
Norra Ängby Tidning

Medlemsinformation från Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Besök vår hemsida: www.norra-angby.se  Nr 1 Mars 2009 Årgång 31 Pris 25:-

Vart ska föreningen ta vägen?
Årsmöte 10 mars!

Nu måste du komma 
och säga din mening!
Hus sökes i Norra Ängby. Förmånligt arvode !

Ring Sven Würtz – anlitad mäklare i Ängby, 0705-250 700.

Besöksadress Åkermyntan Centrum, Box 5088, 165 11  Hässelby
Tel: 08-89 49 00 Fax: 08-89 90 60 Webb: www.erasweden.com
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Ordförande Anna-Karin:

Hej, alla läsare... 09

Rejält smakrika lunch- & middagsrätter - 
välj ur vår välfyllda meny!
Välkommen till La Rustica – ditt nya matställe i Norra Ängby!
Långskeppsgatan 5 – Runstensplan
Öppet: 10 - 21, lör/sön: 11-21. Tel 08 – 375 444 Mico & Co

Årsmötet:

Årsmöte för Norra Ängby Träd-
gårdsstadsförening hålles på 
Stefanskolan vid Tegnebyvägen 

tisdag 10 mars klockan 19.00. Alla 
medlemmar hälsas välkomna.

Dagordning
 1 Val av ordförande och sekreterare  
  för mötet.
 2 Fastställande av röstlängd för mötet.
 3 Val av rösträknare för mötet och  
  protokolljusterare.
 4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 5 Fastställande av mötets dagordning.
 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse  
  för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse  
  (balans- och resultaträkning) för det  
  senaste räkenskapsåret.
 7 Revisionsberättelse, räkenskapsåret.
 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
  för den tid revisionen avser.
 9 Fastställande av medlemsavgift för  
  kommande räkenskapsår.
 10 Fastställande av verksamhetsplan  
  + budget kommande verksamhetsår.
 11 Val av ordförande.
 12 Val av övriga styrelseledamöter.
13 Val av suppleanter på ett år.
14 Val av två revisorer samt en revisors- 
  suppleant.
 15 Val av valberedning bestående av  
  minst tre personer, varav en sam- 
  mankallande.
 16 Behandling av propositioner och  
  motioner.
 17 Övriga frågor.

Kaffe
Efter årsmötesförhandlingarna serveras 
kaffe med dopp. •

Kallelse
Du håller nu 
i årets första 
nummer av 
Norra Ängby 
Tidning. Till 
dig som läser 
tidningen för 
första gång-
en, säger 
jag: Välkommen till Norra Ängby 
Tidning. 

Jag hoppas att du kommer att gilla 
tidningen. Det är Norra Ängby 
trädgårdstadsförening som ger 

ut denna tidning. Vi har också en 
hemsida: www.norra-angby.se Dessa 
två media är bland de mest populära 
aktiviteterna som föreningen har.

Flest människor lockar nog ändå 
midsommarfirandet i Björklunds-
hage. Hit kommer många boende i 
Norra Ängby, men också boende i 
Bromma kyrka, Råcksta, Blackeberg 
och Södra Ängby. Vi tycker det är kul 
att många kommer. Men vi skulle också 
vilja att många kommer på Årsmötet 
den 10 mars på Stefanskolan. Fören-
ingen behöver många glada, frivilliga 
krafter för att kunna leva och utvecklas 
bra framöver. 

Många småhus 
byter ägare

De senaste tio åren har 60-70 hus per 
år sålts. Du som är nyinflyttad under 
2007 och 2008 har fått eller kommer 
att få en liten broschyr i brevlådan. 
Håll utkik efter den. Broschyren berät-
tar lite kortfattat om föreningen och 

grannsamverkan, men den innehåller 
också en inbjudan till att komma på 
vårt årsmöte. Jag hoppas du kommer 
och har många goda idéer med dig.

Vi har två lediga platser 
i styrelsen.

Du som känner dig manad, maila 
valberedningens sammankallande, 
Mikael Kindbom, adressen hittar du 
längre fram, på sidan 23, i förenings- & 
redaktionsrutan. 

I detta nummer bl a:
För någon månad sedan kom ett mail 
från Åke Kronkvist: 
– Får jag skicka över några bilder från 
farfars i Norra Ängby? 

Åke hade läst på hemsidan om hur 
vi söker utryck för historiens vingslag 
här i Norra Ängby. Läs därför om 
Fingal, Agnes och sonen Rolf - Åkes 
far och deras tid på Ringsjövägen. Tack 
Åke - och Rolf!

Kolla också referatet från årets Äng-
bystafest. Låt det inspirera dig till en 
anmälan nästa februari.

Det blir nya utgrävningar i Karsviks 
hage i sommar. Lär om vad Gustav 
Gonelius och hans grävarkollegor fann 
i somras.

Och »gasupproret« har verkligen 
fått fart. Nu är det spännande. Stannar   
gasen kvar eller stannar gasen?

Ta er f ö i kragen den 10 maj kl 
06.00 och gå med på årets Gökotta!

Vi ses på årsmötet 10 mars.
Kom och träffa dina grannar. Innan 
kan du läsa i årsberättelsen vad vi gjort 
under året. Väl mött på årsmötet. •
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Ulf och Mattias Bröms hälsar välkommen till Bergslagsvägen 262 vid Islandstorget. 
Öppet mån - tors 8 - 18 och fre 8 - 15. Det kan hända att vi tar lunch 

mellan 12 och 1. Ring gärna på 37 06 18. www.angbyglas.com

DIN GLASMÄSTARE PÅ HEMMAPLAN!
ALLT I GLAS – SEDAN 1931!

Ängby Glasmästeri 
& Ramaffär AB

Var finns idéerna?

Motion

Grannsamverkan:

Nya grannar
Under 2008 valde 67 familjer att 
slå sig ned i Norra Ängby.

På några gator, som t ex Håga-
vägen och Tacitusvägen, bjöd 
nyinflyttade familjer sina gran-

nar på glögg under en »lära-känna-var-
andra-fest«. Härliga initiativ tycker jag 
som gillar Grannsamverkan! 

Kärnan i Grannsamverkan är just 
att veta vilka vi har som grannar, hålla 
uppsikt när de är bortresta och reagera 
när vi ser något misstänkt.

Grannsamverkan är en »färskvara« 
och nätverken behöver uppdateras 
eftersom in- och utflyttningen är så 
stor.

Ett välkomstbrev delades nyligen ut 
till dem som 
flyttat in sedan 
juni 2007. 
Detta brev 
ville inspirera 
att gå in på 
Grannsam-
verkans hem-
sida www.
grannsams.
se där det 
finns en introduktion till hur skyddet 
av huset skall utformas, vad gäller t ex 
fönster, lås, brytskydd etc. Går du med 
i Grannsamverkan så kan du prenume-
rera på nyhetsbreven som håller dig lika 
informerad som dina grannar.

Välkomna alla nyinflyttade!
Hans Erik Jonsson

Begäran om att städdag införes 
på Runsavägen 

Härmed framhåller vi behovet av att 
få stöd av styrelsen för Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening angående 
trafiksituationen på Runsavägen och 
behovet att få en städdag per vecka.
Vi behöver få gatan rengjord från snö 
på vintern och gatusopning på som-
maren. Detta är fullständigt omöjligt 
i dag då gatan används som infart-
sparkering. Det är ett problem att 
man kommer hit och långtidsparkerar 
vid t ex utlandsvistelser. Det kan gälla 
flera veckor i taget och då hindrar 
detta fullständigt tex snöröjningen. 
Den enda gatan i närområdet som 

har städdag är Beckombergavägen. 
I området på andra sidan av Åkes-
hovs slott har de flesta smågator en 
städdag. Därför kan vi inte se något 
hinder för att införa detta också i 
vårt område som ligger så nära tun-
nelbanan och därmed blir utsatt för 
infartsparkering. Vi har samtalat 
med de flesta boende på gatan och 
alla tycks uppfatta trafiksituationen 
på gatan som kaotisk. Många vittnar 
om att man inte ens kan komma in 
på egen tomt på grund av parkerade 
bilar. Samma problem finns också på 
andra smågator när tunnelbanan inom 
Norra Ängby!

Ulla-Britt och Lars Stegenberg

Vi i styrelsen har under hösten 
känt att vi blir allt färre, allt idé-
fattigare och allt mindre entusias-
tiska.

Entusiastiska över vad då? Ja, att 
driva vidare föreningen i dess 
nuvarande form. Vad håller vi 

på för? Gör vi rätt saker?
Så vi ställde ut trottoarprataren på 

Ängby Torg, hängde upp affischer på 
byns anslagstavlor och skickade ett 
medlemsmejl där vi kallade till möte.

Förhoppningen var att det skulle 
komma 100 personer med friska idéer 
om vad vi borde ägna oss åt, varav 25 
skulle säga: Jag kan hjälpa till!

Det kom femton personer som 

medförde ett par sakfrågor, vari de ville 
få styrelsens stöd. Summan av mötets 
kardemumma blev att föreningen borde 
bli lite mer aktiv i ärenden som rör 
trafik, buller, energikostnader, etc.

Det blev bullar över och frågorna 
kvarstår: Vad håller vi på för? Gör vi 
rätt saker? Vem vet?

Pelle Sahl
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Föreningsverksamheten under året:

Verksamhetsberättelse 2008
Styrelse

Vid årsmötet i mars 2008 valdes föl-
jande styrelse: Anna-Karin Ekholm 
(ordförande), Lena Wigforss (kassör), 
Carola Bengtsson (sekreterare), Pelle 
Sahl och Kent Wetterlund. Supple-
anter: Hans Erik Jonsson och Ulf 
Rosengren. Under hösten avgick Kent 
och ersattes av Hans Erik. Styrelsen har 
under året haft X möten.  

Övriga funktionärer
Revisorer: Sven Rygart och Lars-Gö-
ran Gabrielsson
Valberedning: Mikael Kindbom (sam-
mankallande), Birgitta Åman och Åsa 
Lundgren Wasell.

Allmänt
Det mesta är som vanligt men fören-
ingen drabbades under året av en stor 
förändring i och med att Nalle Rem-
nelius drog sig tillbaka från rollen som 
projektledare i de flesta evenemang och 
aktiviteter.

Tack vare andras insatser har vi trots 
allt kunnat leverera i stort sett samma 
utbud som tidigare år. Det som utveck-
lats mest är hemsidan som fått helt ny 
layout.

Ekonomi
Föreningens ekonomi redovisas separat. 

Medlemmar
Drygt 900 av totalt ca 1 600 hushåll 
i Norra Ängby betalade medlemsav-
giften 2008. Medlemsregistret sköttes 
i början av året av Annika Elfving 
men övertogs senare av kassören Lena 
Wigforss. 

Medlemskort 
Många, men inte alla, har hämtat sitt 

medlemskort hos Mäklarhuset, Beck-
ombergavägen 1. 

Tidning
Norra Ängby Tidning har under sitt 
30:e år som vanligt utkommit med fyra 
nummer. Strävan är att avhandla stort 
och smått, viktigt och trivialt i och 
omkring Norra Ängby. Ett annat mål 
är att få så många som möjligt att bidra 
med artiklar för att på så sätt aktivera 
medlemmarna och samtidigt kunna 
erbjuda omväxlande och intressant 
läsning. 

Hemsida
Våren 2008 beslutades att satsa på 
en ny hemsida. Några olika alternativ 
utvärderades och resultatet blev att vi 
anlitade en konsult för att dels bygga 
själva stommen till hemsidan och dels 
utbilda styrelsen i hemsidesteknik.

Under sommaren sjösattes den nya 
hemsidan och har sedan dess byggts på 
med nya delar av olika slag. 

Medlemsmejl
På hemsidan kan man anmäla sig som 
mottagare av medlemsmejl, vilket inne-
bär att man med ojämna mellanrum får 
information från styrelsen. 

Förråd
Vi hyr ett litet vindsrum på Ängby 
Slott där vi förvarar arkiv och annat 
material. Våra torgstånd som används 
på Äppelsöndagen står i Fatburen i slot-
tets närhet. Vi söker andra alternativ 
men har hittills inte lyckats finna något 
vettigt. Föreningens stegar, vältar och 
annan utrustning för uthyrning förva-
ras hos olika medlemmar.

