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Akalla bys arrangemangsgrupp

Trivselbladet

Vi söker just dig som eventuellt är nyinflyttad i
området, som kan/har lust att hjälpa till i Akalla
By's Arrangemangs-grupp!
Arrangemangsgruppen består av frivilliga krafter,
boende i området, samt representanter från de
olika föreningarna i byn. Tillsammans håller vi i
olika traditionella arrangemang såsom
Midsommarfirande, Höstmarknad samt
Julmarknaden. De flesta arrangemangen, är
riktade till barnfamiljer från Järva området, men
givetvis även till stressade storstads-bor i hela
Stockholm.

På årsmötet ställde vi frågan om vi ska fortsätta
med att göra dessa ”blad”. Alla tyckte det.
Men vi vill gärna ha hjälp med att hitta på vad
det ska stå i bladet för att det ska vara intressant.

Många tror att aktiviteterna i Akalla by sköts av
stadsdelen, men så är inte fallet. Det är ideella
krafter, som dock börjar sina lite.
Problemet är helt enkelt att vi som genomför
dessa tillställningar börjar bli för få, för att ha
möjlighet att på bästa sätt genomföra dessa
aktiviteter. Vi får ingen ekonomisk hjälp från
stadsdelen, utan förlitar oss på sponsorer (bl.a.
Akalladalens Samfällighet), samt egna initiativ.
Som de flesta vet så är Akalla By en uppskattad
oas, för både unga och gamla.
Vi skulle behöva få in lite nya krafter som kan
hjälpa oss att genomföra de olika aktiviteterna.
Är det någon av er, som vill hjälpa oss, så skulle
vi uppskatta detta enormt mycket. Det kan räcka
med att ni kan ställa upp ett par timmar, på någon
av arrangemangen t.ex. affischering, sälja lotter
och medlemskort, förbereda lite inför olika
marknader e.t.c.
Kontakta gärna
Janne Bergman 0705-243847
janne@bergmanreklam.com
eller
Tommy Karlsson 0705-975442
tommy.carlsson@akalla.st
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Skicka gärna in kortare artiklar, roligheter,
funderingar, pekpinnar, glädjeyttringar, händelser
Under dessa rubriker kanske:
KÖPES
SÄLJES
SKÄNKES
FUNDERING PEKPINNAR TJOHOO

Loppis
Vill man ha Loppis igen…. Förra årets Loppis
var inte särskilt välbesökt, men de som hade
ansträngt sig och gjort iordning prylar tyckte att
det var kul. Dagen avslutades också med
korvgrillning på ängen. Många har haft
synpunkter: ”Hellre en annan dag”, ”Bättre att ha
allt på ängen.”
Beträffande den senare synpunkten så blir det ju
mycket att bära på och släpa ner till ängen. Har
man det utanför sitt hus så är det mycket enklare.
Skicka gärna dina synpunkter till någon i trivselkommittén.

Belysning
Ulvi, elektrikern, meddelar att han har satt in
nya LED-lampor vid Tavastehusgatan 58-60
och Torneågatan 84. Dessa ger bättre ljus än
de gamla lamporna.

Städa efter renoveringar
Inne på ICA för lite påskhandling träffar vi på en
engagerad radhusgranne. Han uppmanar oss att
skriva nånting skarpt om att ni alla som bygger
om, tapetserar om, målar etc borde försöka få
bort allt skräp från era fram- eller baksidor.
Tydligen ligger det mycket jox kvar efter
renoveringar vilket stör intrycket av ett fräscht
område. Vi är ju ändå en samfällighet där vi har
ett gemensamt intresse av att ha det snyggt runt
omkring oss.
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Från samfälligheten

Från samfälligheten
Rapport från årsmötet

Facebook

Kära grannar!

Gå med i Akalladalens Facebook-grupp. Det är
flera som skriver aktuella saker där och det är kul
att gå in och kolla vad som händer.

På årets årsmöte för samfälligheten var bara 44 av
176 fastigheter representerade... En fjärdedel av
oss inser vilken förmån det är att ha en fungerande
samfällighet. En fjärdedel...
Visst, några av de övriga 75 procenten var säkert
sjuka, andra ensamstående som inte kunde lämna
barnen hemma, några jobbade, några var bortresta
och några är för gamla för att orka.
Men alla andra! Var var ni?!
Alla vi som bor i Akalladalens samfällighet ingår
automatiskt i samfälligheten. Det innebär att det
finns en styrelse och en mängd volontärer som
samverkar ideellt för att vi ska få en så bra
närmiljö som möjligt, till så låg kostnad som
möjligt. Men... Det betyder inte att du bör lägga
dig på sofflocket och bara njuta av andras
engagemang!
Vi - många frivilliga, lägger ner några timmar i
månaden på att vi alla ska ha det bra här. Det enda
ni behöver engagera er i är ett par timmar om året
- genom att vara med på städdagarna, och på
årsmötet. Och känner du att du vill vara med och
påverka, och hjälpa till, så välkomnar både
styrelsen och trivselkommittén frivilliga med
öppna armar! NSR

