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Områdesinformation 
Laddboxar	
Nu har ytterligare 8 fastighetsägare anmält 
sig för installation av laddbox på sin P-
plats i garaget. Installation kommer att 
göras efter sommaren. Med de åtta som nu 
ska monteras, finns det 59 laddboxar.	

Förbättring av TV-signalerna	
Tele 2 skall uppgradera ett antal 
förstärkare i undercentralen för att 
förbättra leveransen av TV-signalerna. 
Det kan komma att innebära ett kortare 
stopp på TV-signalerna.	

Ytterligare en leverantör av 
bredband	
Vi har fått ytterligare en leverantör av 
bredband i våra fiberkablar (via AHN ) 
som heter OBE Network (tror jag de 
heter). Reklam har delats ut av dem i 
våra brevlådor.	
Deras intåg har gjort att Bahnhof har 
sänkt priset på sin internetleverans.	

Sopnedkast för matavfall	
Stockholm Vatten och Avlopp kräver att 
alla i Stockholm skall inrätta sopnedkast 
för matavfall.	
Styrelsen har inte fattat något definitivt 
beslut hur man ska göra. Ett alternativ är 
att bygga om en av behållarna vid 
Tavastehusgatan/Slingerbulten till 
sopnedkast för matavfallspåsar. 
Sopnedkastet måste i sådana fall byggas 
om lite grann för att kunna ta emot 
matavfallspåsar, dvs containern blir 
tätare i botten och inkastet blir mindre.	
De tittar också på andra alternativ med 
plåtbehållare	
Beträffande de nya reglerna för 
sophanteringen av matavfall håller Sture 
Caesar i det, och han har kontakt med 
Stockholm Vatten och Avfall.	

Apropå Fjärrvärmesystemet	
Dennis hälsar: Vi kan vara glada för att 
vi har fjärrvärme till våra värmeelemenet 
och varmvattnet. Prishöjningen 2023 är 
endast ca 10%. Inte 200–300% höjning 
som för elvärmen.	

Ekonomiadministration	
Vi för fortsatta diskussioner med 
Simpleko som har tagit över vår 
ekonomiadministration från och med 1 
januari 2023.	
Dennis har nyligen delat ut information 
i alla brevlådor, om vad det innebär för 
ändring i rutinerna för månads-
räkningarna.	

Postnord	
Det går alldeles utmärkt att använda 
PostNords paket-box vid gästgaraget. 	
När man beställer något på nätet så väljer 
man PostNord som leverantör. OBS! Det 
är inte alla leverantörer som har vår 
paketbox som leveransalternativ. 
Av PostNords utlämningsställen väljer 
man postbox Drumsögatan 5-7. 	
För att hämta ut paketet måste man ladda 
ner PostNords app på sin smarttelefon. 
När man fått leveransavin (i PostNord-
appen), går man till paketboxen vid 
gästgaraget. Man slår på Bluetooth 
funktionen på telefonen och öppnar 
PostNord-appen. 
Sedan uppmanas man att legitimera sig 
med mobilt BankID.  
Därefter trycker man på Öppna 
paketboxen på PostNord appen. Efter cirka 
15 sek så öppnar sig en lucka på 
paketboxen och man kan ta ut paketet.  
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Städdagen 	
blir lördagen den 22 april.  Även här 
kommer en kallelse någon vecka innan. 
Vi hoppas på riktigt bra uppslutning! 
Ett utmärkt tillfälle att träffa sina 
grannar men också ”dra sitt strå till 
stacken”.	
Beträffande städdagen i höstas så vill 
vi särskilt uppmärksamma och tacka 
Niklas Wallman från Pizza Hut, 
Barkarby – som bjöd på pannkakorna 
till barnen! Vi rekommenderar att man 
gör ett besök på Pizza Hut i Barkarby, 
t.ex. lunchbuffé i samband med 
handling!	

Årsstämman 29 mars 
Trivselgruppen serverar fika från kl 18. 
Det blir mackor, vatten och thé/kaffe. Det 
är alltid roligt om flera kan ta med sig en 
god kaka som andra kan få smaka på.	
Stämman börjar kl.18:30. Kallelse 
kommer att delas ut senast två veckor 
innan. Det är viktigt att komma och 
informera sig och att använda sin rätt att 
påverka hur vi vill sköta vårt område.	

