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Foto: Bosse Andersson

Akalladalen 45 år

Barnsäng bortskänkes

Som alla väl har förstått, och som vi
informerade om i Trivselbladet
tidigare, så var vi tvungna att ställa in
firandet av att vår samfällighet fyller
45 år i år. Vi fortsätter att planera för
en fest senare när våra liv återgår till
mer normala gängor och återkommer
med mer information om det.
Trivselkommittén
Oklart om nallen ingår…

Kontakta Sture Caesar, Tavastehusgatan 47

Husägarpresentation
Det är flera i området som har sagt att det var trevligt med presentationerna av några ”hus” i området. Vi tar
upp det igen! Här ska vi presentera ett par, Ulrika och Leif Bengtsson, som bor i ett parhus på Tavastehusgatan längst bort mot ängen åt Akalla by till.

Familjen Bengtsson
Ulrika och Leif flyttade till Akalladalen 2006 efter att ha bott i
Midsommarkransen sedan 2001. Här trivs de fint! Först bodde de i ett
annat parhus, men så köpte Ulrikas föräldrar det, och Ulrika och Leif
köpte det nuvarande huset. Så bra att ha sina föräldrar nära!
Ulrika är grundskolelärare i Bergshamra där hon undervisar i NO och
matte, men hon har också utbildning som musiklärare. Hon kommer från
Burträsk i Västerbotten. Hon har också en frimärksklubb för ungdomar.
Leif kommer från Arlöv i Skåne. Han är statstjänsteman som arbetar med
kemikalieinspektion bland annat med bekämpningsmedel. Hm… vad gör
man då? Jo, man informerar företag t.ex. om märkning, färg och
symboler på flaskor och annat.
För övrigt är Leifs favoritsysselsättning släktforskning där han funnit
släkt ända ifrån 1600-talet. Han förevisar även stolt sin
chilipepparodling. Han har sex olika sorters chilipeppar! De flesta milda.
Foto. Kai Kjäll-Andersson

Ulrika och Leif har en kolonilott som de vårdar på alla sätt.

Dottern Anna, 17 år, som tyvärr inte var tillgänglig för fotot, är sportig. Hon har spelat fotboll, sysslat med friidrott
och för närvarande är det pingis som gäller.
Någon kanske har uppmärksammat att det finns en Akallabykör som har funnits i ca 8 år. (Obs! Inte att blandas
ihop med kören PROTONERNA). Det är Ulrika som leder Akallabykören och hennes granne Irina spelar piano. Just
nu har de ett uppehåll. De brukar sjunga på midsommarfirandet och på julgransplundringarna i Akalla by. Ni som
gillar danslekar kanske har sett eller hört Ulrika när hon leder dansen. Ulrika är med i Arrangemangsgruppen i
Akalla by. Hon tycker att det är viktigt att man engagerar sig i vår kultur!
I huset finns också ett antal kaniner och en gammal trött katt.
/KKA
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Familjen Darwish
Familjen Darwish från Iran på Tavastehusgatan 39,
träffar jag på vid sin jättefina nya altan som snart är
klar.
Här har vi Nora och Khali som har bott här i två år.
Här finns också tvillingflickorna Sara och Diana som
är 13 år. I hemmet finns också sonen Aram, 23 år.

Hur hamnade ni här i Akalladalen?
”Vi har bott 20 år i Tensta och vi hade tänkt att hitta ett
hus där vi kunde bo allihopa. Vi kontaktade en
mäklare som föreslog att vi skulle titta på det här
huset, och vi fastnade direkt. Min man har också en
vuxen dotter som besöker oss ofta”, säger Nora ”, så vi
är glada att ha fått mera utrymme! Vi tycker att det är
så vackert här i Järva.”
Khali som har bott i Sverige i 40 år, berättar att han
har ett eget taxiföretag. ”Vi trivs väldigt bra här” säger
han, ”men det är lite svårt att få kontakt med andra
här. Vi vill ha kontakt, men det är svårt. Vi umgås
mest med våra kurdiska vänner och släktingar.”
Nora är förskolelärare och arbetar i Spånga, där hon
arbetade när de bodde i Tensta. ”Jag vill gärna träffa
någon/några som vill promenera med mig. Kanske
någon som läser det här kan höra av sig?”

