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Stugvärd 
Nu kan vi boka och anva nda fo re-
ningens alla lokaler och beho ver 
en husva rd till. Om du brukar 
boka fo reningslokalen och a r va l 
fo rtrogen med den kanske du a r 
la mplig? Kontakta styrelsen. 

”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. 

Boule
Boulekva llarna bo rjar den 9/6 kl 18.00 bakom 
Pargasgatan 27. Sen fortsa tter boulen ”fram till 
ho stmo rkret” i september.  

Dryck och korv sa ljs 
till sja lvkostnadspris. 

Boulegruppen va l-
komnar alla, speciellt 
er som aldrig spelat 
fo rr.  

Styrelsejour 
Styrelsens jour a r  
o ppen efter sommar-
uppeha llet.  

Helgfria ma ndagar 
klockan 19.00-19.30. 

Flaggmästare? 
Fo reningen har en flaggsta ng vid 
Pargasgatans va ndplan. Finns det 
na gon/na gra person(er) inom fo r-
eningen som vill vara flaggma stare 
och hja lpa till att hissa och hala flaggan pa  
flaggdagar? Kontakta styrelsen. 

Föreningslokalen 
Fo reningslokalen, Pargasgatan 27, o ppnades igen fo r bokningar 
fra n och med den 1 september, till gla dje fo r ma nga som va ntat.  
 

Bokning och betalning sker enligt tidigare rutiner. Det a r endast 
medlemmar i Brf Akallaho jden som har tillga ng till lokalen. Na r ni 
anva nder lokalen ber vi er ta nka pa  att begränsa antalet deltagare 
i lokalen och angränsande utrymmen på ett sätt som är säkert ur 
smittskyddssynpunkt. Rengör mycket noggrant efter er  med desin-
fektionsmedel i de delar av lokalen ni utnyttjat. Tack fo r visad ha n-
syn till kommande ga ster.  
 

Din la sknapp fungerar att o ppna ytterdo rren till lokalen om du har bokat fo reningslokalen (eller motions-
rummet), annars inget tilltra de till ytterdo rren. 

Det skulle beho vas en stugva rd till, vilket efterlystes i fo rra numret av denna tidning. Och ga rna en flaggma s-
tare som kan sko ta allma n flaggning pa  flaggdagar. Ha r nedan kommer efterlysningarna i repris. 

Höstens städdag 
Ho stens sta ddag kommer 
att ha llas so ndagen den 
10 oktober klockan  
10.00- 12.30.  

Fo rta ring klockan 13.00.  

Boka in dagen.  

Vi ser fram mot ditt  
deltagande! 

Container kommer att sta llas upp. 



Mobila miljöstationen 
Till den mobila miljo stationen kan du ta ditt ba rbara miljo farliga avfall. 
Det kan t ex vara en fa rgburk eller en mikro eller na got annat du sja lv or-
kar ba ra dit. Den mobila miljo stationen stannar bakom ICA i Akalla.  
Ha r a r tidtabellen. 
Pa  svoa.se/mobila finns info hur du anma ler dig fo r att fa  en pa min-
nelse pa  sms na r mobila miljo station. 
La s mer pa  Stockholm Vatten och Avfall om avfallsfra gor,   
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 

Vad händer här? 
Vad ha nder na r det ser ut sa  ha r pa  vissa va ggar? Jo, 
fo reningen byter liggande stammar i bja lklag i vissa 
huskroppar. Eller annorlunda uttryckt: Va ra ro r ga r 
vanligtvis i taket i husens ka llare. En del huskroppar 
har inga ka llare utan vilar direkt pa  det ba rande 
bja lklaget. I bja lklaget ga r ocksa  ro ren. Nu beho ver 
vi se o ver sa dana ro rdragningar och det finns en 
tidplan fo r detta arbete, se nedan. 

Uppgradering 

Pa  fo rsommaren 
bytte fixargruppen 
(Tommy Lundgren, 
Tommy Na slund och  
”Dimman” Tsitsibis) 
ut det gamla planket 
vid Pargasgatan 27. 
Sa  ha r fint blev det 
med det nya. 

Filmning avloppsstammar 
Fo reningen kommer att besta lla filmning av av-
loppsstammar. Detta arbete go rs fo r att man ska 
kunna ta reda pa  om/na r det a r dags fo r stambyte i 
fo reningen. Ett antal stammar kommer att filmas.  

Om det bero r din la genhet kommer du att fa  ett 
meddelande i brevla dan sa  att du kan sla ppa in dem 
som utfo r detta arbete. 

Undvik igensatta avlopp 
En stor orsak till att avloppen ta pps igen a r ofta att 
fett ha lls ut i ko ksslasken. Fettet stelnar och sa tter 
sig i ro ren. Ta fo r vana att torka ur stekpannor m m 
med papper som sedan sla ngs i vanliga soporna. Om 
det a r mycket fett, ha ll det i en burk och sla ng den. 
Man kan ha fettburken i frysen och sla nga sedan na r 
den a r full. Det a r la tthanterligt.  

