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TRIVSELBLADET
Snart kommer våren…

Den blomstertid nu kommer...
Akalladalens samfällighetsförening - www.akalladalen.nu

Foto: Bosse Andersson

Presentation av familjen Thelander - Kargan
Presentaion

När just det här huset kom ut på nätet bestämde de sig
snabbt. ”Det här huset vill vi ha!” Mehrnoosh, som har
behållit sitt ”flicknamn” Kargar som efternamn, kommer
ursprungligen från Iran, men flyttade hit med sina
föräldrar 1982.
Johan är stockholmare sen födseln och är en inbiten
jazzälskare. Hans skivsamling är verkligen imponerande.
Det är som att komma in i grammofonarkivet på radion
för trettio år sedan. Hur håller han ordning på allt - tänker
jag, men han vet precis var allt ligger. ”Hela den här
hyllan är bara Lars Gullin” säger han stolt, här är EPskivor, singlar och på nedre botten i huset är ena
långväggen helt klädd med cd-skivor… Johan är
fritidspedagog och har arbetat i Sundbyberg, men är just
nu mellan jobb och hoppas kunna arbeta i Solna så
småningom.

I raden längst ner av radhus här i Akalladalen har
vi en alldeles nyinflyttad familj, närmare bestämt
på Tavastehusgatan 43. Det är Mehrnoosh och
Johan Thelander, båda i trettioårsåldern med två
barn. Leili, 2 år och Ossian, 11 år. De har varit ”ett
par” i sju år och gifte sig för fyra år sedan. De
berättar att de hade en fantastisk bröllopsfest i
Eggeby gård för fyra år sedan.
De kommer närmast från en trea i Tensta, men har
sneglat åt Akalladalens håll rätt länge. Mehrnoosh
föräldrar bor i Pargasområdet, så därför har
familjen ofta promenerat genom Akalladalen och
tyckt om det de såg.

Jag frågar Mehrnoosh, som arbetar som lärare på
Oxhagsskolan, om hon är lika jazzintresserad? ”Nej”,
säger hon, ”jag tycker mera om vanlig pop/rock och
numera är det mycket barnvisor eftersom Leili tycker om
det”.
Ännu har de dagis till Leili i Tensta och Ossian går i
Tenstaskolan. De räknar med att försöka flytta till något
dagis i Akalla. ”Men vi har köplats 20!”, säger
Mehrnoosh - och var Ossian ska gå är inte riktigt klart
än. Ossian var inte hemma när vi tog bilden.
Mehrnoosh pratar persiska med Leili för att hon ska lära
sig sitt hemspråk.
Vi grannar i Akalladalen säger ”Välkomna till vårt
område och vi hoppas att ni ska trivas.”
KKA

Kolla det växer…

Kasta pil - kan det vara något?
Trivselkommittén funderar på om det finns intresse
för att ordna dartkvällar någon kväll då och då. I så
fall kan vi höra med Akallahöjdens bostadsrättsförening om vi får hyra deras fina festlokal med
darttavla.
Ni som tycker det låter kul, hör av er till Trivselkommittén! Vi skulle också kunna ordna filmvisningar i samma lokal om det finns intresse och
om vi får hyra den förstås. Som sagt, hör av er till
oss.
Birgitta Fredander, Trivselkommittén

Foto: Birgitta Lindqvist
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Från samfälligheten

Från samfälligheten
Årets stämma den 27 mars

Facebook

Kom och lyssna på styrelsen när de berättar om vad
som har hänt i vårt område under förra året och vad
som planeras för i år.

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.

Tyck till och ge synpunkter på sådant som är viktigt
för dig och din familj. Ge förslag på förbättringar vi
kan göra tillsammans och om du tycker att vi borde
ha fler aktiviteter i föreningen för både vuxna och
barn. Årsmötet är ett jättebra tillfälle att mötas och
prata om idéer och annat!

