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Presentation av styrelsens förlängda armar

Dom som gör att det funkar i vårt område
Områdets serviceman, Sense Larsson.

Lite typiskt hos Larsson är att telefonen ringer. Ofta är
det någon i området som har något problem i huset och
vill att Sense ska komma och hjälpa till. ”Han är lite för
snäll”, säger Inger, sambon sedan 17 år, ”man måste
kunna säga nej någon gång”. Sense är en snäll och
hjälpsam man och ställer alltid upp om han kan. Är det
han som är tomten kanske?

av misstag har tappat bilnycklarna där - se förra numret
av Trivselbladet.
Han är med och jobbar med våra garage, där
armeringsjärnen i betongen håller på att rosta sönder,
han klurar och förhoppningsvis åtgärdar när det t.ex.
har blivit läckage från något hus... (40 liter per dygn…
någon som vet var det kommer ifrån?)
Allt detta och mycket mer. Han är, om ni inte visste det,
flitig bangolfare, bygger modeller och är aktiv i
ordenssällskapet WF (= Wänskapsförbundet), målar och
tecknar och gör förmodligen en massa annat också.
Helt sanslöst. Hur kan en människa kunna allt detta?
Och alltid frikostigt dela med sig av sina kunskaper! Vi
i Akalladalen klarar oss inte utan denna serviceinriktade
hedersman. /KKA

Områdets IT-chef, Sven Olofsson

Sven är bredbandsansvarig i Akalladalens samfällighet
samt hjälper också till med problem med bredbandsuppkopplingar.

Vi flyttade in samtidigt i området 1975. De där första
åren umgicks vi grannar väldigt intensivt och det var
alltid något kul på gång. Vi upplevde glädje, men också
sorg tillsammans, som när Sonja, Senses fru och
mamma till deras två flickor, gick bort 1994. Det blev
självklart en tuff period för Sense, men så småningom
kom hans engagemang och hjälpsamhet igång igen.
Redan då, på 70-talet hittade dom/vi på roliga saker
tillsammans med andra grannar. Vi åkte pulka i
backarna, hade spontana middagar och fikastunder
ofta. ”Ja, det var då min vän, en gång för längesen…”
Sense är utbildad maskiningenjör och smed, skrattar
mycket och har många ”strängar på sin lyra”. Han är
musikalisk; sjunger med i pensionärskören Protonerna,
spelar ukulele och gitarr, han äger en banjo (därmed
inte sagt att han kan spela på den…). Han spelar
fortfarande badminton regelbundet, går promenader
och jobbar nere i undercentralen. Precis när jag ringer
honom är han där och pillar med inställningar som
gäller värmen till våra hus.
Han är kontaktperson för t.ex. snöröjningen, fixar
tillsammans med Mats i styrelsen parkeringstillstånden,
sköter ingångsbrickor till garagen, kapar träd när det
behövs och klättrar ner i soptunnan när någon granne
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Född och uppväxt i Burträsk, Västerbotten. Flyttade till
Stockholm dec -77 pga arbetslöshet. Började vikariera
på en förskola och tänkte sedan fortsätta mina tekniska
studier men trivdes så bra inom förskolan så jag ”blev”
kvar. Har utbildat mig inom yrket först till barnskötare
sedan förskollärare. Nu arbetar jag som förskolechef i
Bromma sedan sex år tillbaka.
Jag har bott i Akalla sedan -82 och i Akalladalen sedan
-03. Jag har två vuxna söner som är födda i Colombia.
Den äldsta går i mina fotspår och utbildar sig f.n. till
förskollärare. Den yngsta har ännu inte hittat sitt kall i
livet.