I badrumsavlopp kan du la gga en ”ha rfa lla”, en sil av 
plast, som hindrar ha r fra n att ta ppa till avloppen. 

Matavfallssortering 2023 
Stockholms kommun kommer 
att info ra obligatorisk sortering 
av matavfall fra n och med 2023. 
Styrelsen har haft ett fo rsta 
mo te med Stockholm Vatten och 
Avfall om hur detta skulle kunna 
ga  till.  

Vi pa minner alla om att sortera 
avfall i de fraktioner som redan a r mo jliga hos oss. 
Det kommer att underla tta stort fo r fortsatt plane-
ring och a r ekonomiskt och miljo ma ssigt bra fo r fo r-
eningen. 

Den mobila miljo stationen tar ocksa  emot visst av-
fall, se nedan. 

Ökad sophämtningsavgift 
Avgifter fo r sopha mtning av husha llssopor har o kat 
med ca 17% , vilket till stor del beror pa  ho jning av 
taxa. Vi kan fa  ner fo reningens avgifter genom att 
sortera ra tt.  



Nostalgi 
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 fot-
bollsmatch mot  
Akalladalens  
förening. 
Carina Östman har  
bidragit med fotot. 

Uteplatser— något du behöver åtgärda? 
Styrelsen pa minner 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 a ndringar som beho vde go ras a r 
gjorda. Under oktober kommer vi att a ter ta en runda och titta pa  uteplatserna. 

• Om din uteplats inte uppfyller kraven nedan, och styrelsen a nnu inte kontaktat dig sa  a r vi tacksamma 
fo r att du a tga rdar sa dant som kan beho vas. Va lkommen till styrelsen med fra gor. 

• Det a r tilla tet att plantera blommor och mindre buskar 30 cm runt altan eller plattyta. Om du plante-
rar ma ste du sko ta planteringen. 

• Spalje , kla ngva xt pa  husva gg a r ej tilla tet. Plantering na rmare 40 cm mot husva gg a r ej tilla tet.  

• Ta nk pa  att alltid sta lla in utemo bler m m pa  er uteplats sa  att gra sklippning kan ske. 

• Uteplatsens ma tt a r 2,5 m djup x 3,5 m bred, dvs ungefa r samma storlek som en balkong inom fo re-
ningen. Uteplatsen a r fo reningens egendom och den ursprungliga bela ggningen fa r inte tas bort. Bo-
stadsra ttsinnehavaren ansvarar fo r att sko ta uteplatsen, medan fo reningen underha ller eventuell 
planterad ha ck runt uteplats.  

• Va xter som pa verkar fasad eller hindrar passage kommer att tas bort. Uteplats fa r inte anva ndas som 
lagringsplats. Ta nk pa  att din uteplats a r ansiktet uta t och pa verkar hela omra dets image. 

• Fo r att bygga staket runt din uteplats/altan, ma ste du teckna avtal med fo reningen i fo rva g.  

Skissen nedan och mer info fanns i nr 4-2021 av Vi pa  Akallaho jden (tidnings-pdf ligger pa  fo reningens 

hemsida www.akallahojden.se) 

Tvättider 
Lo rdag och -
so ndag startar 
tva ttmaskinerna 
fo rst klockan 8.00. 
Anledningen a r att 
de som bor ovan-
fo r tva ttstugorna 
inte ska bli sto rda 
i sin helgso mn. 
Bokningssystemet 
justeras fra n och 
med den 15 sep-
tember fo r att 
a terspegla detta. 

http://www.akallahojden.se


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

Prima r kontaktar dig (tva  fo rso k) efter felan-
ma lan. Om du ej svarar da  ma ste du go ra en ny 
anma lan. 

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  
• Lokalen Pargasgatan 27, helgfria mån-

dagar kl 19.00-19.30, 

• Tel 0708-766 360 och 0708-766 361 

• Mejl: styrelsen.akallahojden@akalla.st 

• La gg ett brev i la dan pa  Pargasgatan 27. 

Bidrag till tidningen  
Om du har na got du vill ha info rt i bladet 
kan du skicka det som e-post till  
aass@akallahojden.se  
Det ga r ocksa  att kontakta Annica pa  telefon 
0702924962. 
La mplig deadline : 25:e i varje  ma nad. 

Prenumerera på nyheter 
Fo r att du ska fa  snabb information fra n styrel-
sen ber vi dig prenumerera pa  nyheter till din 
mejl. Ga  in pa  fo reningens hemsida 
www.akallahojden.se.  

Ga  till Nyheter, till rutan fo r att prenumerera. 
Eller maila styrelsen och be om att fa  bli prenu-
merant. 

Boendeinfo 
Ett dokument med detaljerad information om Brf 
Akallaho jden och vad som ga ller i fo reningen de-
lades ut till medlemmarna i november 2020 Om 
du inte har kvar/inte fa tt dokumentet sa  ga r det 
att ladda ned fra n fo reningens hemsida 
www.akallahojden.se 

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 time-

table  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 

mailto:styrelsen.akallahojden@akalla.st
http://www.akallahojden.se
http://www.akallahojden.se
mailto:felanmälan@primar.se

