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Information från styrelsen
Sortering av matavfall

Hemsidan

Föreningen har fått en skrivelse från kommunen om
insamling och hämtning av matavfall. Kommunens
förslag var att ställa ut 140 liters behållare för
matavfallet som skulle hämtas en gång i veckan. De
skulle placeras bredvid våra markbehållare. Men
styrelsen tyckte inte att det var ett bra förslag. Dels finns
det en stor risk för lukt från matavfallet om det ska stå en
hel vecka, speciellt under sommaren. Det finns också risk
för att det kommer att hamna annat i tunnorna än
matavfall, för att inte tala om risken för att tunnorna
välter omkull och innehållet sprids så att fåglar och
råttor kommer och förser sig. Styrelsen tyckte dessutom
att det är en oestetisk lösning.

Dennis som sköter vår hemsida, berättar att den
kommer att utsättas för en ansiktslyftning och
moderniseras

En annan lösning, som bland annat finns på Ekerö, är
att använda en annan färg på påsar med kompost som
slängs med det vanliga avfallet och sedan sorteras ut.
Styrelsen har påpekat det för vår kommun.
Det finns ju också möjlighet att själv kompostera sitt
matavfall, men då krävs speciella komposter och förstås
plats på tomten.

Årsmöte 2019
Boka redan nu den onsdagen den 27 mars för
stämman avseende 2018. Styrelsen återkommer med
mer information längre fram.

Bra böcker i gästgaraget
Ni har väl inte glömt att titta in i Gästgaraget där det
finns ett vitt skåp fyllt med spännande litteratur. Bara
att ta för sig och förstås att lämna egna bidrag!

Tagen på bar gärning…

Fortum
Fortum följer vår värmeförbrukning och ger oss råd om
det är något som vi behöver åtgärda vad gäller fjärrvärmen.
Vi har fått en inbjudan från Fortum till den årliga
’hälsoundersökningen’ av vår undercentral. Då kommer
firman Armatec att kontrollera om vår fjärrvärmeförbrukning är normal. Samtidigt kontrollerar de
inställningar och tekniska parametrar för att se om något
behöver bytas ut.
Gästgaraget rensat från lappade bilar
Idag har jag träffat Apcoa - vårt parkeringsbolag - gett
dom nya taggar och gått igenom p-rutinerna på nytt.
F.r.o.m. nu kommer dom att dagligen kolla parkeringen
även i gästgaraget.
BMW:n som står där får en p-bot idag. Flyttar inte
ägaren den, är den bortbogserad inom tre veckor.
Kan säkert bli lite reaktioner på att man plötsligt får
böter i garaget, men det får vi ta.
Apcoas kontaktperson var mycket tillmötesgående och
vill gärna ha ett gott samarbete. Vi fick även förslag om
att vi ska införa avgift via sms men jag sa att vi avvaktar
med det.
Mats Lundgren
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Denne man sågs nyligen ta sig an fasaden på Bgaraget. Han var, förutom nödiga arbetskläder väl
avpassade för den pågående aktiviteten, utrustad
med såväl starka medel som trasor. Enligt utsago
var han utsänd från Akalla Kladd & Kludd och
hade uppdraget att rengöra fasaden från den
konstnärliga utsmyckning som densamma någon
månad tidigare fått i vackert silvergrå färg, av för
oss okänd konstnär.
Fasaden är nu av representanten för Akalla Kladd
& Kludd återställd till i det närmaste ursprungligt
skick.

Stoppa tjuven!
Stoppa tjuven - tips

Det är enkelt att starta Grannsamverkan

Se till att ha ett lås avsett för ytterdörrar och ha
gärna dörren låst även om du är hemma. Du hittar
olika typer av lås för ytterdörrar i If Säkerhetsbutik

För att starta Grannsamverkan i området där du
bor kan du och dina grannar kontakta polisen
genom att ringa 114 14. Polisen kommer att se till
att ni får den kunskap och hjälp ni behöver för att
komma igång.

Bor du i hus eller har lägenhet i markplan ska du
ha lås även på fönster, balkong- och altandörrar.
Starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde.
Märk dina värdesaker med MärkDNA och skriv
upp dem på en inventarielista. Sätt upp
MärkDNA-dekaler på utsidan av bostaden, det har
en avskräckande effekt enligt kriminologerna vid
Malmö Högskola.
Låt inte värdesaker ligga framme så att de syns
genom fönster och altandörrar. Förvara gärna
dyrbara smycken, pass och andra värdesaker i
kassaskåp, säkerhetsskåp eller bankfack.

Så tänker en inbrottstjuv
Ett sätt att lära sig hur du kan undvika inbrott i
bostaden är att sätta sig in hur en inbrottstjuv
tänker. Vad är det som gör att de väljer att göra
inbrott hos dig och inte hos grannen?
Svenska Stöldskyddsföreningen har gjort en film
där Anders, en före detta kriminell, berättar hur
en tjuv tänker. Se gärna den!

