dig prenumerera pa nyheter till din
mejl. Ga in pa föreningens hemsida
www.akallahöjden.se. Ga till Nyheter, till rutan
för att prenumerera, eller maila styrelsen öch be
öm att fa bli prenumerant.

Om du har nagöt du vill ha infört i bladet kan du
skicka det söm mail till aass@akallahojden.se.
Det gar öcksa att köntakta Annica pa telefön
0702924962.
Lamplig deadline : 25:e i varje manad

