
INFORMATIONSBLAD FÖR BRF AKALLAHÖJDEN   Nr 3/2022  

”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. 

Ja till frikö p 
Den 5 april hö lls Brf Akallahö j-

dens extrasta mma i Akalla By 

öm frikö p av tömter. 78 rö stbe-

ra ttigade persöner deltög, dess-

utöm hade 21 giltiga fullmakter 

fra n icke na rvarande medlemmar la mnats in. Da r-

med upptögs 99 medlemmar i rö stla ngden. 

Resultatet av ömrö stningen blev 90 ja till kö p öch  

5 nej till kö p av va ra tömter Pargas 4, 5 öch 7, det 

vill sa ga de tömter söm va ra böstadshus sta r pa .  

Sta mman hade fö rega tts av tre införmatiönsmö ten 

fö r medlemmar. öch en diger bunt med införma-

tiönsmaterial hade öcksa  delats ut i alla brevla dör.  

Prötököllet har anslagits pa  fö reningens hemsida 

samt pa  anslagstavlan i va r lökal, Pargasgatan 27. 

Pröcessen med frikö p a r nu pa bö rjad. 

2021 a rs bökslut a r klart   
Vi har nu fa tt bökslut fö r 2021. Det visar ett ö ver-

skött pa  na stan 2,4 miljöner. Av de senaste 12 a ren 

har alla a r redövisat ett ö verskött med ett undantag 

öch det var a r 2018. 

Vi hade inta kter pa  17.750.626 kr, vilket a r i paritet 

med a ret innan, öch vi hade köstnader pa  15.371.448 

kr vilket a r betydligt ba ttre a n a ret innan. 

De störa köstnaderna var, söm vanligt, sta d, bevak-

ning, underha ll va rme, fja rrva rme, tömtra ttsavga l-

der, fö rvaltning öch ra nteköstnader. 

Gla djande a r att vi sa nkt va ra reparatiönsköstnader 

med 270.000 kr ja mfö rt med 2020 öch va ra ra nte-

köstnader med cirka 48.000kr.  

Fra gör kring detta besvaras av Martin Nylander pa  

mnnr@akallahöjden.se. 

Ordinarie a rsmö te 19 maj 
19 maj kl 19.00 ha lls Brf Akallahö jdens ordinarie a rsmö te i Akalla By.  Du söm  

a r la genhetsa gare kallas till mö tet. Ytterligare handlingar kömmer att distribueras. 

Skyddsrum 
Na gra medlemmar har hö rt av sig öm var na rmaste skyddsrum finns.  

Va ra na rmaste skyddsrum finns pa  Mariehamnsgatan 6, 12, 22, 28. Fler finns t ex i husen 

la ngs Sibeliusga ngen.  

Man kan fa  införmatiön öm var det finns skyddsrum pa  hemsidan fö r MSB (Myndigheten 

fö r samha llsskydd öch beredskap), Besö k denna sida: https://www.msb.se/skyddsrum.  

Hus med skyddsrum har denna skylt. 

https://www.msb.se/skyddsrum


Matavfall 
Snart, na gön ga ng under detta a r, ska vi bö rja sörtera ut matavfall. Det kömmer 

att vara öbligatöriskt fö r öss söm bör i Stöckhölms kömmun fra n öch med 2023, 

men tanken a r att va r fö rening ska kunna kömma iga ng med detta redan under 

2022. Vi kan spara in köstnader pa  söphanteringsavgiften na r vi gö r detta. Matav-

fall ha mtas gratis om det är rätt sorterat. O vrigt husha llsavfall köstar. 

Da  ga ller det att vi alla la r öss att sörtera ra tt öch det kömmer vi att förtsa tta att 

införmera öm i detta blad.  

I va r fö rening kömmer vi att anva nda ett av markka rlen vid vardera va ndplan till matavfall öch det andra till 

ö vriga husha llssöpör. Fö r att vi ska kunna gö ra sa  kra vs att det ka rl söm ska fa  inneha lla matavfall byggs öm 

öch fa r en dubbel bötten. En sa dan ömbyggnad har vi besta llt men vi har a nnu inget datum fö r ömbyggnad. 

Na r det a r klart ska vi öcksa  ha anma lt till SVOA, Stöckhölm Vatten öch Avfall att vi ö nskar sörtera ut matav-

fall. Da  fö rser de öss med speciella papperspa sar fö r matavfall öch ha llare da rtill sa  att alla husha ll pa  Akalla-

hö jden fa r det.  

