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

Foto: Bosse Andersson

Områdesinformation
Bygget av begravningsplatsen är igång
Nu har byggbolaget börjat påla, röja och fälla
träd. Vi läser i tidningen Mitti om hur turerna har
varit många omkring Järva begravningsplats.
Flera gånger har byggstarten skjutits upp, men nu
har arbetet med den första etappen kommit igång.
Begravningsplatsen ska vara tillgänglig för alla
människor oavsett trosinriktning. Enligt staden
råder det brist på begravningsmark, ett problem
som ökar allt eftersom Stockholm växer.
Discgolfparken som hållit till på det aktuella
området kommer att få göra om sin verksamhet.
Mats Löf, grundare av parken säger ”Vi har
behövt riva 13 banor. Det är alltid fullt av folk
här, till och med på vintern, och sporten växer
generellt, så allt är väldigt sorgligt.”
Nu planeras att Discgolfen istället ska få ett avtal
som gäller i den norra delen av fältet. ”Vi får med
nöd och näppe in en 18-hålsbana, men det blir
inte alls samma sak. De har ritat in 20
parkeringsplatser, medan vi brukar ha 100 bilar
parkerade. Jag förstår inte hur det ska gå till”
säger Mats Löf till tidningen Mitti.
Ett femtiotal demonstranter trotsade förra veckans
pandemi och samlades på platsen för att
protestera mot bygget. ”Många är upprörda och
känner sig maktlösa” säger Tenstabon Nina
Masreliez Kvarnborg, som tog initiativet till
demonstrationen.
Enligt staden ska bygget av vägar och
spegeldamm göras i vår. Under 2022 och framåt
byggs sedan gravkvarter och byggnader. Hela
området planeras att vara klart under 2024.
Saxat ur tidningen Mitti
där Emma Löf Hagström skriver om bygget.

Arrangemangsgruppen Akalla by
Tommy Karlsson (aktiv i arrangemangsgruppen)
berättar att man planerar för att ha evenemang i
full skala, men att ”vi är väl medvetna om att
pandemin förmodligen kommer att sätta käppar
i hjulen för stora delar av verksamheten”.
Vi planerar för Midsommarfirande fredag den
25/6, Höstmarknad söndag den 5/9 och
Julmarknad söndag den 5/12.
Övriga evenemang är Äggplockning i april,
Valborgsfirande 30/4, Nationaldagen den 6/6
och Spökjakten i september.
Just nu förbereder vi för Arrangemangsgruppens årsmöte som ska hållas i Akalla by
den 15/3. Om någon vill vara med så vill vi att
man anmäler närvaron till mig. Viktigt med
tanke på att vi just nu bara får vara åtta personer
närvarande. Kallelse kommer att ske via
föreningstavlor i och kring byn och på
hemsidan.
Har du lust att vara med i Arrangemangsgruppen
och jobba med oss inför våra evenemang, hör av
dig till mig eller Janne Bergman 070-524 38 47.
Vår midsommarstång blev uppbränd och
förstörd förra sommaren och nu har vi
införskaffat en flaggstång i glasfiberplast som
kan anpassas till midsommarstång. Den är
mycket lättare än den gamla trästången och
mycket enklare att fälla och resa. Vi hoppas att
vi får behålla den lite längre.
Hembygdsföreningen har legat ”lågt” med sin
verksamhet av förklarliga skäl, men planerar för
ett årsmöte den 14/3 om det går.
Tommy Karlsson 070-597 54 42
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Mera områdesinformation
Hur blir det med Hästa gård?
Vi har läst i lokaltidningarna och hört att man
ska upprusta Hästa gård för 30 miljoner. Planen
är att få ett fungerande stadsnära jordbruk med
djurhållning. Vi följer ivrigt vad som bestäms
och kommer att rapportera så fort vi vet något
mera.
Vi som dagligen promenerar i området pratar
ofta om hur fint det var när man kunde gå till
Hästa gård och fika, hälsa på hönsen för att inte
tala om när lammen tog sina första skutt efter
lamningen. Maskinparken var ju också
spännande för alla barn och gå och titta på.
Sen kom ju de stora korna med sina monstruösa
horn och den stora fina ladan där de höll till när
de inte var ute i hagen. Hoppas det blir så igen!

