
INFORMATIONSBLAD FÖR BRF AKALLAHÖJDEN    Nr 9/2021  

”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. 

Inbjudan till ekonomimo te 7 december  
Medlemmarna i Brf Akallaho jden bjuds in till ett ekonomimo te . 

Tid:    den 7 december, klockan 19.00.  

Plats: Pargasgatan 27.  

Platserna a r begra nsade och du fa r naturligtvis inte ha na gra  

sjukdomssymptom na r du beso ker mo tet. Va lkommen! 

Du fa r veta mer om: 

• fo reningens ekonomi 

• fo reningens underha llsplaner  

• avgiftsho jning 2,5% pa  la genheter och 3% pa  garageplatser  

fra n och med 2022 

• Stockholms stads erbjudande om friko p av tomt . 

 

Ho jdarseniorernas tipspromenad och eftermiddagsfika 
Va r fo rening har en livaktig pensiona rsklubb, Ho jdarseniorerna. Alla medlemmar i fo reningen som hunnit 

fylla 65 a r bjuds in att vara med. Den 28 oktober var det dags fo r en ho stlig tipspromenad med efterfo ljande 

fika . Ha r ser ni ett segervisst ga ng som tippat fa rdigt . Men det blev Bosse J som vann tipsta vlingen. 



A tervinning av matavfall 
A tervinning av matavfall a r ju na ra fo resta ende,  

2023 ska det vara obligatoriskt i Stockholms stad. 

Troligtvis kommer vi att kunna anva nda de ka rl vi 

redan nu har fo r att avskilja matavfallet, under fo rut-

sa ttning att alla sorterar ra tt! Det a r ocksa  viktigt att 

vi go r detta eftersom sopha mtningsavgifter kommer 

att o ka.  

Status just nu a r att styrelsen va ntar pa  att fa  ett be-

so k aven representant fra n Stockholms stad fo r att  

hja lpa oss med hur vi ga r vidare pa  ba sta sa tt. Vi vill 

vara va l fo rberedda. 

Om det finns na gon utan-

fo r styrelsen som o nskar 

delta i va rt projekt anga -

ende a tervinning av 

matavfall  a r du/ni va l-

komna. Meddela styrel-

sen detta. Kanske har du 

erfarenhet fra n detta i 

annan kommun?  

 

Minska sopor o verhuvudtaget 
Redakto ren hittade en bra sida pa  internet om hur 

man minskar sopor, blir mer miljo medveten samt 

a ven sparar pengar a t sig sja lv. Ha r a r ett utdrag fra n 

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. 

Andrahandsuthyrningar 
Vi har tidigare skrivit om vilka andrahandsregler 

som ga ller i fo reningen. I korthet ga ller att man all-

tid ma ste be styrelsen om lov vid andrahandsuthyr-

ningar, att andrahandsuthyrningar a r begra nsade i 

tid. Utfo rligare regler finns att la sa i Boendeinfo 

(som delades ut med fo rra tidningen) eller pa  fo re-

ningens hemsida (ligger under rubriken Doku-

ment/Stadgar).  

Styrelsen har arbetat aktivt under a ret med under-

so kningar och information om andrahandsuthyr-

ning  Det har resulterat i att vi har ett antal god-

ka nda uthyrningar som lo per en tid, ett antal uthyr-

ningar som kommer att avslutas inom en snar fram-

tid samt na gra fa  fall da r medlem bo r komma in 

med anso kan om andrahandsuthyrning. A r du en av 

dem ber vi dig att kontakta styrelsen omga ende. 

Styrelsen upplever att det finns boende inte fo rsta tt 

att det inte ga r att hyra ut utan att fa  styrelsens till-

la telse.  Det a r ju inte sa  bra, otilla ten uthyrning kan 

i va rsta fall leda till att ens la genhet ma ste tva ngs-

fo rsa ljas. Styrelsen hja lper dig ga rna om du har fra -

gor kring detta—det finns ju godtagbara ska l fo r 

uthyrning ocksa .  

Om du hur hyr i andra hand a r det tryggt att veta 

om din hyresva rd verkligen har tillsta nd att hyra ut 

och hur la nge. Du kan naturligtvis ocksa  ra dfra ga 

styrelsen. 

Ta nk pa  att du ska 

vara folkbokförd där 

du faktiskt bor, d v s 

da r du regelbundet 

o vernattar, annars a r 

det ett brott mot 

Folkbokfo ringslagen.  

(Du kan la sa mer pa  

skatteverket.se samt 

boupplysningen.se) 

Gra nsen mellan inneboende och andrahandsuthyr-

ning kan ibland vara ha rfin. I de fall en inneboende 

fa r utnyttja la genheten sja lvsta ndigt kan det i anses 

vara ett fall av andrahandsuthyrning. Det a r inte 

heller tilla tet, enligt stadgarna, att i va r fo rening 

ko pa en la genhet utan att ha fo r avsikt att bo da r. 

