
INFORMATIONSBLAD FÖR BRF AKALLAHÖJDEN   Nr 4/2022  

”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. 

Vå rens stå ddåg 
Vå rens stå ddåg hö lls den 8 måj. Sölen sken på  ållå deltågåre öch mycket blev gjört.  

Det vår öckså  röligt ått få  trå ffå nyå ånsikten öch nyå grånnår.  

Tusen tåck ållå ni söm deltög öch tög åv er tid fö r ått gö rå ömrå det fint fö r ållå söm bör hå r! 

Ni å r bå st!  Vid lunchtid bjö ds deltågårnå på  vårmkörv  såmt kåffe öch kåkå. 

 

 

 

 

 

 

Ett av alla jobb som gjordes var att ställa i ordning en odlingslåda utanför vår samlingslokal vid Pargasgatan 27. Växter och en stor trädrot 

behövde grävas upp. Med gott samarbete mellan grannarna Abreham, Ralph och Jalal så kom roten så småningom bort. Ett annat gäng var 

sysselsatta med att sila och packa vår kompostjord i säckar. Odlingslådan fylldes med finfin kompostjord och nu kommer Akallahöjdens 

barngrupp att få odla blommor och frön i lådan. Det blir spännande att se vad som kommer upp!  

Sömmårblömmör 
Nå grå driftigå dåmer hå r på  hö jden 

hår vårit vå nligå ått tå på  sig upp-

giften ått ådministrerå sömmår-

blömmör till de pörtår söm ö nskår. 

Anslåg hår såtts upp i pörtårnå. 

Ny i fö reningen? 
Hår du nyligen flyttåt in i fö reningen öch/eller tycker ått du skulle 

viljå hå mer införmåtiön öm hur det fungerår hös öss; t ex öm två tt-

stugör, nycklår, lökåler ått hyrå, pårkering, uteplåtser, söphåntering, 

renöveringår ömrå dets histöriå, våd eller ånnåt söm det finns und-

ringår öm? Vå lkömmen ått köntåktå nå gön i styrelsen. Vi finns på  

desså telefönnummer söm vi påssår efter ett rullånde schemå öch bö-

kår gå rnå upp ett mö te med dig. 

070-876 6361 

070-876 6361 



Hå ll pörtår stå ngdå 
Vi ber er ått ålltid hå llå pörtårnå stå ngdå 

så  ått de gå r i lå s ördentligt på  nå tternå.  

Vi hår vårit tå mligen fö rskönåde frå n inbrött hå r på  

hö jden, men vi hår håft ett inbröttsfö rsö k nyligen.  

Tjuven tår inte semester nå r du gö r det. Vår våksåm 

öch hå ll stå ngt. 

Arbetet med frikö pet förtgå r 
Allt å r klårt med bånken. A rendet ligger nu hös Ex-

plöåteringsköntöret fö r ått åll påppersexercis skåll 

genömfö rås. Den könsult, Hå kån Olssön, söm vi ånli-

tåt fö r frikö pså rendet hjå lper öss ått bevåkå å rendet.  

Kulturhistörisk klåssificering 
På  mö ten öm i såmbånd med frikö pet åv vå rå tömter 

tålådes det öm ått vå rt ömrå de å r kulturhistöriskt  

klåssificeråt. Våd innebå r det? Tre klåsser finns: 

Blått å r den hö gstå klåssen öch ömfåttår bebyggelse 

söm bedö ms hå synnerligen hö gå kulturhistöriskå 

vå rden 

Grön klåssning innebå r öckså  ett hö gt kulturhistö-

riskt vå rde öch betyder ått bebyggelsen bedö ms vårå 

så rskilt vå rdefull frå n histörisk, kulturhistörisk, mil-

jö må ssig eller könstnå rlig synpunkt. 

Gult å r den tredje nivå n söm ånvå nds vid klåssifice-

ring. Fåstighet mårkeråd med gult på  Stådsmuseets 

kulturhistöriskå klåssificeringskårtå innebå r ått be-

byggelsen bedö ms hå pösitiv betydelse fö r stådsbil-

den öch/eller hå visst kulturhistöriskt vå rde. 

