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

Foto: Bosse Andersson

Områdesinformation
Preliminär städdag den 30 april
I kallelsen till årsmötet står det att städdagen är
den 30 april, d.v.s. på Valborgsmässoafton. Detta
datum är fortfarande preliminärt.
På årsstämman kommer vi att ta upp om detta
kanske inte är en bra dag och eventuellt föreslå
ett annat datum.
/KKA

Värmeväxlare i undercentralen
Det är beställt två stycken nya värmeväxlare till
undercentralen.
Dennis säger: Detta gäller dels den värmeväxlare som
gör varmvatten av fjärrvärmen, dels den värmeväxlare
som gör radiatorvärme av fjärrvärmen. Nuvarande
värmeväxlare är 25 år gamla och vi vill undvika att de
går sönder.

Kallelse till årsmötet
Kallelse till årsmötet har delats ut i brevlådorna.
Årsmötet går av stapeln i Akalla Grundskola
(där vi brukade vara innan pandemin slog till)
med start kl. 1830.
Trivselgruppen ordnar med fika och goda
mackor från kl. 1800. Roligt om det är flera som
vill baka något och ta med – till allas glädje!!
/DW

”Jobbet” är beställt från Stockholm Exeri (fd Fortum)
och arbetet kommer att utföras innan sommaren.
Arbetet skall inte påverka varken värme- eller
varmvattentillförseln till våra hus, utom några enstaka
timmars avstängning. Kostnad cirka 500 000 kr.
/DW

Paketservice
Vid det senaste AHN-möte (Akalla-Husby-Nätverk) diskuterades att om möjligt sätta upp så kallade paketboxar
i vårt område. En box skulle kunna placeras vid en garagevägg vid gästgaraget eller över C-garaget. Boxen
måste vara utomhus och vara tillgänglig dygnet runt och lätt att distribuera till med bil.
Det är Postnord med affärsutveckling som föreslår denna service till oss i Akalladalen. Det skulle inte kosta
föreningen något.
Runt landet är det ca 2000 paketboxar installerade i anslutning till bostäder
Postnord står för hårdvaran, drift och installation och sköter drift och service på skåpen. Kurirerna lägger
inkommande paket i boxen och tar med eventuella returer. Kunden hämtar enkelt ut sitt paket med hjälp av en
pinkod som skickas på sms. Vi lär få höra mer om dessa boxar.
/SB
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…lite mera områdesinformation
Garagen
Styrelsen undersöker kostnaden för att
montera upp kameraövervakning i
garagen. Kameraövervakning verkar
kosta runt 800 000 kr.
Styrelsen undersöker vidare kostnaden
för att byta ut nuvarande garagedörrar till
automatiska. Automatiska dörrar verkar
kosta närmare 1 miljon kr.
Båda ovan nämnda förslag verkar bli rätt
så dyra så styrelsen är inte övertygad om
att de går att genomföra.
/DW

Gästparkering
Styrelsen undersöker om vi kan inrätta en
gästparkering med betalmöjlighet vid vändplanen
Tavastehusgatan. Nu är den här parkeringen oftast
full med fastighetsägares bilar så det finns inte
plats för gästers bilar.
Parkeringsavgiften skulle ligga runt 5 -10 kr per
timme.
/DW

Parkering i parkerings ckor
På Tavastehusgatan står bilar ofta parkerade i de
parkeringsfickor som under dagtid har en
parkeringstid på 30 min. Dessa bilar struntar
också totalt i att de inte får står där under den tid
(onsdagar 8 - 12), då gatan ska städas.
Varje år är det samma sak - parkeringsfickorna
kan inte städas av entreprenören, varför de
närmaste grannarna som utsätts för damm från
kvarliggande vintergrus, manuellt får sopa och
spola dessa platser, när de som inte ids flytta sina
bilar äntligen har gjort det. Hur kommer man
tillrätta med detta?
/Trött gatsopare