T-banebygget	
När det gäller förlängningen av blå 
linjen som ska knytas ihop med 
Barkarby, så nu finns tunnlar hela vägen 
mellan Akalla och Barkarby - 4,1 km. 
Nu arbetar man med de befintliga 
tunnlarna precis bakom Akalla station 
där man borrar och spränger, vilket ska 
vara klart till i vår.	
När spårtunnlarna är klara så görs 
installationer av elsystem, signalsystem, 
brandskydd, ventilation, vatten och 
avlopp samt att bygga stationer.  
Man har forslat bort hundratusentals ton 
berg som har krossats på en anläggning 
på Barkarby gamla flygfält. 
Trafikstarten är beräknad till 2026.	

Ny kassör i styrelsen	
Vår kassör, Björn Lundstedt, avgår vid 
årets stämma. Valberedningen söker en 
pålitlig, ekonomi- och förenings-
intresserad person som är villig att åta 
sig detta stimulerande uppdrag. Har ni 
tips, kontakta valberedningen - 
Mehmet Kaplan, 070-755 82 10 eller 
Johan Thelander, 072-908 65 85	

KURIOSA 
Visste ni att i 13% (= 23 hus) av de 
totalt 176 husen, bor ursprungs-
ägarna kvar (om man räknar med 
att det i 3 av de totalt 23 husen är 
ursprungsägarnas barn som bor 
där).
Om de 3 husen inte räknas med, så 
är ursprungsbefolkningen 11 % av 
nuvarande boende i vårt område.

…lite mera områdesinformation 29 MARS
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…och ännu mera områdesinformation 
Akalla centrum	
Det finns ett förslag om hur Akallatorget 
skall byggas om. Oklart om det har 
beslutats, men Dennis skriver att man 
skulle ändra belysningen och bygga 
något slags golv i den bakre delen under 
det stora gröna taket över T-banan (i 
torgets nivå). Där ska man också 
förmodligen ha torgförsäljning. Vi 
hoppas på att kunna ha med tydligare 
info i nästa Trivselblad.	

Nedläggningen av ICA 

Det blev många frågor och många var 
både besvikna och ledsna. Jag hade hört 
att ICA skulle lägga ner, men att det 
berodde på att ICA ledningen inte ville 
upprusta den ganska slitna affären. Jag 
undrar hur man kommer på tanken att 
riva ICA-byggnaden och ersätta det med 
120 lägenheter i ett sexvåningshus. 
Många ettor. Som jag förstod det, 
berodde det även på ägarförhållandet till 
marken och att Stockholms Stad köpt 
upp mark, men även sagt upp mark med 
tomträtt för att få så mycket mark som 
möjligt för bygget. 

Vi fick ett meddelande i brevlådan att 
man skulle hålla möte i Akalla skolan 
beträffande planer att bygga bostäder i 
Akalla centrum. Med förvåning såg vi 
att informationsmötet i stället var en 
utställning, där man skulle gå runt och 
titta på planscher som visade hur man 
tänkt vad gäller det nya centrumet. Att 
gå runt i klassrummet och läsa skyltar 
fungerade inte med alla människor som 
kom och trängdes, och kravet ställdes att 
informationsmötet skulle ske på vanligt 
sätt d.v.s att de som bjudit in till mötet 
muntligen skulle informera och att vi 
andra skulle kunna ställa frågor efteråt.
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Så här fungerar systemet, om jag 
förklarar det enkelt: Sverige har en 
representativ demokrati, vilket betyder 
att vi väljer politiker att representera oss. 
Vi vet ofta inte vad de egentligen anser 
och hur mycket de bryr sig om oss.  
Ärligt talat, hur mycket energi lägger vi 
själva på att lära känna dem och de på att 
lära känna oss. Man kan jämföra med 
bygget av begravningsplatsen. Jag var på 
ett möte där man inte fick säga något om 
begravningsplatsen. 
Hur många politiker finns kvar efter det 
mötet nu? Borde vara 0 st. Jag får en 
känsla av att politikerna gömmer sig.   	
Exploateringskontoret är den förvaltning 
som har det samlade ansvaret för 
förvaltning och exploatering av stadens 
mark.  Det har uppdrag att leta efter 
områden att exploatera och sedan lämnar 
de över till Exploateringsnämnden som 
består av förtroendevalda i 
stadsdelsnämnden. Den nämnden fattar i 
sin tur beslut om vad som ska prioriteras 
för verksamheter inom området. 
Stadsdelsförvaltningar med andra 
politiskt valda ska sedan genomföra 
nämndens beslut. 	
Stadsbyggnadsnämnden upprättar 
detaljplanen. När ärendet behandlats och 
godkänns går det till kommunfull-
mäktige, som ska godkänna det hela. 
Och där sitter också våra politiker och 
har synpunkter och beslutar för/åt oss... 
Kan någon förklara bättre, är jag 
tacksam.  
Bygget kommer att kosta pengar och 
troligen räknar man kallt med att fler 
invånare ger mer skattekronor. Det är 
nog inte så enkelt. Se på Barkarbystaden. 
Man behöver kanske mer daghem, 
äldreboende och kanske någon skola.  	

