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TRIVSELBLADET
Glöm inte att betala in 150 kr
per person till 40-årsfesten!!!

Den blomstertid nu kommer...
Akalladalens samfällighetsförening - www.akalladalen.nu
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Presentation av personer i Akalladalen

Presentation av personer i Akalladalen
Familjen Kaplan

Efter en tids spaning så fastnade de för huset med stort
H. Det var en perfekt kombination av radhusets
fördelar med generösa ytor samt trädgård och
höghusets fördel med vidsträckt utsikt. Våren 2010 gick
flyttlasset och det var inte en dag för tidigt tycker de.
Familjen trivs väldigt bra i Akalladalen. Det är lugnt
och idylliskt samtidigt som det är nära till allt;
fantastiska Järvafältet, bästa tunnelbanan och bra
livsmedelsbutiker. Men det bästa är grannarna. Både
flickorna och de vuxna har funnit nya vänner i
området.

Meryem, Feride, Mehmet och Müberrra
Med rötter i Turkiet (Ankara och Gaziantep) och
uppväxt i Bredäng och Rinkeby så hamnade familjen i
Akalla efter 13 år i Husby. Döttrarna Müberra 15 och
Meryem 8 har nära till släkten då Ferides föräldrar och
syskon bor i Bredäng och Mehmets föräldrar och
syskon bor i Akalla och Husby.

På dagarna går Meryem i tvåan på Akalla Grundskola
medan Müberra går i nian på Vittra Sollentuna. Feride
är SO-lärare utexaminerad från Södertörns Högskola.
Hon jobbar inom sitt yrke i Liljeholmen. Mehmet är
bostads- stadsutvecklings- och IT-minister sedan
oktober 2014 och sitter på Näringsdepartementet i
gamla posthuset på Vasagatan.

På fritiden tränar flickorna kampsport. Meryem är
också aktiv i Akalla 4H och Müberra spelar piano på
Kulturskolan. Feride är ledare inom föreningslivet där
När flickorna blev äldre kändes det naturligt att söka
hon bl.a. anordnar läxhjälp för unga. Mehmet har för
efter något större än trean på Nordkapsgatan i Husby.
närvarande ingen fritid, men uppskattar att umgås med
Mehmet sneglade på det nya området Kista gård där
familj och vänner så ofta det går. Familjen gillar att resa
det fanns fina större lägenheter medan Feride gärna
och senaste resmålen var Paris och Bryssel där det
ville ha ett radhus då hon hade bott i ett innan hon gifte gemensamma intresset för mat i allmänhet och choklad
sig och såg många fördelar med ett sådant boende.
i synnerhet utforskades grundligt. MK

Behöver du en festlokal?
Eller tillgång till övernattningsrum? Här lite tips från vår styrelseordförande Sievert Balkeståhl!
Brf Akallahöjden har en festlokal på Pargasgatan 27 (fd Fritidshemmet vid vändplanen) med plats
för upp till 50 personer och med fullständig utrustning. Kostnad ca 1.000 kr/dygn för de som inte bor
i brf Akallahöjden.
De har också ett övernattningrum med en våningssäng i samma byggnad, kostnad ca 200 kr/dygn.
Bokning sker på måndagar kl 19.00 – 19.30 i lokalen Pargasgatan 27.
Brf Pargas har två övernattningslägenheter, dels 2 r o k med 6-8 bäddar på Mariehamnsgatan 14
och dels ett rum med 2 bäddar på Mariehamnsgatan 8. Kostnad ca 200 – 350 kr/dygn.
Se även deras resp hemsida via länk från www.ahn.se
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Takrengöring
Som många säkert sett, så är det flera i området som
har jobbat med taken - man har tagit bort mossa, bytt
trasiga takpannor eller bytt hela taket!
Det finns en seriös firma som heter LA Takvård
(www.takvard.se). De gör en allmän kontroll, byter
takpannor, eliminerar mossa och kan lägga på en
beläggning som skyddar. Kostnaden för detta är ungefär
2.800 kr. Vill ni ha lite mer information om detta kan ni
kontakta Lars Moberg i styrelsen, 070-415 11 83 eller
k.l.moberg@compaqnet.se.
Man kan också höra sig för med Sture Caesar, 070-566
85 38 i styrelsen, som har lagt en koppartråd utefter
taknocken, vilket sägs ska förhindra mossan! SB

