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Den blomstertid nu kommer...
Akalladalens samfällighetsförening - www.akalladalen.nu
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Lite aktuellt
Kameraövervakning

Hästa gård

På Facebook har det diskuterats om man får ha
kameraövervakning av det egna huset. Villaägarna säger att man får ha kameraövervakning
av det egna huset och tomten om man inte riktar
kameran utanför den egna tomten.

En telefonpling till Bodil Hammargren på
Trafikkontoret som berättar lite om vad som
händer nu med Hästa gård.

Se denna länk till Villaägarnas info.

I lokalpressen har vi läst att man ska rusta upp
för 30 miljoner kronor. Just nu håller man på
med takomläggning av ladan. Sedan ska en
elkabel grävas ner mot stordjursstallet.
Stadsdelsförvaltningen tillsammans med
Tekniska förvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp
som håller på att planera VEM som ska förvalta
husen och VEM/VILKA som ska vara på gården.

Stöld i A-garaget
Någon har stulit fyra däck i A-garaget. Ni som
har däck i garaget kanske skall tänka på att låsa
fast dem med en härdad kedja plus ett härdat lås.
I samma ”veva” stals en katalysator från en bil i
A-garaget. Tjuvarna har kommit in i garaget,
krypit in under en bil och monterat bort
katalysatorn, en dyr del av avgassystemet.

En trädgårdshistorisk utredning har gjorts och
tanken är man ska återskapa omgivningarna runt
huvudhuset och bl.a. kommer man att restaurera
murarna runt gården.
Bodil Hammarberg, är landskapsarkitekt och har
detta på ”sitt bord”.

Ni som åker in och ut ur garagen måste vara
uppmärksamma på att ingen kommer in genom
dörrarna. Se till att dörrarna går i lås, och särskilt
den lilla dörren bör man känna på.
Det är lätt for en obehörig att smita in om man
har portarna öppna medan man kör bort bilen till
P-platsen

Gästlägenhet och festlokal
Akalladalen samarbetar med bostadsrättsföreningar i Akalla. Detta innebär att Akalladalens fastighetsägare har möjlighet att hyra
någon av de tre gästlägenheterna i Brf Pargas
samt en festlokal i Akallahöjdens Brf
(Pargasgatan 27)
För att höra om möjligheten att hyra en
gästlägenhet bör man kontakta vår ordförande
Sievert Balkeståhl.
För att hyra festlokalen, som tar cirka 50
personer samt har ett fullt utrustat kök, så kan
man kontakta Akallahöjdens Brf. Festlokalen
ligger på Pargasgatan 27.
Bokning kan man göra genom att gå till deras
mottagning på Pargasgatan 27 på helgfria
måndagar mellan kl.19:00 och 19:30
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…och hur går det med Järva
begravningsplats?
Just nu pågår första etappen av bygget. Man
gräver ut entrén från frisbee-golfen sett, för
kistgravar och urnor. Här kommer man också att
återskapa en våtmark med en vattenyta.
Där blir också en servicebyggnad, kontor,
ekonomibyggnad med tillhörande
garagebyggnader, begravningsplatser och
byggnadselement i landskapet som exempelvis
broar, entrébyggnader och minneslundar och
likaså en ceremonibyggnad.
Hela begravningsområdet ska vara anpassat för
alla religioner och även för icke troende.
Kåver & Mellin deltar i projektet från
systemhandlings- till byggnadshand-lingsskedet
och agerar huvudkonstruktör.

… lite mera aktuellt
Städdagen lördagen den 23 oktober
Containrar

Bara kvistar, ris och löv

Till städdagen kommer det att ställas ut ett antal
containrar, några för diverse ”släng” och några
för kvistar, ris o löv.

Var noga med att inte slänga annat än kvistar, ris och
löv i de containrar som är markerade så. Om vi
blandar med annat avfall, så kostar det väldigt
mycket och det drabbar oss alla.
Det är förbjudet att lägga byggavfall i containrarna.
Sådant får man forsla bort på annat sätt.

Adventsgranen
Adventsgranen vid flaggstången hissas upp
lördag den 27 november kl. 11:00
Trivselgruppen ordnar med glögg och
pepparkakor.

Hålltider på städdagen
Kl. 9:30 samlas vi vid gästgaraget då f.d. polis,
Lennart Levander informerar om brottslighet, säkerhet
och skyddsåtgärder. Därefter informerar Sievert om
dagens städning i våra respektive områden.
Kl. 10 samlas vi vid respektive städområde och får
information om vad just vi ska göra.
Kl. 13 är det återsamling vid gästgaraget för intagande
av, av trivselkommittén tillagad lunch samt
lottdragning.
Det är alltid trevligt att fika tillsamman och det är det
ju inget som hindrar att man gör under arbetets gång.
Om ni är nyinflyttade, så kolla med era närmaste
grannar om vad ni ska göra. Det här är ett utmärkt
tillfälle att knyta nya kontakter.