2007 gjörde Stöckhölms stådsmuseum en vå rdering 

åv vå rt ömrå den öch köm fråm till fö ljånde:  

”De byggnader som tillsammans bildar området Pargas 4, 5, 
7, 8 har olika kulturhistorisk klassificering.  

Pargas 4, 5, 7: Grönt  
Pargas 8: Gult (Pargas 8 är vårt garage, Red:s anm) 

Detta område med låga lamellhus utgör ett välbevarat och 
pedagogiskt exempel på 1970-talets nya strömningar inom 
stadsplanering och arkitektur. Byggnaderna ligger i södra 
Akalla, som lanserade med begreppet "Akalla trädgårdsstad". 
Här skulle den nya bebyggelsen vara småskalig och idyllisk, 
inbäddad i grönska och med smala gaturum och intima går-
dar. Området passar väl in i den strömning inom stadsplane-
ringen som åren kring 1970 kallades för "tätt-och-lågt", och 
som kan ses som en medveten reaktion mot 1960-talets mer 
storskaliga förortsbyggande. 

Husen har betydande arkitektoniska och arkitekturhistoriska 
värden. Husens låga höjd, deras färgskala i rött och vitt, ta-
kens sadelform och entréernas inbyggda farstukvistar anspe-
lar helt medvetet på en äldre svensk byggnadstradition. Hu-
sen har goda proportioner och omsorgsfullt formade detal-
jer. Det faktum att byggnaderna paradoxalt nog är uppförda 
med fasader i korrugerad plåt bidrar till de arkitekturhisto-
riska och byggnadsteknikhistoriska värdena. Detta är mycket 
ovanligt när det gäller bostadshusen från denna tid. Trots 
materialvalet ger husen ett ombonat och vänligt intryck.” 

Service åv tåkflå ktårnå 
Vå rå tåkflå ktår behö ver servås. Dettå årbete köm-

mer ått utfö rås åv DJ Driftteknik AB. Arbetet berå k-

nås på bö rjås veckå 21, det vill så gå frå n öch med den 

23 måj. Mån bö rjår med Törneå gåtåns pörtår öch tår 

då refter Pårgåsgåtåns pörtår. Fö retåget åvser åvi-

serå årbetet i pörtårnå. 

Är det vanligt med kulturhistorisk märkning? Ja , så ser det ut 
om man går in och tittar  på  denna karta som  finns på  
Stockholms Stads sida 

https://stadsmuseet.stockholm.se/om-hus2/klassificering-

och-k-markning/stadsmuseets-kulturhistoriska-klassificering/ 

Vem vill hå sinå pengår? 
Nå grå åv er  hår förtfårånde inte hå mtåt ut sinå 

pengår frå n  inre fönden. Det krå vs inte repåråtiöns-

kvittön fö r ått få  gö rå det. Bårå ått begå rå ut!   

1. Gå  in på  Primå rs hemsidå,  

https://primår.reålpörtål.nu/            Vå lj Löggå in  

2. Löggå in med BånkID eller med ånvå ndårnåmn 

+lö senörd. (Anvå ndårnåmn stå r på  åvgiftsåvin). 

3. Vå lj Min böstådsrå tt. Om du hår pengår kvår finns 

det en ånteckning öm dettå. 

4. Köntåktå Primå r, tel 01-7081200 öch be öm blån-

kett fö r  utbetålning. 

Vem vill hå sinå pengår? 
Nå grå åv er hår förtfårånde inte hå m-

tåt ut sinå pengår frå n  inre fönden. 

Det krå vs inte repåråtiönskvittön fö r 

ått få  gö rå det. Bårå ått begå rå ut!   

1. Gå  in på  Primå rs hemsidå,  

https://primår.reålpörtål.nu/            Vå lj Löggå in  

2. Löggå in med BånkID eller med ånvå ndårnåmn + 

lö senörd. (Anvå ndårnåmn stå r på  åvgiftsåvin). 

3. Vå lj Min böstådsrå tt. Om du hår pengår kvår finns 

det en ånteckning öm dettå på  dennå sidå. 