Vårens städdag
Vårens städdag gick av stapeln den 18 april. Efter
en kall start på våren hade vi tur med vädret och
regnet höll sig borta och solen tittade fram. Det var
en ovanligt stor uppslutning av glada husägare som var
med och gjorde vårt område fint - totalt 138 hus som
jobbade på i sina respektive städlag. Så nu har vi
sommarfint.
Extra festligt blev det på den gemensamma lunchen när
brassextetten BRASS IN FOCUS spelade gamla
godingar. Bland annat för att påminna oss om det
kommande 40-års firandet. Jocke Brozén och Bosse
Andersson hade fullt upp med att grilla hamburgare
och ungefär 265 grannar åt med god aptit.
Fina priser i lottdragningarna var det också! BF

3

Skriv redan nu in höstens städdag
lördagen den 17 oktober!

Lite om vad som finns i Akalla

Lite om vad som finns i Akalla
Akalla bangolf - AK98

Bangolfen är öppen från maj fram till september. Varje
tisdag är det seniorgolf på förmiddagen och varje
onsdag är det klubbtävlingar på kvällen. Dessutom
spelas det någon helg då och då tävling i seriespelet.
Under alla dagar är det öppet för allmänheten.
Dessutom brukar vi spela golf på Lucia och skottar då
banorna om det är mycket snö. Det brukar vara mycket
trevligt med korvgrillning och ett stort prisbord.
Om någon är intresserad av att pröva på, så är ni varmt
välkomna att komma till banan. Att spela kostar 50 kr
för vuxna och 35 kr för barn. För alla i Akalladalen, får
man komma och prova på för 35 kr respektive 25 kr –
(klipp ur bifogad talong längre bak i tidningen). Att vara
medlem kostar 950 kr per år och då får man spela hur
mycket som helst.

Som de flesta av er kanske vet, så finns det i Akalla by
en fantastisk bangolfbana, det som många lite slarvigt
kallar för minigolf. Det är klubben AK98 (AkallaKanaan) som driver banan och som för detta ändamål
engagerat Benno Pedersen för att driva bangolfen.
Som namnet antyder så har banan funnits sedan 1998
och Benno var då en av eldsjälarna bakom projektet
som blev Sveriges i särklass vackraste bangolfbana.
Varför vacker? Jo, det är gott om utrymme mellan de
olika banorna och Benno, som också är trädgårdsmästare, har tillsammans med sina närmaste sett till att
det finns allehanda växtlighet runt de olika banorna
som gör att man går ifrån varje runda med känslan av
att ha fått ta del av vad naturen har erbjuda. Har man
dessutom lyckats med några bra slag, är detta en
ytterligare bonus.
Eftersom det är mycket luft mellan banorna går det
alldeles utmärkt att ta sig fram med rullator eller
rullstol.
Underlaget på bangolfbanor är betong, eternit eller filt.
I Sverige finns 5 st betongbanor – i Askim, Skoghall,
Tanto, Fröslunda och Akalla. Alla är byggda enligt
samma modell, så man känner igen sig när man
kommer till dessa platser.
Under åren har AK98 utvecklats till att bli Sveriges
medlemsrikaste klubb och det beror mycket på att
seniorgolfen i Akalla har fått ett väldigt uppsving. Det är
många i vårt område som har upptäckt vilken
gemenskap man får genom att vara aktiv och spela med
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andra som också tycker att det här är roligt. Man får
nya vänner och gör nya bekantskaper.

Det finns också möjlighet att ta ”grönt kort”. Detta är
en kurs som Tore Zetterström har två gånger per år.
Den kostar 100 kr och tar 2 timmar att genomföra. Då
får man lära sig lite om golfvett och etikett och hur man
ska spela respektive bana. Har man grönt kort får man
låna bättre bollar och klubba och har större möjlighet
att göra ett bättre resultat.
Tveka inte - gå ner till bangolfen i Akalla och pröva på.
Ni kommer att tycka att det är jättekul. Efter fullbordat
varv kan man sedan fika, ta en god glass eller varm
korv. BA

Lite om vad som finns i Akalla

ICA Supermarket i Akalla

Restaurang Torget

Efter några turbulenta år med flera olika ICAhandlare, så verkar läget ha stabiliserat sig i vårt
ICA. Sedan ett drygt halvår driver Peter
Johansson vår ICA-affär i Akalla.

Mitt emot ICA på Akalla torg ligger restaurang
Torget. Det är en lunchrestaurang som har funnits
i många år och som under den senaste tiden blivit
väldigt populär. God mat och mycket husmanskost.

