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TRIVSELBLADET
Läs om Akalladagen

Den blomstertid nu kommer...

Akalladalens samfällighetsförening - www.akalladalen.nu
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Akalladagen
Akalladagen, är en mångårig tradition som började när
området var ganska nytt. De första åren vigde dåvarande
kyrkoherden i Kista, Stig Jonsson, ett brudpar utomhus
varje år vid det stora träkorset. En av våra grannar i
området, Kerstin Hult, gifte bort sin dotter Lena vid den
första Akalladagen 1976, som var det allra första tillfället.

Du är väl med i Arrangemangsgruppen som gör ett
jättearbete med att bevara Akalla by och ser till att vi
får ta del av alla gamla fina traditioner och andra
aktiviteter? Alla i vårt område borde vara
medlemmar. Det är en liten men välbehövlig peng
för att bevara denna kulturby och de aktiviteter som
Arrangemangsgruppen anordnar. Sätt in årsavgiften,
100 kr, på plusgiro 8325689-1. DU kan också vara
med och hjälpa till!

Arrangemangsgruppens
ledande och starke män,
Janne Bergman och
Tommy Karlsson

Brudparen åkte i hästdragen vagn med
bröllopsföljena gående efter och var ofta klädda i
folkdräkt eller tidsenliga kläder. Därefter var det
bröllopsfest ute i trädgården nedanför Storgården.
Denna stora festdag som har engagerat många i vårt
område, avslutades under de första åren med att
Bosse Andersson spelade näverlur från den lilla
berghällen i byn. Vi kanske kunde få höra det igen?
Det var ett behagligt sensommarväder, sol varvat
med några få droppar regn. Flera försäljningsbord var
belamrade med allehanda hantverk och höstbetonade
godsaker som saft, marmelad, brända mandlar och
mycket annat. I ett av stånden såldes stenugnsgräddat
bröd som enligt traditionen är bakat i
hembygdsgården. Mannen som cyklar på den gamla
cykeln har nog varit med sedan starten, så även i år.

Städdag den 19 okt

I år var det också möjlighet att hyra bord på
loppismarknaden. Det var några som hade gjort slag i
saken, rensat ut på vinden, hyrt bord och hade tagit
med sig lite av varje till försäljning.
I sädesmagasinet dukades det upp med bullar och
annat gott som avåts vid borden utanför. En del valde
att gå till caféet där man som vanligt kunde beställa
läckra sallader eller smörgåsar… eller en helt vanlig
varmkorv.

Vi ser fram emot en trevlig dag när alla i vårt område
kommer och är med och jobbar. Ni som är nyinflyttade
- tag chansen att lära känna era grannar under
gemytliga former.
Det är samling vid gästgaraget för information och
utdelande av lotter för de som deltar kl 9.30.
Kl 13.00 bjuder Trivselkommittén som vanligt på en
god och närande lunch. Lunchen avslutas med
lottdragning med spännande priser.
Sedan får man gå hem till sin egen tomt och göra lite
fint.
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Information från styrelsen
Varmvatten och värme

Klipp gärna era häckar

En servicetekniker har varit här och bytt ut servoenheten i undercentralen, så nu ska varmvattnet i våra
kranar fungera normalt igen.

Många häckar hänger ut över promenad/cykelvägen
och man måste böja sig kraftigt framåt när man cyklar
förbi för att inte en gren ska fastna i hjälmen.
Livsfarligt.

Värmen är påsatt i våra radiatorer. Dock är det så, att
om det är varmare ute än 17 grader, så släpps värmen
inte fram till våra element. Det är bara om det är
kallare än 17 grader ute som det kommer någon värme
i våra element.

Det finns inom samfälligheten inget ”skönhetsråd”
som kan påpeka vad som inte ser bra ut, utan varje
fastighetsägare har ansvar för sin tomt och för allas
vår trevnad i området.

De som tycket att det är för kallt inomhus, kan tända
många lampor eller sätta på ugnen med öppen
ugnslucka någon timme – det ger mycket värme i
huset.