Rensning av kanalerna ovanför
spisen i köket
Nu verkar det vara ett företag som ringer runt
och erbjuder sina tjänster för att rensa imkanalen ovanför köksspisen. De antyder att
det måste vara ett proffs som gör detta och
även att det är lag på att man måste anlita ett
företag för detta.
Det stämmer inte. Man kan och får göra detta
själv. Det är inte svårt. Se här en länk till Vi i
villas artikel om hur man gör rengöringen
själv.
/DW

/KKA

Frivillig städdag den 24 april

Laddboxar
Dennis Westin berättar att det är 24 fastighetsägare som anmält sig för en laddbox på sin Pplats i garagen. Installationen kommer att ske i
sommar. Till hösten kommer vi således att ha 30
laddboxar installerade eftersom 6 stycken
monterades 2020.
Vi kommer att dra nya elkablar utefter de långsidor där vi inte installerade nya under sommaren
2020 och hoppas på bidrag från Naturvårdsverket.
Så småningom kommer vi också att uppdatera de
gamla eluttagen för motorvärmare.
/DW

Styrelsen rapporterar att det blir ingen ”normal”
städdag i vår heller. Sorgligt, eller hur? Det
brukar vara så trevligt att få möjlighet att träffa
alla nya och ”gamla” grannar.
Styrelsen kommer ut med en information om
vad som behöver göras på de allmänna ytorna,
och sen är det upp till varje husägare att göra
iordning sin egen tomt.
Ett trevligt inslag på våra städdagar brukar ju
vara fikastunderna lite runt om i området, och –
inte minst - lunchen som trivselgruppen brukar
ordna med.
/KKA
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Familjen Hameed
Det här är kanske en ny bekantskap för många av
er, även för mig egentligen. Varje gång jag har
passerat deras hus så har en man sett väldigt vänlig
och glad ut, och hälsat, ibland med ett par barn.
Idag tog jag mod till mig och knackade på
familjens hus på övre Tavastehusgatan. Den glada
och vänliga mannen öppnade och efter att ha sagt
mitt ärende blev jag inbjuden.
Han berättar att familjen flyttade från Irak i januari
2005. Han hade tidigare bott i Bagdad, där han har
fem syskon och alla bor kvar där. Bashar och hans
fru Avan träffades 2004.
De har bott i Akalla sedan januari 2011, och de
kom till vår ”dal” 2020, så de är ganska
nyinflyttade.
I Irak arbetade Bashar som kemiingenjör, men han
säger att det är svårt att få ett sånt jobb här.
Avan arbetar på en fritidsgård i Kista. Både Avan
och Bashar talar väldigt bra svenska. Två fina
flickor finns i familjen, Sofia 15 år, och Zina, 9 år.
Båda går i Akalla Grundskola.
Bashar förevisar det nylagda golvet och de fina
ljusslingorna på varje trappsteg i trappan – som
man t.o.m. kan ändra färg på. Wow!
På uteplatsen på ovansidan har dom lagt om alla
gatstenarna, samma stenar men ett annat mönster.
Jättefint!
Avan säger att dom trivs väldigt bra här i vårt
område. Hon berättar att förvåningen och glädjen
var stor när hon upptäckte att hennes närmaste
granne var en kollega från tidigare.
Men hur var det att komma till ett nytt land? ”Jag
kom ju med min familj hit. Det var mest
spännande, och inte så dramatiskt” säger Avan. Har
ni fått nya vänner här? ”Vi har träffat några som vi
har pratat med. Alla verkar vänliga”.
Tavastehusgatan den 2/2 2021
/KKA
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45 (46)-årskalas!
Om ni följer med i vår spännande (!)
rapportering i det här bladet så minns ni att vi
förra året planerade att ha en hejdundrande
fest med anledning av att Akalladalen har
funnits i 45 år. I år är det t.o.m. 46-år som vi
firar.
Det är faktiskt fortfarande en hel del som har
bott här så länge. Men!! Festen är inte bara till
för de som bott här så länge, utan det är
meningen att ALLA ska gå ”man ur huse” och
vara med.
Nu väntar vi på att pandemin ska ta slut så att
vi kan ta upp planeringen igen.
Tanken var att vi ska vara på en restaurang i
närheten, och kontakter var tagna och även
menyer var studerade…

Trivselkommittén jobbar vidare och hoppas
att alla ska vara rejält taggade för att vilja
vara med!
Du som känner att du skulle vilja vara med
och komma med förslag och idéer, hör gärna
av dig till någon av oss i Trivselkommittén.
Se telefonnummer och mailadresser på sista
sidan.
/KKA

PRO Norra Järva
Vi läser i PRO-bladet för januari 2021 följande
Våra lokaler på Sibeliusgången 20 i Akalla skall
utrymmas före den 1 mars
Efter Micasas försäljning av lokalerna på
Sibeliusgången 20 till fastighetsbolaget Landia
AB har Stadsdelsförvaltningen sagt upp samtliga
lokaler på adressen till den första mars
Förvaltningen erbjuder inte eller bekostar några
alternativa lokaler. Detta gäller både
kontorslokalerna och gymmet. Trots pågående
Coronaavstängning tvingas vi att arbeta med
avveckling av lokalerna och inventering av
alternativa lösningar för våra seniorer i Akalla