Foto. Kai Kjäll-Andersson

/KKA

Jenny Melander
Jenny, som bor på Tavastehusgatan 80, lever ett
dubbelliv. På dagarna är hon mjukvarututvecklare av
programvara för behandling av cancerpatienter.
Företaget hon jobbar för har specialiserat sig på
avancerade applikationer för att planera och beräkna
optimal strålning av cancer. På sin fritid skriver och
spelar hon in musik, skapar illustrationer, utformar
skrifter, konvolut och hemsidor.

Om man är nyfiken på hennes musik kan man gå in på
Instagram eller Facebook och söka på
"jennymelandermusic” för att höra några smakprov.
Man kan också köpa en cd för 150:-. Och för
ytterligare 100:- kan man köpa en liten bok med
berättelsen om tillblivelsen av cd:n och Jennys dikter.
Om du vill veta mer kan du kontakta Jenny på:
jennymelandermusic@gmail.com.

Hon har bott i Akalladalen sedan 2016, Innan dess
bodde hon i Rinkeby och ett tag i Husby. Hon tittade
länge efter ett hus här.

/KKA

Foto. Kai Kjäll-Andersson

Hon har spelat in en cd med sin egen musik som hon
bekostat själv. Hon har komponerat och skrivit allt
själv. Hon spelar och ackompanjerar sin sång på gitarr,
nyckelharpa och fler instrument. I samband med att
hennes pappa gick bort för några år sen började hon
skriva dikter som för att ”skriva av sig” och på så sätt
bearbeta sin sorg. Musiken har alltid funnits i familjen
och hon känner att den blev som ett arv. Musiken var
det främsta intresset som hon delade med sin pappa.
Hon började själv spela gitarr vid 13 års ålder.
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Midsommarmusik

Vi har fortfarande några cd-skivor kvar av vår cd
”Musik i folkton” där gruppen MÄN, KVINNOR &
SÅNG sjunger sexstämmiga arrangemang av olika
kända körarrangörer som Erik Westling, Lasse Bagge,
Hans Nyberg, Gunnar Andersson, Bo Arvidsson och
Kai Kjäll-Andersson. Kontakta gärna Bosse
Andersson, Tavastehusgatan 49 för info eller köp.
Man kan bland annat lyssna till underbara
arrangemang på Visa vid midsommartid, Jag vet en
dejlig rosa, Gammal fäbodpsalm, Uti vår hage, Den
signade dag, Godnattvisa till en trollunge och fler
sånger.
/KKA