Kulturmiljögruppen
En relativt ny verksamhet i föreningen, 
som ägnar sig åt att bevara kunskapen 
om hur våra hus såg ut när de byggdes 
samt att underlätta för nutida ägare att 
renovera med bibehållande av den ur-
sprungliga stilen vad gäller byggnader, 
färger och trädgårdar. 

Norra Ängby Destillerade Äpplen
Hösten 2008 levererades den fjärde år-
gången av äppeldestillat härstammande 
från äpplen som vuxit i vårt områd

Årsmöte
Årsmöte hölls den 13 mars 2008. 
Styrelsen fick en del kritik men blev 
till största delen omvald. Diskussio-
nerna handlade bl.a. om tidningen och 
hemsidan. 

Gökotta
En tidig majmorgon ledde Krister 
Iwarsson och Bertil Högström pro-
menaden runt Judarn/Kyrksjön. Längs 
vägen identifierades många fåglar och 
ännu fler läten. 

Midsommarfirande.
Traditionellt firande i Björklunds hage 
med klädning och resning av stången 
samt dans runt densamma under led-
ning av Bromma Folkdansgille. 4H 
skötte caféet. I år ordnade föreningen 
med lotteri, vilket var mycket uppskat-
tat. Bland vinsterna fanns en grill, 
grillbestick, kokbok och andra som-
marsaker.

Torgfest i augusti.
Stort tält på gräsovalen på Ängby Torg. 
Underhållning och restaurang. I år var 
det Ängbybaren som stod för maten i 
restaurangtältet. Motionsloppet Ängby 
Runt för barn och vuxna. De flesta 
affärer ordnade nåt extra och dessutom 
stod diverse knallar runt torget och 
pratade för sina varor; allt från frukt till 
värmepumpar. 

Äppelsöndag
I skarven sep/okt var det för första 
gången riktigt uselt väder. Spöregn stör-
re delen av dagen skrämde bort många 

FLYSTA
BAGERI & KONDITORI

ÖPPET
TIS – FRE: 8.30 – 18.00

LÖR: 8.30 – 13.00
Spångavägen 317 FLYSTA

Tel: 36 08 65 
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och tvingade in mycket av verksamhe-
ten i slottet där det därför blev trångt. 
Artbestämning av äpplen, musteri och 
insamling till »calvan« var populära 
verksamheter, precis som vanligt.   

Julgransplundring
Tyvärr inställt på grund av för få för-
köpta biljetter.  
Pubkvällar på restaurang Lilla Riviera.
Ett tiotal torsdagar med musik, mat 
och dryck i härlig blandning. 

Funktionärsfest.
Alla som tar aktiv del i föreningens 
verksamhet bjuds på funkisfesten. 
Denna gång samlades vi på restaurang 
Lilla Riviera vid Ängbyplan. 

Ängbystafest.
Ett februarikalas där deltagarna både 
lagar egen mat som de bjuder på, blir 
bjudna på mat hemma hos andra och 
träffar nya människor hela kvällen. 
Kvällen avslutas på Lilla Riviera.

Grannsamverkan.
Denna verksamhet var tidigare helt 

fristående men har under 2008 kommit 
att bli en del av föreningens verksam-
het. 

Dessutom deltog föreningen med 
informationsbord etc. i Antikkollen, 
Lottornas Julmarknad, Ängby Torgs 
Julmarknad och Second Hand-för-
säljning. Vi har också representanter i 
styrelsen för Stiftelsen Hemvärnsgår-
den Stora Ängby som förvaltar Ängby 
Slott. 

Slutord.
Vi i styrelsen tycker att vi har klarat 
vårt uppdrag ganska bra men tror att 
det kan bli svårt att upprätthålla mäng-

den och nivån på aktiviteterna under 
det kommande året 2009. Vi är helt 
enkelt för få aktiva människor i fören-
ingen. Vi behöver få hjälp av drivande 
personer som kan utveckla våra be-
fintliga evenemang och aktiviteter.  Vi 
behöver dessutom få hjälp av ännu mer 
drivande personer som både kan hitta 
på och leda nya projekt i mål. 

Anna-Karin Ekholm
Carola Bengtsson

Lena Wigforss
Hans Erik Jonsson

Pelle Sahl
Ulf Rosengren

Bergslagsvägen 268 - 270 (nb, bakom Tempo)
Öppet: mån-fre 10-18, lör: 11-15

Tel 57 97 11 01

OMBYGGNAD
PLATTSÄTTNING

Välkommen till 
vår utställning & butik!

Mäklarhuset 
Ängby Backe!
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Räkenskapsåren 2007 – 2008 och 2008 – 2009:

Resultat – Budget

Kommentarer till Resultat- och 
balansrapport 2007 och 2008 samt 

budget 2009.
Medlemsintäkter: Denna post dras med 
ett återkommande problem, nämligen 
att medlemsintäkterna kommer in och 
bokförs före årsskiftet fastän de avser 

	 2007	 2008
Tillgångar  
Kassa 1 983,48 3 686,48
Plusgiro 179 931,01 180 475,51
Bankkonto 48 196,59 91 291,31
Summa	tillgångar	 230	111,08	 275	453,30

Skulder	och	eget	kapital  
Tidigare års ackumulerade vinster 206 834,24 230 111,08
Redovisat resultat 23276,84 45 342,00
Summa	skulder	och	eget	kapital	 230	111,08	 275	453,08

	 Benämning	 Utfall	2008	 Budget	2008	 Utfall	2007	 Budget	2009
	 Intäkter	 Kostnader	 Intäkter	 Kostnader	 Intäkter	 Kostnader	 Intäkter	 Kostnader
Medlemsintäkter 201 601  150 000   169 750   180 000 
Nettokostnad tidningen  -23 000  -40 000   -25 084   -40 000 
    därav annonsintäkter 201 100  200 000   196 050   200 000 
    därav tryckning, redigering mm  -224 100  -240 000   -218 675   -240 000 
Hemsidan 4 500 -33 721 10 000  -4 500  8 500  -14 342  5 000  -8 000 
Julgransplundring 2 600 -6 946 2 500  -6 000  2 550  -5 582   
Torgfest 3 100 -83 781 20 000  -70 000  18 426  -67 208   
Midsommar 6 347 -6 583  -2 500   -2 500  6 500  -7 000 
Äppelsöndag 793 -8 525 4 000  -6 000  3 238  -6 612  3 500  -7 000  
Inköp/Försäljning böcker  12 305 -3 620   2 800    
Pubkvällar  42 770 -44 789 30 000  -35 000  31 360  -34 603   
T-tröjor/huvtröjor 2 030  8 000   4 825  -15 281  1 000  
Calvados  34 125 -36 351 35 000 -35 000  26 816  -37 183   
Övriga intäkter 1 384  5 000   4 290   5 000  
Byggnadskulturgruppen    -10 000     -25 000 
Flygdagar kostnader    -10 000   -11 650   -10 000 
Grannsamverkan        -1 000 
Buffert för tillkommande aktivitet        -50 000 
Inköp av maskiner för uthyrning        -10 000 
Kostnader årsmöte  -1 554  -1 000   -938   -1 000 
Funktionärsmiddag  -8 018  -15 000   -10 150   -15 000 
Bankintäkter o -kostnader 3 000 -986  -500   -780   -1 000 
Övr kostnader  -11 339  -21 500   -32 308   -10 000 
Årets skattekostnad    -1 000   -782   -1 000 
Summa	kostnader	 	 -470	313	 	 -458	000		 	 -458	593		 	 -386	000  
Årets resultat (överskott)  -45 342  -6 500   -10 012   -15 000 
Summa	totalt	 515	655	 -515	655	 464	500		 -464	500		 468	605		 -468	605		 401	000		 -401	000  

Räkenskapsåren 2007 och 2008:

Balansräkning

det kommande året. I medlemsintäkter-
na 2007 ingår 87 200 kr som egentligen 
hör till 2008. För 2008 ingår 106 101 
kr som egentligen hör till 2009. I med-
lemsintäkterna 2008 ingår också 2 000 
kr för prenumerationer.
Tidning: Kostnaderna fördelar sig 

enligt följande: Tryckning 35-40 %, 
redigering 45-50 %, annonsförsäljning 
10-15%. Annonsintäkterna täcker hela 
kostnaden för både redigering och 
annonsförsäljning samt större delen av 
tryckningen.
Hemsida: I denna post ingår 2008 för-
utom fasta kostnader för främst webb-
hotell också en engångskostnad, 28 
750 kr, för omstrukturering och byte 
av underhållsteknik. Annonsintäkterna 
täcker i stort hela den fasta kostnaden.  
Julgransplundring: Årets plundring 
ställdes in p.g.a. bristande intresse och 
eftersom budgeten gjordes senare tog vi 
bort denna post från budgeten. 
»Calvadosen«: För 2008 ingår 10 125 
kr som avser 2007 års inköp. Av 2008 
års inköp av calvados var 70 flaskor sålda 
den 31 dec. Betalningen för 6 flaskor 
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hemsida!hemsida!
Välkommen till vår 

Hem till salu Dags att sälja bostad? Din lokala mäklare i Bromma

STARTSIDA        HEM TILL SALU        SÄLJA BOSTAD        STEGET FÖRE        SÅLDA BOSTÄDER        OM OSS        STADSDELEN BROMMA

Spekulantregister    Kontakt    In English

Välj en trygg och 
erfaren mäklarbyrå

Vi har din köpare
Nu upplever vi ett ökat köpintresse 

hos våra spekulanter. Många vill hitta 

sitt drömhus nu. Oavsett hur du vill 

att din villa ska säljas kan vi hjälpa till 

med en trygg försäljning. Högsta slut-

pris är alltid vårt mål.

Välkommen att besöka oss på Ängby 

Torg 6, eller ring oss på 08-26 86 00.

Vänligen

Leif Östlund & Margareta Millde

I Brommas och Västerleds församling-

ar väljer merparten av alla villa säljare 

Fjelkners Brommamäklarna som sin 

fastighetsmäklare. De fl esta av våra 

kunder väljer en traditionell försäljning 

med annonsering  och öppen visning. 

Vi på Fjelkners Bromma mäklarna er-

bjuder även diskret direkt försäljning 

med privata visningar utan annonsering. 

I dag är vi fem mäklare, en mäklar-

assistent och en grafi sk form givare 

som alla arbetar mot ett gemensamt 

mål – att erbjuda en tjänst “utöver det 

vanliga”. På vårt kontor på Ängby Torg 

träffar du två av våra fastighetsmäklare, 

Margareta och Leif, som sammanlagt 

har över 20 års erfarenhet av förmed-

ling av bostäder i Bromma. 

finns inte med i resultatrapporten efter-
som den kom in först efter årsskiftet. 
Vid årsskiftet fanns 30 flaskor kvar.
Torgfest: Intäkten 2008 blev betydligt 
lägre än budgeterat eftersom vi bara 
erbjöd plats på torget utan tält. Kostna-
derna för torgfesten blev betydligt högre 
än beräknat främst p.g.a. ökade kostna-
der för det stora tältet och nattvakter. 
Äppelsöndagen: En dålig affär, dels 
p.g.a. extremt dåligt väder och dels på 
ett arvode på 2 500 kr till kören Tonfis-
skarna.
Outnyttjat: De budgeterade kostnader-
na för kulturmiljögruppen och flygda-
gen togs aldrig i anspråk. 
Övriga kostnader: Här samsas porto 3 
380 kr med kontorsmaterial 1 166 kr. 
Resterande 6 784 kr är främst kostnader 
för affischering o dyl. som är gemen-
samma för flera aktiviteter.

Bankintäkten består av värdeökning 
på föreningens fondinnehav. 

Skattekostnaden återbetalades i sin 
helhet redan före årsskiftet, därför 0. •

Oliver och gänget:

Gåbussen är en grupp av skolkom-
pisar eller grannbarn som går till-
sammans till skolan på morgnarna. 