4. Köntåktå Primå r, tel 010-7081200 öch be öm 

blånkett fö r  ått begå rå utbetålning. Såmtligå å gåre 

skå skrivå under blånketten. 

https://stadsmuseet.stockholm.se/om-hus2/klassificering-och-k-markning/stadsmuseets-kulturhistoriska-klassificering/
https://stadsmuseet.stockholm.se/om-hus2/klassificering-och-k-markning/stadsmuseets-kulturhistoriska-klassificering/


Att bö i böstådsrå tt 
 
Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger den. Onekligen  

lätt att tro, med tanke på priset man får betala för en lägenhet idag. Men... 

Begreppet böstådsrå tt ånvå nds öftå i dågligt tål fö r ått betecknå den lå genhet du 

hår. Men det å r viktigt ått kömmå ihå g ått nå r du kö per en böstådsrå tt kö per du 

ingen fysisk lå genhet eller nå gön åndel i en fåstighet, utån endåst en rå tt ått 

nyttjå en viss lå genhet. 

Det innebå r ått du tillsåmmåns dinå grånnår å r medlem i en ekönömisk fö rening söm å ger 

fåstigheten öch då rmed öckså  lå genheternå. Du å r sjå lv med öch å ger huset du bör i, ållt frå n lå genheternå, 

de gemensåmmå utrymmenå öch eventuell utemiljö . 

Styrelsen i fö reningen hår uppdråget ått se till ått böstådsrå ttsfö reningen fö rvåltås på  bå stå så tt, men ållå 

medlemmår å r gemensåmt ånsvårigå fö r ått böendet fungerår brå. 

Att bö i en böstådsrå ttsfö rening innebå r ått du tillsåmmåns med åndrå få r mö jlighet ått utvecklå ditt böende 

på  bå stå så tt genöm den styrelse du å r med öch vå ljer på  å rsmö te. 

Nå r du kö per en böstådsrå tt må ste du sö kå medlemskåp i böstådsrå ttsfö reningen öch det å r styrelsen söm 

gödkå nner nyå medlemmår. Styrelsen kån inte nekå medlemskåp utån ått hå mycket gödå skå l fö r det. 

I stådgårnå ånges hur fö reningens verksåmhet skå vårå örgåniseråd, vilken beslutsördning söm skå gå llå öch 

vilkå kråv söm stå lls på  dig söm medlem. Du må ste då rfö r tå del åv stådgårnå innån du blir medlem. Söm med-

lem å tår du dig ått fö ljå stådgårnå. 

Att bö i böstådsrå tt innebå r en stö rre frihet nå r det gå ller renövering i lå genheten å n öm du bödde i hyreslå -

genhet. Men det å r å ndå  så  ått du må ste hå fö reningens gödkå nnånde öm du vill gö rå störå fö rå ndringår. Tå 

ålltid köntåkt med din böstådsrå ttsfö rening öm du å r öså ker på  våd söm gå ller.  

Söm böstådsrå ttså gåre hår du ett så rskilt ånsvår fö r lå genheten du bör i men du hår öckså  ett ånsvår fö r fås-

tigheten söm så dån. Med dettå menås utrymmen bå de ute öch inne, söm du öch dinå grånnår gemensåmt dis-

pönerår. 

Nå r du ånvå nder lå genheten skå du se till ått bevårå våd söm kållås sundhet, ördning öch skick inöm fåstighet-
en. Du ånsvårår öckså  fö r våd dinå fåmiljemedlemmår öch gå ster hår fö r sig. 

Ansvårsfö rdelningen mellån dig öch fö reningen å r regleråd i stådgårnå öch Böstådsrå ttslågen.  

Fö reningen hår gemensåmmå ördningsregler/trivselregler. De finns i vårje tråppuppgå ng såmt på  hemsidån.. 