Förr sysslade jag mycket med fotografering. Jag har varit
cirkelledare i foto och var med och startade upp en
fotoklubb. Nu är det mest mitt dataintresse jag ägnar
mig åt. Allt från att bygga dator, spela spel och söka
information på Internet.
Det största som hänt mig är mina barn och att få lära
känna det fantastiska land som de är födda i. Jag har
sedan barnsben varit fascinerad och intresserad av den
mellan- och sydamerikanska indiankulturen
De bästa med att bo här att ha nära till både stadens
puls och landsbygdens lugn.
Jag har många goda grannar, men vi ses inte så ofta,
under vinterhalvåret blir det väldigt sällan. Till viss del
tror jag att det hänger ihop med mitt arbete. På jobbet
behöver jag vara väldigt social så när jag kommer hem
behöver jag mycket egen tid. Ibland tycker jag inte jag
hinner med mer än att arbeta och sova.
Mitt arbete ger mig fortfarande mycket glädje trots att
det är stordrift som gäller idag. Jag ansvarar för att ca
220 barn ska få en bra förskoletid. Till min hjälp har jag
ca 50 medarbetare. Trots det stora barnantalet har jag
nästan dagligen spännande samtal med levnadsglada
barn i min enhet – som dessutom vet vad jag heter!
Jag fick en fråga om min hatt? Jag är sedan många år
tillbaka tunnhårig och då måste jag ha en huvudbonad
för att inte frysa. Jag började använda luva. Ibland
behöver jag ha kavaj i mitt yrke och då behövs en rock
som ytterplagg. Luva passar inte så bra till rock, tycker
jag. Så jag skaffade en hatt och sedan har jag upptäckt
att det är en mycket bättre huvudbonad vid regn och
snöfall. Sedan är en hatt inte lika lätt att glömma
någonstans!

Presentation av personer i Akalladalen

Familjen Forsling
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Familjen som älskar att bo nära naturen
och nära förorten - och i vårt område!

Vi kommer ursprungligen från Västergötland. Vi växte
upp i hus med många syskon; sex barn i Magdalenas
familj och fyra barn i Daniels. Innan vi flyttade hit
bodde vi i Rinkeby där vi trivdes väldigt bra, men ville
gärna ”ner på marken” utan att för den skull lämna
förortsatmosfären.
Varför Akalladalen?
Sensommaren 2010 var vi och lekte i Akalla by en dag.
Francis var då nyss fyllda 2 år och vi väntade på
Vincent. Vi tog en promenad och hamnade vid pumpen
vid Igelbäcken, sedan på en grusväg kantad av kohagar
och så dök vi rakt på Rafaels ekoodling. Den blev vi
direkt förälskade i!
Daniel är uppvuxen i ett "grönavågenhem” och
Magdalena har engagerat sig mycket i rättvisefrågor.
Eko och fairtrade är viktigt för oss, det var väl därför vi
kände oss hemma hos Rafael! Vi hade bott sju år i
Rinkeby utan att känna till Hästa gård och området där
omkring.
Rafael tog genast med sig Francis ut i odlingen och vi
köpte med oss en stor pumpa hem. Vi återvände snart
till ekoodlingen och hittade även det mysiga kaféet som
då var i gång på Hästa gård. Där och då fick vi upp
ögonen för ett tidigare ganska anonymt Akalla.
Vi minns hur vi gick runt på Tavastehusgatan,
memorerade gatunamnet och letade efter "till salu"skyltar. Vi kände båda två direkt att vi skulle vilja bo
här. Sedan var vi på ett par visningar i området, men
fick nys om vårt hus via goda vänner. Vi flyttade in i
januari 2011 och i mitten av februari samma år fick vi
Vincent.
Vad vi gör?
Magdalena, utbildad grundskolelärare, är just nu
hemma med barnen på heltid. Francis, som fyller 7 år i
sommar, går i förskoleklass. Vincent, 4 och Linnéa,
snart 1 år, är hemmabarn. Daniel jobbar som bild/solärare i Huvudsta.
Det bästa med att bo här?
Det är nära till det mesta, lätt att komma ut och leka.
Hästa gård är fortfarande ett smultronställe.
Att få ha ett lagom stort hus att rå om. Daniel,
framförallt, behöver ha något att sätta händerna i. Det
är lite känslan av att bo i en småstad, men inte riktigt
lika homogent som där vi växte upp och det trivs vi
med.
Inte minst blandningen på åldrar i området uppskattar
vi. Vi bor en bit i från våra familjer och därför känns
det extra viktigt att få lära känna människor i olika
generationer. Det märker vi att hela familjen mår bra av.
Vi har så otroligt bra och fina grannar!
Och så är vi väldigt hemmakära och då är det ju fint att
man trivs i sitt hem. Vi njuter av att leva livet med våra
livfulla ungar här på "Bråkmakargatan"!