fi

3

Begravningsplatsen - ytterligare ett dyrt projekt
Alla ni som gått på promenad med eller utan hund, har
väl någon gång varit på discgolfbanan runt
Granholmstoppen. Det har varit en vacker lugn plats
att vandra runt på. Jag har mitt favoritställe av
fläderblomsträd där, eftersom jag gärna gör saft av
blommorna och senare även av bären. Nu har jag inte
besökt området eftersom jag blir ledsen när jag hör
och ser hur man förstör för att bygga begravningsplatsen. Jag hänger gärna med och stöttar banan med
bland annat adoption av träd och för att sprida lite av
galen-skaperna man träffar på, genom att vara med i
facebookgruppen "Rör inte Järva".
För något år sen, deltog jag i ett möte i
kommundelsnämnden. Man öppnade mötet med att
säga att man inte tänker svara på frågor om
begravningsplatsen. Så mycket för yttrandefriheten
och öppenheten. Det blev dock lite fart när någon
nämnde att den nya begravningsplatsen ligger i och
runt en deponi. Ingen vet heller vad som döljs i
schaktmassorna. Vem vill bli begravd i en sophög?!

Men såklart, det finns många mer eller mindre
troende i alla religioner och alla bryr sig kanske inte
så mycket. Det finns hur mycket som helst att läsa
om de olika religionernas ceremonier men det verkar
inte som myndigheter har tänkt över hur det kommer
att fungera. Helt klart är att man inte kommunicerat
ut hur det är tänkt.
Nu skriver Mitt i Järfälla att ”sabotage drar upp
kostnaderna för gravbygget”. Människor protesterar
för att man river och kapar träd man inte har haft lov
till, så det har säkert förekommit att man rivit
staketen i ilskanöver att allt inte gått rätt till bland
annat vad gäller tillstånd att bygga de olika s.k.
öarna. Kostnad för bevakning har 2021 uppgått till
11,1 miljoner kronor - finansierat av skattebetalarna.
I den takten kommer bara etapp ett att kosta 40
miljoner i bara säkerhet. Man har haft andra val,
varför har man inte tänkt om?
Personligen tycker jag att Stockholms stad och
Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd, har
skött det hela rätt illa. Dålig, om alls någon
kommunikation eller ens vilja att tänka om. Rent
tjurskalligt beteende ovärdigt en politiker.
Valet av plats är verkligen illa. Det finns ett
alternativ ganska nära som hade både bra
förutsättningar och där man skulle kunna bygga
mycket billigare. Efter att discgolfbanan
iordningsställts och fått utmärkelser har staden sett
hur vackert det är och tänkt: Vi stoppar arrendet och
bygger begravningsplatsen här! Kanske inte så
snyggt gjort, tycker jag!

Vi som är lite äldre minns väl när Klarakvarteren i
Stockholm revs och schaktmassorna transporterades
till vad som nu är Hagatoppen och Granholmstoppen.
Dessutom var det många som passade på att tippa
kylskåp och allt man inte kan lägga i vanlig soptunna.
Detta var tydligen något många av politikerna som
röstat ja till begravningsplatsen, inte känt till.
Man verkar heller inte ha förstått att olika religioner
har olika syn på begravningar, till exempel judarna
som har "egna" begravningsplatser för kistbegravning
med evig gravrätt. Begreppet evig gravrätt finns
egentligen inte hos oss längre - (Lag2012:133). Det
har väl många fått känna av om man haft kontakt med
kyrkogårdsförvaltningen beträffande äldre avlidna
släktingars gravar. Muslimer skall enligt uppgift också
alltid jordbegravas, men inte i kista utan i svepning,
vilket inte godkänns av myndigheter. Även de vill ha
"egen" begravningsplats.

