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Här fortsätter vi att presentera de
personer som arbetar i styrelsen. I
förra numret presenterades ordf.
Sievert Balkestål och vice ordf.
Dennis Westin. Här har vi ytterligare
två starka män i styrelsen.
Sture Caesar
Sture är gift med Ann och de har
sammanlagt fyra barn och 7 barnbarn
som de tycker om att vara med. Sture
som är
uppvuxen i
Hässelby kom
till
Akalladalen
2001 efter att
ha bott i
Sollentuna i
åtta år och
dessförinnan
16 år i
Dalarna. Han
har jobbat i
bygg- och fastighetsbranschen hela sitt
yrkesliv.
Han kom med i styrelsen 2006 och blev
sekreterare 2010 när Solveig Andersson
flyttade till Vaxholm.
När Ann och Sture bodde i Sollentuna
cyklade de ibland över Järvafältet till
Akalla by och genom Akalladalen så
väcktes intresset för att flytta hit och
samtidigt få bättre kommunikationer till
stan med tunnelbanan.
Precis som Sievert är Sture en föreningsmänniska och har alltid varit med i
styrelser i bostadsrättsförening,
bygdegårdsförening, Akalla bys
arrangemangsgrupp och flera olika
föreningar inom jobbet.
Ett av Stures intressen är att själv bygga
eller bygga om sitt hem, det senaste är
köket när han bytte ut i stort sett allt
sommaren 2012. Eftersom Ann spelar
amatörteater blir det en hel del
teaterbesök.
”Det fina med Akalladalen är alla goda
grannar och lagom stor tomt så man

hinner umgås med barn, barnbarn och
vänner”.
Björn Lundstedt
Vår kassör, Björn Lundstedt och hans fru
Marie, flyttade hit till området 1983.
Redan året därpå blev Björn invald i
samfällighetens styrelse och på den vägen
är det. Två år senare blev han utsedd till
föreningens kassör. Det blir alltså nästan
30 år som kassör, så idag är Björn
rutinerad och erfaren. Det var annat när
han började, då hade han aldrig sysslat
med kassörsarbete. Som tur var fick han
mycket hjälp och stöd av den gamle
kassören och så småningom klarade han
sig bra själv. På den tiden, berättar Björn,
så hade man bokföringsböcker där alla
transaktioner fördes in för hand. Det var en
ganska trevlig sysselsättning och det var
enkelt att stämma av räkenskaperna varje
månad. Under 90-talet kom digitaliseringen och nu ligger förstås hela
bokföringen i Björns dator.
En viktig del
i kassörens
arbete är
också att ta
hand om den
post som
kommer till
samfälligheten. Vi
har ett
postfack
uppe vid
ICA som ska kollas några gånger i veckan
och den post som inte hör till ekonomin
ska fördelas till andra i styrelsen. Men
mest är det fakturor som ligger i postfacket. Björn tar hand om dem, ser till att
de är riktiga och betalar. Det är heller
aldrig ebb i kassan. Föreningen har bra
framförhållning och en rejäl buffert om det
skulle behövas. Det finns en del lån förstås
som vi amorterar och betalar räntor på.
Bland annat så behövdes en hel del till att
bygga upp Akalla-Husby-Nätort med TV
och bredband. Systemet för att läsa av
vatten och värmeförbrukningen behövde vi
också låna pengar till.
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En annan återkommande del i
kassörsarbetet är att varje månad ta fram
avier med grundavgifter och kostnader för
värme och varmvatten för alla hushåll och
dela ut dem. Och att kontrollera att alla
betalningar kommer in på föreningens
konto.
Ni som är intresserade av hur vi använder
avgifterna i föreningen kan gå in och titta
på Björns budgetförslag som finns bland
årsmöteshandlingarna.
(www.akalladalen.nu/byrakrati/Kallelse20
140326) Budgetförslagen bygger alltid på
förra årets bokslut, som visar hur vi då
fördelade föreningens inkomster.
Omsättningen ligger på drygt 5 miljoner
kronor per år.
Björn tycker kassörsjobbet är roligt och
intressant. Han gillar att arbeta med siffror
och pengar. Innan han gick i pension
jobbade han 49 år på en och samma bank.
Där trivdes han bra när han som skoltrött
tonåring fick sin första anställningen som
springschas. Med tiden fick han också
återkommande ekonomisk utbildning och
andra intressanta arbetsuppgifter på
banken.