Från vårt område går två gåbussar 
varje morgon. Den yngre grup-
pen, med barn från 6 år, har 

alltid någon vuxen med sig. De vuxna 
turas om att följa med bussen, så att 
varje förälder går med barnen ungefär 
en dag i veckan. I min grupp är alla 
10 år och vi klarar oss utan vuxen. Vi 
i den stora gruppen går inte i samma 
klass i skolan nu, men har känt varan-
dra sedan förskoleklass. I min gåbuss är 
vi fyra pojkar och i den yngre gruppen 
är det ungefär sex barn och en vuxen. 
Vi samlas samma tid varje dag och det 
gör att vi alltid kommer i tid till skolan.

Det är ett väldigt trevligt sätt att 

Gåbussen

komma till skolan. Ingen behöver ju gå 
ensam till skolan när man går tillsam-
mans. Det är väldigt bra också för att 
det är miljövänligt. Man behöver inte 
sitta i bil och smutsa ner miljön. Och 
så har man ju en liten gemensam stund 
med sina bästa vänner eller grannar! 
Och våra föräldrar tycker att det är 
bra att vi rör på oss. Vägen till skolan 
är drygt en kilometer men det tar inte 
mer än tjugo minuter att gå.

Mina kompisar i gåbussen heter 
Max, Daniel, Jesper och jag heter

Oliver
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Klart att kroppen ska röra sig
Jonny Hansson:

Jonny Hansson är i stort sett upp-
växt på idrottsplatsen i Hässelby. 
Det blev mest fotboll och fri-
idrott. Han bodde i närheten och 
var där med kompisar redan innan 
de hade börjat gå i skolan. I det 
följande berättar Jonny vidare.

I tioårsåldern började jag träna 
längdskidåkning och orientering. 
Jag spädde på med fotboll och 

friidrott men på gymnasiet fick idrot-
ten stark konkurrens av kompisar, fester 
och flickor. Dock fortsatte jag träna 
kondition under hela gymnasiet. Det 
blev också många pingismatcher mot 
Pelle Sahl, i väntan på vårt gemensam-
ma extraknäck på posten i Blackeberg.

Efter lumpen gjorde jag tio vasalopp 
på elva år och ända fram till 40-års-
åldern tränade jag väldigt mycket. 
Skidor, löpning, fotboll och fram-
för allt orientering. Det är en härlig 
sport som verkligen passar alla. Första 
sträckan i en tio-mila och även den s.k. 

långa natten är härliga upplevelser. Min 
far Gösta Hansson, som f.ö. växte upp 
i det hus i Norra Ängby där jag bor i 
sedan 1981, är en stor orienteringsen-
tusiast och där finns nog den största 
anledningen till att jag har tränat under 
hela mitt liv. Han fyllde 80 nyligen och 
är fortfarande aktiv orienterare, bl.a. 
deltar han en gång i veckan i den s.k. 
Luffarligan.

Många slutar (i likhet med Pelle) 
idrotta när de bildar familj men jag var 
senare än de flesta så när jag träffade 
Elisabeth var det för sent. Tvärtom, 
eftersom hon bodde i Ösmo, köpte jag 
en cykel som jag tog mig dit på, när 
jag kärleksbodde hos henne. Rätt snart 
flyttade hon in hos mig och nu tränar 
vi ofta tillsammans. Bl.a. promenerar 
vi runt med denna tidning. Vi har även 
lyckats övertyga sonen Jesper om för-
delarna med idrott. Han spelar mycket 
basket och ibland blir det även lite 
orientering (Yes!).

Vardagsmotion är viktigt för att 

Löpning/Gåing/Stavgång
Elljusspår och markerade leder.
• Kanaanskogen ca 5 km, startpunk- 
 ter: Kanaanbadet eller Grimsta IP,  
 parkera vid häststallet, ta stick- 
 spåret dit.
• Råcksta träsk: följ stig bakom  
 gravplatsen – ej belyst fram till  
 spår ca 400 m – kuperad, ganska  
 krävande bana, mestadels skogspår. 
• Åkeshovsvarvet: ca 1.5 km elljus,  
 start bakom simhallen eller bakom  
 grusplanen vid tunnelbanan, trev 
 ligt, småkuperat spår.   
• Ålsten, Solviksbadet: ca 1.8 km  
 elljus, trevligt, variationsrikt, vack 
 ert dagtid, mälarutsikt. 
• Ursvik: 2,5, 5 km elljus + marke- 
 rade löpslingor 5,10, 15 km, spår  
 för alla smakriktningar, t ex» veck- 
 ans orienteringsbana«. Omkläd- 

Orientering:
Den mest perfekta motionen. Fasta 
kontroller brukar finnas i närskogarna 
Judarn, Kärsön, Lovön, Grimsta/Ka-
naan, Nälstaängarna, Åkeshov. Kart-
paket med inritade kontroller brukar 
säljas på apoteken. Runt 50:-/paket. 
Kontroller finns utsatta i terrängen 
under Maj-Sept. Det är bara att gå ut 
i skogen med en karta och leta reda på 
kontrollerna, ingen tidtagning. När 
man orienterar och får koncentrera 
sig på kartan kan man ofta vara ute 
mycket längre tid än då du bara skall 
springa/gå. 1 timme går fort. Det är 
bra motion och en bra fettbrännare. 
För ungdomar från 10 år har Brom-
ma-Vällingby SOK nybörjarkurser 
med start varje vår. Hemsida www.
idrottonline.se/stockholm/brom-
ma-vallingbysok-orientering

jag skall må bra. Jag håller igång med 
någon typ av motion minst fem dagar 
i veckan och skulle gärna träna mera 
om inte arbete och behovet av vila satte 
stopp. Ju mer träning desto mer mat 
och vila behöver man, det gäller alla. 
Jag tar nästan alltid tid på allt jag gör. 
Vi har alla våra nojor.

I år siktar Elisabeth och jag mot ett 
nytt mål - fjällvandringsloppet Fjällrä-
ven Classic som går från Nikkaluokta 
till Abisko. Det är elva mil som ska 
avverkas på mellan tre och fem dagar. 
Jag har tidigare bara gjort dagsetapper i 
Sälenfjällen så detta skall bli riktigt kul. 
Vandring med packning, övernattning 
i tält. Kolla hemsidan www.fjallraven.
com/classic 

Maila mig gärna om du har frågor 
runt detta och kom gärna med in egna 
erfarenheter och förslag på div. rundor, 
motionslopp, aktiviteter mm så åter-
kommer vi med en fortsättning i höst 
med div. andra förslag. 

jonnybromma@gmail.com

Ovan och till höger: Jonnys motionstips för vår/sommar aktiviteter i Ängby med omnejd.

 ningsrum, dusch, fik.
• Ekerö, start vid foten av skid-  
 backen, spårcentral, elljus 4, 5, 10  
 km markerade skogsslingor, vack- 
 ert med fin skog och härlig mä- 
 larutsikt från sandåsarna.

Övriga rundor:
• Kyrksjön runt: grusstig, platt.
• Åkeshovsvarvet: kuperat.
• Judarn runt: trevlig grusstig, några  
 småbackar, annars platt, start både  
 vid Åkeshovs + Ängbyplans t-bana.
• Härliga gångstigar från Nockeby- 
 bron längs vattnet till Ängbybadet,
 längs vägen som går in efter grus 
 taget Jehanders.    
 Fina stigar bort till Kannans väg  
 förbi Kananbadet, utefter sjön till  
 Maltesholmsbadet, fina fikaplatser.
• Två-Sjöar-Runt, Sundbyberg, ca 5  
 km, grusväg, platt. 
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.. och även min!
Pelle Sahl:

Det är snart 40 år sedan jag första 
gången träffade Jonny Hansson. 
Vi skulle börja gymnasiet i Black-
eberg och hamnade i samma klass. 
Då var vi ungefär lika vältränade, 
men bara några år senare började 
min kondition, spänst och styrka 
bli sämre medan Jonny fortsatte 
att träna. Många gånger under 
årens lopp har jag nog tyckt att 
Jonny var en träningsnörd men nu 
är jag lite avundsjuk på att inte 
jag också var det.

Redan i 20-årsåldern slutade jag 
motionera regelbundet. Jag 
började jobba, flyttade hemi-

från, blev pappa och livet fylldes av 
andra aktiviteter. Jag funderade inte så 
mycket över det. Jag kunde fortfarande 
klättra i träd, spela fotboll och åka ski-
dor med ungarna. T.o.m. springa efter 
bussen om det krävdes.

Den första varningssignalen kom 
när jag i 35-årsåldern låg under bilen 
och skulle montera ett nytt avgasrör. 
Skiftnyckeln låg lite långt bort och 
trots den obekväma ställningen sträckte 
jag mig efter den. Aj! Redan då insåg 
jag att jag borde motionera mera, men 

tyvärr gjorde jag inget åt det. 
Den kropp jag är utrustad med är 

i princip likadan som mina förfäders 
för 20 000 år sedan. Den är skapt för 
att röra sig hela dagarna i 40 år. Jag rör 
mig nästan ingenting och räknar med 
att leva dubbelt så länge. Varför måste 
jag bli 50 år innan jag fattar att den 
ekvationen inte går ihop? 

Nu har jag äntligen förstått och 
har dessutom den stora turen att 
närmaste gymnastikhall bara ligger 
ett par hundra meter bort. I Vat-
tenfalls idrottshall i Råcksta är det 
Friskis-gympa flera gånger i veckan. 
Jag brukar gå på bas-gympa månda-
gar eller torsdagar. Mitt mål är att gå 
båda dagarna men än så länge är jag 
nöjd med en gång i veckan. Det gäller 
att komma i tid för de släpper bara in 
110 pers. i salen samtidigt. Det är nog 
tur det för det är ganska trångt. Min 
förhoppning med denna artikel är att 
vi ska bli ännu fler så att de tvingas öka 
antalet gympapass. Det ökar både mina 
valmöjligheter och mitt utrymme för 
att ta ut svängarna.

Programmen börjar med mjuka 
rörelser i lugnt tempo. Så småningom 

ökar intensiteten. Nu gäller det att ta ut 
rörelserna så att kroppsvärmen stiger. 
Två varv joggning runt hallen, lite 
gympa och så två varv åt andra hållet. 
Sen är det dags för styrkeövningar. 
Här är det lätt att fuska lite genom att 
göra armhävningar i halvfart, sit-ups 
halvvägs och sedan vila huvudet mot 
armarna en stund medan de andra 
håller på. Sen blir det mera kondition. 
Några danssteg till både vals och salsa. 
Lite onödigt hög musik i högtalarna 
hela tiden. Det är latino, rock, schlager 
och visor. De flesta av oss är 50+ med 
urtvättade t-shirts och tights eller kort-
brallor från 70-talet. Det har väldigt 
lite att göra med det man ibland kan se 
på TV där redan vältränade och stän-
digt leende människor iklädda glansiga 
och smarta märkeskläder håller på och 
spänstar för att det är kul. Jag tränar 
för att jag måste! 

Gympan avslutas med stretchning. 
Det är skönt för då vet man att det är 
över. Sedan släcks ljuset och det blir ett 
par minuters avslappning. Har du en 
kropp måste du gympa! Jag undrar hur 
det kom sig att Jonny visste det redan 
1975). •

Motionslopp i närmiljö
• Två sjöar Runt, Sundbyberg,   
 15/3. Mestadels grusstig 5-10 km.
• Ängbyloppet Aug/Sept, ca 4,5  
 km. Trädgårdsstadsföreningens  
 lopp Start och mål Ängby torg.
• Solviksloppet 12/10. Start Sol- 
 viksbadet.
• Tolvanloppet 21/5, asfalt,  
 start och mål: Ålstensgatan.   
• Hässelbyloppet. 11/10, 10 km  
 mest asfalt, start Hässelby   
 mot Råcksta och mål Hässelby IP. 
• Mälarömilen 19/9, Ekerö, 5 eller  
 10 km.
• Sundbybergsterrängen, Ursvik  
 13/9.