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

Det här är en demokratisk rättighet och också en
skyldighet gentemot dig själv och där du har
möjlighet att påverka din miljö och ditt boende.
Missa inte det tillfället!
Mötet börjar kl 18.30, men redan kl 18.00 bjuder
Trivselkommittén på kaffe, te och smörgåsar. Vi
hoppas också på en kakbuffé, så Du får gärna ta med
ett fat med kakor, bullar eller annat gott.
Trivselkommittén

Städdag den 27 april
Särskild kallelse kommer från styrelsen. Trivselkommittén planerar som vanligt en närande och god
lunch!
Vi hoppas att städdagen blir välbesökt!
Garagestädningen sker maskinellt i år!
Höstens städdag är den 26 oktober. Pricka in i era
almanackor redan nu!

Kaffekonsert med PROTONERNA
Pensionärskören Protonerna träffas varje torsdag kl
10:00 – 12:00 och sjunger en massa fina sånger och
visor. Välkomna att vara med!
I år är vi dessutom många i kören som spelar
ukulele, se bilden nedan.
Varje vår försöker vi ha en KAFFEKONSERT i
Akalla By Kafé, 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!
KKA

Sopa ut från kanterna
Det är alltid bra att sopa lite utanför den egna
ingången. Försök att sopa ut sanden från kanterna till
tomterna., men INTE i högar, för då kan sopmaskinen
inte ta upp sanden.

Glöm inte bort böckerna i
gästgaraget!
Bokskåpet i gästgaraget finns fortfarande kvar.
Till brädden fyllt med böcker för alla smaker!
Plocka med dig hem, läs och njut. Och lägg dit
egna böcker om du vill.

Lördagen den 25 maj
kl. 14.00
Nya och gamla sånger
presenteras till kaffet

av
PROTONERNA
pensionärskören
som är fylld av
positiva endorfiner
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Arrangemangsgruppen Akalla by
Arrangemangsgruppen Akalla By

Akalla by - kulturgården i vår närhet - vår egen oas
Alla vi i Akalladalen som har barn eller barnbarn har alltid haft ett fantastiskt utflyktsmål med fin promenad
på köpet. En del av oss har bott här länge och fått en vana att gå till Akalla by för att leka, fika, titta på djuren
m.m. Du som inte har barn eller barnbarn går säkert ofta dit för att sitta i solen, fika, bara koppla av - eller så
borde du göra det. Följande viktiga händelser har vi vant oss vid:
Midsommarafton med resning av blomsterklädd stång. Fint att gå dit, man räknar med att det alltid
är något trevligt i Akalla by. Men har du tänkt på VEM är det som fixar stången, vilka reser den, vilka
plockar blommorna?
Valborgsmässoafton med brasan. Detta evenemang sköts av fotbollsklubben, alltså inte av
arrangemangsgruppen. Det är så många människor som kommer för att uppleva brasan, köpa lotter,
äta varm korv eller fika i kaféet. Vad kul att det ordnas varje år!
Akalladagen som brukar vara första söndagen i september. Då kommer många försäljare som hyr
sina bord, säljer sina varor som till exempel stickat, glassmycken, sockervadd, varm korv, lotterier,
hembakat stenugnsbröd i Hembygdsföreningens fina hus, trolleri på scenen med mera.
Julmarknad med samma ruljangs som ovan men med lite fler tomteluvor och julsånger.
Vi vill gärna ha dessa aktiviteter kvar, eller hur? Det är ideella krafter som håller i detta, alltså inte stött av
Stadsdelsnämnden. Nu är det så att det finns en ”arrangemangsgrupp”, men numera tyvärr bara med två
personer. De kan inte planera och genomföra alla dessa aktiviteter. Allt skulle gå mycket lättare om det var ett
gäng med engagerade personer, kvinnor och män. Gärna med nya fräscha idéer så att vår hembygds oas får
leva vidare och blomstra.
Vad skulle du kunna göra??
Hjälpa till med affischering, sälja lotter och medlemskort, vara med och förbereda inför marknader, plocka
blommor till midsommarstången, hjälpa till med stångresning…ja, det finns mycket mer att göra.
Betala in en årsavgift (100:-) till arrangemangsgruppen på plusgiro 83 25 689-1.
Kontakta Tommy Karlsson, 0705-97 54 42 eller Janne Bergman, 0705-24 38 47.