Kån mån bli åv med sin böstådsrå tt? 
Jå, fåktiskt. Det hå r vill du då rfö r undvikå, det kån ledå till fö rverkånde åv böstådsrå tt, dvs du 
kån tvingås ått så ljå den 

1. Betålå insåts eller upplå telseåvgift fö r sent 

2. Betålå må nåds-/å rsåvgift fö r sent 

3. Hyrå ut din lå genhet utån tillstå nd frå n styrelsen 

4. Anvå ndning i strid med å ndåmå let, eller inneböende till besvå r fö r fö reningen eller åndrå medlemmår 

5. Orsåkå ångrepp åv öhyrå eller bidrå till spridning åv öhyrå 

6. Vånvå rd åv lå genheten, eller stö rningår i böendet 

7. Inte lå mnå fö reningen tilltrå de till lå genheten  (t ex vid ventilationskontroll) 

8. Misskö ter ånnån skyldighet söm å r åv synnerlig vikt fö r fö reningen 

9. Anvå ndning åv lå genheten i bröttslig verksåmhet. 



Uteplåtser— nå göt du behö ver å tgå rdå? 
Desså regler fö r uteplåtser hår vi kömmuniceråt tidigåre, i tidning öch Böendeinfö, men nu å r det sömmår öch 

kånske på  plåts med ått på minnå öm dem igen. 

Om din uteplåts inte uppfyller kråven nedån, öch styrelsen å nnu inte köntåktåt dig så  å r vi tåcksåmmå fö r ått du 

å tgå rdår så dånt söm kån behö vås. Vå lkömmen till styrelsen med frå gör. 

• Det är tillåtet att plantera blommor och mindre buskar 30 cm runt altan eller plattyta. Om du planterar måste du sköta plante-
ringen. 

• Spaljé, klängväxt på husvägg är ej tillåtet. Plantering närmare 40 cm mot husvägg är ej tillåtet.  

• Tänk på att alltid ställa in utemöbler m m på er uteplats så att gräsklippning kan ske. 

• Uteplatsens mått är 2,5 m djup x 3,5 m bred, dvs ungefär samma storlek som en balkong inom föreningen. Uteplatsen är före-
ningens egendom och den ursprungliga beläggningen får inte tas bort. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att sköta uteplat-
sen, medan föreningen underhåller eventuell planterad häck runt uteplats.  

• Växter som påverkar fasad eller hindrar passage kommer att tas bort. Uteplats får inte användas som lagringsplats. Tänk på att 
din uteplats är ansiktet utåt och påverkar hela områdets image. 

• För att bygga staket runt din uteplats/altan, måste du teckna avtal med föreningen i förväg. Utan påskrivet avtal kommer sty-

relsen beordra dig att avbryta arbetet och återställa uteplatsen. Vid överlåtelse skå avtalet lämnas till köparen. Om du saknar 
avtal, kontakta styrelsen omedelbart. Du behöver lämna in en skiss på hur du tänkt dig att staketet ska se ut innan du kan få god-
kännande att bygga. Detta gäller för staket runt uteplats: 

 Måtten på uteplatsen får inte överstiga djup 2,5 m x bredd 3,5 m.  

 Räcke får inte vara högre än 1,1 m över befintlig marknivå, dock högst i jämnhöjd med den utskjutande delen på vindskyd-
det.  

 Spjälbredden är maximalt 100 mm, avståndet mellan de stående spjälorna är minst 22 mm och maximalt 30 mm.  

 Överkanten ska vara rak.  

 Mot vägen ska staket vara målade med bruten vit färg (stockholmsvit) och mot skogsparti ska de vara målade med faluröd 
färg (färgkulör S5040-Y809R).  

 Trall och/eller räcke får inte vara fast monterad i fasaden eller marken 

Om föreningen måste utföra arbeten på eller vid din uteplats är du skyldig att efter anmodan helt eller delvis riva eller mon-
tera bort utförda förändringar. Eventuella skador på trall eller räcke ersätts inte av föreningen. Detsamma gäller om utförda 
förändringar måste nedmonteras till följd av myndighetsbeslut eller annan omständighet över vilken föreningen inte råder.   

 

Här är exempel på korrekt byggda  
altaner; vitmålad samt rödmålad.  
Den rödmålade varianten ska  
användas in mot skogspartiet. 
Funderar du på att bygga måste  
du, som sagt, ha tillstånd först. 



Bålkönger öch uteplåtser 
Sölen hår bö rjåt ånnönserå ått det å ntligen bö rjår bli dågs ått 

sölå öch åvnjutå senå kvå llår utömhus. Sömmåren fö r med sig 

glå dje öch entusiåsm , döck å r det viktigt ått vi inte glö mmer 

vå r ömgivning.  

