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Spännande med
nya getter

Foto: Bosse Andersson

Loppis i Akalladalen

Loppis i Akalladalen
Trivselkommittén initierade en loppis i vårt
område den 20 maj. Då fanns tillfälle för
alla husägare att saluföra sina klenoder i
anslutning till sin tomt.
Det var 17 husägare som hade hörsammat
denna idé och hade dukat upp bord och
stånd med attraktiva föremål som kunde
byta ägare.
Ganska många gick runt och tittade på alla
roliga, udda, nya och gamla saker och fick
sig en kopp kaffe eller en bulle.
Men lite fler deltagare hade varit ännu
bättre. Så när vi efteråt träffades på ängen
för att grilla korv, enades vi om att nästa år
samla alla loppisstånd på ett ställe och att
annonsera bättre. Både i och utanför vårt
område.
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Förbifart Stockholm - Akallalänken
Så blir det i Akalla

Akalla när vägen är klar

Genom förbifart Stockholm får boende runt norra
Järva en snabb och smidig förbindelse till de södra
länsdelarna.
Med bil tar resan från Akalla till Kungens kurva
mindre än 15 minuter. SL planerar en busslinje
från Kungens kurva via Johannelund och
Barkarby till Akalla, Kista och Helenelund.
Från Hästa Klack vid Hjulsta går leden i en
knappt två kilometer lång tunnel fram till där
Finlands-gatan idag ansluter till Akallalänken.
Tunneln under Järva kommer att ligga mellan 20
och 40 meter under markytan och ta cirka 4 år att
färdigställa.
En ny trafikplats byggs i Akalla och Hanstavägen
blir huvudförbindelsen från Förbifart Stockholm
till Kista. Från Akalla till Häggvik och Uppsalavägen går Förbifart Stockholm i nedsänkt ytläge.
Akalla idag

Under byggtiden flyttas Akallalänken och åtgärder
vidtas för att minimera intrånget i Hanstareservatet.
När trafikplatsen byggs leds den trafik som i dag går
på Akallalänken via en ny anslutning till
Hanstavägen.
På tunnelns tak strax innan tunnelmynningen
placeras den gång- och cykelpassage som idag
förbinder Akalla med Hansta naturreservat.
Längre norrut, mot Kronåsen byggs även en ny
gång- och cykelbro över Förbifart Stockholm.
Marken där motocrossbanan i dagsläget ligger
återställer vi till naturmark. Där anlägger vi ett
parkområde som ska fungera som en entré till
naturreservat. Området ska bland annat innehålla
dammar och övervintringsplatser för den större
vattensalamandern.

Illustration över Akalla med förbifart Stockholm

Akalladalen
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Området
Området

Ny sand i sandlådorna

Som ni har märkt, så byter Björns Entreprenad ut
sanden i våra sandlådor. Vi har haft besök av lite
olika maskiner och fordon som jobbat med att ta bort
den gamla sanden och ersätta den med ny.
I sandlådorna som inte ha lekredskap så blir det
finare sand som man kan baka kakor med och i
sandlådorna med lekredskap, så blir det grövre sand
som man kan ramla i utan att slå sig.
Ambitionen är att byta ut sanden vart femte år, men
den här gången var det sex år sedan senaste bytet.
Det känns väldigt fräscht att ha fått detta gjort.

Extrakostnader för container
På grund av att någon/några lagt gamla bildäck och
annat ej godtagbart avfall i våra containrar, så
debiterades vi 11 000 kr extra i samband med
vårstädningen. Trivselkommittén tycker att detta är en
oacceptabel utgift. Var och en måste ta ansvar för vad
man slänger i våra containrar som ju huvudsakligen är
till för trädgårdsavfall och brännbara produkter.
SKÄRPNING!!!

Sture Caesar har också påbörjat ommålning av en
del av de leksaker som finns . Han har börjat med
gunghästarna som har fått en klar och fin röd färg.

Hästa gård
Jag har inte fått någon reaktion på mina brev
om lantbruket på Hästa, trots att samtliga
politiker i Trafiknämnden och Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd fått breven. Jag har inte ens
fått en mottagningsbekräftelse!
Naturskog och lantbruket är uppsagda
2016-12-08 för avflyttning 2017-12-31 efter
beslut i Trafiknämnden.
Norra Järva stadsdelsråd kommer nu att
arrangera ett offentligt möte i Husby den 16
september med deltagande av bl. a. Trafikkontorets ansvarige Bodil Hammarberg.
Avsikten med detta möte är främst att tvinga
fram en dialog med närmast berörda om
Hästa gårds framtid. /Sievert Balkeståhl
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Mera i området

Mera i området
Grundvattennivån
Sievert Balkeståhl har skrivit ett mail till regionchefen
för Miljö & Vatten på Geosigma, där han berättar att
en granne i området hade fått besök av någon från
Geosigma som skulle kolla grundvattennivån.
Många i vårt område är oroliga för grundvattennivån,
dels med tanke på att den är låg i hela landet eftersom
det ha varit väldigt lite nederbörd, dels med tanke på
de stora projekt som pågår i vår närhet - förbifart
Stockholm och t-bana till Barkarby.
Sievert frågar efter Geosigmas uppdrag och vad kan vi
få veta om grundvattennivån? Kan man göra en
”infiltration” av vatten för att höja grundvattennivån
lokalt?
Geosigma svarar att grundvattennivåerna är väldigt
låga i hela landet just nu på grund av naturliga orsaker
(lite nederbörd).
Geosigmas uppdrag är att mäta grundvattennivåer
längs sträckan där förbifart Stockholm byggs. Detta för
att kontrollera och säkerställa att byggandet av tunneln
inte påverkar omgivningen på ett negativt sätt. De
rapporterar sedan indata till Trafikverket som
analyserar och följer upp detta.

Se över häckarna
Nu när regnet har sett till att grönskan har
kommit igång, är det bra att ha koll på sin
häck och trimma den så att den inte hänger
ut för mycket på gångvägarna.

De kan tyvärr inte lämna ut data om grundvattennivåer utan måsta hänvisa till Trafikverkets
informationsansvariga för förbifart Stockholm.
(Givetvis kan vi svara på vad dagens nivå är om ni
stöter på oss där ute, svarar regionchef Maria
Torefeldt, Geosigma).

Kaﬀekonsert med Protonerna

Eftersom flera av områdets invånare är aktiva i pensionärskören Protonerna under ledning av Kai och
Gocki, så visar vi hur populär årets kaffekonsert inför sommaruppehållet var. Välkomna nästa gång!
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Styrelse, förlängda armar och trivselkommitté

Kontakter
Trivselkommittén

Akalladalens styrelse m.fl.

Kai Kjäll-Andersson
kaiis@bahnho*bredband.se
Tavastehusgatan 49
tel. 073-641 21 42

Ordförande
Sievert Balkeståhl

073- 0230980

Vice Ordförande
Dennis Westin

070-2141074

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

Bredbandsansvarig
Roberto Ruiz

070-1090700

Birgitta Fredander
bfredander@gmail.com
Tavastehusgatan 146
tel. 08-580 345 75
070-580 35 16
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

Serviceman
Sense Larsson

070-7501165

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

Trevlig sommar önskar vi i
Trivselkommittén
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