Vävstolarna på Sibeliusgånge
Det nns nu två vävstolar som vi gärna
överlåter gratis till någon intresserad, vilket
innebär att vi slipper kasta bort dom när
lokalerna skall utrymmas
Vävstolarna är av hög kvalitet från GAV
Glimåkra (Gunnar Anderssons Vävskedsfabrik

Detta trots att förvaltningen har ett stort överskott
i bokslutet för 2020 p.g.a. generösa stadsbidrag
till Coronadrabbade verksamheter

Drop-in-test för dig som har covid 19sympto
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Förslag och tips om möjliga lokaler tas
tacksamt emot av styrelsen

Detta innebär också att Stadsdelsförvaltningen
inte längre stöder någon verksamhet för seniorer
i Akalla

Alternativa lösningar för att kunna ha några
aktiviteter i Akalla hanteras av en grupp inom
styrelsen för PRO. Vår förhoppning är att vi skall
kunna nna några alternativ där vi åtminstone kan
låna/hyra lokaler vid några fasta tillfällen varje
vecka

.


Vi kan inte se någon alternativ lösning för
gymmet i nuläget

Tag med legitimation. Du behöver inte boka
tid
Provtagningen är kostnadsfri
Plats: Husby, Oslogatan
Tisdagar och torsdagar kl. 08.00-16.0
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Akalladalens skrivartävling

Akalla torg

VEM?
Du - eller någon i din familj är härmed inbjuden
till en skrivartävling!
VAD?
Skriv ett kort kåseri eller en kort berättelse utifrån
Dig själv. Dina egna tankar, vad Du gör och hur
du hanterar dessa pandemitider!
HUR?
Skriv hur du vill: i dator, på telefonen eller med
penna på ett vanligt papper.
Skicka in det till någon i trivselkommittén.
Du ser namnen med adresser och tel nr på sista
sidan.
RUBRIKER
T. ex.
Tankar i pandemitider
Tankar i coronatider
Jag och en pandemi
Eller hitta på en egen rubrik!!
PRISER?
Vi lovar att den första och andra som vinner
kommer att få pris.
Kanske kan vi publicera några dikter /kåserier i
Trivselbladet i höst.
Några alster kanske också kan läsas upp vid vårt
45-årsjubileum.
Det ska bli väldigt spännande att se hur många
som tar upp den här tråden!!
Vi kan ta sommaren på oss, och rikta in oss på att
tävlingen avslutas ca 1 september.
Man får skicka in flera bidrag!
/KKA

Trafikkontoret i Stockholms stad m fl har
tagit fram ett förslag på hur man kan förändra
och förnya så att Akalla torg blir trevligare att
besöka. Arkitekterna vill förhålla sig till den
form och estetik som finns från 70-talet, men
man vill också skapa nya former.
Förslaget innehåller bl. a. en plantering med
perenner vid torgets entré. Man tänker sig
också flera bänkar med rygg- och armstöd
och några sittplatser med värme, där man kan
sitta och pusta ut medan man njuter av de
trädplanteringar som finns mellan bänkarna.
Torghandeln flyttas till torgets norra del
under skärmtaket, som byggs om. I förslaget
finns också ett vattenspel och uteserveringar,
en vattenkran för dricksvatten och
vattendusch för lek och svalka när det är
varmt och en cykelparkering.
När det gäller bussterminalen föreslås en ny
förbindelse mellan norra torgdelen och det
undre terminalplanet. Den nya entréhallen på
terminalplanet får nya soffor och plats för en
kiosk. Bra belysning kommer att finnas både
på terminalplanet och på torget.
Om du vill veta mer så kan vi skicka en pdf
om detta via mail. Hör av dig till Kai.
/BF
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Trivselkommittén

Akalladalens styrelse

Kai Kjäll-Andersson
kaiis@bahnhof.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

Birgitta Fredander
bfredander@gmail.com
Tavastehusgatan 146
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
Karin Vidhall
karin.a.vidhall@gmail.com
Tavastehusgatan 65
073-922 96 87
Mernoosh Karga
ambulamsola@hotmail.com
Tavastehusgatan 43
070-750 40 35

Suppleant
Nyree Ruiz Sundberg 073-696 99 60
Suppleant
Sara Magnusson

070-259 93 60

Servicepersoner
Serviceman
Sense Larsson

070-750 11 65

Bredbandsansvarig
Roberto Ruiz
070-109 07 00
Elektriker
Ulvi Ipekci

073-766 92 53

Till er som som är nyin yttade 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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