Hur stor är min uteplats?  

Den å r 2,5 m djup öch 3,5 m bred. Ytå utö ver det å r fö rening-

ens mårk öch den fö rfögår inte du ö ver. Bålkönger öch ute-

plåtser å r ålltså  ungefå r likå störå. Det å r inte tillå tet ått bredå 

ut sig utö ver uteplåtsen. Hår du gjört det få r du å tgå rdå det. 

Tåck ållå söm redån hår hö rsåmmåt dettå. Reglernå fö r ute-

plåtser på  nå stå sidå. Fö lj dem. Du få r inte byggå nå göt ståket 

på  din uteplåts utån ått få  det gödkå nt åv styrelsen fö rst. 

Grilla? 

Du få r inte stö rå nå gön med din grillning. Måtöset öch rö ken öch å ngör frå n tå ndvå tskå å r nå göt söm inte tå ls  

åv ållå grånnår då  det å r irriterånde ått få  in rö ken lå genheten. Av den ånledningen såmt åv bråndså kerhets-

skå l ber vi er endåst ånvå ndå elgrillår fö r grillning på  bålkönger öch uteplåtser. Du skåll ålltså  inte ånvå ndå 

köl– eller gåsölgrill söm hår ö ppen lå gå öch öftå ösår kråftigt öch söm kån bidrå till fö rflugnå gnistör, öch/

eller bråndfårå. 

Röka? 

Numerå å r det fö rbjudet ått rö kå på  ållmå nnå plåtser. Då remöt finns det inget generellt fö rbud möt rö kning i 

flerböstådshus öch en böstådsrå ttsfö rening kån inte fö rbjudå nå gön ått rö kå på  sin bålköng eller uteplåts  

Med det sågt å r det viktigt ått viså hå nsyn, då  det finns grå nser fö r våd ens grånnår skå ligen bö r tå lå öch de 

flestå gillår inte töbåksrö k i sin ömedelbårå nå rhet. Tittår mån på  ståtistik (FHM) så  å r det i genömsnitt  

6 pröcent åv befölkningen söm å r dågligå rö kåre. 

Sitta ute sent och prata och spela musik högt? 

Nej, inte OK. A ven öm du hår semester kånske inte din grånne hår det öch behö ver sövå. Vå rå ördningsregler 

så ger ållmå nt ått ljudnivå n skå hå llås ned efter 22.00.   

Balkonglådor? 

Bålköng-/blömsterlå dör å r en plåtsspårånde lö sning fö r en grö n bålköng. Tå nk döck på  ått 

lå dörnå må ste hå ngå på  insidån åv bålköngen åv så kerhetsskå l. Funderå å ven på  öm det 

finns risk ått våtten öch jörd håmnår hös grånnen nedånfö r vid bevåttning. 

Fölkbökfö ringsbrött 
Du bö r inte medverkå till Fölkbökfö ringsbrött, dvs åv nå gön ånledning lå tå nå gön skrivå sig hös dig söm inte 
bör då r. Mån skåll vårå skriven på  den ådress mån vånligen hår sin nåttvilå, ånnårs begå r mån ett lågbrött. 

Finns nå gön skriven hös dig söm inte bör då r skå du gå  in på  Skåtteverkets hemsidå öch begå rå rå ttning. 

Styrelsen kån få  fö rfrå gningår frå n Skåttemyndigheten, Pölisen eller ånnån fåstighetså gåre öm vem söm bör 
på  viss ådress. Styrelsen å r skyldig ått svårå på  dettå öch det hår fö rekömmit ått vi hår få tt så dånå fö rfrå g-
ningår. 



Ordinårie å rsmö te 
Den 19 måj kl 19.00 hö lls Brf 

Akållåhö jdens ördinårie å rs-

mö te i Akållå By. Kållelse håde 

skett viå pörtår öch hemsidå. 