Detta är ytterligare ett exempel i raden av projekt
vars kostnader löper amok – tvärbanan, Slussen,
Liljevalchs, tunnelbanans utbyggnad… listan kan
göras lång.
Tidningen Mitt i har skrivit om dessa projekt i
Stockholm med närområden som vi skattebetalare
får stå för. Bosse Ringholm, före detta finansminister, har sina åsikter om projekten, bland annat
att politikerna inte granskar tjänstemännens kalkyler
tillräckligt noga, men att projekten trots det, sällan
överskrider Stockholms stads totala budget. Han
säger: ”Det är inte olagligt att spräcka en budget”.
Men det är kanske inte heller så lyckat att först få
godkänt på en låg budget och därefter successivt
anhålla om mer pengar, så att ingen egentligen vet,
hur dyrt ett projekt blir.
Mary Anne Löhr Nyman
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Presentation - Anita Karp
Det här är Anita Karp, som kanske många känner
igen. Hon bor tillsammans med sin familj i
Torneågatans övre rad i Akalladalen.
Efter att tidigare ha bott i Trädgårdsstaden var de
intresserade av att få tag i något större. 1989 gick
de runt och la lappar i alla brevlådor här i
Akalladalen och de hade tur, för det blev napp!
Försäljningen och köpet ordnade de själva och
familjen Jakobson, som tidigare bodde i huset, via
Handelsbanken i Akalla (det var då det!!).
Två barn föddes efter flytten till det nya huset, en
son 1990 och en dotter 1991. Det första barnet var
fött redan 1986.
Det är spännande att få träffa olika människor och
göra en del nya bekantskaper i vår dal. Man möts,
nickar eller kanske småpratar. Inte alla man
kommer inpå livet. Alla vill inte ”synas” och det
har vi respekt för. Men desto roligare är det när
man får en möjlighet att så här i vårt enkla blad, få
höra om hur livet har tett sig och vilka verkligheter
en del lever i.
Både Anita och hennes man är skribenter på olika
sätt. Anita har gett ut en bok, ’Fågelskugga’ som
hon stolt visar upp här. Anita berättar:
Anita:
Vår första dotter var funktionshindrad och det blev
alldeles för trångt för hennes rullstolar, liftar och
andra hjälpmedel i vårt tidigare radhus i
Trädgårdsstaden. Vi letade desperat efter något
större. En fantastisk slump gjorde att en familj i
Akalladalen just då bestämt sig för att flytta till
Nyköping! Huset låg precis vid gatan så
färdtjänsten kunde komma direkt fram till ingången
och på övervåningen fanns både badrum, kök och
sovrum. Vår dotter fick en plats på en
specialavdelning på dagiset Bullerbyn. Allt föll på
plats för oss.