BOVA
Här i Akalla Samfällighetsförening finns
en livfull och pratglad grupp kvinnor som
kallar sig för BOVA. Det står för BOk och
Vinklubb i Akalla. Under snart 10 år har
gruppen träffats och pratat om böcker och
annat intressant. Tre av medlemmarna har
varit med från start. Just nu finns sju
medlemmar i BOVA. Alla är överens om
att sex till sju medlemmar är en bra storlek.
Det fungerar även om någon råkar vara
sjuk. Andra orsaker till frånvaro tolereras
inte.
Så väldigt ofta träffas inte gruppen. Det
blir kanske fyra, fem gånger per år. Alltid
på en lördag hemma hos någon av
deltagarna. Och då blir det långa möten.
Värdinnan bjuder på vin, ost och kex, som
gillas av alla i BOVA, så det är bra om alla
har ”vingelavstånd” hem och inte behöver
fixa söndagsfrukosten. Den här kvällen är
det Maggan som är värd.

Inför varje träff har
gruppen bestämt
vilken bok som alla
ska läsa och vara
beredda att diskutera.
Gruppen bestämmer
också vem som ska
köpa in och dela ut
den bok som ska
avhandlas på
nästkommande möte.
Bara pocketböcker
köps in. Det är
praktiskt och
bekvämt jämfört med
inbundna böcker. Visst händer det att
någon inte har hunnit, inte orkat eller av
annat skäl inte läst hela boken. Men helst
ska ju alla känna till innehållet, för en
viktig regel som BOVA har är att alla
deltagare ”äger ett talutrymme”. Värdinnan
börjar, men sedan ska alla deltagare ha
möjlighet att beskriva sina upplevelser av
boken. Boken för kvällen är ”Vredens
druvor” av John Steinbeck. Klassikern som
de flesta hade läst för länge sedan, men
som nu, med större livserfarenhet,
fortfarande berör. Alla har förstås sin egen
upplevelse av Steinbecks berättelse, av
personerna och det som händer dem. Det
ger en massa intressanta utvecklingar som
ofta knyter an till det som är aktuellt idag.
Som en deltagare uttrycker det ”det känns
som jag finns på de ondas sida, de som vill
bevara sitt, nu när så många människor
kommer från andra länder för att försöka
skapa sig ett bättre liv i vårt land”.
Diskussionerna i gruppen blir så mycket
mera än boken i sig.
Det pratas om mycket annat också under
BOVAs träffar. Inte minst om bokpoolen.
Det är böcker som medlemmarna har
plockat från sina bokhyllor. Och som de
lånar ut till varandra. Noggranna
anteckningar görs varje gång om vilka
böcker som finns i poolen. Vem som äger,
har läst och håller på att läsa. Eftersom
smak och intresse är så olika i gruppen så
tycker alla att de fått mycket vidare
kunskaper om nya och intressanta böcker
och författare. Böckerna i bokpoolen kan
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man läsa när man har tid och lust. Det är
bara BOVA-boken som alla ska läsa till
nästa möte.
BOVA-gruppen består av Eva Sandberg,
Ann Frövall, Anna-Lena Bucher, Maggan
Lopez, Lena Gustavsson, Helena Ahlin
Abarca och Klara Ekblad.
Sugen på att starta en egen bokklubb och
lära känna några fler i området? Hur gör
man då? Råden från BOVA är: Hitta några
som verkligen gillar att läsa böcker och att
prata om det de läst. Ta det enkelt, inte för
många regler. Träffas inte för ofta, det är
svårt att hitta tider.

Birgitta Fredander

Välkommen till Akalladalens
återvinningsbibliotek!!
Anna-Lena Bucher är ansvarig för
bokhyllan med låneböcker, som står i
gästgaraget. Hon skriver så här:

Här kan du ställa upp böcker som du
inte vill behålla men som du gärna vill
dela med dig av till andra, t.ex. romaner,
poesi, noveller, barnböcker samt
faktaböcker och populärvetenskap.
Här kan du också låna eller ta böcker
som du inte har läst. Om du bara vill läsa
men inte behålla boken så ställ tillbaka
den. Någon annan kanske tar den
senare.
Ställ inte upp hela uppslagsverk,
encyklopedier etc. De tar upp för mycket
plats.
Sätt in böckerna i hyllan. Ställ inga
böcker på golvet eller i kassar bredvid
hyllan. Om det är fullt så ta med
böckerna hem igen och sätt dit dem vid
ett senare tillfälle.
Ibland kommer det att göras viss
gallring i bokhyllan. De utgallrade
böckerna kommer att lämnas till
Stadsmissionen eller Myrorna.
God läsning!

Då skulle man varit med!
Det var dagen före Nyårsafton. Frun i
huset skulle gå ut och slänga en soppåse,
för att sedan gå till garaget och hämta
bilen.
Familjen
skulle till
landstället.

bland soporna.