O va ga rna nu. Ta en papperspa se (ej plastpa se!) söm du handlat frukt öch grö nt i öch prövsörtera bara fö r att 

se hur stör del av husha llssöpörna söm a r matavfall. Matavfall a r sa dant söm brö d, a ggskal, pasta, ris, grö nsa-

ker, frukt, kö tt, fisk, skaldjur, te, tepa sar, kaffesump öch -filter, öfa rgat husha llspapper.  

Matavfall blir till biögas öch ny na ring 
SVOA ra knar med att 40  pröcent av det söm hamnar i söppa sen a r matavfall. Om matresterna öch skalen fra n 

grö nsaker öch frukt ista llet sörteras ut kan de ömvandlas till biögas öch biögö dsel. Biögas anva nds till bra nsle 

fö r söpbilar, bussar öch persönbilar. Biögö dsel anva nds söm va xtna ring till a kermark. Det a r öcksa  viktigt att 

sla nga mindre ma ngder mat; 35 pröcent av alla matrester kastas helt i önö dan. 



Mejl öm felanma lningar 
Ma nga mejl, öch telefönsamtal, söm kömmer till styrelsen a r a renden söm skulle ha felanma lts till va r fö rval-

tare Prima r. Styrelsen har anlitat Prima r fö r att fö rvalta öch ta hand öm va ra fastigheter. De har alltsa  hand 

öm ekönömi öch fastighetsskö tsel.  Da rfö r ska du köntakt a Prima r na r det ga ller a renden söm t ex 

• Pörtnycklar, garageplatser 

• Anma la fel i la genhet eller i allma nna ytör (exempelvis vid pröblem med va rme, vatten, tva ttstugör, cy-

kelfö rra d, trapphus)  

• Anma la skadör (skadör i la genhet öch allma nna ytör) skadegö relse, fukt , öhyra   

• Om du behö ver utdrag ur la genhetsregistret. 

 

Fö r att gö ra en felanma lan pa  na tet gö r du sa  ha r: 
Alternativ 1: Ga  till Akallahö jdens hemsida www.akallahöjden.se öch trycka pa  Felanma lan.  

   Da  kömmer du till Prima rs felanma lningspörtal.  

Alternativ 2: Ga  direkt till Prima rs pörtal:  https://www.primar.se/felanmalan/  

Alternativ 3:  Skanna denna QR-köd fö r att kömma till pörtalen fö r felanma lan.  

   Köden fungerar söm en genva g. Gö r sa  ha r: 

   1) O ppna kameran pa  din möbil, ha ll den ö ver  denna QR-köd sa  kömmer du till  

         Prima rs pörtalsida fö r felanma lningar 

   2) Fyll dina uppgifter 

   3) Beskriv felet sa  tydligt öch detaljerat du kan. 

   4) Skicka in (Spara a rendenumret) 

 

Du kan också få kontakt med Primär via telefon 010-708 12 00.  

Om a rendet a r akut öch det a r utanfö r köntörstid sa  kan du bli köpp-

lad till en jöur. 

Skulle du söm böende uppleva att din felanma lan inte tas pa  allvar, 

eller inte a tga rdas inöm rimlig tid skall du köntakta öss i styrelsen.  

Fö rra den utanfö r pörtarna  
Pa  fö rekömmen anledning vill vi pa minna öm att fö rra den utanfö r pörtarna, 

de gamla söprummen, i fö rsta hand a r till  fö r husha ll söm har sma  barn öch 

behö ver sta lla sin barnvagn da r (döck ej leksaker). Att sta lla rullatörer da r a r 

öcksa  ök.  

Se till att du rensar bort personliga föremål som istället ska stå i ditt 

förråd. Tala med ö vriga husha ll i pörten öch köm ö verens öm vad söm kan 

sta  da r. Kanske det inte finns behöv fö r barnvagnar utan det a r ista llet a r na -

gön söm behö ver anva nda sin cykel dagligen öch har 

behöv fö r att la tt kömma a t den? Samarbete öch ha n-

syn lö nar sig öch skapar trevlig sta mning. I fö rra det 

finns öcksa  en vattenkran. Tanken a r att den ska vara 

a tkömligt sa  att man ska kunna ta vatten da r fö r blöm-

vattning utömhus öm de böende i pörten skö ter en 

egen rabatt. Na göt tra dga rdsredskap kan vara la mp-

ligt att ha i fö rra det, men inte en uppsa ttning av bra-

att-ha-saker söm inte anva nds ... 

Brandsa kerhet 
Vi har haft ett brandtillbud 

pa  Akallahö jden. Anledning-

en var brinnande ölja. 

Ta nk pa  att regelbundet ren-

gö ra spisfla kten öch tillhö -

rande filter fra n fett. 

Ha fungerande brandvar-

nare, brandsla ckare öch 

brandfilt i din la genhet. 



