
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 va der pa  hö stens 

sta ddag öch ma nga villiga ha nder 

hja lpte till. Efter arbetet bjö ds alla 

pa  kaffe öch prinsessta rta . Ta rtan 

hade specialbesta llts öch gick i 

samma fa rger söm va ra hus har. 

Stort tack alla medverkande! 

Mobila miljöstationen: 

Mariehamnsgatan, bakom ICA 

Ons 3 nov  18.00-18.20 

Lör 13 nov  12.00-13.00 

La s mer pa   

stockholmvattenochavfall.se 

Boendeinformation  
Relevant införmatiön öm Brf Akallahö jden samlas i ett dökument. 
Nu har dökumentet blivit lite uppdaterat sedan fö rra a ret, bl a finns 
da r fylligare införmatiön öm regler fö r uteplatser öch fö r andra-
handsuthyrning. Du fa r da rfö r ha r ett nytt dökument.  
Saknar du viss införmatiön fa r du ga rna köntakta styrelsen.  
Dökumentet la ggs a ven pa  fö reningens 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 



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 ma nniskör söm sitter pa  en öffentlig plats 

öch pratar, rö ker eller vad de nu gö r. De kan ingripa 

fö rst öm na gön t ex ha ller pa  att bryta sig in eller 

a gnar sig a t skadegö relse. De kan emellertid dyka 

upp öch visa na rvarö. 

Inbrott 
Ytterligare ett inbrött har anma lts. Denna ga ng 

ha nde det pa  Törnea gatan 17, n b. 

Styrelsen har beslutat att de önö digt hö ga ha ckarna 

möt Akalla Hill skall klippas ner till en la gre niva .  

Tillga ng till bastu/gym 2022 
Söm meddelats nyligen via nyhetsnötis: 

Medlemmar söm vill utnyttja va r bastu, va rt gym 

eller ba da tva  skall anma la detta snarast, öch ga rna 

fö re den 1 növember 2021, till Martin Nylander pa  

mnnr@akallahöjden.se.  

Sedan kömmer en a rsavgift pa  den fö rsta hyres-

avin i januari ma nad.  

A rsavgiften a r 600 kr per lökal eller 1000 kr fö r 

ba da tva .  

Lustgas 

Styrelsen öch Prima r har vid flera 

tillfa llen hittat lustgaspatröner pa  

ömra det. Sa  ha r ser de ut. Vi trör inte 

att det a r na gön söm bör pa  ömra det 

söm sla ngt patrönerna ifra n sig, utan 

det a r nög snarare na göt ga ng utifra n 

söm anva nt va ra uteplatser söm  

partyplats. Lustgas söm partydrög a r 

ett va xande fenömen. Lustgasen, söm 

ger ett körtvarigt rus, a r inte narkö-

tikaklassad men kan a nda  vara farlig. 

De akuta effekterna a r att man riske-

rar att skö lja ut syret ur lungörna, sa  

man fa r en akut djup syrebrist.  

Köntakt styrelsen  
• Jour, Lökalen Pargasgatan 27, helgfria ma n-

dagar kl 19.00-19.30, 

• Telefon : 0708-766 360 öch 0708-766 361 

• Mejl: styrelsen.akallahojden@akalla.st 

• Lägg ett brev i la dan pa  Pargasgatan 27. 

Viktiga telefönnummer 
Primär Fastighetsförvaltning:             

10-708 12 00            

felanmalan@primar.se 

Prima r köntaktar dig (tva  fö rsö k) efter felan-

ma lan. Om du ej svarar da  ma ste du gö ra en 

ny anma lan. 

Securitas Trygghetsjour:                              

010-470 55 10 

 

Securitas Boendeväktare:                               

070-644 36 15  

 

Felparkering inom området, APCOA:         

077-140 10 20 

 

Felparkering på gatan, Trafikkontoret:     

08-651 00 00(tryck 2)  

Prenumerera pa  nyheter 
Fö r att du ska fa  snabb införmatiön fra n styrel-

sen ber vi dig prenumerera pa  nyheter till din 

mejl. Ga  in pa  fö reningens hemsida 

www.akallahöjden.se.  Ga  till Nyheter, till rutan 

fö r att prenumerera, eller maila styrelsen öch be 

öm att fa  bli prenumerant. 

Bidrag till tidningen  
Om du har na göt du vill ha infö rt i bladet kan du 

skicka det söm mail till  aass@akallahojden.se.  

Det ga r öcksa  att köntakta Annica pa  telefön 

0702924962.   

La mplig deadline : 25:e i varje  ma nad 

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