Ramverksta´n på Ängby Torg 
hjälper Dig med all inramning.

www.ArtGlobe.se

Öppet tor, fre 11 -18 lör 10 -15
Ängby Torg 16 Bromma
Telefon 37 50 30

Bild på motion – med beställd rörelseoskärpa!
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Mr Wok

Global kompetens vid 
Ängbyplan:

Vem är egentligen Mr Wok? Tanken 
slog mig när jag för säkert tionde 
veckan i rad stannade vid det lilla 
huset vid Ängbyplan. Istället för 
att handla och laga mat köper 
jag Chicken Cashew, nummer 4 på 
menyn.

Det har gått så långt att när jag 
kommer dit säger Mr Wok:

 – Nummer fyra?
Jag nickar och betalar – så är det 

klart. Tro nu inte att jag är ensam om 
detta, jag känner minsann igen många 
Ängbybor som har samma last som 
jag – särskilt på fredagskvällar mellan 
klockan 17.00 och 19.00 – då är det 
högtryck hos Mr Wok. De kommer 
ända från Ekerö och handlar.

– Det var ryktet som förde oss hit, 
berättar en kund.

Mr Wok har aldrig annonserat.
Kunderna kommer tack vare den goda 
maten - och så är det drömläget precis 
vid en tunnelbana och en stor vägkors-
ning.

Vem är Mr Wok?
Det är ett litet kommanditbolag som 
ägs av tre personer, som alla kommer 

från provinsen Ache* i Indonesien. 
Hannif, som jag intervjuar, har bott 
i Sverige mer än femton år. Han hade 
restaurant i Malaysia, men kärleken 
förde honom till Sverige och han trivs 
här.

Så var det den goda maten
Hemligheten är färska råvaror av hög 
kvalité säger Hannif, som åker till 
Årstahallarna och handlar grönsaker 
varje dag. Maten gör vi medan kunden 
väntar, över öppen eld i specialgjorda  
wokpannor. Grönsakerna wokas snabbt 
i olja och vatten för att få den riktigt 
krispiga konsistensen. Rätterna kryddas 
sedan med  smaker från världens alla 
hörn. Det är tandoori från Indien och 

satay från Indonesien. Chicken cashew 
kommer faktiskt från Kina och grön 
curry från Thailand.

Nummer tretton – Running Bee 
Hoon – blir allra bäst flamberad säger 
Hannif som står för recepten. Han 
avslöjar också att han »försvenskat« 
såserna och smakerna sedan han kom 
till Sverige. 

Slutligen kan inte låta bli att 
fråga– vilken rätt säljs mest?

*Provinsen Ache skadades svårt vid 
Tsunamin 2005.

Nummer tretton: Running Bee Hoon!

– Nummer fyra – det är något 
speciellt med nötterna och såsen! säger 
Hannif och ler.. 

Elisabeth Engdahl Linder
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NORRA ÄNGBYS PRIVATA DATASUPPORT!
Går det inte att surfa på din dator? Orkar den inte med 
senaste dataspelet? Kinkar ordbehandlingen? Ger 
datorn ifrån sig konstiga felmeddelanden? Behöver 
den uppgraderas? Eller strejkar den överhuvudtaget 
- kanske köpa ny? Ring till din närmaste datasupport
så ordnar vi till din dator på dagen mot fast pris per fel. 

Gå in på www.ideida.se för fullständig prislista på reparationer, hem-, surf- eller 
speldatorer. Samt se vad vi gör annars. Välkommen till Idé Idá AB
Långskeppsgatan 7/Runstensplan T: 564 518 14 F: 37 63 73 e-post: info@ideida.se

Välkommen till preem Islandstorget, 08 - 37 94 42.

Ditt närmaste 

tankställe! Lätt att stanna. 

Butik med bröd, smör, mjölk.

Trevlig personal. Samme 

ägare sedan 1984.

preem Islandstorget öppet alla dagar till 22.00

En lördag i början på februari 
stämde några mammor och barn 
ur mammagruppen möte på lekhu-
set vid tiotiden på förmiddagen. 
Lekhuset är en inomhuslekplats 
för alla, kan man säga.

Jag hade med mig min dotter 
Maria 1.5 år och hennes kusiner 
Alexandra sju år och Amanda 

fyra år. Vi var lite sena och kom klock-
an halv elva. Då var det lite kö i hallen 
med en massa barn som skulle vara där 
på ett kalas. När jag och barnen fått 
av oss våra ytterkläder och tagit av oss 
skorna vid skogränsen så gick vi in och 
betalade 60 kronor per barn under ett 
år. För mig som vuxen var det gratis. 

De stora tjejerna sprang in med 
förtjusning och började springa runt 
i labyrinter, klättra i klätterställning, 
snurra på en ståsnurra och leka i 
bollhavet. Maria stod först och tittade 
en liten stund innan hon bestämde 
sig för att klättra runt och åka rutsch-
kana. När vi lekt i en halvtimme tog 
vi en liten lunchpaus och köpte korv 
med bröd och dricka i det lilla caféet i 
entrén. Caféet erbjöd lättare lunchrät-

ter som sallad, bakad potatis och smör-
gåsar. Kaffe, läsk, glass och godis fanns 
också att tillgå.

Jättekul!
Både de stora tjejerna och Maria och 
hennes jämnåriga kompisar från mam-
magruppen tyckte det var jättekul och 
ville inte sluta leka. Det populäraste var 
att hoppa i studsmattan och att leka i 
bollhavet. Det finns även en rutschkana 
som går mellan tvåvåningar och har 
i början en lutning på ...ja nästan 70 
grader. Jättebrant med andra ord. Det 
var främst lite större barn som åkte 
i den och de skrek av skräckblandad 
förtjusning.

När vi åkte hem efter nästan två och 
en halvtimmes lek satt tre mycket trötta 

Besök på Lekhuset i Bromma

tjejer i bilen hem. Vi tyckte alla att det 
varit jättekul och väl värt pengarna.

Före lunch
Jag tror att det är en fördel att komma 
när de öppnar för efter lunch blev det 
klart mycket trängre där. Det verkade 
vara rätt poppis att ha sitt kalas där och 
då ordnar personalen med tårta och 
saft. Enligt deras hemsida www.lek-
huset.com erbjuder de även lasergame, 
något som äldre barn och vuxna brukar 
tycka vara kul. Då är man två lag som 
tävlar mot varandra och det lag som 
skjuter mest på motståndarlaget vinner.

Lekhuset ligger i industriområdet 
vid brommaflygplats bakom K-rauta, 
Ekesjöö och Willys.

Anna-Karin Ekholm 

Nöjen i närheten:
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Triolen i Ängby
Vem låg bakom:

Är Lapp-Lisaentusiast och har bl 
a arbetat med Lapp-Lisa Museet i 
hennes hemby Mark i Vilhelmina.

Har nu stött på två sällsynta 
nothäften med »Lapp-Lisas 
sånger«, utgivna av Trio-

len, Box 27, Ängby. Dessa häften har 
Anna-Lisa Östs bild på omslaget och 
är tryckta 1940 respektive 1941. STIM 
har inga uppgifter om »Triolen«. Jag 
har även konsulterat PRV, Stockholms 
Stadsarkiv, m fl, men utan resultat.

Möjligen kan det finnas koppling 
till orkesterledaren Willard Ring-
strand, sedermera chef på Sveriges 
Radio. Eller så utgavs häftena av pianis-
ten Nathan Görling eller gitarristen 
Nils »Banjo-Lasse« Larsson som alla 
ackompanjerade Lapp-Lisa i tidiga 

av 1940-talet? Finns det kanske någon 
i läsekretsen som vet? Alla tips tas tack-
samt emot!

Marcus Brännström, Siversgatan 2
593 31 Västervik 0490-25 55 32

marcusfbrannstrom@hotmail.com

grammofoninspelningar.
Vem hade box 27 i Ängby i början 

Vid pressläggningen
Redaktionen blev entusiastisk och 
ringde runt till några känningar. Bl a 
Birger Larsson – känd i Ängby IF-
kretsar och gammal postiljon i Norra 
Ängby. Efter uppläsandet i telefon 
slog blixten ner vid Banjo-Lasse: Han 
bodde på Vassvägen!

Hans Erik Jonsson som är pensi-
onerad tandläkare, visade sig ha haft 
Willards dotter Berit (då boende i 
Eneby) som patient som sade:

– Vi hade sommaställe i Gubb-
kärret.

Ledtrådarna nystas ihop. Har du 
några? Ring Marcus.

Red.
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Vill du ha en torr och Varm 
källare?
Förutsättningen för det är att man 
värmeisolerar på väggens utsida.

Det är inte bara markvatten som 
orsakar fuktskador, utan kanske ännu 
mera innifrån kommande luft i form 
av vattenånga som koncentreras i 
väggen.

En enkel och säker lösning är 
Pordränmetoden. Pordrän är en 
fuktskyddad skiva av cellplastkulor 
som är värmeisolerande, dränerande, 
ventilerande och kapillärbrytande.

Pordrän har funnits på marknaden 
sedan 1965.

Ring oss för kostnadsfri rådgivning.

GT GRUNDTEKNIK I SAMARBETE MED SVENHEIMS ENTREPRENAD
Packstensgränd 5 Vällingby Ring 87 33 87/0705 - 87 33 87

GRUNDISOLERINGAR PÅLNINGSARBETEN

VATTEN & AVLOPPTRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR

Föreningen har producerat en del 
produkter till försäljning till dig 
som ängbybo!

Norra Ängby Destillerade Äpplen 
Finns fortfarande att beställa för hämt-

Kom & köp!

ning. Vi har ca 25 halvlitrar i lager. 
Först till kvarn, såvida du inte redan 
har betalat, men inte hämtat...

Skicka ett mail till nalle@remne-
lius.se Ypperlig present om man inte 
vill unna sig själv några droppar!

75-årsboken
Till föreningens 75-årsjubileum 2006 
producerades en bok där många berät-
tar om sin del av ››vår del av världen‹‹. 
Den populära boken säljs för 250:-/st 
hos Mäklarhuset.

Huv- och T-tröjor
Visa var du hör hemma! Tröjorna i 
utmärkt kvalitet och härliga kulörer 
finns i olika storlekar. Huvtröja 250:-. 
T-shirt 100:-/st resp 115:-/st. 
Beställ hos Carola Bengtsson!

Bildekal
Sätt föreningens logo på bilens bak- el-
ler sidoruta. 25:-/st. Finns till försälj-
ning på Galina och Mäklarhuset!

Du kan också ringa Carola Bengts-
son för mer info och beställning. •

Nya husfynd i Karsvik!

Röjning av buskar och sly har på 
nytt skett i området där Karsviks 

gamla by har legat. Söder om den asfal-
terade promenadstigen genom Karsviks 
hage och fram till Östergården fanns 
tidigare ett mycket tätt och taggigt 
busksnår. Redan 2008 i samband med 
grävningarna i Karsvik konstaterades 
att under buskarna skymtade syllstenar 
från en husgrund. Nu syns här en på 
sten röjd yta om 10 x 18 m omgiven 
av en stensträng. Några meter in från 
östra stensträngen syns en rad syllstenar 
några meter lång i nordsydlig riktning. 
Vinkelrätt mot väster går en rad med 
syllstenar. Längre söderut på den röjda 
ytan finns ett litet kvadratiskt block. Ett 
hus har alltså funnits på platsen.

Också norr om den asfalterade 
stigen har röjning ägt rum. Omedelbart 
norr om stigen framträder dels i väster 
en blockrik terrass som kan ha utgjort 
grund till ett hus. Öster om denna 
terrass finns spår av en husgrund. Här 
ligger i västra delen en takpanna av 
tegel och i öster något som kan vara 
rester av ett spisröse. I detta ligger ett 
litet rektangulärt murat block.

Norr om denna husgrund syns en 
terrass som sannolikt burit ett hus. 
Väster om denna terrass finns en röjd 
yta, troligen också platsen för ett hus. 
Och ovanför dessa möjliga husgrunder 
finns en mindre terrass – troligen också 
platsen för ett hus. Stensamlingar, 
uppenbarligen hopade, ses här. Ytter-
ligare västerut finns minst två hori-
sontella terrassytor. De kunde skönjas 
redan 2008. Ytterligare röjning skulle 
säkert kunna avslöja mer terrasser.