Det planeras ju nya bostäder vid 
korsningen Finlandsgatan och 
Sveaborgsgatan också... nu när vi 
äntligen fått lite lugn och ro när arbetet 
med förbifarten nästan är klar. 	
Våra politiker har troligen även nu 
ordnat en tävling som gäller vem som 
ska få bygga det nya centrumet och ICA 
huset. Det kan vara intressant att följa. 
Vi håller väl oss informerade!?	
Det är upp till oss alla att hålla koll på 
vad som händer och vilka beslut våra 
politiker fattar för oss. Jag vet inte om 
jag har förtroende för politiker som sitter 
i 10 nämnder eller utskott. Hur mycket 
tid lägger han/hon på just ”ICA-
bygget”?	
Vi som lämnat e-mailadress vid mötet 
har fått ett mail från Janerik G med 
ytterligare information. Det var 89 
personer som skrev på 
namninsamlingslistan.  Det har 
rapporterats från Nyhetsbyrån Järva att 
det var 70 personer i lokalen, men det 
var ca 120. Trångt. Frågan om 
Centrumfastigheten är en angelägen sak. 
Läs hela artikeln på:	
https:www.nyhetsbyranjarva.se/
frustation-pa-samrad-om-ica-akalla/	
I mailet står att vi alla ska följa 
planarkitektens råd på mötet: att komma 
in med protester till: 
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se 
och ange diarienr 2019-00670 senast 7 
februari. 
Med pennan i högsta hugg, 
MaryAnne Löhr-Nyman 

…nedläggningen av ICA 

mailto:stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
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Sievert är lågmäld och kunnig och har genom åren visat stort engagemang - ja 
kärlek - till Akalladalen!	
Sievert säger själv att han är en ”föreningsmänniska” som utöver arbetet i 
samfälligheten har varit ordförande i styrelsen för PRO i Husby-Akalla, 
pensionärsrådet i Rinkeby-Kista och ”Mötesplats för äldre” i Husby-Akalla.	
Våra gemensamma städdagar har haft en stor social betydelse och jag hoppas att 
det fortsätter så och att grannar möter varandra och umgås.	
Vi vill å allas vägnar tacka honom för otroligt väl utfört styrelsearbete under åren.	

Jag saxar även här några rader ur en presentation i Trivselblad nr 3/2014:	
Björn och familjen flyttade hit 1983 och två år senare blev han vald till 
föreningens kassör.	
”När jag började som kassör”, berättar Björn,”så använde man bokföringsböcker 
där alla transaktioner fördes in för hand. Det var en ganska trevlig sysselsättning. 
Under 90-talet kom digitaliseringen och nu ligger förstås hela bokföringen i 
datorn”.	
Han har ju fram till pensionen haft ett ”vanligt” arbete på bank i många år, men 
familj, barn, barnbarn och hundar har varit en viktig ”morot” för att trivas här i 
Akalladalen. Han är också värd vårt stora tack. /KKA	

Vår trogne kassör, Björn Lundstedt, har navigerat den 
ekonomiska delen av skutan sedan 1985. Han har inte 
bara skött bokföringen och allt som ligger inom ramen 
för kassörens uppgifter, men också sett till att varje 
inbetalningslapp har hamnat i rätt låda. Vi som ”bara” 
bor här kan bara ana vilket stort arbete som legat 
bakom allt som haft med ekonomin att göra.	

Sievert Balkeståhl har varit ordförande sedan 1982 och 
lämnade styrelsen förra året. Han har med stor säkerhet, 
rutin och erfarenhet styrt och administrerat styrelsearbetet 
som gagnat vår dal. Vad kan man säga om denne man så 
här i backspegeln? Jag saxar ur en intervju med Sievert i 
Trivselblad nr 2/2014:	

Vi har stor anledning att tacka våra två klippor som lämnat / lämnar styrelsen.