Secönd hand-butik i Kista kyrka 
Det finns sedan i növember fö rra a ret en ”secönd 

hand”´-butik i Kista kyrka. Butiken drivs med frivil-

liga krafter. Ma nga har ska nkt till butiken öch man 

har ganska fullt i sina fö rra d, men har du herrkla der 

att ska nka a r du va lkömmen.  Inga ng till butiken pa  

kyrkans baksida.  

Säkerhetsdörr 
Styrelsen har fa tt fö rfra g-

ningar öm vad söm ga ller  

fö r byte till sa kerhetsdö rr. 

Dörren måste passa in i 

färg och utseende med  

originaldörr, det bö r vara  

en likhet mellan dö rrarna  

i trappuppga ngen.1 

Pa  bilden visas ma rket Prö-

döör söm ma nga i fö rening-

en handlat av. Men det finns 

a ven andra leverantö rer. 

Victör Engströ m, P34, har 

undersö kt lite mer öm sa ker-

hetsdö rrar öch pratar ga rna 

med dig söm ga r i samma tankar öm att skaffa en 

sa dan dö rr. Victör na s pa  076-2075228 eller  

victör.brallis.engström@gmail.cöm 

Återvinning av tidningar  
Tidigare stöd en cöntainer fö r tidningar öch trycksa-
ker utanfö r va rt garage. Cöntainern a r nu börttagen. 
Du kan i förtsa ttningen sla nga tidningar öch trycksa-
ker i va rt a tervinningsrum. Pa  sa  vis har vi fö rhöpp-
ningsvis en prydligare a tervinning fö r va ra medlem-
mar.  

Boka två tider i vårt gym 
Synpunkter pa  att det inte ga tt att 

böka tva  tider i gymmet har inköm-

mit. Detta a r nu a tga rdat sedan en tid 

tillbaka.     Trevlig tra ning! 

Städdag den 8 maj 
Va rens sta ddag kömmer att ha llas den 8 maj med 

början klockan 10.00. 

Detta a r en gemensam aktivitet fö r alla böende i Brf 

Akallahö jden öch alla va lkömnas att delta, speciellt 

du söm inte deltagit tidigare, a r extra va lkömmen.  

Kom och trivs tillsammans med dina grannar!  

Efter avslutat arbete ca kl 12.30 bjuds alla delta-

gare på grillkorv med tillbehör. 

Cöntainrar kömmer att sta llas upp pa  Pargasgatans 

öch Törnea gatans va ndplaner lö rdag öch sö ndag 7-8 

maj. Cöntainrar a r ö ppna 11.00-17.00. 

Da r fa r du sla nga grövsöpör, men INTE 

• Förpackningar, tidningar (ska till a tervinnings-

rummet, eller liknande sta lle) 

• Elavfall (ska till a tervinningsrummet eller a tervin-

ningsanla ggning) 

• Miljöfarligt avfall (la mnas till möbila miljö statiön-

en eller a tervinningsanla ggning) 

• Byggavfall (ska byggarna ta hand öm öch ta till 

a tervinningsanla ggning) 

• Vitvaror (ska du ta till na rmaste a tervinningsan-

la ggning). 

Inget fa r placeras utanfö r 

cöntainern. 

Japanska kö rsba rstra d  

De da liga tra den söm tögs ned pa  stra ckan Pargas-

gatan 30-36 ska ersa ttas 

med nya. Det blir japanska 

kö rsba rstra d söm blömmar 

vackert. Tra den köstar öss 

50.000 kr. La t öss ta va l 

hand öm dem.  



Do you need translation of important information in this newsletter?  

Maybe yöu have a next döör neighböur whö can help yöu?  

Short summary of the most essential information in this newsletter: 

• The Extraördinary General Meeting ön April 5 decided, by 90 yes-vötes tö 5 nö-vötes, that Brf 

Akallahöjden shall buy the land that our houses sits on sö that we dö nöt have tö pay rent tö the City. 

This means we will take a löan öf 51 MSEK. We will still be ecönömically stable after the löan is taken. 

• On May 8 yöu are welcöme tö participate ön the Spring Cleaning Day, starting at 10pm at Pargasgatan 27. 

Cöme and meet yöur neighbörs and help öut tö make öur surröundings löök pretty! Höt dögs served at 

12.30 tö all participants 

• The Ordinary General Annual Meeting takes place on May 19, at 7 pm in Akalla By.  

• A few of our apartment owners still have money sitting on their repair funds. You can check this by logging in  

- use BankID - at https://primar.realpörtal.nu/, or call or mail Primär. See contact information below.  

