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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.

Inbjudan till ekonomimote 7 december
Medlemmarna i Brf Akallahojden bjuds in till ett ekonomimote .
Tid: den 7 december, klockan 19.00.
Plats: Pargasgatan 27.

Platserna ar begransade och du far naturligtvis inte ha nagra
sjukdomssymptom nar du besoker motet. Valkommen!
Du far veta mer om:
• foreningens ekonomi
• foreningens underhallsplaner
• avgiftshojning 2,5% pa lagenheter och 3% pa garageplatser
fran och med 2022
• Stockholms stads erbjudande om frikop av tomt .

Hojdarseniorernas tipspromenad och eftermiddagsfika
Var forening har en livaktig pensionarsklubb, Hojdarseniorerna. Alla medlemmar i foreningen som hunnit
fylla 65 ar bjuds in att vara med. Den 28 oktober var det dags for en hostlig tipspromenad med efterfoljande
fika . Har ser ni ett segervisst gang som tippat fardigt . Men det blev Bosse J som vann tipstavlingen.

Andrahandsuthyrningar

Atervinning av matavfall

Vi har tidigare skrivit om vilka andrahandsregler
som galler i foreningen. I korthet galler att man alltid maste be styrelsen om lov vid andrahandsuthyrningar, att andrahandsuthyrningar ar begransade i
tid. Utforligare regler finns att lasa i Boendeinfo
(som delades ut med forra tidningen) eller pa foreningens hemsida (ligger under rubriken Dokument/Stadgar).

Atervinning av matavfall ar ju nara forestaende,
2023 ska det vara obligatoriskt i Stockholms stad.
Troligtvis kommer vi att kunna anvanda de karl vi
redan nu har for att avskilja matavfallet, under forutsattning att alla sorterar ratt! Det ar ocksa viktigt att
vi gor detta eftersom sophamtningsavgifter kommer
att oka.

Styrelsen har arbetat aktivt under aret med undersokningar och information om andrahandsuthyrning Det har resulterat i att vi har ett antal godkanda uthyrningar som loper en tid, ett antal uthyrningar som kommer att avslutas inom en snar framtid samt nagra fa fall dar medlem bor komma in
med ansokan om andrahandsuthyrning. Ar du en av
dem ber vi dig att kontakta styrelsen omgaende.
Styrelsen upplever att det finns boende inte forstatt
att det inte gar att hyra ut utan att fa styrelsens tilllatelse. Det ar ju inte sa bra, otillaten uthyrning kan
i varsta fall leda till att ens lagenhet maste tvangsforsaljas. Styrelsen hjalper dig garna om du har fragor kring detta—det finns ju godtagbara skal for
uthyrning ocksa.
Om du hur hyr i andra hand ar det tryggt att veta
om din hyresvard verkligen har tillstand att hyra ut
och hur lange. Du kan naturligtvis ocksa radfraga
styrelsen.
Tank pa att du ska
vara folkbokförd där
du faktiskt bor, d v s
dar du regelbundet
overnattar, annars ar
det ett brott mot
Folkbokforingslagen.
(Du kan lasa mer pa
skatteverket.se samt
boupplysningen.se)
Gransen mellan inneboende och andrahandsuthyrning kan ibland vara harfin. I de fall en inneboende
far utnyttja lagenheten sjalvstandigt kan det i anses
vara ett fall av andrahandsuthyrning. Det ar inte
heller tillatet, enligt stadgarna, att i var forening
kopa en lagenhet utan att ha for avsikt att bo dar.
Har du fragor kring detta far du garna kontakta styrelsen.

Status just nu ar att styrelsen vantar pa att fa ett besok aven representant fran Stockholms stad for att
hjalpa oss med hur vi gar vidare pa basta satt. Vi vill
vara val forberedda.
Om det finns nagon utanfor styrelsen som onskar
delta i vart projekt angaende atervinning av
matavfall ar du/ni valkomna. Meddela styrelsen detta. Kanske har du
erfarenhet fran detta i
annan kommun?

Minska sopor overhuvudtaget
Redaktoren hittade en bra sida pa internet om hur
man minskar sopor, blir mer miljomedveten samt
aven sparar pengar at sig sjalv. Har ar ett utdrag fran
sidan www.sopor.nu

10 sätt att minska ditt avfall
Visste du att det uppstår 466 kg avfall från varje person –
varje år! Det skulle bli ett jättestort sopberg för alla oss som
bor i Sverige. För att minska avfallet måste vi hjälpas åt
genom att slänga mindre. Svårt? Nej, faktiskt inte. Här visar
vi hur du kan minska ditt avfall med tio enkla sätt.
#1 Säg nej till pappersreklam
#2 Minska matsvinnet
#3 Gilla begagnat
#4 Låna böcker och e-böcker
#5 Flergångslåda till lunch
#6 Välj flergångspåsar
#7 Länge leve datorn
#8 Ge din telefon ett längre liv
#9 Välj begagnade leksaker
#10 Välj bort engångsprylar hemma
Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår.

Avloppsstammar filmade

Komma in lokaler man bokat

Ett representativt urval av vara avloppsstammar har
blivit filmade. Resultatet ar att stammarna fortfarande ser bra ut och att ett stambyte
inte darfor inte ar nara forestaende
utan skjuts fram till preliminart
2029. Vi kommer att filma utvalda
stammar var tredje ar och se vilka
resultat vi far.