Klippor i styrelsen 
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En ganska kall februaridag traskar jag bort 
till ett radhus på Tavastehusgatan, nära 
flaggstången.	
Här bor Regina och Paul Elias med 
treåriga dottern Paulina! En katt ZaZa 
finns i familjen, och jag har sett Zaza 
många gånger i köksfönstret där hon 
kollar in vad som händer utanför.	
Det unga paret träffades när de arbetade 
på Hennes & Mauritz, Paul med 
controlling på huvudkontoret i Hamburg 
och Paulina inom Utveckling för Tyskland 
i Bremen. Paul fick ett erbjudande om att 
arbeta i Sverige och nappade på det. De 
kom hit 2018 och bodde ett tag i 
Kristineberg. En annons gjorde att de kom 
till Akalladalen. De tittade på radhuset och 
blev förälskade direkt både i huset och i 
området.

”I Sverige har man mycket bra 
support för föräldrar så att båda kan 
arbeta heltid. Så är det inte i 
Tyskland. Fortfarande är det så att 
kvinnorna ofta är hemma med barnen 
eller arbetar deltid. Sverige är ett 
föregångsland på det området.”  
Paul arbetar på HM i Stockholm och 
Regina arbetar för VISA. Båda har 
flexibla arbeten vilket innebär att de 
kan jobba ca 50% hemma. Ett ganska 
stillasittande arbete på kontoren gör 
att de får stöd för att träna på olika 
sätt.	
Regina gör pilates och ska börja med 
spinning i Barkarby. Hon har en 
annorlunda hobby, hon är utbildad 
tatuerare! Är någon intresserad av att 
få en liten tatuering någonstans så hör 
av er till Regina!	
Paul spelar korp-fotboll, padel, tennis 
och squash. ……. ”Hur hinner ni”, 
undrar jag. ”Vi har en bra planering 
som fungerar!”, svarar Paul.	
De har träffat och bekantat sig med 
flera grannar och tycker att det är 
stimulerande att det finns så många 
från skilda länder här i vårt område. 
/KKA	

Deras dotter Paulina föddes 2020 och 
går nu i Kista internationella förskola. 
”Hon har en jättebra förskola. Här 
fokuserar man på barnen och de lär sig 
språk. Paulina blir trespråkig med både 
tyska, svenska och engelska. Till 
exempel så firar man allting på 
förskolan; jul, chanukka, muslimska 
högtider och allt. Det gör att ingen 
behöver känna sig utpekad på något sätt, 
eller exkluderad. Allt firas - kanske med 
viss modifikation”, berättar de.	

Presentation av Regina, Paul och Paulina 
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Vi är många som funderar på vad som 
ska hända med Hästa Gård. Nu ser det 
stängt och ganska förfallet ut frånsett att 
det för några månader sedan har flyttat 
in ett bestånd av kor. Men det finns 
planer som man kan läsa om i utlåtande 
från Trafikkontoret. Dnr T2021-01552	
Trafiknämnden ansvarar för Hästa Gård, 
den största gården inom Järva friområde. 
Det är också stadens enda kvarvarande 
jordbruk. Gården består av flera 
byggnader, den nuvarande 
mangårdsbyggnaden uppfördes i slutet 
av 1700-talet. Den har enligt 
Stadsmuseets klassificering den högsta 
kulturklassen (blå). Det innebär att den 
har synnerligen höga kulturhistoriska 
värden. Den stora ladan och längan med 
bod och hönshus är från förra 
sekelskiftet och har näst högsta 
kulturklass (grön).	

I uppdraget från kommunfullmäktige 
ingår också att fastställa en 
verksamhetsinriktning för gården. Syftet 
är att gården ska vara levande, öppen 
och tillgänglig för alla åldrar och olika 
intressen med betoning på hållbarhet och 
biologisk mångfald. Underlag för beslut 
om framtida förvaltning av byggnader 
och om verksamhetsinriktning för 
gården ska presenteras för berörda 
nämnder under 2023.	
Det är trevligt att det är arbete på gång 
med den fina gården som vi har 
nästgårds. Det är lätt att föreställa sig 
varför den byggdes just där på höjden 
med utsikt över omgivningarna. Hoppas 
planerna blir av och att vi får uppleva 
lite liv och rörelse igen på Hästa Gård. 
Fram till dess kan man ju gå dit och 
prata med korna i den nyare ladugården. 
/KV

Vad händer med Hästa gård? 

