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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 annat innehåll. 

Sommarblommor 
De vuxna fick ocksa  blommor, det vill 

sa ga de som hade anma lt att de ville 

ha sommarblommor till den lilla 

planteringen utanfo r sin port och var 

intresserade av att sko ta blommorna 

under sommaren. Ha r a r na gra exem-

pel pa  hur fint det kan bli. Stort tack 

till de damer som tog sig an att admi-

nistrera blomsterutdelningen, och ett 

stort tack till er som planterade.  

Barngruppens plantering 
Under va rens sta ddag sta lldes en odlingsla da i ordning a t Akallaho jdens barn-

grupp. La dan finns utanfo r Pargasgatan 27. En helg samlades barnen och 

vuxna fo r att sa tta plantor och fro n. Ha r planteras det fo r fullt! Nu ga ller det 

bara att vattna, rensa  och va nta. 



Ha ll portar sta ngda 
Vi ber er att alltid ha lla portarna sta ngda 

sa  att de ga r i la s ordentligt pa  na tterna. 

Vi har varit ta mligen fo rskonade fra n 

inbrott ha r pa  ho jden, men vi har haft ett 

inbrottsfo rso k och ett genomfo rt inbrott nyligen. 

Tjuven tar inte semester na r du go r det. Var vaksam 

och ha ll sta ngt. 

Du måste också låsa din burdörr i garaget sa  att 

dina och dina grannars tillho righeter skyddas. 

Ha ckar  
Ha ckar kommer att ses o ver och beska ras na r det a r 

la mpligt fo r va xtligheten. Ha ckarna har vuxit sig fo r 

ho ga och det o kar inbrottsrisken. Na gra sta llen a t-

ga rdades fo rra a ret och fler ha ckar kommer att klip-

pas ner mer a n vanligt i a r, eftersom ho jden ska vara 

ca 1,10 m. Vi beho ver o ka tryggheten. 

Andrahandsuthyrningar 
Pa  dessa adresser finns f n andrahandsuthyrningar 

som har godka nts av styrelsen. 

T7  (t o m 2022-07-31) 

T23   (t o m 2023-07-31) 

Insändare     

Hundskit 
Då jag gick förbi kompost-

lådorna på baksidan av P27 

till en trevlig boulekväll upp-

täckte jag dessa hundskit-

påsar. Och dessutom ett  

antal fler som inte syns på 

bilden. Ganska så äckligt, 

detta hör inte hemma i vår 

trädgårdskompost utan i hus-

hållssoporna!  

Carina 

(Endast va xtdelar fa r la ggas i komposten. Red anm.) 

 

Kökshanddukar på vift  
Om det är någon som varit snäll och 

tagit hem handdukar från lokalen P27 

för tvätt så får ni gärna kontakta mig så 

lägger jag tillbaka dem. Risken är ju 

annars stor att handdukarna helt enkelt 

tar slut. 

Carina, husvärd 

 

Boule  
Tack till alla som förgyllt boulekvällarna. Nu har vi 

några veckors sommarledigt. Välkommen tillbaka 12/7. 

Välkommen då alla gamla och nya boulespelare—eller 

boulepublik!  

Carina och Tommy, aktivitetsansvariga 

Nya la s portarna 
Det har beslutats att portarna kommer att uppgrad-

eras med nya la s sa  att vi kan anva nda va ra la sknap-

par/taggar. Styrelsen kommer att arbeta med pro-

jektet a terkomma om en tidplan. Porttelefoner plan-

eras ej f n. 

Ho jdarseniorer 
Fo reningens trivselgrupp Ho jdarseniorerna hade  

Midsommarfika med ta rta i fo reningslokalen, P27, 

den 15 juni. Som vanligt var det va lbeso kt. 

Alla boende pa  Akallaho jden som uppna tt  

pensionsa lder a r va lkomna att delta. Inbjudan bru-

kar delas ut i brevla dorna till pensiona rerna.  