Järvabadet öppnar den 15 juni
Järvabadet - utomhusbadet vid Eggeby gård
I veckan var vi några från Akalladalen som tog en
promenad runt vårt vackra och natursköna Järvafält.
Promenaden brukar gå till Eggeby gård där man snart
öppnar det efterlängtade Järvabadet.
Skir grönska men också mustiga gröna färger i
trädens bladverk omger oss. Strålande solsken från en
klarblå himmel med lätta molntussar gör att vår
torsdagspromenad känns extra lätt att gå. Vi möter
många som är ute. Många barn, flera skolklasser som
äter sin matsäck, ger extra färg till naturen.
Vi är nyfikna på det nya utomhusbadet vid Eggeby
gård. Vi går fram och spanar in mellan den låsta
inhägnaden runt om. Vi ropar till en kille, som visar
sig heta Hoz, och frågar om vi får komma in och titta.
”Javisst”, svarar han och vi får som första besökare
en rejäl rundvandring och demonstration av alla
bassänger och området.
Det är en fantastiskt fin badanläggning som består av
tre olika bassänger, fem könsneutrala flexomklädningsrum, som man får be om nyckeln till i entrén. Här kan
de som inte är bekväma med att byta om med andra gå
in eller barnfamiljer som vill byta om tillsammans.
Det är stora ytor för picknick och solbad med plats för
3000 personer. Anläggningen har också ett kafé.
Den stora bassängen som är 50 meter lång, är tvådelad
med en avskiljande vägg, med en grundare del och en
del med djup för traditionell 25-metersbassäng.
Det finns en särskild undervisningsbassäng där de som
inte känner sig säkra på sin simning ska kunna få
hjälp.
För de små finns en plaskbassäng med sluttande djup.
I den stora bassängen finns en bumptrappa som gör att
rullstolsbundna ska kunna ta sig ner i och upp ur
bassängen. Reningssystemet är anpassat för bad med
kläder på.
Vi är eniga om att det här blir något alldeles extra, ett
utomhusbad som man från Akalladalen kan cykla till
på nolltid. Vi är lite malliga över att vi var de första
som fick ta plats på startpallarna…
Badet öppnar måndagen den 15 juni.
/KKA
Foto: Lasse Jorhem
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Djurkuriosa
Kofösare Bosse Andersson
Under 80-talet fanns det kossor i Akalla by. Där levde
de ett ombonat liv och var - som alla andra djur på
gården - omgärdade av många djurintresserade
ungdomar som såg till att de mådde bra och hade gott
om mat.
Denna, på bilden unga Mamma Mu av fjällkotyp,
kände dock att hon ville se sig om lite utanför de fina
staketen som omgärdade hagen, där hon intog såväl
frukost som lunch och middag. ”Jag drar norrut och
ser om gräset är grönare där,” tänkte hon, och valde ett
lämpligt tillfälle att smita ut ur inhägnaden.
Undertecknad ”kofångares” hustru fick syn på Mamma Mu när hon – med hög svansföring - promenerade förbi
utanför köksfönstret och gick in på granntomterna för avsmaka de olika grässorterna. Efter en liten diskussion med
hustrun, tog jag tag i ett av våra hundkoppel och gick efter den förrymda fjällkon, för att med hjälp av detta koppel
ta fast den densamma och ledsaga henne på rätta vägar. Det visade sig då att hon var iklädd grimma och således
lätt att ta tag i.
Vidhäftade fotografi är en liten illustration av hur livet kunde te sig i Akalladalen under det förra seklet. Där
framgår också att Mamma Mu vid tillfället i fråga, var iklädd grimma och att det röda hundkopplet som syns i min
vänstra hand, inte var behövligt.
/Bosse A
Gässen vid groddammen
Vid den lokala pensionärskörens ’Protonerna’
sedvanliga torsdagspromenad (de promenerar istället
för att sjunga nu under pandemin), så fångade Lasse
Jorhem dessa från Kanada härstammande fåglar och
deras i år, sex ungar på bild vid groddammen. Det här
gåsparet kommer tillbaka varje år och lägger ägg
omgivna av ett trettiotal änder. Vi har ett rikt djurliv
inpå knutarna.
Imponerande huggorm
Ute på samma promenad stötte Lasse också på en
svart huggorm som väl ser ganska imponerande ut.

Foto: Lasse Jorhem
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Foto: Lasse Jorhem