Trafiknämnden har fått i uppdrag att 
börja åtgärda underhållsbehov samtidigt 
som gårdens långsiktiga drift och 
förvaltning ska ses över. Hittills har man 
lagt nytt tak på gamla ladan och 
bekämpar trägnagande ohyra i de äldre 
byggnaderna. Under 2023–2024 planeras 
fortsatt yttre renovering samt arbete med 
el, vatten och avlopp.	
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Bygget av begravningsplatsen går 
som planerat, d.v.s. första etappen 
skall vara klar 2024. Nästa etapp 
beräknas vara klar 10 år senare. 
Discgolfparken har i nuläget kontrakt 
i 8 år till och kommer att förvinna när 
kontraktstiden går ut.	
Nu håller man på med att bygga en 
ceremonibyggnad samt byggnader för 
personal och maskiner. 
Ceremonibyggnaden ligger i närheten 
av (norr om) de nygjorda ”sjöarna ”, 
medan ekonomibyggnaderna ligger 
vid infarten till begravningsplatsen, i 
närheten av nuvarande restaurangen.	

Järva begravningsplats 

Man skall också börja bygga avgränsningarna mellan gravkvarteren och 
promenadvägarna. Dessa avgränsningar kommer att vara staket av trä, träd och 
speciella diken. Bland annat så har man ett antal träd på tillväxt nere i Europa. 
Träden är 4 m höga och skall planteras ut i området.	
Alla - oavsett religion - som är folkbokförda i Sverige, kommer att kunna 
begravas här. Som tidigare sagts så kommer det att vara möjligt med begravning 
i minneslund, askgravlund, kistgrav och urngrav. Inga askgravplatser kommer att 
finnas.	
AW / DW

Tomater 
Jag har ett överslott av fröer till 
trädgårdsväxter, ätbart och 
blommande, bl.a. över 60 olika 
sorters tomatfröer. Påsarna kostar 
20 kr st. Allt är egenodlat och 
fermenterat.
Maila en beställning till 
anniepine@hotmail.com så hör jag 
av mig om betalning och 
överlämning av beställning.
/Annie Furu

mailto:anniepine@hotmail.com
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Trivselkommittén 

Kai	Kjäll-Andersson	 073-641	21	42	
kaiis@bahnhof.se			

Anne	Westin		 070-549	07	44					
anneb.wes0n@gmail.com	

Karin	Vidhall	 073-922	96	87	
karin.a.vidhall@gmail.com	

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

Akalladalens styrelse 

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

Vice	ordförande		 	
Dennis	Westin	 070-214	10	74	
dennis.wes0n.akalla@gmail.com	

Kassör		 	
Björn	Lundstedt	 070-631	25	86	
bjorn@akalla.st	

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

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

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

Suppleant	 	
Mehmet	Görgülü		 070-581	49	95	
mehmet08@live.se	

Servicepersoner 
Bredbandsansvarig	 	
Roberto	Ruiz	 070-109	07	00	
roberto.ruiz@gmail.com	

Elektriker	
Ulvi	Ipekci	 073-766	92	53	
ulvi@elegansab.se	

mailto:roberto.ruiz@bahnhof.se
mailto:ulvi.ipekci@gmail.com
mailto:kaiis@bahnhof.se
mailto:anneb.westin@gmail.com
mailto:karin.a.vidhall@gmail.com
mailto:ambulamsola@hotmail.com
mailto:nyree.ruiz@gmail.com
mailto:bjorn@akalla.st
mailto:guldvargen96@hotmail.com
mailto:mehmet08@live.se
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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..

Nyree Ruiz Sundberg 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 

Dennis Westin och Sture Caesar 
- VVS jobb krypgrunder 

- Undercentralen 

Sture Caesar 
- Underhåll lekplatser 

- Tillsyn och reparation garage 

- Trädgårdsjobb Akalladalen 

- Utlåning av stegar m.m. i garage 

Lars Moberg 
- Parkeringslappar och parkering 

- TAG-brickor + lås i garagen 

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 
- Belysning i parhusområdet 
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Trivselkommittén 

Tag gärna kontakt med någon i Trivselkommittén 

för att få information och broschyr om vårt område.

Till DIG som är nyinflyttad i Akalladalen! 
Vår kassör i styrelsen måste också få kontakt med er för 

att uppdatera vårt boenderegister. 
Kontakta vår avgående kassör Björn Lundstedt 

eller kanske ännu hellre hans efterträdare 

Facebook-grupp 

Gå med i Facebook-gruppen  

Akalladalens Samfällighet  

Där kan man få information  

och göra inlägg. 

  Kontakta Nyree Ruiz Sundberg 

Vår hemsida På vår hemsida www.akalladalen.se	
som	sköts	av	Dennis	Westin,	kan	man	läsa	
om	allt	som	berör	oss	inom	samfälligheten	
och	också	vad	som	händer	runt	vårt	område.

FB

WWW

ADM
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