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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

Årsmöte på Ängby slott
tisdag 9 mars klockan 19.00
Ronnie Andersson berättar

om Sascha Bolin!

Ett Norra Ängby i vinterskrud - det var länge sen!
Se sifd 13.
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Innan vi går i tryck:

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

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

Välkomna! 
»Både herre & fru!«

Ängby
Salongen

Gaskunder 2700:

Domslut!Vi saknar dig så!

Du som ännu inte betalat 
medlemsavgiften  – gör det nu!

Har du åsikter om medlemskap eller 
föreningen i övrigt – kom och säg din 

mening på årsmötet 9 mars!

 Stockholms tingsrätt ville inte 
ge någon ersättning till dem 
som förlorar gasen som uppvärm-
ningskälla. Men nu överklagar de 
boende ibland andra Norra Ängby 
till Svea hovrätt.

Tingsrätten fann att Stockholm 
Gas hade visat att bolaget haft 
särskild grund för att säga upp 

leveransavtalen med gaskunderna i 
Bromma och Enskede. Verksamheten 
var kraftigt och långsiktigt olönsam 
vid tiden för uppsägningen som är den 
relevanta tidpunkten för bedömningen 
av om särskild grund för uppsägning 
förelegat. 

De som inte tog emot kompensa-
tion från Fortum utan krävde fortsatta 
gasleveranser tvingas nu också betala 
självrisken till försäkringsbolaget för att 
driva processen. I hovrätten kommer 
det att kosta ytterligare några tusenlap-
par för var och en av fastighetsägarna 
om de inte vinner målet. 
• Mikael Kindbom

GYNNA  VÅRA 
ANNONSÖRER!

Stockholm Gas släcker ner!

Välkommen till ett nytt år och 
en ny tidning. För er som håller 
tidningen i sin hand för första 
gången så kan vi berätta att det 
är Norra Ängby trädgårdstads-
förening som ger ut denna tid-
ning sedan drygt trettio år här i 
Norra Ängby. Tidningen finansieras 
till största del av annonser och en 
mindre del från medlemsavgifter.

Detta nummer fokuserar på det 
stundande årsmötet den 9:e 
mars, men också lite annat 

smått och gott som berör oss som bor i 
Norra Ängby.

Medlemsavgiften
Att vi inte delat ut några inbetalnings-
kort som vi brukat förr om åren är att 
nu när vi gått in i 2010-talet betalar de 
flesta sina räkningar via internet. Så vi 
trodde det räckte med att skriva i förra 
numret och på hemsidan att det var 
dax att betala medlemsavgiften. Dock 
har vi inte fått in så många medlems-
inbetalningar som vi hoppats på och 
brukar få. Beror det på glömska eller 
att föreningen är okänd för er som bor 
här numera?

Normalt beslutar årsmötet med-

lemsavgiften för nästkommande år. Sty-
relsen lägger nu ett förslag på att sänka 
medlemsavgiften. Och det redan nu 
under innevarande år dvs. för 2010. För 
att vi skall veta vad ni tycker om det är 
det viktigt att ni kommer till årsmötet 
och röstar för eller emot sänkt åravgift. 
Resulatet meddelas i medlemsmail, på 
hemsidan och på inbetalningskort i era 
brevlådor efter årsmötet.
• Styrelsen

Norra Ängby i vinterskrud.
Nere på Ultunavägen kommer 

gående, ensam, en av de ca 350 
som fortfarande är 

betalande medlemmar i vår 
förening.
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Lokalt forum för dina funderingar och problem:

Tillsammans kan vi påverka
För tio år sedan var Björklunds 
hage nedgånget och till och med 
riskfyllt. Det gjorde mig som små-
barnsförälder irriterad. Men det 
gick att påverka beslutsfattarna. 
Via mail och telefon gick mitt 
budskap fram och renoveringen 
sattes igång.

Tillsammans har vi ännu större 
möjligheter att påverka. Därför 
har Norra Ängby Träds-

gårdsstadsförening bestämt sig för att 
inte sitta still i båten längre. Vi vill bli 
remissinstans och uppmanar också alla 
er boende att kontakta oss beträffande 
förändringar som ni vill se. 

Styrelsen i Trädgårdsstadsfören-
ingen vill nämligen att alla medlemmar 
och boende i Norra Ängby ska känna 
att de kan vara med och påverka och 
förändra vårt område i en positiv rikt-
ning. Med närmare tusen medlemmar 
och ännu fler boende  har många av oss 
olika önskemål och viljor. Dessa ska det
finnas plats för och styrelsen vill ge 
utrymme för enskilda medlemmar att 
själv, eller tillsammans med grannar 
och vänner driva en specifik fråga som 
berör dem. Historiskt har förening-
ens medlemmar och styrelse varit mer 
aktiva i frågor som infrastruktur och 
annat.