Det är roligt om ni kommer och är med när vi
träffas för att fira att julen närmar sig.
Välkomna till slingerbulten!
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Lite om djur
Råttvarning
Vi påminner om att det finns råttor i området. De flesta är stora med en kroppslängd på 15-20 cm plus svans.
Nyligen har en boende sett en stor råtta sitta och äta på nedfallen frukt. Vi ber er som har fruktträd att städa
bort nedfallen frukt varje dag, för att inte råttorna skall föröka sig mer än nödvändigt.
Många har också haft besök under diskbänken. Det kan vara bra att täta utrymmet där avloppsröret går ner
genom golvet under diskbänken. En mus kommer igenom en öppning på 0,5 cm och en stor råtta igenom en
öppning som är 2 cm i diameter.
På vår Facebook-sida kan man se några f.d. råttor i området som nyligen vandrat vidare till sällare jaktmarker..

Åtgärder inomhus

Åtgärder utomhus

Lämna inte mat framme.

Laga hål i fastigheten så att råttor inte kan ta
sig in. En råtta tar sig in genom ett hål på 2 cm.

Töm skafferiet när du åker bort.
Håll rent på vind och källare. Förvara om
möjligt kartonger och material ovanför
golvytan, exempelvis på hyllor.
Se till att hålla förråd och garage städade
från bråte.
Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter
fast samt att det finns vatten i dem för att
försvåra för råttorna att ta sig fram.
Se till att genomföringar (= hål i golv eller
väggar), till exempel under diskbänken, för
rör och kablar är täta. Något som man ofta
glömmer är genomföringar till elementrör
eller luftningsrör.

Klipp ner växter som växer på eller intill
fasaden. Råttor använder dessa för att klättra
upp och in i byggnader.
Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat
intill fasaden.
Se till att lock på sopbehållare är tätade.
Plocka bort fallfrukt och rester av fågelmat från
fågelbord för er som har. Styrelsen kan inte
förbjuda eventuell fågelmatning, men det är
viktigt att i sådana fall hålla rent efteråt.

En hälsning från bikupan
I förra trivselbladet fick vi läsa om och lära oss lite om hur bina hade det under försommaren. Nu återkommer
Maj Östberg Rundquist och berättar om hur bina har det så här på höstkanten.
Så här års är det lugnt i de flesta bigårdar – årets honung är slungad, honungen är ”burkad” och etiketterad och
bina har förhoppningsvis fått Bifor eller sockerlösning som vinterfoder. Bina samlar ju in nektar som blir till
honung för att de ska ha något att leva på under vintern. Eftersom biodlaren ”skattar” en del honung behöver
samhället få annat vinterfoder. Rekommendationen är varje samhälle ska ha ca 18 kg vinterfoder. Det består
dels av honung som lämnats i yngelrummet, dels av socker som lösts upp i vatten.
Under vintern går det inte åt så mycket foder, men i februari-mars börjar drottningen lägga ägg och då
förbrukas mycket energi på att föda upp larver som ska bli till nya bin. Så tidigt på säsongen finns inget att
hämta i naturen och då är det nödvändigt att bina har mycket mat i sin kupa.
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I stora delar av världen finns ett litet kvalster, varroa, som både skadar vuxna bin och yngel. Kvalstret lever av
binas hemolyfa (motsvarighet till vår blodvätska). Angreppen ger inte så svåra skador på bikroppen, men
kvalstret sprider virus som försvagar bina och gör dem mottagliga för olika sjukdomar. Angripna yngel kan få
deformerade vingar och förkrympt bakkropp. Bin med förkrympta vingar kan inte flyga ut och samla nektar
och på sikt kommer hela bisamhället att gå under.
Ekologisk bekämpning av varroa består av drönarutskärning på sommaren, behandling med myrsyra på hösten
efter slutskattning och behandling med oxalsyra sent på säsongen.
På hösten behöver också allt material som använts under året gås igenom, ramar ska lämnas in för rengöring
och ursmältning av vax, nya vaxmellanväggar ska gjutas, nya ramar ska snickras och vaxas.
Ett trevligt inslag i många biodlarföreningar så här års är den årliga honungsbedömningen. Då har alla
medlemmar möjlighet att lämna in en burk med honung för att få den bedömd utifrån olika kriterier. Då mäts
också honungens vattenhalt.
Blev du lite sugen på honung nu? Vi öppnar bigården igen i maj 2022. Till dess finns föreningens honung till
försäljning i caféet på Eggeby Gård, som börjat öppna upp lite försiktigt på senare tid.
Bi-hälsningar från Maj Östberg Rundquist, ordförande Sundbybergs & Spångaortens Biodlareförening
www.sundbybergsbf.se

Akalla by - vårt eget Lill-Skansen
Loppis i Akalla by
En fin sensommarsöndag i september organiserade
arrangemangsgruppen en loppmarknad som blev
väldigt välbesökt. Många hade samlats för att titta
på vad man kunde göra för kap och också fika
med gott hembakat bröd. Stånden var öppna, vår
ständige cyklist var på plats och hoppborg fanns
för barnen, som också kunde rida på gårdens

Julmarknad i Akalla by den 5 December
I år blir det en traditionell marknad men med bara några ”knallar” inne och ute. Aktiviteter i alla bodarna
med lotteri, korv mm.
I Hembygdsgården blir det brödbak och café samt försäljning av hantverk.
Keramikverkstan är öppen för att ”prova på”. 4H bjuder på klapp och kel med djuren i hagen och
ponnyridning.
Kista Sc (Kista fotbollsklubb) kommer att arrangera julpyssel för barnen i den stora salen i caféet allt under
och omkring det fasta programmet med tomte, dans och Lucia.

