
INFORMATIONSBLAD FÖR BRF AKALLAHÖJDEN   Nr 6/2022  

”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. 

Sommarrapport fra n kasso ren 
Nya portlås 

Va ra portar ska uppgraderas med nya la s sa  att vi kan anva nda va ra la sknappar/taggar. 

Vi har nu, helt enligt Underha llsplan och styrelsebeslut tackat ja till en offert pa  kortla sare

(knappla sare) till alla portar, utbyte av elslutsbleck och en fo rtida kabeldragning fo r planerade 

informationstavlor i trapphusen. Kostnaden fo r allt detta landar pa  1,911,250SEK (ink. moms) 

vilket a r na got ho gre a n vad som sades i Underha llsplan, och detta beror till sto rsta delen pa  att 

vi redan nu drar kabel till de nya Info/bokningstavlorna i trapphusen. Att vi byter ut de gamla 

elslutsblecken beror pa  att de vid stro mavbrott fo rblir la sta medan de nya vid ett stro mavbrott 

o ppnar alla do rrar. 

Installationen av de nya kodla sen a r ett projekt, och na r vi besta mmer oss fo r att sta nga alla yt-

terdo rrar a r ett annat projekt. Vi skall komma o verens med Bla ljuspersonal, Post Nord, Bring och 

Svensk Direktreklam om hur vi skall underla tta fo r dem att komma in. Na r det ga ller exempelvis 

hemtja nst, fa rdtja nst, leveranser av olika slag det fa r lo sas av de boende tillsammans med den 

externa tja nsten. Hela installationen uppskattas ta tva  ma nader med start i september. Na rmare 

info kommer. 

Skadedjursinspektion 

Vi har haft en skadedjursinspektion genomfo rd av Anticimex den 21 juli 2022. Anticimex medde-

lar att vi borde skapa en frizon pa  1,5-2 meter utmed fasad da r det ska vara  fritt fra n ho g vege-

tation. I o vrigt sa ger Anticimex i sin rapport att Akallaho jden ”verkar vara ett välskött område”. 

Service av takfläktar  

Genomga ng och service av takfla ktar ha ller pa  att genomfo ras i skrivande stund (2022-08-18).   

Ekonomi 

Vi har gjort ett halva rsbokslut och det visar ett o verskott pa  1.985.890 SEK att ja mfo ra med 2021 

da  o verskottet var 1.749.529 SEK. 

Vi hade i ma nadsskiftet juni/juli 7.566.311 SEK i ”kassan”. 

Friköpet 

Vi har inga nya besked fra n Exploateringskontoret vad ga ller det beslutade friko pet av va ra tom-

ter annat a n att processen med servitut pa ga r. 

/Martin Nylander 



Ga stla genheten tillfa lligt sta ngd. 
Fo reningens ga stla genhet pa  Tornea gatan 25 a r fo r 

tillfa llet sta ngd till ca 1 nov pa  grund av fo rmodad 

vattenskada. 

Barnens odlingsla da 
I barnens odlingsla da utanfo r 

P27 va xer det sa  det knakar!  

Tack till alla som vattnat! 

Politikerbeso k i barngruppens regi 
Var det na gon som sa g att vi hade politikerbeso k den 4 augusti och undrade varfo r?  

Styrelsen har da rfo r bett Faezeh Khalaji-Hashemizadeh, som ansvarar fo r barngruppen bera tta om detta: 

 

”Den 4 augusti hade vi glädjen att väl-

komna Anders Ygeman till Akallahöj-

den. Bakgrunden till besöket var en 

familjefestival i Akalla by under april 

månad som riksdagsmannen Anders 

Österberg som själv bor i Akalla deltog 

på. Han tycks ha varit så glad över pro-

grammet som han tog del av som be-

stod av aktiviteter för barnen, medan 

de vuxna diskuterade vad vi vill göra 

tillsammans för att skapa ett grann-

skap som vi vill bo i, ett engagemang som startats sedan en tid tillbaka bland flertalet grannar. Många inspirerande och 

glada samtal fördes mellan grannarna, och nya vänskapsband knöts. Vi hade även kulturella inslag med indisk dans av 

ungdomar och et mångkulturell knytkalas.  

Under besöket den 4 april, var det framför allt föräldrarna till barnen som pratade om hur de ser på barnaktiviteterna 

och andra aktiviteter i grannskapet, som ministern och Anders Österberg lyssnade på. De var särskilt nyfikna på att höra 

grannarnas tankar och insikter. Föräldrarna och delade även positiva reflektioner över barngruppen och juniorgruppen. 