Och det går att påverka. Underteck-
nad lyckades när jag var föräldraledig 
med vårt första barn, efter många 
mtelefonsamtal och mail till Stads-
delsnämnden få till en renovering av 

Björklunds hage, som i början på 2000 
var rejält nedgången. Till en början 
var svaret blankt nej, att det inte låg 
i underhållsplan förrän långt senare. 
Men med bildbevis och med säkerhets-
aspekten i fokus, så gick det fortare än 
väntat.

Även fast jag inte på något avgö-
rande sätt gjorde någon stor skillnad, 
så tror jag ändå att jag snabbade på 
processen hos Stadsdelsnämnden. Helt 
plötsligt blev ett gammalt skrivbordsä-
rende nåt som någon faktiskt ringde 
och hade synpunkter på.

Inbjudan
Styrelsen i Trädgårdsstadsföreningen
bjuder in alla medlemmar och boende i
Norra Ängby, så att de som vill, känner
att de kan vara med och påverka och
förändra området i en positiv riktning.
På föreningens hemsida och i tidningen 
erbjuder vi plats för den/ de som vill ta 
tag i och driva en fråga.

Man talar om vem man är, hur man 
nås och vilket ärende man vill driva, så 
att andra med samma uppfattning kan 
ta kontakt och hjälpa till att nå resultat.
Styrelsens tanke är, i alla fall i dagslä-
get, att det ska vara fokus på »hårda«
frågor, som kan beröra tex. trafiksäker-
het i området, underhåll av vägar/
parker, snöröjning, infartsparkeringar,
stadsplanering mm. Listan kan för-
modligen göras lång. »Mjuka« frågor,
så som föreningens tillställningar, drivs
fortsatt av styrelsen.

Föreningen och styrelsen kommer
i framtiden att vara en remissinstans

för Stadsdelsnämnden m fl, så vår
möjlighet att kunna påverka det som
händer, eller inte händer, i vårt område
kommer sannolikt att öka.

Viktigt:
– Man driver en sakfråga på förening-
ens hemsida som förhoppningsvis kan
gynna många. Hanterar man det fel
och blir vårdslös i sina formuleringar
kan det dessvärre ha motsatt effekt.
Styrelsen tar på sig uppgiften att
reglera vad som hamnar i tidningen
och på hemsidan, med sakfrågan som
huvudfokus. Viktigt för styrelsen är
också att det är en fråga som berör
många i området, innan vi fattar beslut
om publicering.

– Det finns inget krav på att den
som driver ärendet måste nå ett faktiskt
resultat. Det kan vara så att man i flera
fall bara får ett svar från berörd myn-
dighet varför det är som det är och
att man inte kommer att vidta någon
åtgärd. Då är svaret i sig ett resultat.
Styrelsen tillser att uppföljningen
och svaren på de ärenden som drivits
hamnar på hemsidan och/eller i tid-
ningen.

Gör så här:
Tala om vem du är, dina kontaktupp-
gifter och vilket ärende du vill driva, så
att andra med samma uppfattning kan
hjälpa till att nå resultat.

Maila till styrelsen på : styrelsen@
norra-angby.se

• Fredrik Grip.

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
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Välkommen alla medlemmar:

Årsmöte 9/3, slottet
Styrelserapport:

Hänt –

ANNONS!!!

Vill du bli chefredaktör för en 
»riktig« tidning, alltså en sådan som 
ges ut på papper och inte på web-
ben? En tidning som inte publicerar 
TT-telegram och inte heller struntar 
i det lokala perspektivet. En tidning 
som tycker att vanliga människor 
är intressantare än politiker och 
kändisar.

Då är Norra Ängby Tidning nå-
got för dig. Trädgårdsstadsförening-
ens tidning kommer ut fyra gånger 
per år sedan 1978 och har blivit en 
angelägenhet för alla boende i Norra 
Ängby. Inget är för smått för vår 

Chefredaktör 
för en riktig papperstidning

tidning. Som chefredaktör förväntas 
du knäcka idéer, skriva en och annan 
artikel och ha kontakt med läsarna. 
Du kan ha en helt annan bakgrund 
än journalist. Lärare, industriarbe-
tare, brevbärare. Vad som helst.