Tivo or not Tivo, that is the question
Vad är Tivo?

Vad hände(r) med vårt TV-utbud?
Fram till för ett par månader sedan har vi, förutom det antal digitala och analoga kanaler man önskat ha,
också haft tillgång till play-funktion, dvs titta på program som redan visats, pay-per-view, köp av program som
man vill se, samt haft möjlighet att hyra videofilmer. Dessa tjänster har försvunnit eftersom comhem menar att
tekniken är gammal och istället har satsat på något som heter Tivo kombinerat med abonnemang av
exempelvis Netflix som tillhandahåller filmer och serier.
Man skulle kunna säga att det vi idag har kvar är en funktion – se på TV - för samma peng (inbakad i
samfällighetsavgiften) som vi tidigare fick fyra funktioner för – TV, play, pay-per-view och hyra av film.
Om man vill ha tillgång till dessa borttagna funktioner får man gå över till Tivo, dvs en ny box, samt köpa ett
av de fyra programutbudspaket som som comhem säljer - Digital-tv Bas, Tivo Mellan, Tivo Plus och Tivo Max.
Tivo innebär att man också kan titta på TV på surfplatta, mobil eller dator även när man inte är hemma.
Man kan styra Tivo från en app på mobilen. Man kan spela in tre program samtidigt och Tivo föreslår
inspelning av program som Tivo har lärt sig att du tycker om. Kort sagt kan man styra sitt TV-tittande till den
tid som passar en själv bäst.
Man kan välja mellan nedanstående alternativ beroende på hur många kanaler man vill ha.

Digital-‐tv	
  Bas
Tivo	
  Mellan
Tivo	
  Plus
Tivo	
  Max

Antal	
  
HD-‐
kanaler kanaler
20
2
30
2
57
8
88
22

Play-‐
tjänster
0
10
13
14

TivoToGo-‐ Brutto-‐kostn/ Netto-‐kostn/
kanaler
mån
mån
0
149	
  kr
0	
  kr
30
279	
  kr
129	
  kr
57
339	
  kr
189	
  kr
88
439	
  kr
289	
  kr

Samfälligheten har en rabatt på 150 kr i månaden i ett så kallat gruppavtal, därav kolumnen med
nettokostnaden per månad.
Startkostnaden för alla paket är 299 kr samt frakt (av box) 99 kr.
När man går över till Tivo får man enligt comhem, behålla de analoga kanaler som man har idag. Men man
har inte kvar sitt gamla paket, exempelvis 8 Favoriter eller liknande.
Vill man ha tillgång till sitt Tivo-paket på en andra TV-apparat, beställer man ett systerkort som kostar 99 kr i
månaden. Detta kort kräver ytterligare en box eller korthållare. Den gamla boxen kan användas för detta
ändamål.
Man kan naturligtvis välja att inte göra någonting. Då kan man fortsätta att titta på de kanaler man har idag
och också byta ut kanaler som förut i sitt ”Favorit”-abonnemang. Det är förmodligen vad som menas med
Digital-tv Bas.
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40 år i Akalladalen! Det ska vi fira!
Alla har kanske inte bott här i fyrtio år, men en del av
oss har det. Även om ni bara bott här ett litet tag så är
ni förstås välkomna!! Vi i trivselkommittén hoppas att
många ska anmäla sig att vara med.
Nu är det bestämt och klubbat att vi ska ha en rejäl fest
lördag den 29/8. Festen kommer att vara på Olles
krog som ligger alldeles nära Burger King på andra
sidan Hanstavägen. Adressen dit är Kottbyvägen 7.
Man promenerar dit på ca 20 minuter.
Vi planerar att det ska gå två turer med buss från gästgaraget; kl. 17:15 och kl. 17:30.
Vi kommer att ha två bussturer hem; kl. 22:30 eller 23:30.
Det kommer att kosta 150:- per person. Naturligtvis kostar det mer, men samfälligheten sponsrar resten.
Vi kommer att lämna ut ett inbetalningskort i slutet av maj där ni kan betala in och talongen gäller som
slutlig anmälan till festen. Vi måste ha in er anmälning senast den 1 augusti.
Redan nu kan ni skicka in er anmälan till någon av oss i trivselkommittén.
Eftersom det är en ”kvällsfest” så är det inte tänkt att man ska ha med mindre barn. Ni avgör själva om
tonåringar och vuxna barn ska vara med.