Järva utomhusbad klart 2020
Publicerad den 22 juli, 2019 Reportage

Just nu pågår byggnadsarbetet med Järva utomhusbad.
Anläggningen invigs nästa år och kommer att erbjuda tre olika bassänger för besökarna.
Efter sommarledigheten inleddes idag det fortsatta arbetet med utomhusbadet på Järvafältet. Badet är placerat vid
Akalla 4:1, nära Eggeby gård. Där kommer besökare ha tillgång till tre olika typer av bassänger. En större bassäng
som är tvådelad med avskiljande vägg, en undervisningsbassäng och en plaskbassäng för de yngre besökarna.
Utomhusbadet kommer att vara tillgängligt under sommarmånaderna för allmänheten och för simskoleverksamhet.
Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta är i dagsläget de enda stadsdelarna som saknar tillgång till ett utomhusbad.
Stockholms stad som genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen är ansvarig för projektet, vill att alla ska
ha möjlighet att lära sig simma. De menar att ett utomhusbad ökar möjligheterna för barn att lära sig simning,
vilket också har en direkt påverkan på barns studier, då simkunnighet är en nödvändighet för att få fullständiga
grundskolebetyg. Järva utomhusbad kommer att stå klar i år, men invigs våren 2020.
Nyhetsbyrån Järva, Eleni Terzitane

Bokashi
Ett sätt att ta hand om sina matrester och
göra dem till matjord på bara några veckor
Vi har ju inte något system i vår förening för att ta till
vara våra matrester ännu. Det känns lite frustrerande
för många och då kanske Bokashi kan vara något att
pröva. Det är en japansk metod som fermenterar
matrester och gör dem till fin matjord. Det är inte
svårt, men man behöver speciella komposthinkar som
sluter tätt och som man kan tappa ur restvatten som
bildas vid fermenteringen. Det finns Bokashi start kit
på nätet för knappt tusenlappen.
När hinken är full ska den stå 2-3 veckor inomhus.
Sen är det bara att gräva ned komposten i
trädgårdstäppan, rabatter mm.
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Efter ett par veckor är det en fin och näringsrik jord.
Restvattnet kan man till exempel använda som
gödning i blomkrukor.
Är det någon som har prövat och vill berätta om sina
erfarenheter?
Birgitta

Begravningsplats eller DiscGolfPark?
Häromdagen anordnades ett möte på DiscGolfParken
som en protest mot att Stockholms stad vill bygga en
begravningsplats där. Man delade ut ett informationsblad med argument för varför man inte vill att staden
ska bygga en begravningsplats där DiscGolfParken
ligger.
I informationsskriften kan man läsa:
Stockholms Kyrkogårdsförvaltning vill gräva upp
parken och bygga begravningsplats. Men platsen
passar inte för begravning. Granholmstoppen är en
kulle av tippmassor, skräp och gifter. Att gräva här
blir dyrt. Kyrkogårdsförvaltningens förslag som
kallas ”Öarna” kostar 40 gånger mer per gravplats än
Stockholms senaste begravningsplats
Strandkyrkogården.
Skattebetalarnas pengar kommer att slukas av den
kostsamma masshanteringen, av 10 000-tals
lastbilstransporter på nya bilvägar in i Järvas
kulturreservat och upp på kullen. Pengar som borde gå
till en fin begravningsplats istället.

Nätverket Låt Parken Leva föreslår att en värdig
och fridfull begravningsplats byggs mellan parken
och Hästa gård, på lämplig ren och platt mark som
inte används idag. Vårt förslag ”Fred” ger liksom
”Öarna” 9000 kistgravar, minneslund och
ceremonibyggnad, men tar mindre plats, kostar
mindre, har bättre kommunikationer, kräver inga nya
bilvägar och kan byggas klart på några få år.
”Öarna” skulle däremot plåga järvaborna med
byggkaos i över 50 år, etapp för etapp.
Förslaget ”Fred” innebär också att Järva
DiscGolfPark kan leva vidare.
I bladet uppmanas de som vill att planerna ändras och
att man flyttar begravningsplatsen till ett annat ställe,
att skicka e-post till politiker i Stadshuset som kan
flytta begravningsplatsen.
dennis.wedin@stockholm.se
daniel.hellden@stockholm.se
joakim.larsson@stockholm.se
Skriv ”Jag vill ha Fred på på Järva”.
Det räcker – de kommer att förstå.
Läs mer på www.latparkenleva.se eller på
facebooksidan Låt parken leva.