Vår nuvarande chefredaktör Pelle 
Sahl slutar efter många års engage-
mang i trädgårdsstadsföreningen. 
Nu hoppas vi att just du kan bli hans 
ersättare. (Nalle är kvar och stöttar!)
Har du frågor eller vill anmäla ditt 
intresse, ring Mikael Kindbohm 
0736- 84 48 16 eller Nalle Remne-
lius 070 - 712 59 47. • NÄT

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

De senaste styrelsemötena har vi i 
till största del ägnat år det kom-
mande årsmötet den 9:e mars och 
planerna för 2010. Föreningens 
ekonomi är god, dock har medlem-
stalet börjat svikta.

Ser man över en längre tid har 
medlemstrenden varit nedåtgå-
ende. Men styrelsen hyser hopp 

om att trenden går att vända och vill 
göra en kraftansträngning för att nå 
fler boende i Norra Ängby, inte minst 
de ny inflyttade.

Vi är övertygade om att betydligt 
fler än de som nu har kommit ihåg att 
betala medlemsavgiften, vill vara med 
i föreningen och ta del av vår informa-
tion och våra aktiviteter. Vi har ett 
förslag på att sänka medlemsavgiften. 
Med fler betalande medlemmar kan vi 
sänka medlemsavgiften utan att dra ned 
på verksamheten. Här är vårt förslag 
till verksamhetsplan för 2010:

Tidning, hemsida och medlemsmail 
som vanligt. Kulturmiljögruppen kom-
mer att anordna ny trädvårdskurs och 
kulturvandring samt upplysa och sprida 
information om Norra Ängbys kultur-
värden genom hemsidan.

Våra vanliga aktiviteter så som gök-
otta, midsommarfirande och äppelsön-
dag blir av. Vi kommer också i år satsa 
på att göra glögg av insamlade ängby-
äpplen. Det blev ju ingen torgfest 2009 
kanske det blir någon i år i stället. Om 
inte annat så blir det en barnensdag på 
torget.

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!

10%
på alla 

varor med medlems-
kort!

• 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

Nog finns det någon 

därute som är intresserad?!

Ring och kolla i all
a fall

hur vi jobbar!

Tänk vad tiden går. Åter ett års-
möte att kalla till. Nu är det 2010 
och beslut och val behöver göras 
för arbetsåret 2010 - 2011.

Så, välkommen alla med medlems-
skap i Norra Ängby Trädgårds-
stadsförening till Ängby Slott  

tisdag den 9 mars klockan 19.00.
Vi ses i stora gästabvudssalen för 

sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Agenda finnes vid entrén. Har du 

önskan om att årsmötet tar upp din 
motion, skall du skicka inden snarast.

Sascha Bolin i vårt minne
Du inbjudes också till liten eftersitt-
ning med kaffe, härliga smörgåsar och 
bullar. Samtidigt kommer vår Ronnie 
Andersson och berättar om västerorts 
egen konstnär under mitten av förra 
seklet – Sascha Bolin. Samt visar bilder 
ur Saschas konstnärsskap. Ta tillfället i 
akt, så slipper du vänta till den 14 april. 
• Styrelsen hälsar välkommen



Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

5

Grannsamverkan och grannstödsbi-
len fortsätter att rulla i närområdet. Vi 
hoppas också att kunna deltaga på jul-
marknaden, bli inbjudna till ängbysta-
festen och få gå scouternas ljusspår runt 
Kyrksjön i september-mörkret igen.

Till våren kommer vi att ge ut 
en Välkommen till Norra Ängby-
broschyr. Broschyren skall belysa 
områdets kulturvärden och karaktär 
men också berätta om föreningen och 
våra aktiviteter. Inledningsvis kommer 
broschyren att delas ut till alla hushåll 
i Norra Ängby, men sedan endast till 
nyinflyttade i ett steg att rekrytera nya 
medlemmar.

Julgransplundring?
Den uppmärksamme ser att vi har ute-
lämnat julgransplundringen. Julgrans-
plundringen i Björklunds hage har 
tyvärr blivit inställd två år i rad så nu 

lägger vi ner denna långkörare. Detta 
är inte skrivet i sten utan alla våra akti-
viteter kan ändras efter medlemmarnas 
tycke och smak. Man städar bort något 
gammalt och lägger in något nytt i stäl-
let. Ni som har tankar kring våra aktivi-
teter; ta med era tankar, knacka på hos 
grannen och kom alla till årsmötet den 
9:e mars.

