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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 innehåll. 

Kom ihåg 

att släcka 

de levande 

ljusen! 

I å r hår vi få tt en stilig och rejå l flåggstå ngsgrån som pryder sin plåts på  Pårgåsgåtåns vå ndplån. Runtomkring 

i områ det hår det pyntåts och gjorts fint runt portår. Hå r ovån å r bårå nå grå exempel. Så  fint och trevligt! 

Styrelsen önskar alla boende en trevlig och skön helg!  

 



Mobilå miljo ståtionen 
Till den mobilå miljo ståtionen kån du tå ditt bå rbårå 

miljo fårligå åvfåll. Det kån t ex vårå en få rgburk eller 

en mikro eller nå got ånnåt du sjå lv orkår bå rå dit.  

Den mobilå miljo ståtionen stånnår båkom ICA i 

Akållå. Hå r nedån finns tidtåbellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På  svoa.se/mobila finns info hur du ånmå ler dig 

fo r ått få  en på minnelse på  sms nå r mobilå miljo ståt-

ion. 

Lå s mer på  Stockholm Våtten och Avfåll om åvfålls-

frå gor,  stockholmvattenochavfall.se 

Mobila miljöstationen: 

Mariehamnsgatan, bakom ICA 

2022 

Tors  27 jan  20.05–20.35  

Lör    5 mar   12.00–13.00  

Mån  11 apr  18.00–18.20  

Lör  30 apr  12.00–13.00  

Tis  23 aug   20.05–20.35  

Lör  10 sep   12.00–13.00  

Lör    9 okt  12.00–13.00  

Ons    2 nov  18.00–18.20  

Contåiner 22-23 jånuåri 
Lo rdåg och so ndåg 22-23 jånuåri, 10.00-18.00  

kommer det ått finnås contåinrår uppstå lldå  

på  vårderå vå ndplånen. I contåinrårnå kån du slå ngå 

din uttjå ntå grån och grovsopor. Du kån inte slå ngå 

miljo fårligt åvfåll, och ingå vitvåror. Hår du kvår t ex 

så ckår med trå dgå rdsåvfåll på  din uteplåts så  gå r det 

brå ått lå ggå i contåinern. Påsså på  och go r snyggt fo r 

dig sjå lv och dinå grånnår. 

OBS!  Ingenting få r plåcerås utånfo r contåinern!  

Vå rmen i tråppuppgå ngår 
Lå t den goå vå rmen stånnå inne i tråppuppgå ngår. Hå ll fo nstren i tråppuppgå ngen stå ngdå, så  ått vi inte få r 

en energifo rlust. Vi kommer ått se o ver vå rmen på  element i tråppuppgå ngår så  ått det inte å r ono digt vårmt. 

Ingen vå dring ut i tråppuppgå ngen, tack, för grånnårnå vill inte heller hå ditt måtos, din cigårettro k e d.  

Du som ro ker vå ntår tills du kommer ut och ro ker ej i tråppuppgå ngen– det å r sto rånde.  

Slå ngå i å tervinningsrummet 
Julpapper slå ngs i påpperså tervinningen.  

Kartonger lå ggs i bingår fo r wellpåpp. Vik ihop kår-

tongernå. Det å r må ngå som beho ver slå ngå mycket! 

I metållå tervinningen slå nger du fo rpåckningår som 

t ex burkår och lock. Vi hår tyvå rr sett åndrå metåll-

fo remå l som inte å r fo rpåckningår. 

*** 

Värmeljuskoppar åv åluminium rå knås sedån 

2015 inte som fo rpåckningår. Aluminium å r dyrt 

svå rt ått å tervinnå. Bå ttre ått lå mnå desså till å ter-

vinningscentrål. Den lillå vekeshå llåren i vå rmelju-

set tås bort frå n åluminiumkoppen innån de lå ggs i 

behå llåren fo r metåll på  kommunens bemånnåde 

å tervinningscentråler. Annårs sorterås den åutomå-

tiskt som stå l och åluminiumet brinner upp i stå lbå-

det och åluminiumet gå r fo rloråt och pårtiklårnå 

kån håmnå i vå r luft istå llet.  

Nu hår Yvonne Liljå, T27, 

beslutåt sig fo r ått go rå en 

insåts och så tter ut en lå då 

fo r å tervinning åv vå rme-

ljuskoppår. Lå dån stå ller 

hon intill lå dån fo r glo d-

låmpor! Du beho ver inte tå bort vekeshå llåren! 

Yvonne ser till ått vå rmeljuskoppårnå kommer dit 

de skå!  

*** 

I å tervinningsrummet hår vi en ståtion fo r så dånt 

som kån lå mnås vidåre: böcker. Bårå bo cker. 

Du kånske inte vill kåstå bort finå klå der. Men då  ger 

du dem vidåre i en å tervinningsståtion fo r just klä-

der.  Det finns en så dån i t ex Kista, vid Tanka-

macken. 

Det som inte påssår ått slå ngå i å tervinningsrum-

met, kån du lå ggå i nå r vi hår contåiner (se notis till 

ho ger) eller å kå till en å tervinningscentrål med. 



Do you need translation of important information in this newsletter?  

Måybe you håve å next door neighbour who cån help you?  

Short summary of the most essential information in this newsletter: 

• We have a new flagpole Christmas tree to lighten up our dark mornings and evenings. In our area 

we also have many nice, Christmas decorations. Thank you all. 

• Akallahöjden’s Economy Meeting on December 7. Seventeen persons came  to the meeting. 

Akallahöjdens economy with maintenance plan was presented . We also talked about that the City 

of Stockholm's offers Akallahöjden to buy the land our houses are on. We now lease it and the le-

ase is expected to increase considerably. In the long run, buying can be a good deal for us, and 

accurate calculations are made so that we have a basis to be able to move forward. Decisions are 

made at an extra meeting for all members. The board will return with more information soon. 

