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Föreningsstämman 2020 och nya styrelsen 
 

Årets stämma avhölls i Akalla by 29 juni. 

På grund av restriktioner med anledning 

av covid-19 var det endast 35 röstberättiga 

medlemmar närvarvarande. Susanne 

Lindblom och Fredrick Bid Namrood har 

under året avsagt sina styrelseplatser. 

Stämman fastställde resultatet 2019 till 

2 296 139 kr och summa tillgångar till 

81 048 032 kr. 

Stämman gick på valberedningens förslag 

och utökade styrelsen till 9 medlemmar 

inkl. HSBs representant. 

Till styrelseledamöter på 2 år valdes 

Hans Ohlsson (omval) 

Anders Hansson (omval) 

Roland Pettersson (omval) 

Fariba Rahnama (nyval) 

Till styrelseledamöter på 1 år valdes 

Eyob Araya (nyval) 

Martin Söderblom (nyval). 

1 år kvar på sina mandat har 

Lucas Held 

Herbert Sibermann. 

På det konstituerande mötet blev det 

omval på styrelsefunktionärer. 

Ordförande Hans Ohlsson 

Vice Ordförande Anders Hansson 

Sekreterare Roland Pettersson. 

 

För att förbättra kommunikationen mellan 

medlemmarna och styrelsen har en ny 

arbetsgrupp bildas. Den har fått namnet 

Tillsyn byggnad gemensamma ytor, 

uteplatser, tvättstugor, förråd och 

uthyrningslokaler. 

Gruppen består av 4 styrelseledamöter 

och de har utsetts till husvärd för var sitt 

hus. De tillsatta är för: 

M 06 – 10 Eyob Araya 

M 12 – 16 Fariba Rahnama 

M 18 – 22 Martin Söderblom 

M 24 – 28 Herbert Sibermann 

 

 

 

 

Stölder, skadegörelse och nedskräpning 
 

 

 

 

 

 

De här raderna ska man inte behöva 

skriva om i PargasNytt. 

1 juli fick Pargas en ny leverantör av 

entrémattor i våra portar. När Herr 

Entrématta första gången bytte mattorna 

saknades 3 st. Det är uppenbart att dessa 

är stulna. 

De senaste veckorna har Pargas drabbats 

av klotter på de vita tegelväggarna och 

nya parkbänkarna. 

Det är stora problem med rökning på 

loftgångar och lekplatser. Dagligen slängs 

fimpar från loftgångar, på lekplatserna och 

vid parkbänkarna på våra 4 gårdar. 

Framför allt är det från loftgångarna mot 

innergården vid Mariehamnsgatan 8 det är 

stora problem. 

Om någon boende i Pargas ertappas med 

stöld eller skadegörelse av egendom 

tillhörande Pargas eller någon av våra 

leverantörer kommer styrelsen att säga 

upp medlemskapet i Brf Pargas enligt 

föreningens stadgar § 44 Förverkande-

grunder. Utan medlemskap förlorar man 

nyttjanderätten till bostadsrättslägenheten 

i föreningen. Lägenheten kommer då att 

säljas via Kronofogdemyndigheten. 

 

 

  



 

Tätskiktrenoveringen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det mesta är nu färdigt med nytt tätskikt 

ovan garagen samt nya uteplatser, plan-

teringar och lekplatser. I planteringarna vid 

de nya uteplatserna har fuktslangar lagts 

ut. Det har gjort för att minska stänk på 

fönster och betongplattor vid vattning av 

de nyplanterade växterna. 

Det återstår att lägga stänkskydd för 

regndroppar fån taken utmed fasaderna 

mellan uteplatserna och grussträngar runt 

uteplatserna med samma syfte. 

Nya lekstugor kommer att monteras på 

lekplatserna vid M6 och M26 i början av 

september. 

Det återstår även plantering av 4 600 

lökväxter. Arbetet kommer att utföras 

under oktober 2020. Resultatet av 

lökväxterna kommer att synas under våren 

2021. Med alla planteringar som gjorts 

kommer vi att resultatet med en härligt 

färgsprakande blommade trädgård under 

vår till höst 2021. 

 

 

Com Hem stänger alla analoga kanaler den 8 september 
 

Com Hem stänger alla analoga kanaler 

den 8 september och ersätter dem med ett 

digitalt grundutbud av kanaler. Det digitala 

grundutbudet kan ni se i alla antennuttag 

precis som idag, om ni har en digital tv, 

utan något krav på abonnemang hos Com 

Hem. 

Läs mer på: 

www.comhem.se/tv/digitalisering. 

För att testa om ni kan se Com Hems 

kanaler gå till kanal 777. Får ni upp Com 

Hems information så ser ni redan på det 

digitala utbudet.  