Foto: Bosse Andersson

Information från styrelsen
Laddning av elbilar
Det är flera fastighetsägare som vill kunna ladda sina
elbilar vid sina garageplatser. Med nuvarande Schukokontakter vid parkeringsplatserna i garagen, är det inte
lämpligt att ladda bilar under längre tid.
Elsäkerhetsverket avråder från att ladda elbilar via
vanliga Schuko-kontakter. Anledningen är dels att elledningarna är 45 år gamla och inte dimensionerade för
el-bilsladdning och dels att Schuko-kontakterna inte är
tillräckligt säkra ur brandsynpunkt. Samfälligheten
kommer att förbjuda elbils-laddning via de befintliga
Schuko-kontakterna och passa på att uppgradera elledningarna i garagen.
I en första omgång kommer Samfälligheten att förnya
elledningarna i knappt halva antalet garageplatser i
våra tre garage. På 6 st garageplatser kommer
samfälligheten att montera laddstationer för elbilar för
de fastighetsägare som anmält att de vill ha
laddstationer på sina garageplatser. Fastighetsägarna
kommer att få betala för laddstationerna minus det
eventuella statliga bidrag på 50 % som vi kommer att
få. För de sex garageplatser som anmält att de vill ha
laddplats kommer vi med största säkerhet att få 50 %
bidrag. Vi har redan fått preliminärt godkännande.
Installationen kommer att ske i sommar och skall vara
färdigt senast sista september.
Installationen kommer att utföras av Elegans AB.
Det är
de ÖSTRA långsidorna i övre och nedre A-garaget
de ÖSTRA långsidorna i övre och nedre C-garaget
plats 156 i övre C garaget
När installatören kommer för att installera elledningarna på dessa sidor i garagen så måste bilarna
vara borta ur garagen mellan kl 0700 och 1600. För de
bilar som inte kan vara borta från de fyra östra
långsidorna i garagen A och C när ledningarna skall
dragas mellan 0700 och 1600 de dagar när elmontörerna skall dra el-ledningarna, kan dessa bilar
ställas i gästgarage.
De fastighetsägare som är intresserade av att få en
installation längre fram, dvs efter 2020, ska anmäla sitt
intresse till Dennis Westin. Se kontaktuppgifter på sista
sidan i Trivselbladet.
Mer information kommer närmare installationen.
För styrelsen/DW

Individuell mätning av
värme och varmvatten
För 10 år sedan så beslutade vi på ett årsmöte att
införa individuell mätning och debitering av värme
och varmvatten. Nu när det har gått 10 år, är det dags
att byta ut de gamla mätarna.
Styrelsen har, efter att ha tagit in prisuppgift från två
leverantörer av värme och varmvattenmätare, beslutat
att låta vår nuvarande leverantör (sedan 10 år) Minol
byta ut våra befintliga mätare mot nya. Det kommer att
ske i sommar med början i slutet av juni. Så om ni ser
några montörer som kryper ner i våra krypgrunder så
be dem legitimera sig, men släpp sedan in dem i
krypgrunderna.
Ni som har nedgångar på er altan (gäller fastigheterna
Torneå 1-98) och har något som täcker nedgångsluckorna (typ: stolar, krukor eller soffa), ombedes att
ta bort det som täcker luckorna.
Ni i fastigheterna Tavastehus 1-78 behöver inte göra
någonting. Se bara till att inte ramla ner i någon öppen
nedgångslucka där montörerna jobbar!