Vi säger ofta vilken tur vi har som bor här:
naturen, Järvafältet och Hanstaskogarna, och att
t-banan är så nära oss. Större delen av vår tid här
har vi inte behövt ha bil.
Dagis och skolan i Akalla fungerade också
väldigt bra. Barnen fick klasskompisar även från
andra kulturer än den svenska och de träffar
fortfarande sina gamla Akalla-kompisar.
Jag är pensionär nu och aktiv i olika föreningar
bland andra i Norra Järva stadsdelsråd och
skriver i ibland i nättidningen Nyhetsbyrån Järva.
Jag har också engagerat mig i Hästa Gård som
tyvärr fortfarande inte används för odling. Hästa
gård ägs av Stockholms stad och är ett av
världens största stadsnära jordbruk. Här har
människor bott och brukat marken sedan
vikingatiden.
Jag har alltid gillat att skriva och år 2020 gav jag
ut en roman som handlar om Ellen ”som arbetar
på ett forskningscenter för folkhälsa, under en
egensinnig chef. Varje dag känns som en
upprepning. Men med kort varsel skickas hon till
en konferens i Washington. Där börjar hennes
förutsägbara och rationella tillvaro att gunga…”
Om någon är intresserad så finns boken även som
ljudbok.
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Re ektioner efter pandemin och under kriget i Ukraina
Vi lever i en tid av fruktan, och ”ändå så skyddade i vår dal”. När pandemin efter lång tid
mattades av kom nästa vidrighet – anfallet på Ukraina och bombarderandet av civila mål som
har resulterat i en massflykt som vi inte har sett sedan andra världskriget. Alla har vi frågor om
den närmaste framtiden och funderingar om hur det blir med flyktingströmmen som är på väg
hit. När kommer frågan: ”Kan du ta emot några, kan dom bo hos er en period, har ni möjlighet
att...”?
Just nu förbereder kommuner och enskilda organisationer att ordna tillfälliga
övernattningsställen i skolor, kyrkor, flyktingförläggningar och i privata hem.
Vad kan vi göra i Akalladalen?
Det råder en stor generositet i Sverige. I Kungsträdgården ordnade TV4 en insamlingskonsert för
ett par veckor sedan. Man fick in den otroliga summan av 40 miljoner, pengar som går direkt till
Rädda Barnen, UNHCR och Röda korset. Vi måste våga lita på att pengarna ”går fram” till de
behövande och drabbade.
Många artister anordnar konserter. Köp biljetter och gå! Det är ett sätt som du och jag kan bidra
på!
Och om frågan kommer om vi kan ta emot någon/några i våra hem, ta chansen att våga säga ja!
Du får nya vänner, du känner att Du gör något.
Nyligen var jag i kontakt med Fader Adris Hanna, präst i f.d. Akallakyrkan, numera katolsk och
heter De Heliga Martyrernas Kyrka. Han berättade att de för ett par veckor sedan hade samlat in
kläder m. m. och fyllt två långtradare som har gått till gränsen i Ukraina. Just nu kan de inte ta
emot mera, säger Fader Adris.
Trots allt elände som vi bara drabbas indirekt av, så spirar våren i små blygsamma hänförande
snödroppsbuketter i rabatterna.
Trots allt möter vi grannars vänliga leenden här i Akalladalen.
Trots allt kan vi ta boken och en kaffekopp och bara sitta på bänken utanför huset
Trots allt får vi längta efter att få plocka fram utemöblerna som än så länge ligger väl inpackade
under presenningen.
Trots allt spirar hoppet om att en fredlig lösning ska bli verklighet och att livet ska gå vidare
med vårbruket i våra små trädgårdstäppor, att allt ska bli ”som vanligt” igen…
/KKA
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Grattis Janne!
Vi gratulerar Janne Selvrenius som nyligen har fyllt
85 år. Janne med hustru Barbro flyttade in år 1975 när
området var nybyggt, och är bland de äldsta boende i
området. Janne är född på Gotland och den vackra
gotländska flaggan svajar alltid vid husfasaden.
Janne är utbildad röntgensjuksköterska och har
arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv på
Karolinska sjukhuset. Han är mycket omtyckt i
området och trots sjukdom en mycket pigg och glad
pensionär. Han är väldigt påhittig och testade att åka
hoverboard bakom rullatorn för att komma fram
fortare. El-cykel var lite bättre och säkrare färdsätt,
fast numer är det en elektrisk trehjuling som gäller. Så
se upp när han kommer farande! /M A LN

Upphittad cykel
Denna barncykel har stått i slingerbulten hela vintern.
Just nu finns den på Tavastehusgatan 49. Vet någon
vems den är???

Träningsstol
Utmärkt multifunktionell träningsstol säljes till
högstbjudande. Nypris strax under 3 000 kr.
Obetydlig begagnad.
Kontakta Bosse Andersson på 070-147 40 31

Win-Win
Så här kan man få en fin solbränna samtidigt som
man underhåller altanens takbjälkar och takskivor.
Wayne vårrustar.
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Akalladalens styrelse
Ordförande
Sievert Balkeståhl
sievertb@hotmail.se

073- 023 09 80

Trivselkommittén
Kai Kjäll-Andersson
kaiis@bahnhof.se

073-641 21 42

Vice Ordförande
Dennis Westin
070-214 10 74
dennis.wes n.akalla@gmail.com

Kerstin Nygren
kers nnygren@hotmail.se

070-920 78 97

Kassör
Björn Lundstedt
bjorn@akalla.st

Nyree Ruiz Sundberg
nyreeruiz@gmail.com

073-696 99 60

Sekreterare
Sture Caesar
070-566 85 38
sture.caesar@home.se

Karin Vidhall
karin.a.vidhall@gmail.com

073-922 96 87

Ledamot
Lars Moberg
070-415 11 83
grebom60@gmail.com

Mernoosh Karga
070-750 40 35
ambulamsola@hotmail.com

Suppleant
Nyree Ruiz Sundberg 073-696 99 60
nyreeruiz@gmail.com

Servicepersoner

Suppleant
Sara Magnusson
070-259 93 60
guldvargen96@hotmail.com

Elektriker
Ulvi Ipekci

070-631 25 86

Bredbandsansvarig
Roberto Ruiz
070-109 07 00
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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