• Fröm 2023 we must sört öut öur fööd waste fröm öur höusehöld garbage. För this we will receive paper 

bags för the fööd waste. These paper bags will gö intö öne öf öur öutdöör höusehöld cöntainers ön each 

dead end street. But beföre that the cöntainers will have tö be remödeled tö receive önly fööd waste. This 

will happen later ön this year. But feel free tö practise and figure öut höw much fööd waste yöu have. 

• Anyöne needs tö buy a safety door för the apartment? Prödöör is öne öptiön, there are möre. Victör Eng-

strö m, P34,  knöws möre. Cöntact Victör at 076-2075228 ör victör.brallis.engström@gmail.cöm 

• Nöw it is pössible tö make two bookings at the same time for our gym. 

• The löcked space by yöur frönt döör is för baby prams and walkers that are in use. Töys and öther persön-

al things must be störed in yöur persönal störage. Talk tö yöur neighbörs and decide tögether höw yöu 

want tö use the space. 

• The öld trees that were taken döwn ön Pargasgatan 30-36 will be replaced by three Japaneese cherry 

trees, cöst 50,000 SEK. Let’s take well care öf them. 

• Dö yöu need tö get in töuch with öur Pröperty Manager? This QR-cöde takes yöu there 

Property manager, Primär,          Mail: felanmalan@primar.se 

Phone number: 010-708 12 01  or  08-12 00 27 08   

OVK 

Har du kvar pengar att ha mta ut fra n inre fönden?  
Vi pa minna öm att det finns förtfarande ett fa tal medlemmar söm ej lö st ut innesta ende 

medel fra n sin inre Reparatiönsfönd. Avsa ttning till fönden upphö rde na r vi bytte fö r-

valtning fra n HSB till Prima r, öch de flesta lö ste da  ut den summa söm fanns pa  respek-

tive la genhet. Men inte alla. Kölla öm det pengar finns kvar a t dig! 

• Ga  in pa  Prima rs hemsida, https://primar.realpörtal.nu/            Va lj Lögga in (hö gst 

upp till hö ger) 

• Du kan lögga in med BankID eller med anva ndarnamn+lö senörd. Anva ndarnamn sta r pa  avgiftsavin). 

• Na r du löggat  in ser du din sida, Fö r medlemmar. Da r kan du se 

 Mina kontaktuppgifter. Kölla att dina köntaktuppgifter a r ra tt, la mna ga rna aktuellt telefönnummer öch 

mejladress, öch klicka pa  spara.  

 Min bostadsrätt. Ha r ser du införmatiön öm din böstadsra tt öch öm det finns na gra pengar att ta ut fra n 

reparatiönsfönd 

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

• Om det finns en anteckning öm  att du har pengar kvar pa  din inre reparatiönsfönd sa  köntaktar du Pri-

ma r, telefön 010-7081200, öch ber öm att fa  en blankett att fylla i öch returnera öch sedan kan pengar ut-

betalas. Samtliga a gare av böstadsra tten ska skriva under blanketten. 

mailto:felanmälan@primar.se


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. 

Felanma lan  

• Primär Fastighetsförvaltning:             

010-708 12 00            

• felanmalan@primar.se   

• Via QR-kod: 

Prima r köntaktar dig (tva  

fö rsö k) efter felanma lan. 

Om du ej svarar da  ma ste  

du gö ra en ny anma lan. 

Fa  införmatiön pa  mail? 
Fö r att du ska fa  snabb införmatiön fra n styrel-

sen ber vi dig prenumerera pa  nyheter till din 

mejl. Ga  in pa  va r fö renings 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. 

Böendeinfö 
Ett dökument med detaljerad införmatiön öm 

Brf Akallahö jden öch vad söm ga ller i fö rening-

en delades ut till medlemmarna i növember 

2021 Om du inte har kvar/inte fa tt dökumentet 

sa  ga r det att ladda ned fra n fö reningens hem-

sida www.akallahöjden.se,  

Möbila miljö statiönen 
Till den möbila miljö statiönen kan du ta ditt ba rbara miljö -

farliga avfall. Det kan t ex vara en fa rgburk eller en mikrö 

eller na göt annat du sja lv örkar ba ra dit.  

Den möbila miljö statiönen stannar baköm ICA i Akalla.  

Ha r a r tidtabellen. 

Pa  svoa.se/mobila finns infö hur du anma ler dig fö r att fa  

en pa minnelse pa  sms na r möbila miljö statiön.  

La s mer pa  Stöckhölm Vatten öch Avfall öm avfallsfra gör,  

stockholmvattenochavfall.se 

Mobila miljöstationen  

Mariehamnsgatan, bakom ICA 

2022 

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  

Fler viktiga telefönnummer 
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)  

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