Begravningsplatsen på Järva

Begravningsplatsen på Järvafältet
Den 28 januari klubbade en nästan enig kommunfullmäktige
igenom att det blir en Järva begravnings-plats. Kyrkogårdens
första etapp kommer att ha plats för 2600 kistgravar. Bygget
startar i höst.
Det framtida gravfältet är ett ”politiskt minfält” där många har
haft synpunkter framför allt på läget. Nätverket Låt Parken leva
och medlemmarna i Järvas Discgolfpark har under flera år
bestridit planerna eftersom de anser att det inkräktar på parkens
värdefulla miljöer. Beslutet att discgolfklubben nu måste lämna
området har väckt mycken ilska.
Föreningen Låt Parken Leva skriver i ett lite drastiskt inlägg på
Facebook ”Den grönblå majoriteten i Stockholm vill släppa loss
helvetet i paradiset.” Gruppen manifesterar sitt motstånd genom
att sätta upp lappar på träden runt om som uppmanar till
”trädadoption”.
Mats Löf startade discogolfparken 1994 och anser förstås att
begravningsplatsen är ett angrepp på hans livsverk. ”Jag har blivit
behandlad som en rättslös och kastlös person. Jag förlorar mitt liv
och min försörjning och staden förstör en park för allmänheten.”
Ida Persson i tidningen Mitt i Kista frågar honom ”Kan du förstå
dem som vill begrava sina släktingar nära sina hem?” Han svarar
”att det hade varit bättre att lägga begravningsplatsen några
hundra meter västerut, så kunde vi haft kvar en anläggning i
världsklass”. Stockholms stad ska erbjuda Mats Löf en alternativ
plats för discgolfparken.
Källa: Mitt i Kista 19 februari 2019

Foto: Järva discgolfpark
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Startskott för utbyggd tunnelbana
I måndags den 4 mars gick det officiella startskottet
för utbyggnaden av tunnelbanan i länet. Den blå
linjen ska förlängas i båda ändarna och en ny, gul,
linje ska byggas.

Självkörande bussar i Akalla
Under nästa år kommer självkörande bussar att
trafikera sträckan mellan Akalla och Barkarby.
Försöket kommer att genomföras i två steg och
det första blir utan resenärer. Under den andra
fasen i försöken väntas omkring 300 resenärer
dagligen utnyttja bussförbindelsen. För
säkerhets skull kommer bussarna att ha en
säkerhetsförare för att övervaka trafiken och
bistå resenärerna.
Kraven på de autonoma bussarna kommer att
vara lika hårda som den övriga trafiken vad
gäller tillgänglighet, säkerhet och tillförlitlighet.
Det skriver kollektivtrafikoperatören Nobina i
ett pressmeddelande.
Vi i Kista

Klockan 11.27 sprängdes det för en tunnel under
Barkarbyfältet, och just förlängningen av den blå linjen
från Akalla till Barkarby är en av de nya
tunnelbanesträckningarna.
Det ska också byggas en ny gul linje från Arenastaden
till Odenplan. Den blå linjen ska också förlängas från
Kungsträdgården till Nacka och till Söderort. Även
depån i Högdalen ska byggas ut.
Byggtiderna planeras till mellan sex och åtta år och
budgeten, som staten, regionen och berörda kommuner
står för, är på 30 miljarder kronor. Samtidigt ska man
bygga drygt 80 000 nya bostäder i de berörda
kommunerna.
Så småningom ska det också bli en ny linje mellan
Fridhemsplan och Älvsjö med sex nya
tunnelbanestationer, men det ligger längre fram i tiden.

SVT Nyheter

Fynda!
Janne Gröndahl säljer två set golfklubbor med
bagar - ett dam- och ett herrset, ej helt kompletta.
Herrklubborna är obetydligt begagnade på
längden…
Janne säljer också en äkta Burberry vinterrock,
mörkblå, stl 52/54, obetydligt begagnad.
Mobil: 076-167 98 64

Foto: Nyree Ruiz Sundberg
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Trivselkommittén

Akalladalens styrelse

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

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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