Det är uppenbart att de terrasser 
utgör rester av gamla Karsviks by, tro-
ligen av olika ålder. Syllstenarna söder 
om stigen är sannolikt de mest sentida. 
De ser tydligt formade ut. Det finns 
säkert mycket dolt under ytan som kan 
datera husen, dels avslöja livet i går-
darna för länge sedan.

Nils Ringstedt

ÄT FRUKOST I DITT GAMLA KÖK, LAGA MIDDAG I DITT NYA!
HärjedalsKök monterar måttanpassade köksluckor och moderna lådsystem på dina befintliga stommar. 
Det betyder att det bara behöver ta en dag att byta från ett slitet kök till ett nytt. Smaklig måltid!

Inspireras på www.harjedalskok.se – ring sedan på 08 - 556 574 35 för kostnadsfri konsultation i köket/Torbjörn Andersson
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Gränsmarkeringar i Bromma:

Femstenarör i Karsvik
Vid Stockholms universitets 
arkeologiska utgrävning i Karsvik 
hage, avslöjades en gränsmarke-
ring, ett »femstenarör*« från 1745 
tillhörande Karsvik bytomt, vars 
konstruktion och fyndmaterial 
lämnade många frågetecken. 

Vid utgrävningarna lades sam-
manlagt tre schakt, ett över 
vad som i fornminnesregistret 

betecknades som två resta stenar (RAÄ 
66: 2-3). De resta stenarna antogs dock 
efter en kartstudie vara det femstenarör 
som fanns utmarkerat i Karsvik bys 
nordvästra hörn på 1706 års karta över 
Åkeshovs ägor. Utgrävningarna kom 
även att styrka antagandet då »nedgräv-
ningar« för totalt fem stenar kunde 
spåras. Under femstenaröret framkom 
även en stenpackning och fynd av bland 
annat brända ben, nitar, en pilspets 
och kamfragment daterade till äldre 
vikingatid. Detta tolkades som att 
femstenaröret 1745 lagts över en grav 
från vikingatiden, men det är fortfa-
rande osäkert hurvida denna tolkning 
stämmer. 

Förutom de intressanta utgräv-
ningsresultaten visade sig även själva 
utgrävningarna röna stort intresse 
bland de boende som besökte gräv-

ningarnas guidade turer. Därför känns 
det angeläget att i grävningsresultatet 
redovisa kunskapen kring femstenarö-
ren – ett relativt obehandlat forsknings-
ämne.

– Hur många femstenarör har fun-
nits i Bromma?

– Hur kan deras spridning förkla-
ras? 

– Vilken form och utseende har 
femstenarören och varför ser de ut som 

åtminstone att spåra tillbaka till Upp-
landslagen från slutet av 1200-talet.

Ägogränser har genom historien 
markerats på en mängd olika sätt, med 
allt från »bleckning« av träd till diken 
och gärdesgårdar. Det som gör femste-
narören unika som gränsmärke är deras 
avancerade konstruktion och deras 
uppgift att markera särskilt betydel-
sefulla ägogränser i bondelandskapet. 
Utseendet för dem kan variera, men till 
grunden består de av fem större stenar, 
en mittsten kallad hjärtesten och fyra 
mindre kringliggande. Stenarna är 
nedstuckna i marken likt fem prickar på 
en tärning, och det är även så de oftast 
avbildas på historiska kartor. Stenar 
ska även vara tyngre än att en man kan 
bära dem. 

Hängning!
En möjlig förklaring till stenarnas 
storlek hittar vi i våra äldre lagböcker.
Här finns tydliga bestämmelser om 
vilka straff som väntar den som flyttar 
en gränsmarkering. Enligt Upplands-
lagen exempelvis, hängning! Flyttande 
av gränsmarkeringar var ett fenomen 
som staten ville få slut på genom att 
göra gränsmarkeringarna tyngre och 
därmed svårare att flytta. Detta feno-
men använder även författaren Torgny 
Lindgren i en av sina berättelser i 
novellsamlingen Legender (1986). På 
ett fantasifullt sätt skildrar han hur en 
bonde på natten ger sig ut för att öka 
sitt ägoområde genom att flytta gräns-
stenarna en liten bit i taget. 

Femstenarörets konstruktion fyller 

* Femstenaröret är en sorts gränsmärke som 
förr lades där en gräns bytte riktning. Rör 
är ett annat ord för stenröse. Det markerar 
viktigare gränser, t.ex. mellan byar eller 
avgränsningar för bytomter. Röset består 
av fem stenar lagda som prickarna på en 
tärning och inmurade i ett podium.

de gör?
Källvärdet i de historiska kartorna 

över Bromma mellan 1600- och 1800-
talen är ovärdeligt då lantmätarna mar-
kerat samtliga femstenarörs belägenhet, 
i vissa fall även kommenterat varför de 
anlägs eller hur de ser ut. En systema-
tisk genomgång visar att det mellan 
1636-1743 finns 75 olika femstentarör 
fördelade över Bromma socken (under 
denna tid tillhörde även byn Sundby 
i dagens Sundbyberg till Bromma 
socken).

Femstenarören har lagts för att 
markera gränser mellan byar och för 
att markera bytomters avgränsningar. 
När de börjar att användas är svårt att 
säga exakt men i skriftliga källor går de 

Femstenaröret under utgrävning 
vid Karsviks hage, 2008. 
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även en annan viktigt funktion, de 
hjälper till att skapa raka ägogränser. 
Som en förlängning av femstenarören 
finns nämligen även mindre stenar som 
kallas »utliggare« och »visare«. Dessa 
läggs med jämna mellanrum och visar 
vägen till nästa gränsmarkering. Enligt 
geografen Einar Stidsberg ska gräns-
läggningen i dåtidens samhälle förstås 
utifrån två grundläggande förhållan-
den. Det gäller först samhällets vilja 

läge«. Under den senare perioden har 
troligen de första femstenarören lagts.

Det femstenarör som grävdes ut vid 
Karsvik var troligen ett mycket monu-
mentalt och korrekt anlagt femstenarör. 
Fynden under femstenaröret tolkades 
som att femstenaröret lagts på en äldre 
vikingatida grav. Att gravar används 
som gränsmarkeringar är ett känt 
fenomen. Redan från 1200-talets slut 
finns dock belägg för att gränsstenar 

och att också egendomen därmed har 
en sakral karaktär. 

Hur många femstenarör 
finns kvar i  Bromma idag?

Bromma har under 1900-talets första 
hälft genomgått en kraftig exploate-
ring. Stora delar av det jordbruksland-
skap som utgjorde Bromma i närmare 
1000 år är idag förändrat. Åker- och 
ängsmark, hagar och betesmark har fått 
ge vika för storstadens »semiurbana« 
expansion. Detta innebär att stora delar 
av de ägogränser som femstenarören 
markerat har ersatts med asfalt eller 
villabebyggelse. De få områden som 
undgått exploatering – framförallt de 
båda naturreservaten Judarskogen och 
Kyrkosjölöten – är oturligt nog om-
råden som endast har belägg för ett 
femstenarör.

Femstenaröret i Karsviks hage åter-
ställdes och finns att skåda idag som 
det såg ut innan grävningarna, dvs med 
två resta stenar och vittnar om en lokal 
sammhällsförändring, både fysisk och 
mental. Femstenaröret manifesterade 
ursprungligen i landskapet en ny ägo-
delning i byn Karsvik. Senare har dess 
roll som gränsgivare försvunnit. Men 
vad hände med de andra tre stenarna 
som har tillhört femstenaröret? Någon 
har kanske flyttat dem och nyttjat dem 
som trädgårdsdekoration eller trappste-
nar till ett nybyggt hus – och därmed 
ryckt dem ur sitt sammanhang.

De ting, eller den materialiserade 
kultur, tidigare generationer lämnat 
efter sig, hamnar så småningom i nya 
sammanhang med nya funktioner och 
förses med ny betydelse för sin samtid. 
Betydelsen är sällan av samma bety-
delse de gavs vid skapandet och inte 
heller den slutgiltiga.    

Gustav Gonelius Stenvall

Gustav Gonelius Stenvall studerar 
historisk geografi på Södertörns högskola. 
Under hösten skrev Gustav en uppsats om 
gränsmarkeringar i Bromma (geografiskt 
hela Bromma socken) under historisk tid, 
ungefär mellan 1200 - 1800-tal. Bakgrunden 
till uppsatsen är utgrävningarna som ägde 
rum i Karsvik hage i maj förra året.

att konstruera enkla och raka gränser, 
som femstenarören exempelvis skapar. 
Raka gränslinjer är enligt upplandsla-
gen ett krav om de inte går vid ett vat-
tendrag. Sedan finns från lokal nivå en 
vilja att behålla de gränser som bygger 
på tidigare generationers markanvänd-
ning och muntliga överenskommelser 
– dessa följer inte simpla mönster.

Behovet av att klart specificera 
gränsdragningarna har troligen upp-
stått när trycket på marken ökat och 
markanvändningen i Bromma blivit 
intensivare, särskilt tydligt uttrycks 
detta om marken är eftertraktad. Den 
framlidne arkeologen och brom-
maforskaren Anders Broberg har 
studerat bybildnigen och bygränser-
nas uppkomst i Bromma. Han menar 
att de äldsta ägogränserna i centrala 
socknen troligen uppstod under sen 
vikingatid. Under senmedeltid hade 
Bromma nått ett »fullkolonisations-

kan ha ben underliggande. Om gräns-
stenen ramlade ihop eller om någon var 
osäker på gränsstenens giltighet, om 
den förväxlades med en natursten eller 
liknande, vittnade benen om var stenen 
låg och att den var lagd där av män-
niskor. Fyndmaterialet under femste-
naröret i Karsvik hage kan därav vara 
ett exempel på att man har tagit ben 
och andra föremål från ett närliggande 
gravfält och grävt ned under femstena-
röret innan det anlades. 

Vare sig femstenaröret läggs på en 
grav eller om gravfyllning läggs under 
femstenaröret, kan länken mellan 
femstenaröret och graven ha gett gräns-
markeringen en helig innebörd utöver 
det rent funktionella. Arkeologen Åke 
Johansson har tidigare studerat fall där 
gravar används som gränsmarkeringar 
och han menar:

– Förfädernas gravar manifesterar 
och kommunicerar att gränsen är helig 

Femstenaröret – principskiss.
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Ängbystafesten
Festlig rapport:

Har du betalat medlemsavgiften för 2009?
Vi bifogade ett inbetalningskort i decembernumret 2008 och ungefär 
700 avgifter rasslade in på föreningens konto runt årsskiftet. Om du glömde 
eller inte hade råd då - det är dyrt att fira jul – går det fortfarande bra att 
betala.

Vi har de senaste åren haft ca 900 medlemmar och det skulle kän-
nas bra att bli några fler. Så om du vill stödja din lokala förening – betala in 
200:- till postgiro 94	01	78	-7.										Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Om två och en halvtimme går 
startskottet för årets ÄngbyS-
taFest. Det är vårt femte år och 
även om vi vet att det är helkul 
är det också lite pirrigt. Vem 
ska jag hem till? Vilka är där? Är 
det lättpratat? Det har inte varit 
något problem tidigare år så varför 
skulle det bli det i år?

Vi trodde att vi skulle få göra 
huvudrätt denna gång men 
det blev efterrätt och den är 

enklast tycker vi. Vi gjorde en Glace 
au four i går kväll som nu står i frysen 
och väntar på att bli gräddad om några 
timmar. Hoppas nu bara att marängen 
håller tätt vid gräddningen! 

Vi börjar med att gå åt varsitt håll. 
Detta är nog det mest spännande 
momentet under kvällen. Fyra helt 
okända människor ringer på en dörr 
och välkomnas. Man måste nog vara 
lite speciell för att njuta av en sådan 
situation. Det bjuds dock ofta på över-
raskningar. Ängby är inte så stort som 
det kan tyckas. Ansikten känns igen, 
grävandet efter gemensamma bekanta 
börjar direkt och snart har vi kartlagt 
allas nätverk inom och utanför Ängby. 
Detta grävande verkar f.ö. vara en 
typiskt svensk egenskap. En italiensk 
svåger har lika roligt varje gång vi på 
kort tid lyckas finna gemensamma 
bekanta när obekanta människor möts.