• On Sat 22–Sun 23 of January, at 10  am to 6 pm, we will have garbage containers placed in 

the dead end part s of Torneågatan and Pargasgatan. You can throw in your old Christmas tree 

and stuff that you want to get rid of., except for house hold appliances and  environmental 

hazardous materials. Nothing can be placed outside the container. Environmentally hazardous 

material can be handed over to the mobile environmental station behind ICA, see the timetable on 

previous page. 

• Be very careful using fireworks. They look nice from a distance. Move far away from the houses 

when firing the crackers and pick up the leftovers when you are done. 

• Please do not open the windows in the  entrance halls. We do not want to loose good energy. 

Some entrance halls are hot and we will find out where this can be adjusted. Do not air out your 

apartmant through your entrance door , your neighbors will probably not like what is aired out 

either, cigarette smoke or whatever it might be. 

• Littering fine from 2022: From 2022 it is a felony that can cost  you a fine of 800 SEK  for litte-

ring. This also includes if you throw chewing gum, cigarette butts, ”snus”, candy paper etc. 

• Do you have skills and interest to be on the Board? Are you just interested to know more? 

Come and meet us in the Nomination Committee at our Open House7-9 pm on January 24 at 

Pargasgatan 27- 

 

Ekonomimo tet 7 december  
Allå vår inbjudnå till fo reningens ekonomimo te den  

7 december. Sjutton personer kom. Fo reningens eko-

nomi med underhå llsplåner och plåneråd åvgiftsho jning 

fo r 2022 gicks igenom. En hel del tid å gnådes å t Stock-

holms ståds erbjudånde till fo reningen om friko p åv 

tomt . På  sikt kån det vår en god åffå r fo r oss, och nog-

grånnå berå kningår go rs såmt relevånt och rå tt inform-

åtion tås fråm så  ått vi skå hå ett underlåg 

fo r ått kunnå gå  vidåre. Beslut tås på  ett ex-

trå fo reningsmo te. Styrelsen å terkommer 

med mer informåtion snårt. 

Nyå rsråketer  
Om du firår åv nyå rsråketer, hånterå dettå på  ett 

ånsvårsfullt så tt. Stå  ej direkt utånfo r husen och 

firå åv råketer. Det å r obehågligt fo r må nniskor 

och djur. Gå  ut på  få ltet lå ngt frå n husen och kom 

ihå g ått tå med resternå frå n firåndet hem 



Kontåkt styrelsen  
• Jour, Lokålen Pårgåsgåtån 27, helgfriå må ndågår kl 19.00-19.30 

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

• Mejl: styrelsen.akallahojden@akalla.st 

• Lägg ett brev i lå dån på  Pårgåsgåtån 27. 

Viktigå telefonnummer 
Primär Fastighetsförvaltning:             010-708 12 00            

felanmalan@primar.se 

Primå r kontåktår dig (två  fo rso k) efter felånmå lån. Om du ej svårår då  

må ste du go rå en ny ånmå lån. 

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)  

Bidråg till  

tidningen  
Om du hår nå got du 

vill hå info rt i blådet 

kån du skickå det som 

måil till  

aass@akallahojden.se 

 

Det gå r också  ått kon-

tåktå Annicå på  tele-

fon 0702924962.  

Lå mplig deådline : 

25:e i vårje  må nåd. 

Sedån tidigåre å r det stråffbårt ått kåstå fo rpåckningår, flåskor 

m m på  ållmå nnå plåtser. Frå n och med 2022 bo rjår en ny låg 

ått gå llå som å ven go r det straffbart att slänga cigarettfim-

par, snus, tuggummi, godispapper och annat skräp på mar-

ken. Stråffet ”ringå nedskrå pningsfo rseelse” kån ge 800 kro-

nor i böter.  

Lå t oss hå llå vå rt områ de skrå pfritt!! Dettå å r ållås ånsvår! 

Plockå upp efter er om ni ”tåppår” nå got.  

Trå ffå vålberedningen den 24 jånuåri 
Vålberedningen so ker medlemmår som kån vårå med i styrelsen fo r brf Akållåho jden. Vi vill ått styrelsen skå 

bestå  åv må nniskor i olikå å ldrår, med olikå erfårenheter och kunskåper. Att sittå i en fo reningsstyrelse å r i sig 

en vå rdefull erfårenhet du kommer hå nyttå åv, bå de som boende och i ditt yrkesliv. 

Vill du vetå mer om våd styrelseårbetet innebå r? A r du sjå lv intresseråd åv ått årbetå i styrelsen eller vet nå -

gon som skulle påsså? Hår du tånkår om våd som beho vs fo r ått styrelsen skå fungerå så  brå som mo jligt? 

Kom då  till fo reningslokålen den 24/1, kl 18-20, och pråtå med oss i vålberedningen. 

Hår du inte mo jlighet ått engågerå dig i styrelsen just nu? Kom och pråtå med oss i ållå fåll - om vi få r vetå våd 

du å r brå på , kån styrelsen tå hjå lp åv dig i enskildå frå gor. 

Om du inte kån trå ffå oss den 24/1 gå r det sjå lvklårt brå ått kontåktå vålberedningen vid ånnåt tillfå lle. 

Love Stråndberg, Pårgåsgåtån 1 (073-6430059, stråndbergåren@gmåil.com) 

Lårs Asplund, Pårgåsgåtån 30 

Yngve Segerstro m, Torneå gåtån 47 

Stråffånsvår fo r nedskrå pning—ny låg frå n 2022 

mailto:styrelsen.akallahojden@akalla.st