Det meddelades även att grannar samlats under en träff (efter familjefestivalen), där flera idéer väcktes och planerades 

tillsammans, såsom ett planteringsprojekt, möjlig läxhjälp för barnen och en juniorgrupp i grannskapet. Mötet med mi-

nistern blev verkligen så inspirerade, inte minst tack vare alla grannar som deltog. Det blev det även speciellt då barnen 

sjöng några sånger som vi alla sjöng med till, inklusive Anders Ygeman.  

Faezeh och Afnan, Pargas 5”  

Aktsamhet vid la n av lokal 
Vi ber alla vara aktsamma om va ra gemensamma 

lokaler. Endast medlemmar i va r fo rening fa r boka. 

Den som bokar ansvarar fo r bokningen och ska na r-

vara vid anva ndandet av lokalen. 

Om skador uppsta r pa  lokalen kommer kostnader 

att debiteras den som bokat lokalen.   

Bredband 
Akallaho jden har nu tva  egna alternativ till fast bredband: 
 

      1) Bahnhof  2) Obenetwork 
 

Pa  AHNs hemsida finns mer information (AHN sta r fo r Akalla Husby Na tort. AHN sko ter va rt informationsna t), 

https:/www.ahn.se,  ga  till Bredband, ga  sen till Leveranto rer, va lj sen Bahnhof eller Obenetwork. 

https://www.ahn.se/


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: 

• New locks for ur front doors: Project started, first of all cables for the readers will be installed. 

• The fans on our roofs are being serviced at the moment. 

• Economy: our half year result is +1.985.890 SEK  (2021: +1.749.529 SEK). 

• We  now have two options for Wifi-provider: Bahnhof and Obenetwork. 

• Guest apartment temporarily closed until approx. Nov 1,  due possible water damage. 

• Date for Autumn Cleaning Day is October 2. Welcome to join We will have containers for bulky gar-

bage. If you have a bike in our cellars or elsewhere in our area you need tpo ut your name, address, phone 

number and date on your bike before that date. Bikes without owners will be sorted out, stored for some 

time and then eventually thrown away. 

• Garage: Places available now. Contact Prima r for a garage contract.  If you already  have a  parking place 

in any of our gated sections, please always lock the padlock. Your garage neighbor will be thankful. 

 

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) 

La s din burdo rr i garaget 
Pa  fo rekommen anledning ber vi alla att la sa burdo r-

ren till sin garageplats. Din burgranne har hyrt en ga-

rageplats med bur fo r att extra skydda sin bil och 

da cksuppsa ttning. Da rfo r måste du se till att alltid 

ha lla la st. 

Det finns lediga garageplatser  
Till er som parkerar pa  gatan: Det finns parkerings-

plats att hyra i garaget, till det facila priset 450 kr per 

ma nad i bur, och 250 kr per ma nad uppe pa  parke-

ringsda cket.  Fo r att teckna ett garagekontrakt tar du 

kontakt med Robin Iholin pa  Prima r. Hans direkttele-

fonnummer och mail a r:  

031-709 10 71  robin.iholin@primar.se 

Hemsidan och nyhetsnotiser 
Just nu kan du bara la sa ev nyhetsnotiser via hemsi-

dan, fo r applikationen med mailpa minnelse om ny-

hetsnotis fungerar inte. Vi so ker felet och hoppas 

komma underfund med hur vi ska laga det. 

Ho stens sta ddag: 2 oktober  
Datum fo r ho stens sta ddag blir so ndagen den 2/10.  

Fokus denna sta ddag blir bl a pa  att rensa bort 

gamla cyklar.  

Ma rk din cykel med namn, adress, 

telefon och datum fo r ma rkningen.. 

Da  vet vi att cykeln har en a gare. Det 

kommer a ven att finnas containrar 

da r du kan sla nga sa nt skra p som inte 

ga r till a tervinningsrummet eller till 

den mobila miljo stationen. 

mailto:felanmälan@primar.se


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

dagar 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. 

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,  

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)  

Andrahandsuthyrningar 
Pa  dessa adresser finns f n andrahandsuthyrningar 

som har godka nts av styrelsen. 

T23   (t o m 2023-07-31) 

Cirkeltra ning fo r seniorer 
Snickar-Hasse ordnar gratis cirkeltra ning fo r 

seniorer i P27pa  ma ndagar fra n nu fram till i 

oktober. Se lappar med mer info som sa tts 

upp i omra det. oktober.  

Ett tack 

 

till Hasse som troget 

har vattnat de nya 

tra den pa  va rt om-

ra de i sommar! 

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

bara miljo farliga avfall. Det kan t ex vara en fa rg-

burk eller en mikro eller na got annat du sja lv orkar 

ba ra dit.  

Mobila miljöstationen  
Mariehamnsgatan, bakom ICA 
Lör  10 sep   12.00–13.00  
Lör  29 okt  12.00–13.00  
Ons    2 nov  18.00–18.20  

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

