Akalladalens Samfällighetsförening
164 06 Kista
www.akalladalen.nu
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Ni som är nyinflyttade i vårt område:
Var snälla att lämna namn, adress och telefonuppgifter till vår kassör, Björn Lundstedt,
I brevlådan på Tavastehusgatan 6 eller via mail: bjorn@akalla.st
Blankett finns längre bak i bladet
Vi har 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 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.

Vi skulle vara glada om ni bidrog med något till bladet, t ex något ni vill
sälja, information roliga historier m m.

Repris för uppdatering:
Information om kommande aktiviteter i området.
Det har blivit en tradition att ha en liten fest på Sveriges Nationaldag,
Så torsdagen den 6 juni är det dags. Alla som vill dukar upp ett knytisbord
nere på ängen. Man tar med sig egen dryck.
Vi brukar börja vid klockan 14.00. Det kan behövas hjälp med att resa
partytältet. (vid storm o ösregn ställer vi in)
Kräftskivan har vi preliminärt bokat till den 10 augusti. Vi brukar starta vid
ca. 15.00 för att kunna njuta lite av den sol vi har beställt 
Samma sak gäller där; medtag egna kräftor (eller annat) och egen dryck.
Vid regn får vi ha någon nödlösning t ex sitta under någons markis på
uteplatsen.
OBS!!
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 den aktuella 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 hade vi vår gemensamma städdag i området.
Det var 134 hushåll som anmälde sig vid samlingen vid gästgaraget.
Efter avslutat arbete var det återsamling och förtäring.
Det bjöds i år på kycklingklubba och potatissallad.
Prisutdelningen var uppskattad som vanligt och
vissa har ju tur att vinna nästan varje gång! (eller hur Lena)
Höstens städdag blir lördagen den 26 oktober! Anteckna redan nu i kalendern!!

Utlåning av material:
Det finns en del redskap att låna. Utanför förrådet i gästgaraget finns en
whiteboardtavla där man kan boka upp sig på en del material.
Du måste dock först ringa till Sense - 070 – 750 11 65,
och i 2:a hand Bosse (”Fille”) Nilsson – 070-650 98 38 för att boka.
I skrivande stund kan jag ge några exempel på vad som går att låna:
2 grillar, stegar, bord, stolar m m.
En fyrhjulig transportvagn ska inköpas till att kunna dra bord o tunga saker
med.
Det är extra viktigt nu i studenttider att borden bokas upp i god tid.
Borden måste bokas minst en vecka innan hos någon av ovanstående.

En vädjan från de boende:
Kan alla hundägare som bor i området tänka på att inte låta
hunden ”pinka” i rabatter och på staket. Det är inte trevligt att behöva
känna dofterna av ”piss” då man sitter på sin uteplats.
Att katterna kissar lite här och där är lite svårare att göra något åt, men det
är minst lika otrevligt.
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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.
Vår/min mailadress är: ……………………………………………………..
Jag vill inte ha bladet alls.
Maila eller lägg i brevlådan på Tavastehusgatan 84
Ingaplinga2000@hotmail.com

Nyinflyttad?
Lämna nedanstående lapp till vår kassör Björn Lundstedt, Tavastehusgatan
6, eller maila honom er adress, namn samt telefonnummer och ev
mailadress.
bjorn@akalla.st

Namn:
……………………………………………………
Adress:
……………………………………………………
Tel hem:…………………………
Mobil: …………………………..
e-adress: ………………………………………..
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Är ni intresserade av vad som händer i vårat område angående –
Hästa Gård, eller planerna att bygga radhus på vår äng.
Kontakta följande personer med dina funderingar;
Hästa Gårds Vänförening:
eric.a.scarfone@gmail.com eller anitakarp6@hotmail.com

Ev ny bebyggelse i Akalladalen
Kolla med Mary Anne Löhr, Tavastehusg 96, om det aktuella läget

Annons Säljes:
Finska handvävda mattor
2st gulmelerade ca. 78 x 230 200:-/st
1 st blågrön 137 x 200
350:Prydnadsdockor:
2 st. ca 50 cm
3 st. något mindre

100:- / st
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