Kaffekonsert med PROTONERNA
Pensionärskören Protonerna träffas varje torsdag kl
10:00 – 12:00 och sjunger en massa fina sånger och
visor.
Varje vår försöker vi ha en KAFFEKONSERT i
Akalla By Café, det har blivit en fin tradition. Det
vore roligt om många kommer och lyssnar på oss.
Förra året var det inte några sittplatser kvar…
Kaffet med tilltugg köper man själv. Man kanske
till och med får vara med och sjunga på någon
välkänd sång!

Leta rätt på gruppen Akalladalens samfällighet på
FB. Ansök om medlemskap i gruppen genom att
svara på två frågor. Då godkänner Nyree din
ansökan

Städdag den 28 april
Särskild kallelse kommer från styrelsen. I vanlig
ordning planerar Trivselkommittén en närande och
god lunch.
Vi hoppas att städdagen blir välbesökt!
Garagestädningen sker maskinellt i år!
Bygglovsfoldern från Boverket ”Får jag bygga?”
kommer att finnas att hämta på städdagen.
Höstens städdag är den 27 oktober. Pricka in i era
almanackor redan nu!

Sopa ut från kanterna
Sopning är beställd och det kan komma bli när som
helst. Försök att sopa ut sanden från kanterna till
tomterna., men INTE i högar, för då kan sopmaskinen
inte ta upp sanden.

Kaffekonsert
i Akalla By

lördag den 2 juni
kl. 1400
Liten konsert med pensionärskören
PRO-tonerna.
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Presentation
Presentation

Anna-Lena och Norbert Bucher
Det här synnerligen trivsamma paret har bott på
Tavastehusgatan sedan 1991. Innan dess bodde
de först i studentlägenhet i Rinkeby, sedan på
Sibeliusgången och även i Trädgårdsstaden
innan de hamnade här i vår dal! Mellan varje
flytt åkte de runt och ”rekade” på lämpliga hus
och är idag så glada att de hittade till Tavastehusgatan.
Den spännande historien börjar med att de
träffades i London där Norbert var souschef på
ett stort hotell - The Londoner. På samma hotell
fanns den blonda svenska Anna-Lena som
”chamber maid”. Kärleken drabbade dem - en
brunbränd, blond österrikare från Altenmarkt i
Österrike och den lika blonda Anna-Lena från
Sverige möttes i hotellets personalkantin.
Efter fem år i London flyttade Norbert våren
1970 till Sverige där han började jobba på
Brända tomten och sedan på Esso Motorhotell,
(nuvarande Järva krog). Han fortsatte sedan till
bland annat FMV, Pripps personalrestaurang
och så småningom blev det Electrolux
personalrestaurang i Stadshagen.
Anna-Lena lämnade London sommaren 1969
för att börja läsa engelska, svenska och
historia på universitetet, först i Uppsala och
sedan i Stockholm. Började arbeta 1973 på
Terminologicentrum TNC. Där sysslar man
med att reda ut begreppen inom olika
fackområden (t.ex. olika teknikområden, hälsooch sjukvård) för att språket ska bli så entydigt
som möjligt, utan missförstånd. Här blev AnnaLena kvar ända fram till sin pension och de
sista 14 åren var hon VD för företaget.
”Det var ett roligt jobb” säger Anna-Lena,
”fantastiskt att få samarbeta med människor
inom vitt skilda fackområden".
Under tiden hann de med att få två flickor, Elin
och Maria, och numera är de alldeles nyblivna
morföräldrar till en liten Rufus! Deras främsta
intressen – förutom barn o barnbarn – har varit
skidåkning, både slalom och längdskidor och
långfärdsskridskor. De reser så ofta de kan till
Österrike.

Sedan Norbert fick sin Parkinson-diagnos 2012 är de
mycket aktiva i Parkinsonföreningen Solna/Sundbyberg, där Anna-Lena är sekreterare i styrelsen. De är
även aktiva i områdesaktiviteter på hemmaplan.
Norbert var tidigare med i trivselkommmittén och
ställer upp där det behövs.
Anna-Lena är medlem i den glada pensionärskören
PROTONERNA. Norbert är aktiv i AK 98, vår
förnämliga bangolfklubb i Akalla by. KKA

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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Nästa gård

Hästa gård
Nu är djuren borta från Järvafältets
ekolantbruk.
Hästa gård tömdes på djur och personal i
december och står nu tom i väntan på att
staden upphandlar en ny entreprenör som
kan driva gården. Men Peter Saarikoski på
Naturskog AB, som arrenderat gården de
senaste fem åren, är kritisk mot hur
Trafikkontoret hanterade uppsägningen av
deras kontrakt.
– Vi hade ju hoppats på att få vara kvar, säger
han.

