
INFORMATIONSBLAD FÖR BRF AKALLAHÖJDEN   Nr 10/2022  

”Vi på Akallahöjden” är Brf Akallahöjdens främsta informationskanal.  

Här får du nödvändig och nyttig information. 

Du som medlem kan också bidra med insändare och annat innehåll. 

Extraordina ra inkomster 
Sa  ha r i bo rjan av a ret kanske man fo rso ker minska sina utgifter eller fa  na gon extra inkomst.  

Da  vill vi pa minna om att det finns fortfarande ett fa tal medlemmar som ej lo st ut innesta ende medel fra n sin 

inre Reparationsfond. Avsa ttning till fonden uppho rde na r vi bytte fo rvaltning fra n HSB till Prima r, och de 

flesta lo ste da  ut den summa som fanns pa  respektive la genhet.  

Men inte alla. Kolla om det finns kvar na gon summa! 

Go r sa  ha r: 

• Ga  in pa  Prima rs hemsida, https://primar.realportal.nu/ 

Va lj Logga in (ho gst upp till ho ger) 

• Du kan logga in med BankID eller med anva ndarnamn+lo senord.  

(ditt anva ndarnamn sta r pa  din ma nadsavgiftsavi). 

• Na r du loggat in ser du din sida, Fo r medlemmar. Da r kan du se 

 Mina kontaktuppgifter. Kolla att dina kontaktuppgifter a r ra tt, la mna ga rna aktuellt telefonnummer och 

mejladress, och klicka pa  spara.  

 Min bostadsrätt. Ha r ser du information om din bostadsra tt och om det finns na gra pengar att ta ut fra n 

reparationsfond 

 Mina avier. Ha r ser du alla dina ma nadsavier och kvittens pa  inbetalningar. 

• Om du nu uppta ckt att du har pengar kvar pa  din inre reparationsfond sa  kontaktar du Prima r, telefon  

010-7081200, och ber om att fa  en blankett att fylla i och returnera och sedan kan penar utbetalas. Samt-

liga a gare av bostadsra tten ska skriva under blanketten. 

Containrar fylldes 
Under helgen den 22-23 januari hade vi containrar utsta llda. Sa  sko nt att fa  sta dat 

inne, ute och i ka llarutrymmen! Fastighetsa gare a r skyldiga att anvisa de boende  

na gonstans da r de kan sla nga grovsopor. I va rt fall blev det att 

sta lla ut containrar med ja mna mellanrum, oftast i samband 

med sta ddagar samt efter julhelgerna. OBS! vi sla nger inte 

grovsopor eller miljo farligt avfall i a tervinningsrummet. Go r vi 

det medfo r det besva r och extra kostnader med ha mtningar fo r 

oss. Miljo farligt avfall, som t ex fa rgrester, kemikalier etc la m-

nas alltid till miljo station, se na sta sida. Da rfo r kunde vi inte heller ta emot sa dant i containern. 



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: 

• Welcomed extra money for you?  A few of our apartment owners still have money sitt-

ting on their repair funds. You can check this by logging in  - use BankID—at https://

primar.realportal.nu/ or call or mail Primär, see contact information below.  

• Thank you all who follow our rules for sorting garbage correctly. If you do this that will have a positive 

effect on the economy for us all . 

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 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 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  tele-

fon 0702924962.  

La mplig deadline : 

25:e i varje  ma nad. 

Boendeinfo 
Ett dokument med detaljerad information om 

Brf Akallaho jden och vad som ga ller i fo reningen 

delades ut till medlemmarna i november 2021 

Om du inte har kvar/inte fa tt dokumentet sa  ga r 

det att ladda ned fra n fo reningens hemsida 

www.akallahojden.se,  

Anticimex? 
Varför har vi sett Anticimex-

bilar i området? Jo, Anti-

cimex kollar våra elektro-

niska råttfällor samt om det 

skulle finnas tecken på 

ohyra någonstans 

Till den mobila miljöstationen kan du ta ditt bärbara miljöfarliga avfall.  

Mobila miljöstationen, Mariehamnsgatan, bakom ICA 

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  
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