Om ni bestämmer er för att köpa en ny TV 

får ni också möjlighet att titta på de digitala 

kanalerna som fria utan extra programkort 

eller en box. 

Vi föreslår att ni också köper en ny 

antennkabel mellan uttaget i väggen och 

er TV. 

 

AHN har dessutom tecknat ett gruppavtal 

med Com Hem som ger alla hushåll 

möjligheten att beställa ett digitaltv-paket 

kostnadsfritt. 

Gruppavtalet avser Digital-tv Medium 8 

Favoriter som innehåller ett basutbud samt 

8 valfria kanaler från ett fritt utbud. Börja 

med detta och önskar ni fler eller andra 

kanaler kan ni ändra senare. Har ni två TV 

apparater kan ni köpa ett extra kort för 129 

kr/mån och då ingår box eller TV modul. 

Med avtalet får ni ett programkort och en 

Box eller Modul. Fördelen med TV modul 

jmf med box är inga kablar behövs och 

man har endast en fjärrkontroll. Nackdelen 

är att äldre TV apparater inte alltid 

fungerar med TV Modul. Då är det box 

som gäller. 

Enklast bokar ni genom att ringa Com 

Hem på 90222. 

  



 

Sopsugen  
 

Som ni säkert vet så är våra fastigheter 

anslutna till en gemensam ägd sopsug. 

Sopsugen ägs av fastighetsägarna i 

Husby och Akalla. Totalt är det ca 8000 

hushålls som kan nyttja sopsugen.  Tyvärr 

är det så ibland att de boende kastar ned 

saker i sopnedkasten som sedan kan 

orsaka stopp i rörledningar eller 

sopnedkastet. Under juli månad fick vi ett 

tvärstopp i Akalladelen. Någon har kastat 

ned någon form av plåt som fastnade och 

gjorde att det blev ett sopberg bakom 

plåten på väg mot terminalen. Det var ett 

mycket svårlöst problem. 

Servicetekniker fick krypa in i rören för att 

manuellt försöka ta bort det problem som 

orsakade stoppet. Efter ett antal dagar 

löste man problem då rören var 

fullpackade bakom stoppet. Dessutom 

blev sopor stående i sopnedkasten innan 

vi hann få upp information att inte använda 

sopnedkasten. Sopsugen har en katastrof-

plan där vi ska ställa ut sopcontainrar om 

sopsugen står still.  Det gjordes också att 

tyvärr fick en del av er ganska lång väg till 

containrarna. 

Men det räcker inte med det utan folk 

började fylla containrarna med annat än 

hushållsavfall. Detta gör att vi snart tappar 

tron på mänskligheten. Bara för att man 

slänger saker i containrarna som inte ska 

läggas där försvinner inte problemen. 

Containrarna har därför fått källsorteras på 

förbränningsanläggningarna. 

En merkostnad som kommer att drabba er 

som boende genom att Sopsugssam-

fälligheten måste ta ut denna kostnad av 

fastighetsägarna.  

Vår Sopsugsanläggning är nu mer än 40 

år och då uppstår det problem liksom i 

våra fastigheter. 

Just nu finns det 4 områden där rören är 

väldig slitna och risker att sjunka ihop. 

Styrelsen för sopsugen måste nu ta 

ställning i vilka delar av rörsystemet som 

måste akut tas bort och ersätta med nya 

rörledningar.   Dessa rör ligger i vissa 

delar på 8 meters djup. En omfattande 

grävning måste till och det kostar mycket 

pengar. Ett rörsstopp kan orsaka att hela 

eller delar av rörsystemet kollapsar. Då 

kommer sopnedkasten vara avstängda 

under lång tid. Styrelsen vädjar till er alla. 

Släng bara hushållssopor i sopnedkasten 

och inget annat. Vi vill inte ha sopned-

kasten stängda.  

Nedan ser ni bilder på vad som hittas vid 

rörstoppen och i sopnedkastet.  

 

Hittar vi dessa saker i sopnedkastet i våra 

fastigheter så får föreningen betala alla de 

kostnader som uppstår i samband med att 

sopstoppet undanröjs 

 

 

 

 

 

  



 

Felanmälan 
 

Om ni upptäckt ett fel i lägenheten eller i 

fastigheten så måste ni göra en 

felanmälan. Detta för att vi ska kunna 

skicka servicetekniker eller andra 

reparatörer. Felanmälan kan ni göra 

genom att på Pargas hemsida. 

http://pargas.se/om-brf-pargas/felanmalan/ 

Då kommer ni till denna text: 

Klicka här så kommer Ni direkt till HSB 

felanmälan där Ni fyller i de formulär som 

kommer upp på skärmen. Viktigt att Ni 

fyller i all uppgifter och att Ni anger Ert 

lägenhetsnummer samt hur man kan nå 

Er. Upptäcker du fel i lägenheten eller 

fastigheten, t ex stopp i avloppet, el-fel 

eller trasiga lampor i trapphus, kontakta 

felanmälan. När vi har fått din felanmälan 

kontaktar vi en fastighetsskötare som 

hjälper till att åtgärda felet. 

