Akalladalens Samfällighetsförening
164 06 Kista
www.akalladalen.nu
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Årsstämman äger rum i Akalla Grundskola torsdagen den 21 mars,
18.00-21.00, separat kallelse har kommit i brevlådan.
Trivselkommittén ordnar med kaffe/te och smörgås.

I förra Trivselbladet fick ni information om att lämna mailadress om ni ville
ha tidningen via mail. Nu har det dock visat sig att det inte var någon bra
idé, därför har vi beslutat att lägga ut Trivselbladet på vår hemsida:
www.akalladalen.nu Om ni ändå vill ha bladet i pappersform finns det en
blankett på baksidan som ni kan fylla i och lämna på årsstämman eller
lägga i brevlådan hos antingen Dennis, Tavastehusgatan 13 eller hos Ingalill
Tavastehusgatan 84.
Vill du få en påminnelse om att hemsidan har uppdaterats med diverse
nyheter så ska du även lämna din e-mail adress på den blanketten.

Information om kommande aktiviteter i området.
Det har blivit en tradition att ha en liten fest på Sveriges Nationaldag,
torsdagen den 6 juni. Då brukar vi duka upp ett knytisbord nere på ängen.
Alla har med sig egen dryck. Man kan även ta med sin egen mat.
Vi brukar börja vid klockan 14.00. Vid ösregn ställer vi in.
Vi brukar även ha en kräftskiva en bit in i augusti. Datum och tid meddelar
vi i nästa blad. Samma sak gäller där; medtag egna kräftor (eller annat) och
egen dryck. Även då ställer vi in vid regn.
Dessa aktiviteter är inget som Trivselkommittén ordnar, utan alla hjälps åt
och kommer med egna förslag. Om vi behöver resa partytältet så behöver vi
många som kan hjälpas åt på förmiddagen. Kom ner till ängen och se ifall
din hjälp behövs.
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Styrelsen
Ordf

Sievert Balkeståhl
sievert@akalla.st

Torneågatan 40

751 77 37
073 – 023 09 80

Vice ordf

Dennis westin
dennis.westin@telia.com

Tavastehusg 13

752 07 44
070 – 214 10 74

Sekr.

Sture Caesar
sture.caesar@home.se

Tavastehusg 47

754 59 63
070 - 566 85 38

Kassör

Björn Lundstedt
bjorn@akalla.st

Tavastehusg 6

751 07 43
070 – 631 25 86

Ledamot

Lars Moberg
k.l.moberg@compaqnet.se

Tavastehusg 87

750 45 87
070 – 415 11 83

Suppl.

Sara Magnusson
guldvargen96@hotmail.com

Tavastehusg 2

Suppl.

Mats Lundgren
mats.lundgren@bahnhof.se

Tavastehusg.72

751 78 27
070 - 259 93 60
444 03 05
072 – 224 05 22

Trivselkommittén
Ingalill Nilsson
ingaplinga2000@hotmail.com

Tavastehusg 84

752 81 42
073 – 544 98 38

Margareta Andersson-Lopez
maggan.lopez@trafikkalendern.se

Tavastehusg 90

751 50 72
072 – 914 52 96

Peter Lövenfeldt
vastehus@yahoo.se

Tavastehusg 3

750 68 86
073 – 384 79 11

Kai Kjäll-Andersson
kaiis@bahnhofbredband.se

Tavastehusg 49

751 45 25
073 - 641 21 42

Birgitta Fredander
bfredander@gmail.com

Tavastehusg 146

580 345 75
070 – 580 35 16

Serviceman
Sense Larsson är serviceman i området. Sense har nycklar till bl.a förrådet i
gästgaraget.
Tavastehusg 53
751 31 16
sense@akalla.se
070 – 750 11 65
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Vårens städdag!!
Lördagen den 20 april har vi gemensam städdag i området.
Samling vid garaget klockan 9.30, där man anmäler sig och får en lott
till dagens lotteri med finfina priser.
Städledarna i varje städlag delar ut uppgifter.
Återsamling klockan 12.30
Efter avslutat arbete bjuder trivselkommittén på något gott.
Därefter har vi prisutdelning.
Containrar finns uppställda vid:
Tavastehusgatan 2, 72, 106 och 156
Torneågatan 2, 24 och 54

