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För dig som bor på Mariehamnsgatan 6 - 28 i Akalla 
 

 

 

 

 

  



 

Lägenhetsnummer 

 

Det är viktigt att alla medlemmar lär sig 

vilket lägenhetsnummer man ska använda 

vid kontakt med HSB eller Pargas styrelse. 

Utanför din lägenhetsdörr finns en skylt 

med två nummer. På bilden nr 163 och 

PA-0068. På dörrbladet finns en skylt med 

nr 68. 

 

 

Dessutom finns ett fyrsiffrigt nr i det här 

fallet 1202, som är skatteverkets nummer. 

Det använts på brev som du får i din 

brevlåda från myndigheter och företag. 

När du har kontakt med HSB eller 

Pargas styrelse ska du använda det 

tresiffriga numret. På bilden är det nr 

163. 

 

 

Årsavgifterna höjs från 1 januari 2023 
 

På budgetmötet beslutade styrelsen att 

höja årsavgifterna med 10 %. Även hyran 

för föreningens garageplatser höjs 10 % 

från årsskiftet. 

Anledningen till den kraftiga höjningen är 

bland annat följande kostnadsökningar. 

Riksbankens höjning av styrräntan, vilket 

påverkar de lån som har rörlig ränta. 

Kostaderna för elen har redan ökat 

dramatiskt och även nätleverantörens 

priser räknas upp med 10 % 

Stockholm Vatten höjer avgiften med 25 % 

Stockholms Exergi höjer taxan för fjärr-

värme med 8,1 % 

Sopsugen höjer taxan 5 %. 

Dessutom måste vi spara för det 

kommande arbetet med stambytet, vilket 

beräknas till 2030. Den kalkylerade 

kostaden är ett hundra miljoner kronor. 

Om vi inte trappar upp årsavgiften 

succesivt innebär det att avgiften behöver 

höjas med 30 – 50 % vid genomförandet. 

 

 

  



 

Informationsmötet om BRF Pargas budget 2023 
 

 Styrelsen kallade till informationsmöte för 

Brf Pargas medlemmar 26 och 27 oktober 

2022. 

På mötet fick medlemmarna svar på sina 

frågor om föreningens ekonomi och 

budgeten för 2023. 

Platsen för mötena var Föreningslakalen 

Mariehamnsgatan 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder som kan sänka kostnaderna 

för BRF Pargas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan kommer ett antal åtgärder som kan 

sänka kostnaderna för BRF Pargas. 

Styrelsen kommer att bearbeta idéerna 

under den pågående mandatperioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sänkt inomhustemperatur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett effektivt sätt att minska på 

förbrukningen av fjärrvärmen är att sänka 

temperaturen i lägenheterna. 

Flera av Brf Pargas medlemmar klagar på 

att det är för varmt i lägenheten. 

Styrelsen avväger att sänka inomhus-

temperaturen med 2 grader.  

Dessutom kan temperaturen i garagen 

sänkas till exempelvis 8 grader. En 

sänkning med 1 grad i lägenheterna 

beräknas sänka förbrukningen med 5 %. 

 

 

 

 

 

 

Borttagning av tvättstugornas morgonpass 
 

 

Eftersom Brf Pargas har ett timprisavtal för 

elen är det lönsamt att ta bort det första 

passet på morgonen. Timpriset har en 

topp på morgonen mellan 07.00 – 10.00 

samt på samt på kvällen. 

Att ta bort tider för tvättstugorna på kvällen 

gör det omöjligt för alla medlemmar att 

klara av sin tvätt. 

 

 

 

 

 

  



 

Tilläggsisolering av takbjälklaget 
 

 

 

 

 

Vindsbjälklagen är tilläggsisolerade vid ett 

tillfälle. 

Styrelsen ser över möjligheterna att göra 

ytterligare tillägg med lösull. 

 

 

 

 

 

 

 

Solceller 
 

 

 

 

 

Styrelsen får undersöka om det är möjligt 

och ekonomist försvarbart att installera 

solceller på husens tak. 

  

 

 

 

 

 

 

Brf Pargas höststäddag 16 oktober 
 

 Söndagen den 16 oktober deltog cirka 50 

personer på Brf Pargas höststäddag 

Efter allt slit var alla nöjda med resultatet 

och deltagarna samlades kring grillarna 

och smakade på de nygrillade korvarna 

och tog en fika på det. 

 

 

 

 

  



 

Exempel på elförbrukning 
 

 

 

 

Här är exempel på hushållsprodukternas 

elförbrukning. 

 

 

 

 

 

Apparat tid för att förbruka 1 kWh 

1 m² golvvärme 8 timmar 

AC/Luftkonditionering 1 timme 

Adventsljusstake led 1 428 timmar 

Dammsugare 10 minuter 

Elvisp (500W) 2 timmar 

Frys klass A++ 32 timmar 

Glödlampa 40 W 25 timmar 

Ledlampa 1 W 1 000 timmar 

Lågenergilampa 7 W 143 timmar 

Ladda smartphone 200 timmar 

Ladda Laptop 15 timmar 

Led/LCD tv på 14 timmar 

Mikrovågsugn (full effekt) 1 timme 

Motorvärmare 1,5 timme 

Plattång 18 timmar 

Rakapparat 184 timmar 
 

 

 

 

  



 

 

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 under jourtiden 

Email: info@pargas.se,   

Hemsida: www.pargas.se  

OBS! De som bor på Mgh 6–22 kan för 
ärenden till styrelsen – exempelvis för att 
lägga meddelande i brevlådan – komma in 
Mhg 26 på onsdagar 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 miljörum 
användas. Styrelsen har jour på onsdagar 
mellan kl. 19:00 och 19:30. 

Styrelseledamöter 

Namn Befattning Telefonnummer 
Hans Ohlsson,   

Rimonde Hadad 

Roland Pettersson 

Anders Hansson,   

Eyob Araya 

Faramarz Baradaran 

Lucas Held  

Fariba Rahnama 

Herbert Silbermann 

ordförande 

vice ordförande 

sekreterare  

ledamot  

ledamot 

ledamot  

ledamot  

ledamot 

ledamot 

070 – 575 83 11 

076 – 639 76 75 

070 – 755 37 27 

070 – 924 21 24 

073 – 586 83 61 

070 – 789 13 13 

073 – 615 49 63 

070 – 616 86 90 
070 – 497 32 24 

Ansvarsområden 
Ekonomigrupp Hans Ohlsson, Faramarz Baradaran, Luca Held. 

Roland Pettersson, Herbert Silbermann 

Fastighetsgrupp Hans Ohlsson, Eyob Araya, Roland Pettersson, Fariba 

Rahnama, Herbert Silbermann 

Fritidsgrupp Fariba Rahnama, Rimonde Hadad, Roland Pettersson 

IT-grupp Anders Hansson, Eyob Araya, Faramarz Baradaran, 

Rimonde Hadad 

PargasNytt Hans Ohlsson, Roland Pettersson 

Uthyrning lokaler Anders Hansson, Eyob Araya, Rimonde Hadad 

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

Hemsida Anders Hansson 

Valberedning 
Susanne Lindblom sammankallande (070 – 751 43 93), Lars Juselius (070 – 467 60 19), 

Elena Moron (073 – 346 94 45) 

Föreningens lekmannarevisorer 

Nanna Franzén ordinarie (070 – 361 96 08), Leif Held suppleant (070 – 992 40 19) 

 

 

 

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


 

Denna skrift är 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 
 
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. 

Trygghetsväktare – CSG 

Vid störningar 22.00–06.00 måndag - söndag   Ring 08–20 47 05 

 

 

 

 

 

 

 