Hålltider under dagen
1200
1215
1245
1330
1400
1500
1600
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Tomten ringer in julmarknaden
Dans kring granen
Tomten tar emot besök i kvarnen
Dans kring granen
Tomten tar emot besök i kvarnen
Luciatåg
Avslutning

ICA Supermarket Akalla satsar på förändring
Mattias Staglioni
är den som har tagit över rodret på vårt ICA Supermarket och har
kommit igång att driva den. Han har tidigare varit ICA-handlare
i Hammarby Sjöstad, men hoppas nu kunna lyfta upp vårt
Supermarket till förnyade höjder.
Redan efter ett par veckor märker man att han har gjort en del
förändringar i butiken, - till det bättre.
Han har också en tydlig vision om en del förändringar i
sortimentet.
Generellt vad gäller t.ex. datumhantering och viktigt med
ordning och reda!
Ingången ger t.ex. en bredare och luftigare entré, förflyttad
kaffemaskin, bröddisken närmare ingången är några saker man
märker direkt.
Han vill satsa ordentligt på frukt och grönt och vill gärna ”ta
fighten” med torghandeln.
Vidare kommer han att ha bra priser på protein som kött och lax.

Det här är vår nya ICA-handlare på
Supermarket, Akallla.
Kristoffer Jönsson är ny butikschef och
dessa två vill att akallaborna ska fortsätta
handla på ICA i Akalla.

Red har fått in ett bidrag från en av
våra allra yngsta boenden i
Akalladalen. Bra jobbat, Leili!.
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Ansvarsområden
Nedanstående ansvarsområden är de som åvilar respektive ansvarig, förutom de administrativa uppgifter
styrelseledamöterna har för att förvalta och anpassa vår samfällighet till de förordningar som gäller och de
förändringar som sker i samhället..

Sievert Balkeståhl och Dennis Westin

-

Avtal Akalladalen / Fastighetsägare i
Järva

Dennis Westin

-

Fakturor för värme och vatten samt
samfällighetsavgift

-

Laddboxar för elbilsladdare
Fakturor för el-förbrukning laddboxar
Undercentralen underhåll m.m.
Områdesbevakning
Hemsida

Lars Moberg

Dennis Westin och Sture Caesar

-

VVS jobb krypgrunder

Parkeringslappar och parkering
TAG-brickor + lås i garagen

Undercentralen

Sture Caesar

-

-

Underhåll lekplatser
Tillsyn och reparation garage
Trädgårdsjobb Akalladalen
Utlåning av stegar m.m. i garage
Belysning i radhusområdet

Sara Magnusson

-

Sopnedkast, reparation och tvätt

Nyree Ruiz Sundberg

-

Faceboksida Akalladalen

Trivselgruppen

-

Trivselbladet (Kai och Bosse)
Sociala aktiviteter
Förtäring vid möten och städdagar
Festarrangemang

Roberto Ruiz

-

Bredbandsansvar
Internet, IT och TV

Ulvi Ipekci

-

El-arbeten

Arne Nyman

-
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Belysning i parhusområdet

Styrelse, förlängda armar och trivselkommitté

Kontakter
Akalladalens styrelse

Trivselkommittén

Ordförande
Sievert Balkeståhl
sievertb@hotmail.se

Kai Kjäll-Andersson
kaiis@bahnhof.se

073- 023 09 80

Vice Ordförande
Dennis Westin
070-214 10 74
dennis.wes n.akalla@gmail.com
Kassör
Björn Lundstedt
bjorn@akalla.st

070-631 25 86

Sekreterare
Sture Caesar
070-566 85 38
sture.caesar@home.se
Suppleant
Nyree Ruiz Sundberg 073-696 99 60
nyreeruiz@gmail.com
Suppleant
Sara Magnusson
070-259 93 60
guldvargen96@hotmail.com

073-641 21 42

Kerstin Nygren
070-920 78 97
kerstinnygren@hotmail.se
Nyree Ruiz Sundberg
nyreeruiz@gmail.com

073-696 99 60

Karin Vidhall
073-922 96 87
karin.a.vidhall@gmail.com
Mehrnoosh Karga
070-750 40 35
ambulamsola@hotmail.com

Servicepersoner
Bredbandsansvarig
Roberto Ruiz
070-109 07 00
roberto.ruiz@gmail.com
Elektriker
Ulvi Ipekci
ulvi@elegansab.se

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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