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Foto: Bosse Andersson

Städdagen lördagen den 21 oktober
Containers
Till städdagen kommer det att ställas ut 8 st
containers, tre st för diverse ”släng” och fem stycken
för kvistar, ris o löv. Mats ansvarar för att skyltar
kommer upp på varje container.

Hålltider
09:30 Samling vid gästgaraget
09:45 Samling vid skylt för resp. städområde,
avprickning och utdelning av lotter för städdeltagare
och genomgång med städledaren, därefter städning i
egna områden.
13:00 Samling vid gästgaraget då trivselkommittén
bjuder på soppa, ostsmörgås och våfflor (till barnen)
Ev. önskemål om glutenfritt eller vegetarisk mat kan
anmälas till trivselkommittén i förväg.
Efter maten dragning i det traditionella lotteriet för de
som aktivt tagit del i städningen.
Foto: Anna Dandenell

Adventsgranen
Adventsgranen vid flaggstången hissas upp
lördag den 2 december kl. 11:00
Trivselgruppen ordnar med glögg och
pepparkakor.

Samfälligheten
Vad är en samfällighetsförening?
Det är en sammanslutning som har till uppgift att
administrera och sköta om våra gemensamma
områden utanför de egna tomterna. Dessa
gemensamma områden är t.ex. bil-och gångvägar.
garagelängor, fjärrvärme, vatten och avlopp, TV och
bredband.
Alla fastighetsägare betalar en avgift för kostnaden
att driva samfälligheten, den s.k. samfällighetsavgiften. Avgiften bestäms på den årliga stämman.
När man har ett hus i Akalladalen blir man
automatiskt medlem i samfälligheten, dvs man
måste tillhöra samfälligheten.
Stämman brukar hållas i mars varje år, och det är
viktigt att DU/NI är med. Håll ögonen öppna för
en kallelse!

Parkeringsförbud
Du vet väl om att det är parkeringsförbud på onsdagar
mellan kl 8 och 12 på Tavastehusgatan. Från vanligtvis
välinformerad källa kan här meddelas att boten numera
är 850 riksdaler. En onödig utgift kan tänkas.
Om parkeringsreglerna efterföljs, så kan sop- och
plogbilar göra sitt jobb och alla parkeringsfickor på gatan
bli sopade och plogade. Då blir det ju lättare för flera
bilar att stanna och parkera en liten stund.
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Nästa Trivselblad
Nästa blad kommer ut strax före jul.
Vi tänkte då ha med några presentationer om hur
du/vi firar jul.
Vi har deadline den 30/11.
Skriv gärna till någon av oss i trivselkommittén och
berätta lite om just dina traditioner! Det vore roligt.

Järva Discgolfpark blev Årets park!
Årets finaste park finns på Järvafältet. Järva Discgolfpark
tog hem utmärkelsen Elmia park Inspiration Årets Park
2017 ” Det känns livsavgörande,” säger Mats Löf, skaparen
av parken.

Vi läser i tidningen Mitt i att prisutdelningen hölls på
torsdagen.
En jury har valt ut de fem nominerade parkerna/
kyrkogårdarna och så fick allmänheten rösta på sin
favorit. Bland de andra fyra nominerade var bland
andra Lunds stadspark, men Järva Discgolfpark vann
överlägset. Mats Löf säger att det har varit många
som engagerat sig i parken, och ”vinsten känns
livsavgörande”.
Discgolfparken är hotad av Stockholms stads planer
på att anlägga en stor gravplats just där parken är
anlagd. Mats Löf hoppas att utmärkelsen Årets Park
ska få politikerna på andra tankar. ”Utnämningen
borde ta död på planerna” säger han.
Ur juryns motivering:
”Årets Park 2017 är en stor aktivitetspark med böljande
gräsmattor och stora höjdskillnader. Den ligger i Igelbäckens
kulturreservat mellan Järvas olika stadsdelar och är en av
Stockholms största parker.

Förbifart Stockholm

I juni gjordes de sista sprängningsarbetena för den
arbetstunnel som ska leda ner till huvudtunneln.
Under sommaren har förberedande arbeten för de
vägtunnlar som ska byggas mellan Hjulsta och Akalla
påbörjats. Här har man sprängt bort berg, och
transporterat bort massor och jord.
I Akalla byggs en betongtunnel och ett tråg, som
kommer att ansluta till bergtunneln. Under sommaren
har man fortsatt spränga bort berg och transportera
bort berg- och jordmassor för deponi. Under hösten
börjar arbetet med att gjuta bottenplattan för tråget.
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Det är ingen traditionell parkanläggning utan ett modernt
område där befintlig vegetation används och raffineras.
Parken bjuder på luftiga träddungar och täta naturdungar.
Utöver aktiviteten discgolf passar parken även för
promenader med eller utan hund, picknick, solbad och lek.
Det finns även ett café och fina utsiktsplatser att besöka”.
(Citat ur tidningen Mitt i, Linda Dahlin 28/9 2017

Intervju med Nyree och Roberto Ruiz
Roberto ville lämna landet för t.ex USA eller
Spanien. Han säger att det egentligen inte spelade
någon större roll vart han skulle komma, bara han
fick lämna landet. Man kunde lämna Kuba om
man hade en särskild inbjudan från någon i det
land man skulle till och det var en kompis som bjöd
in honom till Sverige.
”Jag ville verkligen lämna mitt hemland, trots att jag
var tvungen att lämna min familj och många
vänner.”, säger Roberto.