Eftersom varje värdpar bara  har en 
rätt att satsa på görs detta oftast hel-
hjärtat. Man får ofta lära sig nya saker 
om mat. Årets tillskott i kunskaps-
banke: servera sherry till svamp.

Samtalet kommer igång men alltför 
snart måste vi bryta upp och gå till 
nästa plats. Värdparet måste ila med 
dem som skulle ha huvudrätt så att 
man kommer tidigt till nästa hus där 
värdparet ännu inte kommit tillbaka 
ifrån förrätten. Vi gäster blev trots det 
mycket trevligt bemötta av sonen i 
huset, en chevaleresk ung man på 10 år.

Under huvudrätten återkom vi flera 
gånger till ämnet grannar. Det är lätt 
att häpna över alla historier. Liksom att 
känna sig lycklig lottad över de grannar 
man har.

Eftersom vi skulle servera efterrätt 
fick vi nu skynda oss lite. Ugnen måste 
sättas på, ljusen ska tändas. Kicki hade 
närmast och kom hem tidigt. Tur var 
det för några av gästerna kom nästan 
samtidigt. Thomas hade längre väg att 
gå, funderade på taxi men stod emot. 
Som befarat höll inte marängen tätt 
utan både glass och sorbet läckte ut på 
fatet. Det smakade ju bra ändå, men 
lite förargligt var det allt. Samtalet 
kretsade mest kring våra ungdomar. 
Det är ofta i skola och dagis som vi 
knyter kontakter.
Klockan går fort när man har trevligt.

Efter kaffe och avec tog vi en snabb 
promenad i kylan till Lilla Riviera. Som 
veteraner i Ängbystafestens historia 

minns vi de första åren på vår kvarters-
krog. När vi anlände var vi i klar majo-
ritet. Så dock inte nu längre. Nu var det 
fullt redan innan vi kom. Ljudnivån var 
högre än på den rockkonsert jag minns. 
Hälsningsfraser och tankar utväxlas 
med åtskilliga decibels röstvolym. 
Konkurrensen om karaokemikrofonen 
är stenhård. Vi viker oss dock ganska 
tidigt. Med viss häpnad och beundran 
ser vi våra grannar festa vidare – med-
vetna att festen alltid brukar sluta på 
Kiviksvägen långt in på småtimmarna.

Mixen av generationer på Ängbysta-
festen är spännande. Några är nyinflyt-
tade, andra har bott här i över 30 år. 
Ändå finner vi snabbt en gemenskap. 
Men kanske är det inte så konstigt. Av 
journalisten Björn fick vi veta att Norra 
Ängby är det mest homogena området 
i Stockholm. Så var inte rädd för dina 
grannar, de är mer lik dig än du tror.

Ett litet smolk i bägaren är att 
Vikingarännet går av stapeln dagen 
efter. Och vem kan stå på skridskor 
efter en sådan kväll. Det får bli att ligga 
i soffan och dåsa till Sportsöndag på 
TV. Och det är ju inte fy skam.

Tack Johan för ännu ett mästerligt 
arrangemang. 

Kicki och 
Thomas Fagerholm
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Kräver fortsatt leverans vid 
ett vite om 300 miljoner kr!

	KONSULTATIONER
	SKISSER/RITNINgAR
	byggLOvhANdLINgAR!
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Arkitekt- & teknisk rådgivning på hemmaplan:
villastadens	Teknik	&	Arkitektur
Barbro Markusson – arkitekt: 0708-29 57 77
Sven-Erik Blomquist – byggn.ing: 0704-28 43 16
e-post: b.sven-erik@hotmail.com

Gaskunder i Stockholm stämmer 
fortumbolaget Stockholm Gas för avtalsbrott:

En kuriositet
Terry berättade att hon har koll på 
vilka som besöker hemsidan. Av
16 144 träffar totalt, har Terry kun-
nat tyda ut att 2 011 träffar härstam-
mar från Fortums server!! •

Stockholm Gas, helägt dotterbolag 
till Fortum, har aviserat att man 
avser att stänga av gasleveran-
sen till 2700 hushåll i Stockholm, 
huvudsakligen villor. 

Föreningen Gaskunder 2700, 
intresseförening för drabbade 
hushåll,  stämmer nu bolaget för 

avtalsbrott.
Torsdag 19/2 kl 11.00 överlämna-

des stämningsansökan in till Tingsrät-
ten på Scheelegatan 21 i Stockholm. 
Advokat Jan Södergren och represen-
tanter för Gaskunder 2700 fanns på 
plats för att svara på frågor.

Trots en stark opinion mot Stock-
holm Gas beslut, och trots föreningens 
brev till Stockholm Gas (9 januari 
2009) där ett försök gjordes att hitta 
en annan lösning, vidhåller bolaget 
sitt beslut att stoppa gasleveransen till 
berörda hushåll. Föreningens advokat 
Jan Södergren, anser att Stockholm 
Gas enligt leveransavtalet i princip inte 
har möjlighet att säga upp gasleveran-
sen annat än vid skäl som ligger utom 
leverantörens kontroll.

– Stockholm Gas anger dålig lön-
samhet som främsta skäl att säga upp 
leveransen, och det kan inte räknas 
som ett sådant skäl, menar advokat Jan 
Södergren.

Stockholm Gas lockar med viss 
ersättning om man undertecknar ett 
avtal där man avskriver sig möjligheten 
att ha några kommande anspråk mot 
bolaget, ett beslut som Stockholm Gas 
ihärdigt bearbetar sina gaskunder att 
ta, långt innan gasleveransen är plane-
rad att upphöra. De flesta villaägare är 
missnöjda med ersättningen. En berg-
värme- eller luftvärmepump, vilket kan 

räknas som ett jämförbart alternativ, 
kostar 100 000 – 150 000 kr eller mer, 
och ersättningen från Stockholm Gas 
ligger långt ifrån detta. Därför föredrar 
villaägarna att ha gasen kvar.

Oavsett om man undertecknar 
avtalet eller inte, avser Stockholm Gas 
alltså att stänga av gasleveransen. Då 
gör man sig skyldig till avtalsbrott.

Mer information om bakgrunden 
till stämningen finns på föreningens 
hemsida: www.gaskunder2700.se

Det går även bra att kontakta Terry 
LeBlanc, 08-579 705 88 eller Hans 
Ånstrand, 08-81 55 89 vid frågor. •

Inget internet?
08-57970588

Vi vill ha gasleveransen kvar!  
MEN 

om gasleveransen stoppas av Fortum/Stockholm Gas,

om politikerna och Stockholm Stad inte hjälper oss,

vill vi ha
FULL EKONOMISK ERSÄTTNING!

www.gaskunder2700.se

Inget internet? Ring 08 57970588

Boka klipptid på 37 03 32 
Tempohusets västra gavel, Islandstorget.

Öppet mån - tors: 9 - 18, fre: 9 - 12.

Nu är vi två!
Frisör Karin Beme flyttar in till Lena. 

Välkomna »både herre & fru« till oss på 

Ängby
Salongen
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Ett pionjärsöde:

Ernst Fingal Kronqvist med sin 
hustru Agnes och sonen Rolf 
bodde i början av 1930-talet på 
Västmannagatan 55 i Vasastan, i 
en etta över gården. Pappa skräd-
daren fann att: 
– Vi skulle nog flytta från denna 
1:a, ut till det nya småstuge-
området i Norra Ängby!

Fingal hade i tjugoårsåldern 
kommit upp till Stockholm från 
Björkhult i Dunker i Sörmland, 

där han var född, för att söka arbete. 
Fingals pappa var från Småland, hade 
kommit upp till Dunker, bosatt sig där 
och arbetade som byggmästare. 

I Stockholm fick Fingal arbete som 
skräddaregesäll, så småningom på 
skräddarfirman Jansson & Wallgren på 
Hamngatan – där PKhuset nu ligger. 
Skädderiet hade en mycket ståndsmäs-
sig kundkrets vilket innebar många 
beställningar av högtidsdräkter/frackar 
att sys upp. Fingal blev så småningom 
skicklig skräddare med inriktning på 
dessa högtidsdräkter. Fingal fick titeln 
»svart-skräddare«. Som sådan fick man 
lov att stå upp under arbetet, beroende 
på alla guldbroderier på hovfrackarnas 
skört och bröst, vilket gjorde Fingal lite 
»putt« på sina arbetskamrater som hela 
tiden fick sitta på arbetsbordet!

Från Svinnegarn i trakten av Enkö-
ping hade samtidigt Agnes Jonsson 
tagit vägen till Stockholm. Här fick 
Agnes plats som servitris på ett Kafé. 

Sedan kan ni räkna ut resten
1922 dök sonen Rolf upp på Västman-
nagatan. Lyckan var stor, men lägen-
heten liten och vi har kommit ikapp 
ingressen ovan.

Nu är vi komna till året 1933. 
Fingal och Agnes hade bestämt sig. 
Småstugebyrån upplät (mot en kon-
tantinsats på 300 kr) en tomt – Ring-
sjövägen 4 – för att Fingal där själv 
skulle kunna bygga en »typ V« enplans 

Vi flyttar till Norra Ängby!

Fingal med sonsonen Åke bakpå, i trädgården på Ringsjövägen 4.

Ovan tv: Fingal klipper häcken medan Agnes väntar på att bullarna blir klara. Rolf av-
vaktar saftkalaset. Ovan t h: – Du har väl inte glömt nycklarna? Mitten: Morbror August 
med fru från USA besöker Agnes, Fingal och 
Rolf. Svagt i bakgrunden, Fingals flaggstång 
– en av de få på Ringsjövägen. – Husen är ju så 
lika, man måste kunna hitta hem, sa Fingal. 
Th: Rolf med barnen Margareta och Åke kom-
mer, cyklande från Sumpan, på besök. 



Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

19

småstuga på runt 50 kvm.
Skräddaren tog sig nu an ett – för 

honom – ovant arbete. Först resa från 
stan varje kväll efter arbetsdagens 
slut – klädd i välsittande, välpressad 
kostym, rock och hatt – sedan gräva 
plats för grund och därefter hem igen 
till Västmannagatan sent på kvällen.

– Marken där grunden skulle grävas 
var stenig, det sprängdes en hel del, 
minns sonen Rolf.

Huset kom upp. Fingal fick delvis 
hjälp med bygget. Rolf:

–Jag vet att pappa sydde en kostym 
som byttes mot en tapetsering!! 

Så flyttade familjen ut
Familjelivet förflöt på Ringsjövägen på 
så sätt att Fingal tog buss 71 in till stan 
och skrädderiet, medan Agnes var hem-
mafru och skötte hushållet för Fingal 
och Rolf. 

– Så småningom lärde sig Agnes att 
cykla och kunde på så sätt ta sig ner till 
Ängby Torg för att handla, minns Rolf.

Vid mönstringen upptäcktes en fläck 
på lungan och Rolf for iväg ett år på 
sanatorium i Söderby. En tids konva-
lesens tillbringade Rolf nere i Dunker 
hos sina ingifta farbröder, den ene 
sågverksförman, den andre mjölnare. 
Så småningom träffade Rolf – åter i 
Stockholm – sin blivande fru Karin 
och de flyttade snart till Ulvsunda. Två 
barn blev det, Åke och Margareta.

Fingal pensionerades från skräd-
deriet, men bara några månader efter 
pensioneringen fick han huvudvärk och 
dog kort därpå i cancer. Agnes bodde 
kvar några år, men sålde huset till en 
flygvärdinna och bekant till Rolf som 
nu var flygande tekniker. Men det är en 
annan historia.

Rolf Kronkvist

Ett hjärtligt tack till Rolfs son Åke Kronkvist 
som skickat oss bilderna och ett speciellt 
stort tack till Rolf som berättat för Nalle 
Remnelius om ett av många livsöden i Norra 
Ängby. Roffe är nu 86 år och bor med sin nya 
sambo i Rissne. Bara en sån sak!