Nar man bokar lokal laggs behorigheten for den tid
man bokat automatiskt pa bokarens lasknappar. Du
behover alltsa inte ingen kod. (Ett litet förtydligande
bara, eftersom några onödiga meningar om kod

Plan for tradgard
Nagra har fragat vad det finns for plan med tradgard.
Fragorna har uppkommit i och med det arbete som
bland annat gors under staddagar och med anledning av beskarning av hackar och rojning av forvaxta
buskar och sly.
Lopande arbete som grasklippning, rensning, hackklippning, etc skots av var entreprenor Tingvalla. Vi
fick en offert fran Tingvalla gallande slyrojning men
beslot att sadant kunde utforas pa staddagar. Sa har
gjorts och ett omrade i taget har atgardats. Det tar
nagra staddagar innan vi kommer runt vart omrade
da slyrojning inte gjorts pa manga ar. Tack till alla er
som frivilligt deltagit i arbetet!
Vara buskar mot framsidan ser olika ut men
tanken ar att de sa smaningom ska hallas pa
samma ungefar samma
hojd, men de kan vara i
olika tillvaxtfaser.

Torkskap
Foreningen har anlitat Samuelssons Vitvaruservice
for att serva maskinerna i tvattstugorna. Eftersom vi
har hort lite synpunkter pa att det har blivit daligt
torrt i torkskapen kommer har Samuelssons rapport angaende torkskapen.
”Nu har vi gjort rent torkskåpen och kondensorerna i skåpen, i ett av
skåpen även rensat stopp i dräneringen, det kommer att göra skillnad. För att det ska bli torrt ordentligt så ska man hänga in tvätten
ordentligt enligt anvisning och inte överfylla skåpen med textiler,
sedan ska man starta skåpen och köra tiden ut på timern utan att
öppna dörrarna och hänga in nya plagg eller plocka ur plagg under
torkningsprocessen, vi ser mycket sådant när vi är ute i stugorna. ”

Laddstolpar i garaget
Laddstolpar i garaget ar ett onskemal som kommit upp flera ganger.
Styrelsen undersoker nu vad vi
kan gora och har en kontakt hos
Stockholms Energiradgivning.

Insändare

Okopplad hund bet mig
Det 26 oktober var jag på promenerad i Akalla by och blev då
attackerad av en hund som var okopplad. Jag blev biten av hunden och blev skadad i vänstra armbågen. Hundägaren stannade
inte, jag kunde inte göra någonting. Jag har sett honom några
gånger med hunden i vårt område. Jag vill be er alla att koppla era
hundar. Det är mycket farligt, med lösa hundar, det finns barn som
leker ute. Jag har polis anmält händelsen. Kan ni fixa några skyltar där det står att de som går med sina hundar runtomkring i området måste koppla sina hundar?
Mohammad Sarahang, P26

Kommentarer:
En mycket trakig handelse dar den bitne fick soka
lakarhjalp. Det ar bra att den ar polisanmald. Som
svar pa fragan om skyltar sa finns det skyltar i vart
omrade om att man maste koppla sin hund och
plocka upp efter den. (Notis om detta fanns i tidning 1 i ar.)
Skyltarna
ser ut sa
har:

Alla som bor har maste folja Stockholm ordningsstadga. Dar star bl a.
”Koppeltvånget gäller hela Stockholm och på alla offentliga platser.
Undantaget är endast uppmärkta hundrastgårdar och hundrastområden.
Böter för din okopplade hund är minst 1000 kronor vilket är samma
summa som du får böta om du inte plockar upp bajset efter din
hund.”

Seriosa hundagare foljer dessa regler. Den som har
en hund som anfaller och biter kan i varsta fall
tvingas avliva hunden.

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 information in this newsletter:
• Members are invited to Akallahöjden’s Economy Meeting on December 7 at 19.00, Pargasgatan 27.

(Limited seats due to Covid-19-restrictions)
• The Board has put focus on unauthorized subletting of apartments. If you are subletting you must

always ask permission from the Board. If you sublet an apartment you should be sure of that
the owner has a permit to sublet. Subletting can be authorized for a limited time only. Unauthorized subletting can lead to that you have to sell your apartment. Please note that according to the
law—Folkbokföringslagen—you must be registered at the address where you actually live, otherwise you are violation the law. If you as an apartment owner or a subletter have questions about this
we will be happy to answer ..
• The drying cabinets in our laundry. Keep doors closed the full time for drying to get the best result.
• Keep your dogs on a leash and pick up after them

Property manager, Primär,
Mail: felanmalan@primar.se
Phone number: 010-708 12 01 or 08-12 00 27 08

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.

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)

Kontakt styrelsen

Bidrag till
tidningen
Om du har nagot du vill
ha infort i bladet kan
du skicka det som mail
till
aass@akallahojden.se.

Det gar ocksa att kontakta Annica pa telefon
0702924962. Lamplig
deadline : 25:e i varje
manad.

• Jour, Lokalen Pargasgatan 27, helgfria mandagar kl 19.00-19.30
• Telefon : 0708-766 360 och 0708-766 361
• Mejl: styrelsen.akallahojden@akalla.st
• Lägg ett brev i ladan pa Pargasgatan 27.

Prenumerera pa 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.