Utlåning av material:
Det finns en del redskap att låna. Utanför förrådet i gästgaraget kommer
en whiteboardtavla att sättas upp där man kan boka upp sig på en del
material. Du måste dock först ringa till Sense - 070 – 750 11 65, eller
Bosse – 070-650 98 38 för att boka.
I skrivande stund kan jag ge några exempel på vad som går att låna:
2 grillar, grästrimmer, stegar, bord, stolar m m.

Då gamla Stenhagsskolan blev Akalla Grundskola hade jag, Ingalill, som
personal på skolan förmånen att kunna ta en del gamla möbler därifrån och
då tänkte jag på oss i ASF. Jag bokade mig på de gamla matsalsborden och
fick då 12 stycken som vi nu kan använda för utlåning till oss boende i
området. Kan vara bra att veta inför sommarens eventuella fester.
Dessa bord måste bokas minst en vecka innan hos någon av ovanstående.
4

Insändare!!
Vi klagar på snöskottningen, men hur i hela världen ska plogbilen komma fram då
det står bilar parkerade efter vägarna. Såg här om sistens att plogbilen knappt kom
förbi då det kommit så mycket snö. Till varje hushåll finns en P-plats där bilarna
dessutom inte blir insnöade eller inplogade.

Här kommer en uppdatering av styrelsens regler för parkering:

Parkeringsmöjligheter i Akalladalen
Parkeringstillstånd på gästparkering & i gästgarage
Observera att tillstånden endast gäller på gästparkeringen och i gästgaraget.
Så här fungerar systemet med parkeringstillstånden:
- Parkeringstillståndet gäller ett dygn.
- Fyll i med kulspetspenna år, datum och ankomsttid (timmar och minuter).
- Placera biljetten väl synligt i bilens framruta
- Parkeringstillståndet gäller ett dygn.
- Om er gäst ska stanna längre än ett dygn, fyller ni i ett nytt tillstånd innan det
gamla har slutat gälla.
- Bilar som saknar parkeringstillstånd kommer att bötesbeläggas
- Missbruk av parkeringstillstånden kan också bötesbeläggas
- Behöver ni nya tillstånd kontaktar ni styrelsen

Parkeringsfickor på Torneågatan samt Tavastehusgatan
OBS Här gäller ej våra Parkeringstillstånd
Parkeringsbestämmelserna för dessa fickor finns anslagna på skyltar vid respektive
P-fickor. Dessa P-fickor samt gator är kommunens, det innebär att det är kommunen
som bötfäller om inte bestämmelserna efterföljs.

På gångvägar, gränder framför tomten.
OBS Här gäller ej våra Parkeringstillstånd

Det är ej tillåtet att parkera fordon utanför markerade parkeringsplatser. Detta
innebär att det råder parkeringsförbud på gångvägar, vändplatser, i gränder, på
gräsytor eller framför tomten.
Självklart är det tillåtet att stanna utanför huset för i- och urlastning.
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Akalladalens Samfällighetsförening / Styrelsen

Önskemål ang. Trivselbladet

Namn: …………………………………………………………..

Adress: ……………………………………………………………

Vi / jag önskar Trivselbladet i pappersform även i fortsättningen.

Vi / jag läser bladet på hemsidan och vill ha en avisering då nya nummer
är utlagda.
Vår/min mailadress är: ……………………………………………………..

Jag vill inte ha bladet alls.

Vi skulle vara glada om ni bidrog med något till bladet, t ex något ni vill
sälja, information roliga historier m m.
Maila eller lägg i brevlådan på Tavastehusgatan 84
Ingaplinga2000@hotmail.com
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