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TRIVSELBLADET
Nu är snart den korta vintern slut...

Den blomstertid nu kommer...
Akalladalens samfällighetsförening - www.akalladalen.nu
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Foto: Bosse Andersson

Lite allmän information
Garage

Nya vägar

Lite information

Vår lättfotade reporter ute på sin sedvanliga
morgonpromenad, såg häromdagen alldeles utanför vår
fina bangolfpark en lastbil som hade fastnat på gräset,
förmodligen i ett försök att vända. Upprepade försök att
ta sig från det något för mjuka underlaget, mynnade ut i
allt djupare hjulhål.
Nedanstående bild togs några minuter innan den
räddande ängeln i form av en bärgningsbil anlände till
platsen för händelsen. Det kan ju inte vara roligt att
fastna i för lastbilens ägare obruten mark om man
noterar reklamen som står på sidan av lastbilen.

Garagerenoveringen är inne i sin andra fas, d.v.s Bgaraget är klart - förutom målning lite senare - och
arbetet med A-garaget är påbörjat. Aktuell information
finns på hemsidan.

Texten på bilen är :”Xsam - We xsam better ways”,
vilket skulle kunna översättas med ”Xsam - Vi
undersöker/hittar bättre vägar/lösningar”. Nåja...

Slingerbulten

________
”...men till nästa år igen, kommer granen upp igen, för
det har dom lovat...”
Efter 40 år av uteblivet underhåll och vanvård, har
kommunen äntligen fått tummen ur och anlitat Björns
entreprenad för att iordningställa Slingerbulten eller
som den egentligen heter Sven Duvagången. Alla gamla
buskar är borttagna, ny gjord ska tillföras och
förmodligen planterar man nya buskar, som vi får
hoppas att kommunen sköter om lite bättre än de
tidigare.

Julgranen tas ner
En vårvarm dag i början av februari monterade våra
experter Bert Andersson, Arne Nyman och Tommy
Karlsson ner vår ”julgran”, som nu får ligga och vila till
nästa vinter.
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Mera lite av varje

Mera lite av varje
Tomgångskörning

Läckage i radiatorsystemt

Vi har tagit emot klagomål om att flera boende kör sina
bilar länge på tomgång. Speciellt på morgnar. Därför
vill vi informera om att det inte är tillåtet och kan
polisanmälas:

Det verkar som att vi har en ny läcka i radiatorsystemet (värmesystemet) igen.
Läckan började på mån- eller tisdagen i v 6. Sense har
behövt fylla på cirka 60 liter vatten i radiatorsystemet
varje dag.
Om det är någon som kanske håller på att bygga om i
huset och medvetet eller omedvetet släpper ut vatten
från värmeelementen, så vore vi glada om ni kan
kontakta

Det är polisen som kontrollerar att reglerna för
tomgångskörning följs.
Om någon bryter mot reglerna för tomgångskörning
kan du därför göra en anmälan till polisen. De har
också möjlighet att informera via polisradion för att få
ut en bil direkt till platsen. Detta för att polisen ska ha
möjlighet att agera medan brottet, dvs tomgångskörningen, pågår.

- Sense ( 070-750 11 65 ) eller
- Dennis ( 070-21 41 074 ) eller
- maila till mail@akalladalen.nu
Om ni misstänker en läcka, så kan Sense eller Dennis
komma med föreningens fuktmätare. Med denna kan
man mäta fukt t.ex. under golv även om det inte syns
något.

Vill du göra en anmälan kan du ringa polisen på
telefonnummer 114 14.

Årsmöte och valberedning
Årets årsmöte äger rum onsdagen den 6 april uppe i
Akalla grundskola. Från kl 18.00 bjuder Trivselkommittén på extra goda smörgåsar från Akalla by.
Om du är intresserad av styrelsearbete,
revisionsarbete eller att jobba med trivselfrågor,
anmäl ditt intresse till valberedningen
- Bert Andersson, 070-685 69 59 eller
bert@bahnhof.se
- Tommy Karlsson, 070-597 54 42 eller
tommy.carlsson@akalla.se
- Anders Isakson, 076-139 62 49 eller
anders.isakson@akalla.st
”Det vore roligt att få in lite entusiastiska och yngre
förmågor i verksamheten”, säger valberedningen.

Om läckan är inne i ett hus är det fastighetsägarens
ansvar. Om läckan är från ledningarna i krypgrunden
är det Akalladalens ansvar.
Ni som håller på med ombyggnationer kan gärna
kolla lite extra.

Ventilationsrengöring
Fram till 2004 så kom sotarmurren vart tredje år
och gjorde rent i våra respektive ventilationer.
Efter 2004 är det respektive fastighetsägares ansvar
att se till att det är rent. Det är lätt att glömma bort.

Ta del i frågorna som berör vårt område och var
med och påverka.

Det finns många fördelar med att hålla rent minska risken för brand och energiförbrukning,
förbättra tillförseln av ny luft, förhindra att
ventilationen avstannar, mm

Städdag

Kostnaden ligger runt 4 000 kr inkl moms, dvs
2 800 kr efter ROT-avdraget på Sanivent Svea

Lördagen den 23 april är det städdag. Separat
kallelse kommer att delas ut om detta.
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Kolla gärna också era och era grannars ventiler ner
till krypgrunden. Om det ångar ur dessa ventiler eller
om det är fuktigt runt någon ventil, så kontakta gärna
Sense eller Dennis så kan vi komma och krypa under
huset och se efter om det läcker.

www.ventrengoring.se.

Jämför gärna med annan leverantör

Oväntat besök?
Tips om extra lokaler för fest och/eller övernattning
Vid behov av lokal för fester eller extra övernattningsmöjligheter så finns det flera möjligheter hos våra
grannföreningar.
Hos brf Akallahöjden på Pargasgatan 27
- Festlokal på Pargasgatan 27 med plats för 40-50 personer.
Fullt utrustad med bord, stolar, kök och porslin för upp till 50 personer.
Hyra ca 1.000-1.500 kr/dygn, beroende på veckodag.
- Övernattningsrum med våningssäng i samma hus, hyra ca 200 kr/dygn.
Bokning på expeditionen på Pargasgatan 27 måndagar kl 19.00 – 19.30
Hos brf Pargas
- Gästrum på Mariehamnsgatan 8, rum och kök med två bäddar. Hyra ca 150 kr/dygn
- Gästlägenhet på Mariehamnsgatan 14, 2 r o k med 6-7 bäddar. Hyra ca 350 kr/dygn
- Gästlägenhet på Mariehamnsgatan 26, 2 r o k med 6-7 bäddar. Hyra ca 400 kr/dygn
Bokning på expeditionen på Mariehamnsgatan 26, onsdagar kl 19.00 – 19.30

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.
Björn nås antingen på 08-751 07 43, 070-631 25 86 eller
på bjorn@akalla.st
Läs mer på vår hemsida www.akalladalen.se
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