 

 

Ni kan också göra felanmälan via 

telefon.  

Felanmälan (mera info) 

Servicecenter 

Telefonnummer: 010-442 11 00 

Många försöker göra felanmälan via 

styrelsemedlemmar. Det ska vara ett 

undantag. Styrelsen är inte alltid 

tillgänglig. Ni skriver bara en kort 

beskrivning av vad felet består av. 

Vattenläckage måste anmälas 

omedelbart. Vattenskador kostar 

förening stora pengar varje år  

Viktigt är att när ni gör en felanmälan bör 

ni ha med ert lägenhetsnummer tillgängligt 

så att HSB kan återkoppla till er. Några 

tycker säkert att det är konstigt att göra en 

felanmälan och ange lägenhetens 

nummer. Detta är bara en administrativ 

åtgärd för att kunna återkoppla eller 

kontakta er för att få mer information. 

 

 

Bommar på Järva för ökad trygghet 
 

 

För att invånarna i Järva ska kunna röra 

sig tryggt till och från lekplatser, skolor, 

centrum och kollektivtrafik finns bommar 

uppsatta. Trots att det har satts upp fler 

bommar av Stockholms Stad har den 

olagliga biltrafiken fortsatt på gångstråk, 

parkvägar, innergårdar och torg. Det 

skapar otrygghet och utgör en allvarlig 

olycksrisk. Felparkerade bilar blir också 

hinder för ambulans, polis och 

räddningstjänst. 

Stockholms Stad avser att byta låsen på 

de befintliga bommarna. De nya låsen är 

digitala, och gör det möjligt att bara de 

som verkligen behöver kunna låsa upp 

dem kan göra det, som ambulans, polis, 

räddningstjänst och vissa arbetsfordon. 

Med fler bommar stängda och låsta blir det 

färre bilar som körs och parkeras olagligt. 

Målsättningen är att alla i Järva ska få en 

tryggare miljö att vistas i. 

 

 

 

  

http://pargas.se/om-brf-pargas/felanmalan/


 

Rökning 
 

Rökning skapar många problem för 

omgivningen. Många störs av röklukt. 

Vidare kastar många fimpar på marken vid 

våra hus eller i rabatter. Fimpar på marken 

är ett problem i första hand för de små 

barnen. Det är omöjligt för de vuxna som 

har ansvar för barnen att säkerställa att de 

inte plockar upp en fimp och stoppar den i 

munnen med förgiftning i värsta fall som 

följd. Även för djur är fimpar på marken ett 

problem som kan skada dem. Mot den 

bakgrunden överväger styrelsen att 

förbjuda rökning i våra gemensamma 

utrymmen t ex loftgångar och gårdar. För 

trapphus och gemensamma lokaler råder 

det redan rökförbud. Styrelsen kommer att 

analysera frågan närmare och fatta beslut 

i närtid. 

 

 

 

Parkeringsbevakning och biltrafik på gårdarna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pargas har sedan början av året avtal med 

en ny leverantör av parkeringsbevakning – 

SmartPark. P-automaterna har tagits bort 

och betalning sker numera via mobilen. 

SmartPark har en egen app. EasyPark har 

också en app som kan användas  

SmartPark har utlovat s.k. sms-parkering, 

men tjänsten är ännu inte levererad. 

Detta alternativ har på grund av tekniska 

problem ännu inte trätt i funktion. 

Styrelsen har också beslutat att det skall 

råda P-förbud på föreningens gårdar. 

Skyltar har satts upp. Bilar som ställs på 

gårdarna kommer därför att få P-bot. Vissa 

av föreningens entreprenörer – exem-

pelvis trädgårdsskötseln – har fått särskilt 

tillstånd för sina bilar för att de skall kunna 

utföra sina uppgifter.  

 

 

  



 

 

FÖRENINGSKONTOR/STYRELSELOKALEN 
Styrelsen har jourtid onsdagar kl 19:00 – 19:30 

Mariehamnsgatan 26 (ingång via 
tvättstugan)  
Postadress: Finlandsgatan 10, 

164 74 Kista   

Telefon:  08-751 54 04   

Email: info@pargas.se,   

Hemsida: www.pargas.se  

OBS! De som bor på Mgh 6–22 kan för 
ärenden till styrelsen  – exempelvis lägga 
meddelande i brevlådan – komma in Mhg 26 
på tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan 
kl 18:00 och 20:00. För att kunna komma in i 
trapphuset på Mhg 26 måste den blå 
låsbrickan som går till källare, tvättstuga och 
miljö-rum användas. 
Styrelsen har jour på onsdagar mellan kl 
19:00 och 19:30. Pga. Corona är jouren stängd. 