Råttor i krypgrunden
I Facebook (Akalladalens Samfällighet) har det ju varit
diskussioner om råttor. Styrelsens åsikt är att man inte
skall mata fåglar för då matar man också råttorna!
Vi tror att en del av råttorna är STORA, dvs cirka 20
cm långa kroppar plus svans. Någon har sett dessa.
Råttorna håller till i krypgrunderna och jag med flera
som har varit nere i krypgrunderna ser råttbajs i alla
krypgrunder.
Om fastighetsägaren ser råttor på den egna tomten eller
hos grannen som har samma krypgrund så skall man
ringa till sitt försäkringsbolags skadedjurssanerare.
Hos de allra flesta försäkringsbolag ingår råttsanering
utan kostnad i husförsäkringen. De vanligaste
skadedjurssaneringsföretagen är Anticimex och
Nomor.
Ring till skadedjurssanerarna så fort ni misstänker att
det finns råttor i er eller grannens krypgrund.
För styrelsen /DW
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Parkeringsinformation
Här kommer lite information om våra parkeringsbestämmelser i Akalladalen.
Parkering på vår gästparkering och i vårt gästgarage
För att parkera i vårt gästgarage och på vår gästparkering krävs ett parkeringstillstånd. Parkeringsövervakningen
sköts tills vidare av Smartpark.
Så här fungerar vårt system med parkeringstillstånden:
•Parkeringstillståndet gäller ett dygn
•Fyll i med kulspetspenna år, datum och ankomsttid (timmar och minuter)
•Placera biljetten väl synligt i bilens framruta
•Om er gäst ska stanna längre än ett dygn, fyller ni i ett nytt tillstånd innan det gamla har slutat gälla. Det är
alltså inte tillåtet att ändra datum och tid på parkeringstillstånden
•Bilar som saknar parkeringstillstånd kommer att bötesbeläggas
•Missbruk av parkeringstillstånden kan också bötesbeläggas
•Behöver ni nya tillstånd kontaktar ni styrelsen
•Observera att tillstånden endast gäller på gästparkeringen och i gästgaraget.
•Vänligen respektera att parkeringsplatserna i vårt gästgarage och på vår gästparkering är avsedda för gäster och
besökare till Akalladalen
Parkeringsfickorna på Torneågatan samt Tavastehusgatan
Parkeringsfickorna på Torneågatan samt Tavastehusgatan är kommunal mark - här gäller alltså inte våra
parkeringstillstånd. Det innebär att det är Stockholm Stad som sköter övervakningen och bötfäller om inte
bestämmelserna efterföljs. Se anslagna skyltar vid respektive parkeringsficka.
På gångvägar och gränder framför tomten.
OBS! Här gäller ej heller våra Parkeringstillstånd. Det är inte tillåtet att parkera fordon utanför markerade
parkeringsplatser. Detta innebär att det råder parkeringsförbud på gångvägar, vändplatser, i gränder, på gräsytor eller
framför tomten. Självklart är det tillåtet att stanna utanför huset för i- och urlastning.

Gå till vänster eller höger på gångoch cykelvägar?
Det råder förvirring på vilken sida man ska gå, på
gång- och cykelbanor. För ett par månader sedan
ändrades hur man ska gå och cykla på de vägar där
det är både gång- och cykeltrafik, d.v.s. nästan alla
de vägar som finns i vårt område.
Regeringen har ändrat på trafikförordningen och
den nya, nu gällande regeln som gäller gång- och
cykelbanor lyder:
•Gå på vänster sida
•Cykla på höger sida
•Om du åker rullskidor eller rullskridskor i
högre hastighet än gångfart, ska du färdas på
höger sida.
Det handlar om att minska olyckorna och
irritationen mellan gående och cyklister, säger
David Nordström, cykelsamordnare till SVT.
Du som använder hörlurar när du är ute och går:
Tänk på att inte ha högre volym på än att du kan
höra det som händer runt omkring.
På vägar som bara har gångtrafik, går man
naturligtvis på höger sida.

Stora kaniner
Min dotter Greta föder upp stora kaniner. Funderar ni
på att köpa en eller kanske två, men inte vet
riktigt hur det är att ha en, så kan man hyra
kanin/er av henne. Man kan också hyra höns
och/eller kycklingar.
Hör av dig till mig så förmedlar jag kontakten,
Anneli Blom, Tavastehusgatan 94

Dansa mer!
Här kommer en uppmaning och ett erbjudande från
Anneli Blom.
Mitt namn är Anneli och jag bor här nere i dalen
sedan 11 år. Jag håller privatlektioner i dans bröllopsdans/vals, bugg eller foxtrot. Ni kan komma
som par eller ensam. Både tjejer och killar (herrar
och damer/gubbar och gummor).
Är ni intresserade kan ni söka på Dansamera.nu på
Facebook eller kontakta mig på Tavastehusgatan 94.
Så här i coronatider kan vi hålla oss
utomhus t.ex. på dansbanan i Akalla by.
Välkommen att höra av er!
Anneli Blom
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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.
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Nu längtar vi efter att få
umgås under lite friare
former
Trivselkommittén