Det här är Nyree och Roberto Ruiz. De bor på
Torneågatan 68 sedan 2004. Nyree är aktiv i
trivselkommittén och Roberto arbetar med
bredbandsfrågor på uppdrag av styrelsen.
Nyree är administratör inom livsmedelsbranschen
där hon tillsammans med en kollega driver ett eget
företag. Roberto arbetar som tekniker inom ITbranschen.
Hur hamnade ni här i vår dal?
Vi har bott i Akalla sedan 1995, först ett par år på
Sibeliusgången och sedan på Nystadsgatan innan vi
hittade vårt radhus här 2004.
Roberto kommer från Kuba. Han berättar att inte så
många här känner till att Kuba är en diktatur.
Många ungdomar vill lämna Kuba på grund av
ekonomiska eller politiska anledningar, men framför
allt på grund av regimen.

akalladalen.nu
Glöm inte bort att komma ihåg att vi har en alldeles
utmärkt hemsida där Dennis lägger in nyheter som är
intressanta för oss i vårt område. Det kan handla om vår
samfällighet eller sådant dom är ointressant för oss i vårt
närområde.

Dennis Westin påminner oss om att man kan få
info om när Hemsidan uppdateras. Det innebär att
Webmastern skickar ut ett mail till er om när
hemsidan uppdateras. Ni kan också få info från
lokalpolisen varje fredag där de rapporterar om
oroligheter eller om det har hänt något i vår närhet.
Om ni ännu inte har anmält er till Akalladalens
mailtjänst, så gör det genom att skicka ett mail till
mail@akalladalen.nu med namn, adress och
mailadress så lägger han in er i sin mailinglista.
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Så träffades Nyree, som kommer från Gävle, och
Roberto och så småningom blev det giftermål och
två barn: Beatrice, nu 18 år och Edward 16 år.
Nyree blev ett kunnigt och positivt tillskott i
trivselkommittén för ca tre år sen. Hon drar sig inte
för att ställa upp, handla och fixa. En kreativ tjej
som dessutom är ”bra” på mobilträsket och har lärt
oss övriga i trivselgruppen hur vi enkelt kan jobba
med tex ”Whats app”… Något hon säger ofta är
”Det kan jag fixa! Det kollar jag upp!”
Nyree har också lagt upp den grupp på Facebook
som heter Akalladalens Samfällighet och där man kan
läsa och göra inlägg i frågor som berör vårt område.
Korta presentationer av övriga medlemmar i
trivselkommittén kommer i något av de närmaste
numren.

Akalladalen på Facebook
Nyree har skapat en grupp på Facebook. I den gruppen
kan man ta del av insändare eller själv skriva om något
som har hänt. Det är ett alldeles utmärkt sätt att förmedla
information om vårt område.
Om man vill kan man bli medlem och vara med i
informationsutbudet.
När man är inne i Facebook, sök på Akalladalens
Samfällighet och svara på frågan var du bor. Då kommer
Nyree, som är gruppens administratör att godkänna din
’ansökan’.

Nej, ICA blir kvar!
Rykten har gått att ICA Supermarket ska läggas ner!
Peter Johansson, nuvarande föreståndare,
berättar att han kommer att avsluta sin del i vårt
ICA den 1 november, men att det kommer en ny
föreståndare!
Så ”Lugn i stormen” det blir en fortsättning!

Säljes
Chicco bilbarnstol 200 kr
IKEA barnstol för användning vid matbord 50 kr
IKEA barnfåtölj 100 kr

Kontakta Dennis Westin, 070-214 10 74, på
Tavastehusgatan 13

Upphittat
Vem saknar en påse med en jättefin
baddräkt i, storlek 46. Tanktop och
bikinibyxor i vacker rosa färg.
Påsen hängde i A-garaget ca 3-4 veckor i
somras. Nu finns den här hos mig. Men
någon måste väl ha saknat den?
Hör av er till Kai, 073-641 21 42

PRO-tonerna
PROTONERNA är en en pensionärskör som övar
varje torsdag i Akalla By mellan kl 10.00 – 12.00. Vi
kommer att sjunga offentligt vid två tillfällen i höst.
Först sjunger vi måndagen den 20 november kl. 13.00
på en så kallad dagledigträff på Vasakåren,
Observatoriegatan 4, nära Odenplan.
Sedan sjunger vi julsånger och annat vid PRO:s
julavslutningen (endast för pensionärer) onsdagen den
29 november kl. 13.00 i Husby träff.
Om man vill gå på julavslutningen, måste man
anmäla sig till Harriet Fjellborg (PRO-kansliet), på
telefon 08-752 99 46.
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Styrelse, förlängda armar och trivselkommitté

Kontakter
Trivselkommittén

Akalladalens styrelse m.fl.

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

Ordförande
Sievert Balkeståhl

073- 0230980

Vice Ordförande
Dennis Westin

070-2141074

Kai Kjäll-Andersson
kaiis@bahnhof.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

Kerstin Nygren
kerstinnygren@hotmail.se
Tavastehusgatan 85
tel. 070-920 78 97
Nyree Ruiz Sundberg
nyreeruiz@gmail.com
Torneågatan 68
073-696 99 60

Servicepersoner

Elektriker

Serviceman
Sense Larsson

Ulvi Ipekci, Tavastehusgatan 19,
073-766 92 53, har åtagit sig att göra
elarbeten år föreningen på uppdrag av
styrelsen och via Sensé.

070-7501165

Bredbandsansvarig
Roberto Ruiz
070-109 07 00

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.
Trivselkommittén
önskar alla en skön
höst.
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Läs mer på vår hemsida
www.akalladalen.se