Brf Pargas funktionärer 

Styrelseledamöter 

Namn Befattning Telefonnummer 
Hans Ohlsson,   

Anders Hansson,   

Roland Pettersson 

Herbert Silbermann 

Lucas Held  

Eyob Araya 

Fariba Rahnama 

Martin Söderblom 

ordförande 

vice ordförande 

sekreterare  

ledamot  

ledamot  

ledamot 

ledamot  

ledamot 

070 – 575 83 11 

070 – 924 21 24 

070 – 755 37 27 

070 – 497 32 24 

073 – 615 49 63 

073 – 586 83 61 

070 – 616 86 90 
072 – 449 46 37 

Ansvarsområden 
Ekonomi, avtal, lån, försäkring  Hans Ohlsson, Herbert Silbermann, Roland Pettersson  

Fastighetsunderhåll, inköp, energi,   Hans Ohlsson, Anders Hansson, Roland Pettersson  

Underhållsplan  Herbert Silbermann, Martin Söderblom  

Tillsyn byggnad gemensamma ytor 

uteplatser tvättstugor förråd lokaler 

Fariba Rahnama, Eyob Araya, Herbert Sibermann, 

Martin Söderblad 

Tillsyn skötsel mark och lekplatser Roland Patterson, Lucas Held, Fariba Rahnama 

Parkering utomhus inkl. felanmälan Herbert Silbermann, Martin Söderblom 

Fakturor, inköp Lucas Held, Hans Ohlsson, Herbert Sibermann 

PargasNytt, PargasInfo, studier, hemsida  Hans Ohlsson, Anders Hansson, Roland Pettersson 

Uthyrning lokaler samt tillsyn Anders Hansson, Eyob Araya 

Data, IT, Aptus (taggar)  Anders Hansson, Eyob Araya 

Kameraövervakning Hans Ohlsson, Fariba Rahnama 

Snickarbod (bokning) Ted Popoff (08 - 750 80 92)  

Valberedning 
Leif Held sammankallande (073 – 992 40 19), Susanne Lindblom (070 – 751 43 93), Yasir 

Ali Baloch (072 – 724 27 44) 

Föreningens lekmannarevisorer 

Nanna Franzén ordinarie (070 – 361 96 08) 

 

 

http://www.pargas.se/
http://www.pargas.se/


 

Denna skrift är utformad och tryckt av Reklamtryck, Mariehamnsgatan 8 i Akalla Kontakta dem för trycksaker, kontorsmaterial, 
presentreklam, profilprodukter samt andra produkter som skyltar, banderoller med mera. 

08 – 437 497 81 / 070 – 731 06 60 www.reklamtryckstockholm.se 

 

Servicefunktioner 

HSB:s områdeskontor, Finlandsgatan 10 

164 74 Kista, Tel. 010 – 442 11 00 

Öppettider 

Sommartid 1/7 – 31/8  

 

 

Övriga delar av året 

Måndag 

torsdag  

 

måndag och onsdag 

tisdag och torsdag 

08:00 – 12:00  

13:00 – 18:00  

 

08:00 – 12:00  

13:00 – 18:00  

HSB teknisk förvaltning och fastighetsskötare i Akalla 

Felanmälan per tel. 010- 442 11 00 (helgfria måndagar - fredagar) 
 
via hemsida www. pargas.se 
 
direkt till fastighetsskötare Finlandsgatan 10, helgfri må – fre 7:00 
– 8:00, tel. 08 – 751 11 12, Mariehamnsgatan 6, tisdagar 07.30- 
08.30 
 
HSB:s jourtjänst (08 – 695 00 00) tillkallas endast vid nödläge på 

icke arbetstid. Därmed avses situation när hjälp inte kan vänta till 

följande arbetsdag. Exempel på sådan situation är när det finns risk 

för vattenskada på fastigheten. Då bör jourinsats alltid tillkallas.  

Vid osäkerhet om jourtjänst skall tillkallas försök att nå någon i 
styrelsen. OBS! Om jourinstans tillkallas utan saklig anledning kan 
ersättning avkrävas den medlem som tillkallat jourtjänsten. Exempel 
på sådan situation är om tvättstugans utrustning inte fungerar. 

Säkerhet Ordningsbevakning SOB AB 

Vid störningar 22.00–05.00 måndag - söndag   Ring 08-519 315 21. 

 

 

 

 

 

 

 