Underhållning
Massor av god mat
Dans
Sång och musik

Anmälningstalong till festen: (Riv eller klipp av och ge till någon i trivselkommittén!)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi heter __________________________________________________________________________
Vi bor på (gatuadress) _______________________________________________________________
Vi nås på mailadressen _____________________________________________________________
Vi räknar med att komma (antal personer) ______________________________
Vi vill gärna åka med bussen till Olles krog kl. ___________ och från Olles krog kl. _______________
Om ni inte fyller i detta, så räknar vi med att ni promenerar!
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Meddela gärna här om det är något som ni inte tål (allergi etc)

Arrangemangsgruppen Akalla by

Akalla by
Arrangemangsgruppens aktiviteter
I Akalla by är vi en samling frivilliga som ansvarar
för, och anordnar en del arrangemang i vår
kulturby. Vi är en ideell förening, org . nr
802412-1355, som gärna ser att fler vill engagera
sig och hjälpa till, särskilt vid stora arrangemang i
Akalla. Vi kallar oss för Arrangemangsgruppen
och anordnar
• midsommarfirande på midsommarafton
• Akalladagen den 6 september
• julmarknaden den 6 december.
Arrangemangsgruppens styrelse
Janne Bergman, ordförande
Margaretha Routsalainen, kassör (Storgården)
Tommy Karlsson, sekreterare
Ulrika Bengtsson, suppleant
Sonja Dousa, ledamot (Kista SC)
Kristina Spano, ledamot ( 4H)
Ove Eriksson, suppleant (Kista SC)
Lena Rönnebro, suppleant(Lerskap)
Håkan Pettersson, suppleant (Norra Järva
Hembygsdförening)
Bosse Nilsson,suppleant (Norra Järva
Hembygdsförening)
Andra gruppers aktiviteter
Det finns andra grupperingar som också anordnar
aktiviteter i Akalla by. Det är 4-H gården, Kista
Sports Club, Lerskap och Beatrice Konst &
Bildterapi som ansvarar för
• Påskmarknad
• Valborgsfirande
• Svenska Flaggans Dag
• 4-H dagen den 10 maj

Kaféet
Kaféet är öppet varje dag kl 10 – 17 utom
lördagar då det är stängt.
Gå gärna in och ta en fika med hembakat bröd
eller varför inte äta lunch hos oss. Vi har fått
mycket beröm för våra räkmackor bland annat.
Man kan äta
• Smörgåsar – räkor, skinka, ost…
• Sallader 60:• Hamburgertallrik 55:• Köttbullar m mos och lingon 55:• Dagens lunch inkl allt 70:Vi levererar också smörgåsar och har catering.
Ring till Sonja Dousa på 08-751 5190 eller
mobil 070-713 74 44 .
Besök Akalla by
För att kunna fortsätta att göra arrangemang och
ha daglig verksamhet i Akalla by, är det viktigt att
känna att det som vi gör är intressant och givande
för er och att vi får en positiv respons från alla som
kommer till byn.
Visa att ni tycker att det är en viktig och bra
verksamhet som bedrivs i Akalla by genom att
besöka kaféet och de övriga aktiviteterna som
anordnas samt besöka våra arrangemang.