Peter berättar:
”Jag är född och uppvuxen i Norrköping. Min
familj, min fru och två små barn Hugo och Nova,
bor ännu kvar i Norrköping, men tanken är att de
ska flytta upp till Stockholm efter jul.
Jag har drivit ICA Supermarket i Akalla sedan 13
oktober 2014. Vi är 25 anställda. Innan jag kom
hit till Akalla hade jag startat upp en helt ny ICAbutik i Söderköping.
På onsdagar erbjuder vi alla pensionärer 10%.
Vi har öppet alla dagar 08.00-21.00! ”

Pensionärer har 10 kr rabatt på lunchen under
måndag - fredag. Ordinarie lunchpris är 84 kr.
KKA

Safa - arabisk livsmedelsbutik
På Sibeliusgången mittemot skolan och förskolan
och bortom godiskiosken, ligger en livsmedelsaffär
specialiserad på produkter mer arabisk kryddning.
Det kan vara värt ett besök. KKA

Som en extra bonus erbjuder Peter alla i
Akalladalen 10% vid ett köp, om man visar upp
Akalla present
talongen här nedanför. Riv av, och tag med den till
ICA!
Här träffade jag pappan till Ali, som äger butiken.
Det är en liten butik bortom Safa. Här finns ett
Peter, som har stöttat oss på städdagarna under
mycket varierat utbud av exempelvis väskor,
den tid han har drivit ICA i Akalla, har lovat att
skänka en korg med varor att lottas ut vid höstens skönhetsprodukter, porslin, lampor och mycket
städdag. KKA
mer.
Kom in och upplev pakistansk miljö. KKA

Rabattkupong bangolfen
Denna rabattkupong ger innehavaren
bosatt i Akalladalen rätt att vid ett
tillfälle få pröva på bangolf i
Bangolfbanan i Akalla under 2015 för
det facila priset av 35 kr för vuxen och
25 kr för barn.

Rabattkupong ICA
Denna kupong ger innehavaren bosatt
i Akalladalen rätt att få 10% rabatt vid
ett köptillfälle på ICA Supermarket i
Akalla.
Giltig t.o.m. 2015-10-31
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Styrelse, förlängda armar och trivselkommitté

Kontakter
Trivselkommittén

Akalladalens styrelse m.fl.

Birgitta	
  Fredander	
  	
  	
  
bfredander@gmail.com	
  	
  	
  
Tavastehusgatan	
  149
tel.	
  08-‐580	
  345	
  75
070-‐580	
  35	
  16

Ordförande	
  	
  
Sievert	
  Balkeståhl	
   073-‐	
  0230980

Kai	
  Kjäll-Andersson
kaiis@bahnhoBbredband.se	
  	
  
Tavastehusgatan	
  49
tel.	
  073-‐641	
  21	
  42

Kassör	
   	
  
Björn	
  Lundstedt	
  

070-‐6312586

Sekreterare	
  	
  
Sture	
  Caesar	
  

070-‐5668538

Ledamot	
  
Lars	
  Moberg	
  

070-‐4151183

Suppleant	
  
Mats	
  Lundgren	
  

072-‐2240522

Suppleant	
  
Sara	
  Magnusson	
  

070-‐2599360

Serviceman	
  
Sense	
  Larsson	
  

070-‐7501165

Naim	
  Mardini	
  
naim.mmardini122@hotmail.com
Tavastehusgatan	
  79
tel.	
  076-‐163	
  89	
  73
tel.	
  076-‐168	
  27	
  40
Karin	
  Vidhall
karin.a.vidhall@gmail.com
Tavastehusgatan	
  65
073-‐922	
  96	
  87
Kerstin	
  Nygren
kerstinnygren@hotmail.se
Tavastehusgatan	
  85
tel.	
  070-‐920	
  78	
  97
Nyree	
  Ruiz	
  Sundberg
nyree.ruiz@swedemail.se
Torneågatan	
  68
073-‐696	
  99	
  60
Mehmet	
  Görgülü
mehmet08@live.se
Torneåg	
  84
tel.	
  076-‐260	
  27	
  27

Vice	
  Ordförande	
  	
  
Dennis	
  Westin	
  
070-‐2141074

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.

Trivselkommittén önskar alla en härlig
sommar.
Vi kanske ses i Akalla by på
midsommarafton.
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