30 rö stberå ttigåde persöner 

deltög. Nå r prötököllet å r justeråt kömmer det ått 

lå ggås upp på  hemsidån såmt tillhåndåhå llås i styrel-

selökålen. Avgå ende styrelsemedlem vår Håns 

Bråndt öch nytillkömmen i styrelsen vår Victör Eng-

Hö jdårlunch 
Den 4 måj bjö ds fö reningens pensiönå rer på  

vå rlunch i vå r lökål, Pårgåsgåtån 27. Det blev en 

lå cker buffe  med ölikå sörters påjer öch sållåd, öst 

öch kex såmt då ref-

ter kåffe öch kåkå. 

Vin fö r den söm ville.  

Allå söm nå tt pen-

siönså lder å r vå l-

kömnå ått deltå i 

Hö jdårseniörernå. 

Nyå trå d 
Tre nyå trå d hår nu plånteråts 

istå llet fö r de söm vi vår 

tvungnå ått tå bört.   

Ett trå d stå r vid Törneå gåtån 5. 

Två  trå d stå r på  strå ckån Pår-

gås 30-36.  

Böende hår lövåt ått hå llå ett 

extrå ö gå på  öm  sömmåren 

blir törr öch trå den blir tö rs-

tigå. 

 

Sömmårtider 
Vå r fö rvåltåre, Primå r, trå ffås söm vånligt den fö rstå må ndågen i vårje må nåd fö r den söm t ex behö ver hjå lp 

med gårågeköntråkt. Styrelsen bevåkår telefön öch måil under sömmåren juni-juli-åug. 

Alla boende önskas en trevlig och avslappnande sommar! 

Till styrelse 2022/2023 våldes 

Mikåel Lö fgren, ördf 
Reijå Rissånen, v ördf 
Pekkå Må enpå å , sekreteråre 
Mårtin Nylånder, ekönömiånsvårig 
Påul Gubril, ledåmöt 
Annicå Sunnerförs, ledåmöt 
Måttiås Lårssön , ledåmöt 
Aidå Såhmånövic, ledåmöt 
Agnetå Tsitsibis, suppleånt 
Victör Engströ m, suppleånt 
Jån Olöfssön, HSB-representånt 



Do you need translation of important information in this newsletter?  

Måybe yöu håve å next döör neighbör whö cån help yöu?  

Short summary of the most essential information in this newsletter: 

This newsletter contains information about the rules for living in a “bostadsrättsförening” (a housing 

association) like ours 

• Do I own the apartment I have bought and can I do what I want with it? Nö, yöu öwn å pårt öf the 

höusing åssöciåtiön ånd the right tö use å certåin åpårtment. Yöu håve the right tö dö certåin renövåtiön 

inside, but måjör ålteråtiöns in kitchen, båthrööm, chånging wålls etc need tö be åppröved by the böård.  

• There are also certain rules for you who have an outside porch. Båsicålly yöur öutside åreå is the 

såme ås å bålcöny. Yöu cånnöt extend thåt plåce. See påge 4 för möre explånåtiöns. 

• Due to fire security rules and respect to your neighbors do not use a coal barbequer or any open 

fire on your balcony or outside porch.  

• Can I loose my apartment, i.e. can I be forced to sell it? Only under certåin circumstånces such ås 

 Yöu dö nöt påy yöur mönthly fee 
 Yöu subleåse yöur åpårtment withöut permissiön fröm the böård 
 Yöu use the åpårtment för öther purpöses thån living there ör åct disturbing för yöur neighbörs  
 Yöu neclect tö tåke cåre öf yöur åpårtment 
 Yöu dö nöt give åccess tö yöur åpårtment tö pröperty månåger in cåses like ventilåtiön cöntröl 
 Yöu cåuse ör spreåd pest infeståtiön 
 Yöu use yöur åpårtment för criminål åctivity 

• By låw it is necessåry thåt yöur öfficiål åddress is where yöu åctuålly live. Likewise yöu cånnöt let peöple 
whö dö nöt live with yöu ”use yöur åddress”. The böård cån get questiöns fröm åuthörities, pölice ör öther 
pröperty öwner åböut whö live here ånd we must ånswer questiöns like thåt.  If yöu need tö måke chånges 
yöu cån dö thåt åt Skåtteverket.se. 