Joakim Eklund, uppvuxen och boende i Akalladalen är
discgolfspelare jobbar i parkens reception, med banans
skötsel och är hängiven professionell spelare. "Denna
bana är en av världens finaste discgolfbanor och rankas
bland de som spelar, som en av de tre bästa i världen”,
berättar Joakim. ”Det vore synd att förstöra allt arbete
som man har lagt ner med att förvandla en soptipp till en
prisvinnande park”.
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Tavastehus
Lasse Jorhem, pensionerad
och passionerad kemist,
släktforskare och medlem i
kören PRO-tonerna, är
intresserad av släktforskning
och har grävt lite i vad
Tavastehus har för anor. Vi
får se om han kanske hittar
anfäder från Torneå till
nästa nummer.

När jag i min släktforskning letade efter ett par
anfäder som deltog i krigen mot Ryssland 1778-90 och
1808-09 råkade jag på Tavastehus regemente.
Eftersom jag (tillsammans med 77 andra familjer) bor
på Tavastehusgatan blev jag intresserad och kikade lite
närmare på regementet. Att det var någon plats i
Finland visste man ju, eftersom alla gatunamn i Akalla
är uppkallade efter någon ort i Finland.
Tavastehus läns infanteriregemente grundades av
Gustaf II Adolf 1626 och var en del av den Svenska
armén. Flera av regementscheferna kom från välkända
svenska adelsläkter som Wrangel, von Platen och
Posse. Regementet deltog i alla dom större krigen,
bland annat 30-åriga kriget och stora Nordiska kriget,
där det 1718 ingick i den armé som gick in i Norge
över Jämtland. Det gick ju som bekant inte så bra i
Norge eftersom Karl XII dog vid Halden. Vid återtåget
över fjällen mitt i vintern gick halva armén under av
köld och umbäranden.

Hur gick det då för mina anfäder? Nja, inte så bra.
Mormors mormors farfar försvann i slaget vid
Savitaipal (c:a 5 mil nordväst om Viborg) 1790 och
kunde inte återfinnas.
Farfars farmors far var i Finland bara en kort tid 1809
innan han blev överskeppad till Grisslehamn. Därifrån
skulle hans regementet marschera ner till
Östergötland. På vägen blev han sjuk och lades in på
Manilla sjukhus i Stockholm. Det var ett tillfälligt
sjukhus som troligen låg där Manillaskolan några år
senare etablerades. Vid Lucia 1809 dog han på
sjukhuset och blev på så sätt den första i släkten som
blev begravd i Stockholm.
Lasse Jorhem

Regementet hade sen en ganska rörig tillvaro med en
mängd sammanslagningar och delningar över åren.
Vid kriget mot Ryssland 1808-09 var regementet
inblandat och 1809 tvingades det att kapitulera till
ryssarna. Regementet upphörde i och med att Sverige
förlorade Finland till Ryssland i fredsavtalet den 17
september 1809.
Idag är Tavastehus en kommun, med staden
Tavastehus, i landskapet Egentliga Tavastland (KantaHäme på finska).
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Tavastehus slott 2015 (www.slottsguiden.info)

Styrelse, förlängda armar och trivselkommitté

Kontakter
Trivselkommittén

Akalladalens styrelse

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

Ordförande
Sievert Balkeståhl

073- 023 09 80

Vice Ordförande
Dennis Westin

070-214 10 74

Kassör
Björn Lundstedt

070-631 25 86

Sekreterare
Sture Caesar

070-566 85 38

Ledamot
Lars Moberg

070-415 11 83

Suppleant
Mats Lundgren

072-224 05 22

Suppleant
Sara Magnusson

070-259 93 60

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.

070-750 11 65

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.
Läs mer på vår hemsida www.akalladalen.se
Gå också med i Facebook-gruppen Akalladalens Samfällighet
- där kan man få och växla mycket information. Kontakta Nyree Ruiz.

Nu ser vi fram mot hösten
Trivselkommittén
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