Lås fast cyklarna om de förvaras utomhus. Samma
sak gäller för stegar.
Se till att du har bra utomhusbelysning vid alla
entréer till huset. Det finns sensorstyrda lampor
som tänds när någon närmar sig dörren.
Installera inbrottslarm med utomhussiren om du
bor i hus.
Låt bostaden se bebodd ut även om du är bortrest.
Använd timer till belysning, låt kläder, böcker och
tidningar ligga framme så att det ser ut som att du
är hemma. Be någon ta hand om posten, skotta
snö på vintern och klippa gräset på sommaren, och
lägga sina sopor i din soptunna etc.
Hemförsäkringen, villaförsäkringen och fritidshusförsäkringen gäller för inbrott och skador efter
inbrottsförsök. Försäkringen kan aldrig ersätta
annat än den ekonomiska förlust du lider efter ett
inbrott eller en stöld. Därför är det viktigt att du
gör det du själv kan för att förebygga inbrott och
på så sätt minska risken för att just din bostad eller
ditt fritidshus blir utsatt.
Grannsamverkan minskar risken för
inbrott
En fungerande, aktiv grannsamverkan sänker risken
för inbrott med upp till 26 procent enligt statistik
från Brå, Brottsförebyggande rådet. Nyfikna
grannar som lägger sig i är ett bra sätt att hålla
tjuvarna borta. Tjuvar vill jobba ostört utan att
någon ser dem eller frågar vilka de är.
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Under det mörka vinterhalvåret
ökar risken för inbrott med 65 %

150 nya lägenheter på Akalla torg
Saxat från Mitt i Kista
150 bostäder planeras i Akalla, där nuvarande
ICA-butik är belägen i centrum.
– Avsikten är att riva butiken och uppföra nya
byggnader med butik i bottenplan mot torget,
säger Tobias Gunnarsson, vid exploateringskontoret.

Ash - iransk nudelsoppa
Här kommer receptet på den väldigt goda nudelsoppa som
vår granne Taghavi Nooraldin hade lagat till oss på
städdagen. Vi kan verkligen rekommendera ett besök i hans
restaurang i korsningen Kista Alléväg och Borgarfjordsgatan.

För fyra år sedan presenterades planer för att bygga
bostäder ovanpå Ica-butiken i Akalla centrum.
Nu är det dags igen.
Den här gången är det byggföretaget SSM som
planerar 150 lägenheter och cirka 1 200 kvm lokaler.
Det ska uppföras i fyra huskroppar med garage och
handel i bottenplan. I dag finns förutom
matvarubutiken, tre mindre lokaler, parkeringsplats
och ett garage på tomten.
– Avsikten är att riva butiken och bygga nytt för att
konstruktionens ska hålla, säger Tobias Gunnarsson,
vid exploateringskontoret.
Mitt i har varit i kontakt med ansvariga för matvarubutiken i Akalla. De vill inte kommentera, men säger
att deras intentioner är att stanna kvar i Akalla.
Något annat som man kommer att behöva ta hänsyn
till är att gränden mellan tomten Mariehamn 1 och 2
byggs om till lokalgata och förlängs upp till
Sibeliusgången. Lokalgatan ska bli allmän. Allmän
fordonstrafik ska fortsatt inte vara tillåten på
Sibeliusgången.
Vändplanen i södra delen av Mariehamn 1 kommer
också att behöva flyttas, något som man enligt tjänsteutlåtandet kommer att utreda vidare.
Flera turer kring centrumbygget
2014 ägde Fondex tomträtten och planerade att
bygga i centrum. De sålde sedan till D Carnegie som
inledde samtal med exploateringskontoret i
Stockholm om att bygga bostäder där.
Förra året sålde D Carnegie tomten till byggföretaget
SSM som hoppas på byggstart år 2021 och första
inflyttning bedöms till år 2022/2023.
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Ash – iransk nudelsoppa, 4 personer
Ingredienser:
1 msk smör + olja (eller ”såsbas” om du har det)
4 st finhackade gula lökar
1 msk gurkmeja
1 msk hackad mynta
1 tsk röd paprikapulver
1 tsk svartpeppar
1 msk vetemjöl (om du vill ha en redd soppa, annars
går det bra utan)
½ knippe Torkade grönsaker för Ash (finns på iranska
butiken Caspian i Kista)
½ burk vita bönor (vanliga, inte i tomatsås!)
½ burk kikärtor
½ burk röda bönor
½ burk linser
1 msk grönsaksbuljong
Nudlar (Gärna Pottage macaroni)
Gör så här:
Bryn löken i smör & olja.
Tillsätt gurkmeja och mynta och rör ihop.
Tillsätt paprika och svartpeppar och rör ihop.
Rör i mjölet. (strunta i mjölet om du vill ha en klar
soppa)
Häll över ca två liter kokande vatten, lite i taget och
rör ut vartefter.
Tillsätt de torkade grönsakerna (bryt i bitar) och låt
småkoka i ungefär 10 minuter.
Häll i bönorna, kikärtorna och linserna och låt koka
upp igen.
Häll i grönsaksbuljongen och rör ut.
Bryt ned lite lagom med nudlar i 2-3 cm stora bitar.
Koka enligt anvisningen på nudlarna och servera.

Samling vid pumpen – flaggstången!
Lördag den 1 december kl. 10:00 tänder vi ljusgranen
i ﬂaggstången i slingerbulten, och intar lite glögg och
pepparkakor!! Bosse kommer aB tutelituta några
glada jullåtar.
Alla ombeds öva på
/:Hej tomtegubbar slå i glasen
och låt oss lusEga vara :/
En liten Ed, vi leva här
med mycken möda och stort besvär.
Hej tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lusEga vara!
Ta med diB varmaste leende och din gladaste uppsyn
Och ﬁra in julen med oss

Trivselkommittén
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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

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
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

www.akalladalen.nu
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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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.nu

Vi har en grupp på Facebook
- Akalladalens Samfällighet I den kan man följa med vad som händer
och själv göra inlägg.
Tag kontakt med Nyree för att bli medlem