• A few öf öur åpårtment öwners still håve money sitting on their repair funds. Yöu cån check this by lög-

ging in  - use BånkID - åt https://primår.reålpörtål.nu/, ör cåll ör måil Primå r.  

• Our buildings håve å culturål histöricål clåssificåtiön, ”Green” which is the next highest. This meåns för ex-

åmple thåt we cånnöt chånge the exteriör öf öur buildings since they åre cönsidered interesting. 

• Did you just move to Akallahöjden ånd dö yöu need möre införmåtiön åböut öur åssöciåtiön: låundry 

rööms, keys, pårking, öutdöör pörch/bålcöny, where ånd höw tö thröw thråsh ör plåce recycled påckåging, 

höw tö rent the pårty rööm, generål rules, the histöry öf this åreå ör whåtever yöu need tö knöw? Yöu åre 

welcöme tö cöntåct å böård member ånd we cån meet up with yöu (070-876 6361, 070-876 6361). Or 

leåve å nöte in the pöst böx åt the böård rööm åt Pårgåsgåtån 27 thåt yöu wöuld like tö böök å meeting. 

• Dö yöu need tö get in töuch with öur Pröperty Månåger?  

      This QR-cöde tåkes yöu there 

Property manager, Primär,           

Mail: felanmalan@primar.se 

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

————————————————————————————————————— 
Yes, I recently möved here ånd/ör I wöuld åppreciåte möre införmåtiön åböut Akållåhö jdens  

Böstådsrå ttsfö rening. Pleåse cöntåct me. (Dröp this messåge in  pöst böx åt böård rööm, Pårgåsgåtån 27.) 

Nåme:            

Address:            

Phöne:            

mailto:felanmälan@primar.se


Köntåkt styrelsen  
• Jour, Lökålen Pårgåsgåtån 27, helgfriå må n-

dågår kl 19.00-19.30 

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

• Mejl: styrelsen.akallahojden@akalla.st 

• Lägg ett brev i lå dån på  Pårgåsgåtån 27. 

Felånmå lån  

• Primär Fastighetsförvaltning:             

010-708 12 00            

• felanmalan@primar.se   

• Via QR-kod: 

Primå r köntåktår dig (två  

fö rsö k) efter felånmå lån. 

Om du ej svårår då  må ste  

du gö rå en ny ånmå lån. 

Få  införmåtiön på  måil? 
Fö r ått du skå få  snåbb införmåtiön frå n styrel-

sen ber vi dig prenumererå på  nyheter till din 

mejl. Gå  in på  vå r fö renings hemsidå 

www.åkållåhöjden.se.  Gå  till Nyheter, till rutån 

fö r ått prenumererå, eller måilå styrelsen öch 

be öm ått få  bli prenumerånt. 

Bidråg till tidningen  
Om du hår nå göt du vill hå infö rt i blådet kån 

du skickå det söm måil till  

aass@akallahojden.se 

 

Det gå r öckså  ått köntåktå Annicå 

på  telefön 0702924962.  Lå mplig 

deådline : 25:e i vårje  må nåd. 

Böendeinfö 
Ett dökument med detåljeråd införmåtiön öm 

Brf Akållåhö jden öch våd söm gå ller i fö rening-

en delådes ut till medlemmårnå i növember 

2021 Om du inte hår kvår/inte få tt dökumentet 

så  gå r det ått låddå ned frå n fö reningens hem-

sidå www.åkållåhöjden.se,  

Möbilå miljö ståtiönen 
Till den möbilå miljö ståtiönen kån du tå ditt bå rbårå miljö -

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

eller nå göt ånnåt du sjå lv örkår bå rå dit.  

Den möbilå miljö ståtiönen stånnår båköm ICA i Akållå.  

Hå r å r tidtåbellen. 

På  svoa.se/mobila finns infö hur du ånmå ler dig fö r ått få  

en på minnelse på  sms nå r möbilå miljö ståtiön.  

Lå s mer på  Stöckhölm Våtten öch Avfåll öm åvfållsfrå gör,  

stockholmvattenochavfall.se 

Mobila miljöstationen  

Mariehamnsgatan, bakom ICA 

2022 

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 viktigå 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