Ekonomi
Det största ekonomiska stödet för att genomföra
aktiviteter i Akalla by, får vi genom bidrag från
olika bostadsrätts- & samfällighets-föreningar i
Akalla. Det behövs alltid mera medel för att
genomföra aktiviteterna, så vi tar tacksamt emot
bidrag även från dig.
Vi hoppas att alla i Akalladalen är medlemmar i
Akalla bys Arrangemangsgrupp. Det kostar bara
50:- för enskild person eller 100:- för en hel familj
för ett helt år! Plusgiro 8325689-1.
Vill ni vara med, kontakta Janne Bergman
(janne@bergmanreklam.com), eller Sonja Dousa i
kaféet Akalla By.
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Akalla 2015-03-03
Janne Bergman
Ordf. Akalla by:s arrangemangsgrupp

Anslagstavla
Anslagstavla

Årsmöte 25 mars
Årets stämma avhålls i Akalla
Grundskolas matsal kl. 18:30. Från kl.
18:00 serveras kaffe, thé och vatten samt
mackor från Akalla by.
Obs!
Skolan är ”skofri”, så tag med innerskor
eller använd blå plastskydd, eller tassa i
strumporna!
Garagesopning
Garagen kommer att sopas av
sopmaskin, men alla måste sopa sin
egen plats och sopa ut skräpet i
mitten av garaget.

Städdag den 18 april
Samling vid gästgaraget kl. 09:30
med information och avprickning
hos respektive städledare.

Kan med fördel göras före

Sedan städar vi och återsamlas igen
kl.13:00 för mat och prisutdelning.

Städlag

Bortskänkes
3 st brytbleck. 30 cm, rostfritt stål, 2 m långa.
Skruvar saknas. Brytblecken monteras på dörren
över låset.
Ju fler i vårt område som bättrar på sitt
inbrottsskydd, desto svårare blir det för tjuvarna,
och i förlängningen kan vi hoppas att dom undviker
Akalladalen.
Lars Amedé
070-725 8710
http://www.dinbyggare.se/communicate/artiklar/
article.aspx?id=5198

Städlag 1 – Bengt Rundquist
Torneågatan 2-24
Torneågatan 56-78

Städlag 4 – Lasse Moberg
Tavastehusgatan 21-41
Tavastehusgatan 69-91

Städlag 2 – Sievert Balkeståhl
Torneågatan 26-54
Torneågatan 80-106

Städlag 5 – Björn Lundstedt
Tavastehusgatan 2- 80

Städlag 3 – Sense Larsson
Tavastehusgatan 1-19
Tavastehusgatan 43-67

Skott på Järvafältet
Någon i vårt område hörde många skott
den 14 februari på morgonen.
Om ni hör något sådant ring genast till
polisen!!
Lars Amedé
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Städlag 6 – Mats Lundgren
Tavastehusgatan 82-156

Kontakter
Styrelse, förlängda armar och trivselkommitté

Trivselkommittén

Akalladalens styrelse m.fl.
Ordförande
Sievert Balkeståhl

073- 0230980

Vice Ordförande
Dennis Westin

070-2141074

Kassör
Björn Lundstedt

070-6312586

Sekreterare
Sture Caesar

070-5668538

Naim Mardini
naim.mmardini122@hotmail.com
Tavastehusgatan 79
mobil 076-163 89 73
mobil 076-168 27 40

Ledamot
Lars Moberg

070-4151183

Suppleant
Mats Lundgren

072-2240522

Kerstin Nygren
kerstinnygren@hotmail.se
Tavastehusgatan 85
mobil 070-920 78 97

Suppleant
Sara Magnusson

070-2599360

Birgitta Fredander
bfredander@gmail.com
Tavastehusgatan 149
tel. 08-580 345 75
mobil 070-58035 16
Kai Kjäll-Andersson
kaiis@bahnhofbredband.se
Tavastehusgatan 49
mobil 073-641 21 42

Styrelsens förlängda armar
Serviceman
Sense Larsson

070-7501165

Bredbandsansvarig
Sven Olofsson
073-751 4722

Till er som som är nyinflyttade i Akalladalen!
Tag gärna kontakt med någon i Trivselkommittén för att
få information och broschyr om vårt område.
Björn i styrelsen måste också få kontakt med er för att
uppdatera vårt boenderegister.
Läs mer på vår hemsida www.akalladalen.se
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