Samtidigt
som hon
släpper ner
soppåsen,
åker
bilnycklarna
med ner

Vad göra? Jo, den snälle maken tar sig
för att skruva bort skyddet på ena sidan
och med en steges hjälp klättrar han ner
bland soppåsarna. Börjar slänga upp
påsar en efter en och letar förstås efter…
bilnyckeln.
När nästan alla påsarna är uppslängda,
och ingen nyckel hittad, märker han att
stegen sjunkit bland det resterande
avfallet att han inte når upp till
”luckan”... Så nu var det bara att be en
vänlig själ på utsidan (Sense) att slänga
ner påsarna igen.
Nyckeln hittades aldrig så den snälla
dottern fick låna ut sin bil tills vidare.
Tänk om man hade varit där med
kameran. Nu fick det istället bli en bild
där den nyckelletande mannen – Benke
Larsson - återigen med hjälp av en stege
– tagit sig upp för att putsa häcken.
Sense berättar att för ett par år sedan
fick han en påringning av en förtvivlad
granne som hade slängt ner sin
handväska istället för soppåsen. Sense
fick rycka ut!
Det gäller tydligen att hålla i vad man
har!!
Kai

A-LB
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Information från styrelsen
Tyvärr har vårt område åter drabbats av
stölder. Flera stulna bilar, cyklar och
inbrott i bilar.

veckor.

Enligt uppgift
beror det på att
åsknedslag slog ut
det tekniska
systemet och
gjorde att dörrarna
till garagen stod
olåsta ett antal

Obs! Se till att ni stänger garagedörrarna
ordentligt – inte bara skjuter ihop dom.
Trygghetsbesiktning i Akalladalen
”Fastighetsägare i Järva” där vi nu är
medlemmar, har gjort en s. k.
trygghetsbesiktning i vårt bostadsområde och lämnat en del förslag till
åtgärder för att förbättra tryggheten.
Från vår styrelse deltog Sievert, Dennis
och Sense i besiktningen.
Yttre miljön
- Gatu- och orienteringsskyltar är
ganska smutsiga och bör rengöras
- Sätt upp ”Välkommenskyltar” vid
ingångar till området
- Byt ut blekta Grannsamverkansskyltar eller ta bort dem
- Måla och fräscha upp lekplatser
- Buskar längs gångvägar mm bör
beskäras så att framkomligheten
och översikt förbättras
Garage och undercentral
- Dörren till undercentralen skall
graderas upp till samma
säkerhetsnivå som datarummet
som ligger ovanpå undercentralen
- Nödutgångar skall få en
avskärmad fri yta innanför
väggen
- Nödutgång i undre C-garaget bör
bytas till skjutdörr

För att förhindra smitning mm
bör trappor mellan garageplanen
i A- och C-garaget avskärmas
med grind och ev. förses med
kodlås
- Garagen bör utrustas med tydliga
skyltar som anger aktuella
kontaktuppgifter om vart man
vänder sig vid händelse av brand,
skadegörelse, stöld mm
- Allt antändligt material skall
undvikas på parkeringsplatser
Enskilda hus
- Väl synliga och belysta
husnummer bör finnas på varje
hus för att underlätta orientering
vid t ex olyckshändelser. (Många
hus saknar eller har otydliga
husnummer)
- Entrédörrar bör inbrottsskyddas
i lägst klass 3 med säkra lås och
ha brytskydd på låssidan och
avlyftningsskydd (stift) på
gångjärnssidan. Fönster/Sidoljus
vid entrédörr bör vara av
laminerat glas/polykarbonat för
att minska krossrisken. (Se SSF
-

StöldSkyddsFöreningens anvisning
1078)

-

-

-

Altandörrar skall bytas till säkra
låsbara dörrar med brytskydd
och bakkantbeslag. Dörrspegel
bör vara förstärkt med plåtskiva.
(I dag har många av husen kvar
de gamla enkla altandörrarna,
som är lätta att bryta upp)
Fönster lägre än 4,5 m över mark
bör vara ”ej öppningsbara” eller
förstärkas med låsbart
handtag/fönsterlås.
Häckar, buskar och dylikt på
enskilda tomter, bör beskäras så
att överblickbarheten förbättras.
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Ny parkeringsövervakning
Fr.o.m. den 1 juli i år har vi engagerat ett
professionellt företag som skall se till att
parkeringsbestämmelserna följs.
Företaget heter Europark / Apcoa

Välkommen tillbaka
säger vi till Akallas egen
skomakare!!

