
April 2020 BRF 
 Pargas 

PargasNytt 
 

För dig som bor på Mariehamnsgatan 6 - 28 i Akalla 
 

Sprid inte coronaviruset se Folkhälsomyndighetens annons 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utformningen av gårdarna efter tätskiktrenoveringen på sidorna 5 – 8  

 

 

  



 

Coronaviruset covid-19 
 

Viktigt att veta för dig som lever och 

vistas i Brf Pargas 

Coronaviruset, som orsakar sjukdomen 

covid-19, smittar via droppar och sekret 

från luftvägarna som sprids när någon 

hostar eller nyser. Det kallas droppsmitta. 

Viruset sprids också vid kontakt mellan 

personer, så kallad direkt kontaktsmitta.  

Folkhälsomyndighetens direktiv gäller 

för hela landet med anledning av de 

rekommendationer den 18 mars 

 

Undvik att ta på ledstänger och väggar. 

Undvik besök av vänner och bekanta. 

Tänk på att 

Här kommer råd från Folkhälsomyn-

digheten 

§ Tvätta händer ofta, använda handsprit, 

nysa och hosta i armvecket. 

§ Håll avstånd till personer så långt det är 

möjligt. 

§ Använd skyddshandskar i om ni har 

sådana.  

§ Håll rent. Du kan till exempel 

ytdesinficera dörrhandtag och andra ytor i 

din bostad som kunnat utsättas för 

droppsmitta. Detta är en generell 

hygienåtgärd som alltid är klok att vidta.  

§ De sociala kontakterna ska begränsas i 

så stor omfattning som möjligt. 

§ Det innebär att personer som kan ska 

arbeta och fullgöra sina ordinarie 

arbetsuppgifter hemifrån. 

Styrelsen uppmanar nu alla att exempelvis 

inte åka hiss tillsammans med andra än 

familjemedlemmar 

Läs mer på www.krisinformation.se  

 

 

 

 

 

Föreningsstämman 2020 
 

Med anledning av coranaviruset har 

datumet ändrats till 23 juni .i Akalla By. 

Eftersom Folkhälsomyndigheten har satt 

stopp för sammankomster över 50 

personer kan det bli omöjligt att genomföra 

stämman före 1 juli. Enligt stadgarna skall 

den hållas senast 30 juni. HSB och 

Riksbyggen utreder möjligheten att få flytta 

stämmorna till ett senare datum. Det 

kanske behövs en lagändring för detta 

 

 

 

  

http://www.krisinformation.se/


 

Nedskräpning i Pargas fastigheter 
 

Tyvärr finns det boende som spottar och 

äcklar sig i hissarna så att de ser smutsiga 

och smittbärande ut. Till dessa som gör 

det uppmanar vi att omedelbart sluta med 

detta. Upptäcker vi en person som gör etta 

kommer föreningen ta ut en 

städningskostnad av den 

lägenhetsinnehavare till vilken personen är 

kopplad det till. Det betyder att även 

besökande gäster till boende i Pargas och 

som spottar i hissarna och trapphusen 

kommer att drabba den boende med extra 

kostnad för extrastädning. 

Ett återkommande problem ärr tvättstugan 

i Mariehamnsgatan 26. 

Styrelsen har vid upprepade tillfällen fått 

klagomål om att någon medlem lämnat 

tvättstugan ostädad och att matrester 

lämnas i soptunnan så att unken lukt 

uppstår och mangelduken används som 

handduk för att torka sig på. 

Den som ertappas med att inte följa 

instruktionerna för tvättstugorna kommer 

att nekas tillträde till dessa. 

. 

 

Radonmätning inhämtning av dosor 
 

Cirka 100 av Pargas lägenheter har 

detektorer för att mäta radonhalten i luften 

hängande i taken 

Nu har de fått ett instruktionsbrev med 

vidhäftad plastpåse i sin brevlåda. 

Det är oerhört viktigt att samtliga följer 

instruktionen och levererar en försluten 

plastpåse utanför sin lägenhetsdörr på 

morgonen den 16 april 

Relitas personal kommer att hämta in de 

förslutna påsarna under dagen 

En påminnelse för våra äldre medlemmar 

som behöver hjälp med nedtagningen och 

förslutningen av påsarna, kontakta de 

personer som finns angivna på 

instruktionsbrevet. 

Det är viktigt att Relita får in detektorerna 

och kan göra avläsningen från dessa så 

att Pargas får ett godkänt resultat av 

mätningen. Om inte kommer vi att behöva 

bekosta en ny mätning. 

 

 

  



 

Smutsigt i trapphusen 
 

Nu när värmen kommer och det börjar på 

att bli torrt ute ökar problemen med framför 

allt dammpartiklar från arbetena med 

gårdsrenoveringen. Det är oundvikligt att 

grus och damm samlas i trapphusen. 

Styrelsen inser omaket med den extra 

nedsmutsning det innebär med att grus 

och damm tränger in i våra trapphus. 

Därför kommer en extra städning per 

vecka av trapphus och hissar att beställas 

från Västerorts Städ tills vidare. 

 

 

Tätskiktrenoveringen 
 

Tack vare den milda vintern har 

Storstadens Entreprenad AB kunnat hålla 

det i upphandlingen fastställda tidplanen. 

Det finns idag inga hinder att arbetena 

inklusive plantering av träd, buskar och 

blomrabatter skall vara klara före 

midsommar. 

Det utlovades att hålla ett 

informationsmöte i Akalla By för att 

presentera gårdarnas utformning och val 

av växter, samt hämta in synpunker från 

medlemmarna innan utformningen 

fastslås. 

Sedan en månad tillbaka har hela världen 

drabbats av en mängd restriktioner hur 

man skall agera för att förhindra 

spridningen av coronaviruset. Högst 50 

personer får vistas tillsammans i samlingar 

och ett rekommenderat avstånd är 2 meter 

mellan personer som träffas. Med dessa 

krav inser alla att det är omöjligt att 

genomföra ett informationsmöte. 

Styrelsen väljer nu att lägga in ritningar 

över de gårdarnas planering på sidotna 5 

– 8. På hemsidan www.pargas.se har 

också ritningarna lagts upp plus övrigt 

material som förslag till plantering med 

träd, buskar och blommor som kommer att 

användas. 

Synpunkter på förslagen lämnas till 

info@pargas.se och även skriftligt i 

föreningens brevlåda Mariehamnsgatan 

26 utanför tvättstugan. 
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Mariehamnsgatan 6 – 10 

  



 

 

Mariehamnsgatan 12 – 16 

 

 

  



 

 

Mariehamnsgatan 18 – 22 

 

 

 



 

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 

 

Mariehamnsgatan 24 – 28 

 

 