Har du fra gor kring detta fa r du ga rna kontakta sty-

relsen.  

https://www.sopor.nu/minska-ditt-avfall/10-saett-att-minska-ditt-avfall/saeg-nej-till-pappersreklam/
https://www.sopor.nu/minska-ditt-avfall/10-saett-att-minska-ditt-avfall/minska-matsvinnet/
https://www.sopor.nu/minska-ditt-avfall/10-saett-att-minska-ditt-avfall/gilla-begagnat/
https://www.sopor.nu/minska-ditt-avfall/10-saett-att-minska-ditt-avfall/laana-boecker-och-e-boecker/
https://www.sopor.nu/minska-ditt-avfall/10-saett-att-minska-ditt-avfall/flergaangslaada-till-lunch/
https://www.sopor.nu/minska-ditt-avfall/10-saett-att-minska-ditt-avfall/vaelj-flergaangspaasar/
https://www.sopor.nu/minska-ditt-avfall/10-saett-att-minska-ditt-avfall/laenge-leve-datorn/
https://www.sopor.nu/minska-ditt-avfall/10-saett-att-minska-ditt-avfall/ge-din-telefon-ett-laengre-liv/
https://www.sopor.nu/minska-ditt-avfall/10-saett-att-minska-ditt-avfall/vaelj-begagnade-leksaker/
https://www.sopor.nu/minska-ditt-avfall/10-saett-att-minska-ditt-avfall/vaelj-bort-engaangsprylar-hemma/


Komma in lokaler man bokat 
Na r man bokar lokal la ggs beho righeten fo r den tid 

man bokat automatiskt pa  bokarens la sknappar. Du 

beho ver alltsa  inte ingen kod. (Ett litet förtydligande 

bara, eftersom några onödiga meningar om kod 

Avloppsstammar filmade 
Ett representativt urval av va ra avloppsstammar har 

blivit filmade. Resultatet a r att stammarna fortfa-

rande ser bra ut och att ett stambyte 

inte da rfo r inte a r na ra fo resta ende 

utan skjuts fram till prelimina rt 

2029. Vi kommer att filma utvalda 

stammar var tredje a r och se vilka 

resultat vi fa r. 

Laddstolpar i garaget 
Laddstolpar i garaget a r ett o nske-

ma l som kommit upp flera ga nger. 

Styrelsen underso ker nu vad vi 

kan go ra och har en kontakt hos 

Stockholms Energira dgivning. Plan fo r tra dga rd 
Na gra har fra gat vad det finns fo r plan med tra dga rd. 

Fra gorna har uppkommit i och med det arbete som 

bland annat go rs under sta ddagar och med anled-

ning av beska rning av ha ckar och ro jning av fo rva xta 

buskar och sly. 

Lo pande arbete som gra sklippning, rensning, ha ck-

klippning, etc sko ts av va r entrepreno r Tingvalla. Vi 

fick en offert fra n Tingvalla ga llande slyro jning men 

beslo t att sa dant kunde utfo ras pa  sta ddagar. Sa  har 

gjorts och ett omra de i taget har a tga rdats. Det tar 

na gra sta ddagar innan vi kommer runt va rt omra de 

da  slyro jning inte gjorts pa  ma nga a r. Tack till alla er 

som frivilligt deltagit i arbetet! 

Va ra buskar mot fram-

sidan ser olika ut men 

tanken a r att de sa  sma -

ningom ska ha llas pa  

samma ungefa r samma 

ho jd, men de kan vara i 

olika tillva xtfaser. 

Torkska p 
Fo reningen har anlitat Samuelssons Vitvaruservice 

fo r att serva maskinerna i tva ttstugorna. Eftersom vi 

har ho rt lite synpunkter  pa  att det har blivit da ligt 

torrt i torkska pen kommer  ha r Samuelssons rap-

port anga ende torkska pen.  

 

”Nu har vi gjort rent torkskåpen och kondensorerna i skåpen, i ett av 

skåpen även rensat stopp i dräneringen, det kommer att göra skill-

nad. 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. ” 

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 hun-
den 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 skyl-
tar där det står att de som går med sina hundar runtom-
kring i området måste koppla sina hundar? 

Mohammad Sarahang, P26 

Kommentarer: 

En mycket tra kig ha ndelse da r den bitne fick so ka 

la karhja lp. Det a r bra att den a r polisanma ld. Som 

svar pa  fra gan om skyltar sa  finns det  skyltar i va rt 

omra de om att man ma ste koppla sin hund och 

plocka upp efter den. (Notis om detta fanns i tid-

ning 1 i a r.) 

Skyltarna  

ser ut sa   

ha r: 

 

Alla som bor ha r ma ste fo lja Stockholm ordnings-

stadga. Da r sta r bl a. 

”Koppeltvånget gäller hela Stockholm och på alla offentliga platser. 

Undantaget är endast uppmärkta hundrastgårdar och hundrastom-

råden.  

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.” 

Serio sa hunda gare fo ljer dessa regler. Den som har 

en hund som anfaller och biter kan i va rsta 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. Unau-

thorized 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, other-

wise 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   

Kontakt styrelsen  
• Jour, Lokalen Pargasgatan 27, helgfria ma ndagar kl 19.00-19.30 

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

• Mejl: styrelsen.akallahojden@akalla.st 

• Lägg ett brev i la dan pa  Pargasgatan 27. 

Viktiga telefonnummer 
Primär Fastighetsförvaltning:             010-708 12 00            

felanmalan@primar.se 

Prima r kontaktar dig (tva  fo rso k) efter felanma lan. Om du ej svarar da  

ma ste du go 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 
Fo r att du ska fa  snabb information fra n styrelsen 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 sty-

relsen och be om att fa  bli prenumerant. 

Bidrag till  

tidningen  
Om du har na got du vill 

ha info rt i bladet kan 

du skicka det som mail 

till  

aass@akallahojden.se.  

 

Det ga r ocksa  att kon-

takta Annica pa  telefon 

0702924962.  La mplig 

deadline : 25:e i varje  

ma nad. 

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