Do you need translation of important information in this newsletter?  

Maybe you have a next door neighbor who can help you?  

Short summary of the most essential information in this newsletter: 

• The Children’s Group of Akallahöjden have been planting flowers and seeds in the flower bed out-

side P27. What a nice initiative! 

• The Senior’s Group of Akallahöjden had a Midsummer ”Fika” with coffee and cake. Another nice ini-

tiativ. Everyone 65+  on Akallaho jden are welcomed.  

• Hedges that are too high are due to be cut down. This is a burglary risk. We cut some hedges last sea-

son and will continue this season. 

• We have a board decision to change the lock system for our front doors. This projeect will  start this 

year, but sofar we do not have a time line. More info will come. 

• Do you need to get in touch with our Property Manager?  

      This QR-code takes you there 

Property manager, Primär,           

Mail: felanmalan@primar.se 

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

———————————————————————————————————————— 
I recently moved here and/or I would appreciate more information about Akallaho jdens Bostadsra tts-

fo rening. Please contact me. (Drop this message in post box at board room, Pargasgatan 27) 

Name:            

Address:            

Phone:            

(You can also contact the Board by phone number 070-876 6361 or 070-876 6361) 

Ny i fo reningen? 
Har du nyligen flyttat in i fo reningen och/eller tycker 

att du skulle vilja ha mer information om hur det 

fungerar hos oss; t ex om tva ttstugor, nycklar, lokaler 

att hyra, parkering, uteplatser, sophantering, renove-

ringar omra dets historia, vad eller annat som det 

finns undringar om? Va lkommen att kontakta na gon 

i styrelsen. Vi finns pa  dessa telefonnummer som vi 

passar efter ett rullande schema och bokar ga rna 

upp ett mo te med dig. 

070-876 63 610    

070-876 63 61 

 

Följ föreningens grillregler!  

Visa hänsyn mot dina grannar, tänk på brandrisken. 

Använd elgrill! 

Tack för oss!           Insändare 
Vi flyttar nu efter många år, vi kom hit 1983. Det har varit så mysigt att 

bo här på Akallahöjden och vi kommer att sakna våra trevliga grannar.  

Annette och Per Arnkil, T29 

mailto:felanmälan@primar.se


Kontakt styrelsen  
• Besök:  Lokalen Pargasgatan 27, helgfria ma n-

dagar kl 19.00-19.30 EJ UNDER SOMMAREN 

• Telefon : 0708-766 360 och 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 kontaktar dig (tva  

fo rso k) efter felanma lan. 

Om du ej svarar da  ma ste  

du go ra en ny anma lan. 

Fa  information pa  mail? 
Fo r att du ska fa  snabb information fra n styrelsen 

ber vi dig prenumerera pa  nyheter till din mejl.  

Ga  in pa  va r fo renings hemsida 

www.akallahojden.se. Ga  sen 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 kontakta Annica 

pa  telefon 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 de-

lades 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,  

Mobila miljo stationen 
Till den mobila miljo stationen kan du ta ditt ba rbara miljo far-

liga avfall. Det kan t ex vara en fa rgburk eller en mikro eller 

na got annat du sja lv orkar ba ra dit.  

Den mobila miljo stationen stannar bakom ICA i Akalla.  

Ha r a r tidtabellen. 

Pa  svoa.se/mobila finns info hur du anma ler dig fo r att fa  

en pa minnelse pa  sms na r mobila miljo station.  

La s mer pa  Stockholm Vatten och Avfall om avfallsfra gor,  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  

Fler viktiga telefonnummer 
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)  

Sommaruppeha ll i styrelsens  
beso kstider pa  ma ndagar 
Under sommaren (t o m 15/8) finns ingen mo jlighet 

att tra ffa na gon ur styrelsen personligen pa  ma n-

dagar pa  kontoret pa  Pargasgatan 27. Under somma-

ren kommer styrelsen att varje vecka la sa mail och 

meddelanden. 

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