De kommer att gå runt i området
betydligt oftare än vad vi själva har gjort
tidigare. Bilar som står felparkerade
kommer att bötfällas.
Det är som bekant P-förbud inom hela
Akalladalens område, utom i gästgaraget
och på gästplatserna vid vändplanen på
Tavastehusgatan.
I gästgaraget och på gästplatserna måste
man ha giltig dygnsbiljett .
Om man vill parkera flera dagar i rad
kan man be någon ur styrelsen att skriva
ut ett P-tillstånd för flera dagar.
Se vidare ”Aktuellt ….” på
www.akalladalen.nu 2014-08-20
Akalladalens styrelse DW

Julklapps- eller presenttips!

Det här är AFRAM YOUSEF
som under många år funnits på
Sibeliusgången och lagat skor, sålt
nyckelringar, lagat skärp, slipat knivar,
sålt vaxdukar och mycket mer!! Många
tyckte det var tråkigt när han stängde –
men nu har han sedan 1/8 öppnat i en
ny lokal som ligger alldeles nära Liedl!

Städdag 18/10
med sedvanlig SOPPA!
Separat kallelse från styrelsen kommer i
brevlådorna ett par veckor före!
Polisen kommer att vara med och
informera om sitt arbete i området.
Inger Gleissner (tel. 08-751 3116)
säljer underbart vackra glassmycken
som hon tillverkat själv. Det finns
halssmycken, armband, broscher, ringar.
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Annonssidan
Futurum torkskåp
aldrig använd av mig, oanvänd i 15
år.
2 fönsterbrädor 89x20cm och en
180x20cm, svart sten
Begagnad välfungerande
handdriven gräsklippare
Buske Dvärgsyrén Syringa
Tigerstedtii med ljuslila blommor
Klängväxt Humle
Kom med förslag på pris hälsar
Annie
Tavastehusgatan 120
Kontaktuppgifter mobil 0739 624
426
Mail anniepine@hotmail.com

Ut & Gå
Promenera tillsammans med eller
utan stavar! Samling kl. 11:00 varje
torsdag, vid Bangolfen i Akalla by.
Eva Sandberg tel. 076-815 36 69

Dags att göra något åt
magmusklerna och andra diton?
Tillfälle! Nästan oanvänd
träningsstol med alla tillbehör samt
instruktionsvideo. Ett måste för
varje välsorterat hushåll!
Kontakta Bosse på 08-751 4525

Bortskänkes
1 tvådelat frysskåp, Cylinda,
höjd 185 cm. Hämtas hos
Hasse, tel. 751 77 94

46 Fruktträd planteras
Vet ni att Stockholms stad nu håller på att
plantera fruktträd vid Hästa gård?? Nästa
höst kommer boende i vårt område att
kunna plocka frukt helt gratis!!

Det vore ju fantastiskt om Stockholms stad
också kunde göra något åt Slingerbulten
som ser överväxt och bedrövlig ut!!
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Bra-att-haTelefonnummer

Trivselkommitté

för larm m.m. samt kontakt med
Akalladalens fötroendevalda
CUBSEC = Bevakningsbolaget för
Akalladalen
073-517 77 01
Brandkår, Polis, Ambulans
(akutfall)

112

Polis (för tips till polisen) 114 14
EuroPark/Apcoa som sköter
P-övervakningen i Akalladalen
0771- 401020
Kontrollavgiftsärenden
08-735 2999

Akalladalens styrelse m.fl.
Ordförande
Sievert Balkeståhl 073- 0230980
Vice Ordförande
Dennis Westin

Alberto (Abbe) André
alberto.andre@spray.se
Tavastehusgatan 2
tel. 070-823 05 19
Kai Kjäll-Andersson
kaiis@bahnhofbredband.se
Tavastehusgatan 49
tel. 073-641 21 42
Birgitta Fredander
bfredander@gmail.com
Tavastehusgatan 146
tel. 070-580 35 16
Naim Mardini
naim.mmardini122@hotmail.com
Tavastehusgatan 79
tel. 076-163 89 73
Kerstin Nygren
kerstinnygren@hotmail.se
Tavastehusgatan 85
tel. 070-920 78 97

070-2141074

Nyckfelstrisse hade satt fel

Kassör
Björn Lundstedt

070-6312586

Sekreterare
Sture Caesar

plusgironummer i förra Trivselbladet.
Rätt plusgirokonto till Akalla bys
arrangemangsgrupp är 8325689-1

070-5668538

Ledamot
Lars Moberg

Det kostar bara 50:- för enskild medlem
och 100:- för hel familj

070-4151183

Suppleant
Mats Lundgren

072-2240522

Suppleant
Sara Magnusson

070-2599360

Serviceman
Sense Larsson

070-7501165

Bredbandsansvarig
Sven Olofsson
073-751 4722

40-år i Akalladalen
DET SKA VI FIRA!
Akalladalens 176 hus firar 40 år 2015.
Trivselkommittén håller på att planera
inför detta. Pricka in lördagen den 5
september 2015 i era kalendrar.
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