Här brukade över hundra kor bo. Foto: Moa Ferm/SVT
Men nu står gården tom, kunde de inte fått vara kvar
tills upphandlingen var klar?

Intill Akallalänken på Järvafältet ekar Hästa gård
tomt. Här betade tidigare över hundra kor och ett
femtiotal får. Det ekologiska lantbruket var ett
populärt utflyktsmål. Men nu har djuren och
Naturskog AB, som arrenderat gården sedan
Stockholm 4H gick i konkurs 2013, tvingats
flytta.

– Deras avtal gick ut nu sista december och vi ville
inte förlänga det bara i några få månader. Det kan
uppstå sådana här mellanperioder ibland och vi ska se
till att det kommer folk på plats, säger Bodil
Hammarberg, vid Trafikkontoret.

– Det känns jobbigt att vara tillbaka här nu när
det är så här tomt, vi ville ju vara kvar och ett tag
så verkade det så, men så blev vi uppsagda utan
förklaring, säger Peter Saarikoski, tidigare vd på
Naturskog AB.

Staden planerar att driva gården på ett liknande sett
som tidigare.

Peter Saarikoski hoppades på att få fortsätta
driva Hästa gård.

När kan gården börja användas igen då?

Nu när våren kommer får de många samtal från
boende i området som undrar vart de tagit vägen.
– Ja alla är förundrade, de tyckte att
det var så trevligt här med djuren.
Alla undrar vad som har hänt och
varför, säger Peter Saarikoski.
”Måste upphandla om skötseln”
Bodil Hammarberg som är projektledare på
Trafikkontoret menar att det hela tiden varit
tydligt att en upphandling skulle komma.
– Det krävs av oss enligt lagen om offentlig
upphandling och Naturskog är välkomna att göra
ett anbud som alla andra, säger hon.

Planerar liknande verksamhet

– Spånga gymnasium vill komma tillbaka och driva
sin djurskötarverksamhet till hösten och vi kommer
även rusta upp byggnader, säger Bodil Hammarberg.
– Beroende på hur upphandlingen går, vem som
vinner den, så kan det ju bli redan till sommaren,
säger Bodil Hammarberg.
”Växer igen utan djur”
Peter Saarikoski som känner till marken väl betonar
att det är viktigt att det betar djur på Järvafältet, som
är ett kulturreservat.
– Det går inte att sköta de här markerna utan djur, det
kommer växa igen, djur måste hit, säger han.
Man kan se videon i ABC:s reportage från Hästa gård
2011. Gå in på Akalladalens hemsida, klicka på
Aktuellt för att se.
Källhänvisning och tillstånd från
Moa Ferm, videojournalist, Sveriges Television AB
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Förbifart Stockholm
Förbifart Stockholm går i tunnel under Järvafältet och nedsänkt i tråg förbi Akalla.
Trafikplats Akalla kommer att ansluta till Hanstavägen.
I Häggvik kommer Förbifart Stockholm att ansluta till den befintliga E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och
det lokala vägnätet.
Under november 2017 flyttades E4 till ett första provisoriskt läge, detta för att möjliggöra anslutningen av
nya Förbifart Stockholm till befintlig E4. Omledningen var den första i raden av trafikomläggningar som
krävs för att bygga den nya Trafikplatsen Häggvik.
Sedan mitten av januari har NCC valt att pausa bygget i Förbifart Stockholms
entreprenad vid Häggvik. Bakgrunden till pausen är att NCC anser att de
arbetshandlingar som ligger till grund för bygget är bristfälliga och att det inte har
funnits förutsättningar för att driva arbetet vidare. Vi delar inte den uppfattningen
men Trafikverket och NCC har nu enats om hur de tillsammans ska driva arbetet
vidare. Det är än så länge för tidigt att säga när produktionen kan komma igång.
De arbeten som kommer att utföras under 2018 är bland annat
berg- och jordschaktning, för att kunna påbörja arbetet med att gjuta
två stycken 200 meter långa betongtunnlar. Tunnlarna kommer att
bli den sista delen av Förbifart Stockholm som ansluter till den
befintliga E4:an.

Trivselkommittén

Akalladalens styrelse

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

6