Så stort lokalt umgänge under 
denna tid hade man inte. Men Agnes 
var i alla fall med i Ringsjövägens syför-
ening. Rolf igen:

– På syföreningsmötena kunde 
tanterna längs vägen få sig ett glas 
likör! Farsan kunde också komma hem 
någon lördagseftermiddag med en liten 
»kvarting« om det gällde att traktera 
vännerna som kom på besök innifrån 
stan. 

Rolf var tolv år när familjen kom till 
Norra Ängby. Nu började en lycklig tid 
för Rolf. Han började i 5:an i Norra 
Ängby skola, under magister Hyltefors.

– Jag fick mig en hel del bra kompi-
sar. Bland andra PC Järsilds äldre bror. 
Om kompisarna och livet på Ringsjö-
vägen har PC berättat i boken »Fem 
hjärtan i en tändsticksask«.

–Läs den, säger Rolf. 
Efter tonåren och genomgången 

folkskola fick Rolf arbete som mekani-
ker inom ABA, föregångaren till SAS.

Sälja Ängbyvillan?
Chansa inte i valet av mäklare!

Mikael Flobecker
Fastighetsmäklare

Ängbyspecialist
Bjurfors Bromma

Ledamot Mäklarsamfundet

Som uppvuxen i Norra Ängby och boende här med min familj 
känner jag starkt för området. Mitt engagemang, min tillgänglig-
het och min känsla för området, ger dig den rätta kvalitén för en 
lyckad affär.
Under åren har jag hjälpt många familjer att sälja och köpa sina 
hem här. Det är en glädje för mig att vara din riktigt lokala mäk-
lare i Norra Ängby.
Tveka inte att kontakta mig för en kostnadsfri värdering och 
en pratstund. Ring 728 22 15 eller 070 - 782 00 15. Du kan även 
maila mig på mikael.flobecker@bjurfors.se
Se även www.bjurfors.se
 
Välkommen!
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Försäljning/installation – utställning/kontor
Välkommen till Långskeppsgatan 3/

Runstensplan 37 57 37
Öppet: mån - tors 11 -- 17.

VÄRME
PUMPAR
Här hittar du rätt 

värmesystem!
T ex: luft/luft, 

luft/vatten eller 
bergvärme.

Daikin 
Panasonic Bosch

Hans Hansson i Komötet, 1939
Opublicerad grävningsrapport:

I Stadsmuseets arkiv har antikva-
rie Barbro Århem påträffat en 
opublicerad maskinskriven rap-
port om utgrävning av två gravar 
i Komötet år 1939. Dessutom finns 
teckningar av gravarna och en 
fullständig karta över gravarna!

Grävningen utfördes av den 
legendariske arkeologen vid 
Stadsmuseet Hans Hansson 

(1907-1972). Hansson var en mycket 
framstående kännare av det forn- och 
medeltida Stockholm och intresserade 
sig särskilt för Stockholms uppkomst 
och medeltida utveckling.

Gravfältet röjdes 1939 med uppfölj-
ning 1942. Kartan över fornlämning-
arna ritades 1941. 30 fornlämningar 
karterades. Uppenbarligen var Komö-
tet mycket överväxt före röjning. Jag 
erinrar om den fina bild på de röjda 
högarna, som finns på sidan sju i boken 
»Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 
60 år«! På kartan finns två treuddar 

markerade med nr 7 och nr 8. De var 
1939 i fara att helt försvinna på grund 
av marktillväxt. Därför sänktes marky-
tan närmast utanför fornlämningarna. 
Också idag är de svåra att upptäcka 
– även om det går med viss möda. Grav 
nr 17 och nr 22 undersöktes den 4-7 
juli respektive den 10 juli 1939. 

Utgrävningen av högen, grav nr 17
Nr 17 visade sig vara en hög med 9-12 
meters diameter. Den var 0,20 – 1,10 
m hög. På krönet låg en »tämligen 
rund naturformad sten, c:a 40 cm i 
diameter«. Väster om detta »gravklot« 
fanns en svacka i ytan. Svackan var 
ett par meter i diameter och ca 25 cm 
djup. Högen var uppbyggd av matjords-

Källa: Hansson, Hans, 1939. Gravfältet ca 350 meter NÖ om Stora Ängby gård och omedelbart V om Ängby folkskola. 
Stockholms stadsmuseum. Maskinskriven rapport i museets arkiv.
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KALAS PÅ GÅNG? 
»Catering is our 

bussiness!«
Med enbart färska råvaror 
– endast det bästa är 

gott nog – i en symfoni av färger och kontraster, 
tillfredsställer vi dina önskemål!
Se www.brommadeli.se för trevliga förslag, eller 
ring mig på 615 00 25, alla vardagar. Vi finns nära 
dig, i Blackeberg på Wergelandsgatan 14. Väl mött!

Ulf Billing
Med över 20 års erfarenhet inom restaurang och catering.

• Löpande bokföring • Årsbokslut/årsredovisning 
• Deklarationer • Skattekonsultationer –  

vi hjälper småföretag i Västerort och skapar

Ordning & Reda i Bokföringen!
Praktiskt & bekvämt med en redovisningsbyrå i närheten –

vi både bor och arbetar i Norra Ängby på Runstensvägen 15.

Välkommen till 

Runstensvägen 15 168 53 Bromma. Tel 37 59 16, e-post: teriredovisning@telia.com
Karin Eriksson 070 - 669 39 90  Björn Tenne 070 - 627 96 76

Teri Redovisning HB

blandad lera omkring ett mittröse av 
sten i två skikt. Röset hade en närmast 
kvadratisk planform med tre meter 
stora sidor. Röset täckte ett brandlager. 
Det låg på den ursprungliga markytan. 
Brandlagret var närmast rektangulärt, 
2 x 1,5 m, och intill 39 cm tjockt samt 
starkt kolhaltigt. Här fanns brända ben. 
Likbränningen hade uppenbarligen 
skett på platsen. Röset var uppbyggt 
efter bränningen.

I brandlagret återfanns ett lerkärl 
med brända ben. Dessutom fanns 
åtminstone 10 starkt rostskadade nit-
naglar och en järnkrampa i tre delar. 
De kan ha hört till någon anordning 
som hört samman med gravläggningen 
och ansågs inte ha samband med 
någon gravgåva. Däremot påträffades 
7 små kragknappsliknande nitnaglar 
med platta, runda huvuden. De fanns 
i västra delen av brandlagret. Kanske 
de har hört till ett skrin som den döde 
fått med sig. Naglarna kan ha suttit i 
locket för att ”fasthålla en beklädnad 
på detta”. I skrinet har troligen legat 

samarbete med Stadsmuseet skylta den 
delen av Komötet, som är nära Lilje-
grensvägen. Stadsmuseet utformar och 
uppsätter skylten i samband med att 
stadens fornminnesgrupp också röjer 
området – vilket är ett villkor för att 
hembygdsföreningen skall bekosta skyl-
ten! Det finns anledning att återkomma 
i NÄT till denna fråga – förhoppnings-
vis kan det bli en invigningsceremoni, 
när skylten uppsätts!

Nisse Ringstedt

ett par kammar av ben med ornerade 
fältskivor. Det framgår av det 20-tal 
fragment av kammar som fanns bland 
nitnaglarna. Ett helt och ett brandska-
dat, rektangulärt bronsbeslag, några 
försmälta bronsfragment, en avbru-
ten järnnål, rester av ett pärlhalsband 
bestående av 5 pärlor av spiralrullat 
bronsband, 2 pärlor av spiralrullad 
bronstråd, 19 hela pärlor av glas- eller 
glasmassa av olika färg och form samt 
10 försmälta eller på annat sätt skadade 
glaspärlor. En hästbrodd av järn påträf-
fades också. Bland benen återfanns en 
hundklo och en tand av människa.

Högen återställdes efter undersök-
ningen. Svackan fylldes ut. Gravklotet 
kom att ligga något högre efter under-
sökningen. Jag tolkar graven som en 
kvinnograv med tanke på gravklotet 
som symboliserar bröd och fruktsam-
het. Skrinet samt pärlorna tyder också 
på att en kvinna begravts i högen!

Utgrävningen av röset nr 22
Det rörde sig om ett jordblandat röse 
med ca 5 meters diameter och en höjd 
av 0,5 meter. I södra kanten låg en 
jordfast sten. Efter avtorvning fram-
kom ett stenlager med oregelbunden 
form under vilket låg ett ovalt brandla-
ger 1,5 m – 2, 4 m i diameter. Det var 
intill 0,25 tjockt och låg på ursprunglig 
markyta. Gravfynden var brända ben 
och ett krossat lerkärl. Med ledning av 
fynden går det inte att säga om det är 
en man eller kvinna som begravts.

Kommentar
Det är fascinerande att en fullständig 
karta över gravfältet nu kommit fram. 
Gravarna i hela Komötet är i flera fall 
inte lätta att se. Med kartans hjälp bör 
det gå att orientera sig. Bromma Hem-
bygdsförening hoppas att under 2009 i 

Grav nr 17.

Grav nr 22.
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www.sjopaviljongen.se  tel 08-704 04 24  T-bana/Tvärbana: Alvik

lördagar & söndagar

ät brunch på sjöpaviljongen! 
varje lördag kl 12.30-14.30 & 
söndag kl 12.30-17.00. 195:-
ett tips... boka bord :-)

• Allt i bygg!
Engqvist Bygg AB
Egilsvägen 4 Tel/fax: 37 77 40  
Mobil 070 - 529 35 22
• Om- tillbyggnad, renovering!
Hamnströms Bygg 
Robert Hamnström 
Bergslagsvägen 252 
Mobil 0709 – 24 05 37
• Badrumsrenoveringar,
till- & ombyggnad!
Tommy Berggren Bygg AB
Box 1053 171 21 Solna 
Tel 0708 - 37 14 76
• Byggnadsentreprenör
Lasse Dahlkvist
Hågavägen 9 Tel 37 45 00 
Mobil 070 - 576 12 70
• Dräneringsarbeten - minigrävare 
Erik Westlin Bygg & Inredning
Bigårdsvägen 9, 178 32 Ekerö 
Mobil: 0708 - 560 460
• Familjerätt, brottmål civil-, &
fastighetsrätt, skadestånd, mm 
Advokatfirman Rother-Schirren
T-banehuset, Vällingby 08 - 17 93 30 
www.rother-schirren.se
• Fönsterputs/golvvård /flyttstädning 
hängrännerensning/snöskottning 
bromma fönsterputs ab
Medlem i SSEF. 
Kristinelundsvägen 2, 171 50 Solna 
Tel: 08 - 730 09 60 
• Måleriarbeten
Petersson & Wahlstedts Måleri AB
Huvudstagatan 23 Tel 733 06 27 
Mobil 070 - 777 01 67
• Mark/grund/fasad/tak/bygg/badrum
Johnsson &Nilsson Byggmekano
Falkstigen 7, 172 76 Sundbyberg 
Tomas J: 0768-77 10 60/29 05 78 
Stefan N: 0768-77 10 61/29 25 24
• Måleriarbeten
Arilla Larsas Måleri
Ekuddsv. 36 B, 17836 Ekerö 
Mobil 0708-10 63 69
• Plåtarbeten
Plåtslagarmästare Kent Johnsson
Anundsvägen 30 Tel 37 37 84 
Mobil 0705 - 37 37 84
• Schaktning, ombyggnader
Lars von Knorring NS Bygg
Liljekungsvägen 200 Hässelby 
Tel 89 91 21 Mobil 070 - 752 02 33
• Totalentreprenör,
ny-, till- & ombyggnad!
Janne Eklund – TvåTumTvå Bygg 
Brennervägen 30 Tel 87 64 80 
Mobil 070 - 783 93 75
•  Tapetserare/möbelomklädsel
Marit Sundholm
Strindbergsgatan 56 Tel 662 94 74 
Bostad i Norra Ängby 87 16 94
• Trädbeskärning/trädgårdsstyling
Sköna Trädgård/Marion Strandberg
0735-33 12 37 info@skonatradgard.se
Vill du vara med i denna spalt med ditt 
företag? Ring Nalle på 070 - 712 59 47 

och boka 4 ggr/år för 500 kr!

