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.
Denna sommar har ju som bekant bjudit på ett strålande väder.
Det har vi utnyttjat med att ha olika fester nere på ängen.
Vi började med en fest på Sveriges Nationaldag, den 6 juni. Det var en skara trogna festdeltagare
som anslöt. Alla hade egen mat- och dryck med sig. Det var mycket trevligt och vädret visade sig på
den finaste sidan.
En del av oss som firade midsommar på hemmaplan dukade upp och hade lite midsommarfirande
med sill, nubbe och sång.
Kräftskivan hade vi lördagen den 10 augusti. Samma sak gällde där; egna kräftor (eller annat) och
egen dryck. Även denna dag bjöd på strålande väder.

Annons:
Till Salu – 6 stycken Bauhausstolar 500:Lars Amedé
Torneågatan 104
070-7258710
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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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Städdag!!
Höstens städdag i vårt gemensamma område blir lördagen den 19 oktober,
inte som tidigare meddelats den 26 oktober. Det beror på att det är höstlov för
skolbarnen veckan efter och vissa föredrar kanske att resa bort.
Samling som vanligt vid gästgaraget klockan 9.30.
Lotten med chans att vinna fina priser, kommer denna gång att delas ut av
trivselkommittén efter samlingen.
Vi kommer att gå till resp. städlag där ni som är ute och arbetar får dra en lott
med chans att vinna vid dragningen på återsamlingen ca 13.00.
Vid återsamlingen bjuder trivselkommittén på något ätbart. Medtag gärna en kåsa
eller liknande att äta ur.
Containrar kommer att ställas på följande platser – följ anvisningar om vad som får
slängas i de olika containrarna:
Kvistar och löv:

Tavastehusgatan 2 och 106
Torneågatan 2 och 54

Övrigt:

Tavastehusgatan 72 och 156
Torneågatan 24

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 i

1:a hand 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:
grillar, stegar, bord, stolar, vissa verktyg m m.
Mer information om vad som finns kan ges av ovanstående.
En fyrhjulig transportvagn är inköpt till att dra bord o tunga saker med.
Borden måste bokas minst en vecka innan de ska användas.
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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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Klagomål angående parkering på våra gator
Klagomålet riktar sig i första hand till de som parkerar på
Tavastehusgatan 2-156. Alla boende har en P-plats i garaget och
bör ställa sig där. Vissa hushåll har två bilar. Man kan fråga någon
granne som inte har någon bil alls om man skulle kunna hyra
deras plats. Parkeringsfickorna utmed gatorna är endast avsedda
för de som parkerar en kort stund – 30 min. Gäster till oss boende
har besöksparkeringen att ställa sig på.
När det gäller transporter till hushållen får man ställa sig på
gångvägarna under i – och urlastning.
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