Hantverkshjälp

När du betalt medlemsavgiften på 
200 kr för 2009 går du till Mäk-
larhuset, Beckombergavägen 1 
(gamla Måleributiken) och får års-
medlemsdekal för 2009 klistrat på 
ditt kort. Nu gäller det för med-
lemsrabatter och övriga förmåner 
enligt följande lista under 2009. 
Du som var medlem 2006 och inte 
har hämtat ut jubileumsboken 
- gör det på samma plats.

Medlemskortet ger förmåner!
Som medlem har du bl a rabatter vid 
våra evenemang med entré: t ex jul-
gransplundringen. 

ArtGlobe
När dina konstverk behöver inram- 
ningar med högsta kvalitet. Ove Carl-
son på Ängby Torg ger dig 15 % på ar-
bete och material! OBS: öppet torsdag 
- fredag 11-18, lördag 10-15: 37 50 30.

dialect bilradio och alarm
På nya bilar med originalfjärrkontroll får 
du monterat larm till medlemspris! Ring 
butiken på Bergslagsvägen för pris: 
87 77 50.

Bra att ha:

Ängby Slott
Visa upp ditt medlemskort för slotts-
frun Ann–Charlott Henrikson så får 
du 10 % på slottshyran: 37 58 43.

Zip - Up
10% på hyra av byggnadsställningar 
- ligger numera i Fruängen: 97 04 80.

Ängby Smycken
10% på lagervaror (ej beställnings- 
arbeten) t ex smycken, halskedjor, 
födelsedags- & doppresenter: 37 06 34.

Föreningen har placerat ut 
en del trädgårds- och andra prylar för 
uthyrning eller lån. Ring och boka:

Stegar A: 14 m, B: 9 m
50 kr +5 kr/dag.
A: Rolf Larsson, Karlebyvägen 13,
35 80 89.
B: Thomas Bajohr, Holmgårdsv 3:
87 11 50, Johan Gunnarsson, Fran-
klandsv 29: 37 66 44, Tommy Östling
Kiviksvägen 11: 687 03 16. 
Flaggstångsvinsch: Gratis!
Niklas Sölvemark, Jomsborgsv 7:
645 44 19.
Gallervält: 5 kr/dygn. Krister Bengt-
son, Rökstensv 11: 87 22 59.

Ditt medlemskort 09
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Norra Ängby Tiding förmedlar informa-
tion om sin verksamhet i Norra Ängby 
genom dels Norra Ängby Tidning, dels 
vår hemsida: www.norra-angby.se Övriga 
föreningar i området har stående inbju-
datgens läsare, vilka är våra medlemmar 
i föreningen samt övriga hushåll i Norra 
Ängby. Tidningens upplaga: 1 800 ex.

Tidningen utkommer
fyra gånger per år, runt den första i mars, 
juni, september och december och delas 
ut av våra duktiga tidningsdistributörer – 
som finner utdelning stärkande till kropp 
och själ – under den föregående helgen 
eller veckan därpå i de tretton »distrikt« 
vi har indelat Norra Ängby i.

Medlemskapet i 
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

skapar underlag för genomförandet av de 
olika evenemang som styrelsen eller andra 
»utomstående« arrangörer genomför i vårt 
område. Medlemskapet berättigar även 
till lägre entréavgift vid tillställningar 
med entré, samt berättigar till de med-
lemsrabatter som beskrivs på annan plats i 
tidningen. Tidningsutgivningen – som 
f ö till största delen finansieras av annons-
intäkter – kan också säkras.

Du blir medlem genom att – gärna runt 

nyår – sätta in 200 kr på föreningens 
plusgironr 94 01 78 - 7.

»Prenumeration«
Har du flyttat ifrån Norra Ängby, men 
ändå vill njuta av ängbykänslan, kan du 
prenumerera på tidningen: Namn, adress 
och 100 kr på plusgironr 94 01 78 - 7!

Föreningens styrelse
Anna-Karin Ekholm ordförande 30 66 77
anna-karin.ekholm@norra-angby.se

Carola Bengtsson sekreterare 87 22 59 
carola.bengtsson@norra-angby.se

Lena Wigforss kassör 37 75 18
lena.wigforss@norra-angby.se

Pelle Sahl ledamot 37 73 75
pelle.sahl@norra-angby.se

Hans Erik Jonsson ledamot 37 02 22
hanserik.jonsson@norra-angby.se

Ulf Rosengren suppleant 87 63 61
ulf.rosengren@norra-angby.se

Revisorer
Sven Rygart 87 09 70
sven.rygart@norra-angby.se

Lars-Göran Gabrielsson 87 24 93
larsgoran.gabrielsson@norra-angby.se

Valberedning
Mikael Kindbom/sammankallande
37 08 45 mikael.kindbom@norra-angby.se

Birgitta Åhman 37 12 49
birgitta.ahman@norra-angby.se

Åsa Lundgren Wasell  579 707 07
asa.lundgren-wasell@norra-angby.se

Tidningsredaktion
Pelle Sahl redaktör, kåsör 37 73 75
pelle.sahl@norra-angby.se 

Norra Ängby Tidning

Ulf Johansson allm reporter 37 03 15
ulf.johansson@norra-angby.se

Nalle Remnelius form & annons
070 - 712 59 47 
nalle.remnelius@norra-angby.se 

Föreningens adress
c/o Anna-Karin Ekholm 
Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma

Tryck 
Gävle Offset 026-66 25 00

För miljö och kvalitet – se www.gavleoff-
set.se

Vill du annonsera i 
Norra Ängby Tidning?

Erbjudande: Boka fyra färgannonser 
i följd och du får 25% rabatt på samtliga 
fyra införanden!

• Lägg samtidigt ut din annons under 
aktuellt kvartalsnummer av tidningen på 
vår hemsida i vårt standardformat 60 x 90 
mm: + 500 kr. För mer info, ring Nalle 
Remnelius 070-712 59 47.

Annonskostnader
• Enspalt: 45x60 mm

 4-färg 1.000 kr, 2-färg 500 kr

• Tvåspalt enkel höjd: 45x125 mm
 4-färg: 2 000 kr, 2-färg: 800 kr

• Tvåspalt dubbel höjd: 90x125 mm,
 4-färg 4 000 kr, 2-färg 1 200 kr

• Halvsida: 190x136 mm
 4-färg 6 000 kr, 2-färg 2 000 kr

• Helsida: 272 x 190 mm
 4-färg 11 000 kr, 2-färg 3 500 kr

• »Banderoll« sid 1: 35x190 mm
 4-färg 6.000 kr

Bildgåtan
Transportsätt till Norra Ängby i går och i dag:

Under en promenad längs ett av 
våra huvudstråk, med avstickare, 
togs några bilder, med - skulle det 
visa sig - olika transportsätt som 
gemensam nämnare.

Vide, Udd, Björn och Ingrid 
var några väldigt tidiga ängby-
bor. De kom förmodligen till 

området i en urholkad ekstock. Var står 
stenen till vänster?

Nuförtiden kommer de flesta till 
Norra Ängby på hjul. Var är detta hjul 
till höger parkerat?

På första sidan har Bosse Bofink 
kommit flygande för att bevaka sin äng-

bystuga, typ V mini. Var finns den?
Dessa nötters svar är 

ingenting att skicka in.
Istället stillar vi din nyfikenhet med att 
ge dig svaren redan på sista sidan.

Skicka gärna in dina egna bildgåtor 
till red: pelle.sahl@norra-angby.se
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Trädgårdsstadsföreningens arrangemang = NÄT. Övriga arrangörer = ÖVR
Kalendern mars 09 – maj 09

ÖVR • Lage Lindell - Grafik
Art Globe 7/3 - 3/4.

Utställning på Art Globe torsdag- 
lördag mellan 7 mars till och med 
fredag 3 april. Öppet 11-18.

ÖVR • Fest- & bröllopsvisning
 på Ängby slott

Söndag 8 mars kl 12-16 har Ängby 
slott öppet hus för visning. Dess-
utom en minimässa bl a om bröllop!

NÄT • Årsmöte
i Stefanskolan på Tegnebyvägen 

(g:a Brommaskolan) 
tisdag 10 mars, kl 19.00!

Alla föreningsmedlemmar är väl-
komna. Motioner till årsmötet skall 
vara styrelsen tillhanda senast två 
veckor före 10 mars.

NÄT/ÖVR • Secondhandförsäljning
lördag 28/3, kl 11 - 14

Stefanskolan, Tegnebyvägen 30-32. 
Välkommen att handla barnens 
vårgarderob hos oss. Försäljning av 
barnkläder, leksaker, vuxenkläder 
och skor.

Har du egna saker att sälja, ring 
Christina på 37 56 99 eller maila 
till Eva: eva.cronelov@kve.se

Norra Ängby Trädgårdsstadsför-
ening har Café med fika och varm 
korv. Välkomna.

ÖVR • Valborgsfirande 30 april
Valborgsmässoafton på Snorre-

ängen. Mälarscouterna arrangerar!

ÖVR • Årets utgrävningar i
Karsviks hage 4 maj

Stockholms universitets arkeologiska 
institution återupptar seminariegräv-
ningarna i Karsvik under maj månad 
med början 4 maj under förutsätt-
ning att nödvändiga tillstånd bevil-
jas. Grävningar kommer att ske i den 
förhoppningsvis äldre järnåldersgår-
den längst i väster i skogsbacken.

Medel har beviljats för C14-pro-
ver! Stensträngarna t ex kan date-
ras genom att gräva sig igenom en 
sträng och nå ursprungliga markytan 
och där ta prover för att utröna när 
stenarna lades upp – mycket intres-
sant att få riktiga dateringar. 

NÄT • Gökottan
Samling vid Ängbyplans tunnelba-
nestation söndag 10 maj, kl 06.00. 
Medtag goda vänner, kaffekorg, 

kikare och sittunderlag. Krister 
Iwarsson och Bertil Högström le-
der dig som vanligt rätt bland vårens 
alla läten.

ÖVR • Föreläsning:
Karsvik - Utgrävning av en vikinga-

tida platåhusmiljö i Bromma. 
Den 10 maj kl. 14.00.

Lilla Frescativägen 7, plan 4.
Institutionen för arkeologi och anti-
kens kultur, Stockholms universite-
ten anordnar föreläsningen  »Kars-
vik - Utgrävning av en vikingatida 
platåhusmiljö i Bromma«. Föreläsare 
är förra årets grävningsledare Fil. 
Dr. Anna Arnberg & Fil. Dr. Jo-
han Runer. Föreläsningen är öppen 
för allmänheten, är gratis och kräver 
ingen föranmälan.

ÖVR • Lilla Riviera
Pubkvällarna fortsätter i Rivierans 
regi. 19 mars och 7 maj kl 20 - 23 
spelar Kire & Finn sin musik med 
Abba och andra storheter i högsätet. 
Sivan tar emot bordsbeställningar 
som vanligt på 37 63 53. Det är 
numera fri entré!!

bromma Drottningholmsvägen 334. tel 08-598 222 00. mail sf.bromma@svenskfast.se www.svenskfast.se\bromma

Går du i säljtankar? 
då är det läge att kontakta oss! Vi har ett kontaktnät som är guld värt och har genom 
åren skaffat oss en lång erfarenhet av att sälja villor här i Bromma. Eftersom vi tillhör en av 
Sveriges ledande mäklarfirma erbjuder vi även mängder av förmånliga tilläggsprodukter. Hos 
oss kan du tex varudeklarera din bostad, skydda dig mot dubbla boendekostnader och 
planera din försäljning i förväg med kostnadsfria läge+. Välkommen!   

Svar på bildgåtan
Runstenen står på Runstensvägen 12-14 – var annars?
Holken, modell »V« är byggd på Ingvarsvägen 23.. 
Hjulet är parkerat (för evigt?) på Beckombergavägen 100.