Remissinstans
Andra saker som engagerat styrelsen 
är brev till stadsdelsförvaltningen där 
vi söker en plats i samhällsdebatten. Vi 
vill alltså bli tillfrågade om föreningens 
och därmed medlemmarnas åsikt om 
olika frågor som rör vårt område.

Redaktör och 
festligheter

I förra numret efterlyste vi en ny redak-
tör, samt idéer till föreningens 80-års 
jubileum. Tyvärr har vi inte fått svar på 

någon av efterlysningarna, således är 
de fortfarande aktuella. Ni som känner 
att redaktörsjobbet (se »annons« här 
bredvid!) kan vara något för er; hör av 
er till Nalle Remnelius eller till någon 
i styrelsen.

Det är inte förrän 2011 som vi firar 
80-årsjubileum, men det är hög tid att 
redan nu börja fundera på vad vi skall 
göra. Skall det vara fest, musikkonsert, 
eller kanske en jubileumsbok. Vad 
tycker ni? Ta med era idéer till årsmö-
tet.

Min mailadress med norra-angby.se 
verkar inte fungera riktigt som den ska. 
Ni som vill kontakta mig, gör det bäst 
på min hotmailadress eller per telefon 
eller brev i brevlådan.

• Anna-Karin Ekholm 30 66 77,
annakarinekholm@hotmail.com

sedan sist!
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Ett år har gått:

Verksamhetsberättelse 09-10

•Alla sorters stegar till rätt pris!

Jobba på huset?
Hyr en Zip-Up lättmetallställning för bara 150:- 

om dagen samt grundavgift 180:- + moms. 
Arbetshöjd 7 meter. Ring och boka på 08 - 97 04 80.

ZipUp Svenska AB • Ellen Keys Gata 22 i Fruängen • www.zipup.se

Styrelse
Vid årsmötet i mars 2009 valdes föl-
jande styrelse: Anna-Karin Ekholm 
(ordförande), Lena Wigforss (kas-
sör), Carola Bengtsson (sekrevterare), 
Mikael Kindbom och Fredrik Grip. 
Suppleanter: Hans Erik Jonsson och 
en plats vakant. Sven Rygart valdes 
till kulturmiljögruppens representant. 
Styrelsen har under året haft i princip 
ett möte i månaden.  

Övriga funktionärer
Revisorer: Lars-Göran Gabrielsson 
och Kenneth Sahlin.
Valberedning: Birgitta Åman och Åsa 
Lundgren Wasell.
Festkommitté: Björn Bröms, Åsa 
Holmqvist, Ole Pedersen och Mikael 
Kindbom.

Ekonomi
Föreningens ekonomi redovisas här 
bredvid. 

Allmänt
Medlemmar: Det finns ca 1 600 
hushåll i området och ungefär hälf-
ten betalade medlemsavgiften 2009. 
Medlemsregistret har skötts av kassören 
Lena Wigforss. 

Medlemskort 
Medlemskort har man kunnat hämta 
hos Mäklarhuset på Beckombergavägen 
1 men sedan en tid tillbaka sköts det av 
Fjelkners Brommamäklarna vid Ängby 
torg. 

Tidning
Norra Ängby Tidning har under sitt 
31:a år som vanligt utkommit med 
fyra nummer. Strävan är att avhandla 
stort och smått, viktigt och trivialt i 
och omkring Norra Ängby. Ett an-
nat 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 intres-
sant läsning. Redaktör Pelle Sahl och 
tidningsmakare Nalle Remnelius.

Hemsida

Vår hemsida www.norra-angby.
se uppdateras löpande med aktuell 
information. Det kan vara aktuella 
eller kommande händelser, pågående 
aktiviteter eller informativa artiklar om 
parkeringsregler och bygglov. Det har 
främst varit Hans Erik Jonsson som 
har skött hemsidan.

Medlemsmejl
På hemsidan kan man anmäla sig som 
mottagare av medlemsmail, vilket 
innebär att man får information från 
styrelsen ungefär en gång i månaden. 
Administrator har varit Hans Erik 
Jonsson. Medlemsmailen är en påmin-
nelse att gå in på hemsidan och om 
kommande händelser. Vi tycker det är 
viktigt att så många som möjligt anmä-
ler sig till medlemsmailen.

Förråd
Vi hyr ett litet vindsrum på Ängby Slott där 
vi har vårt arkiv och annat material.  Fören-
ingens stegar, vältar och annan utrustning 
för uthyrning förvaras hos olika medlem-
mar.

Kulturmiljögruppen
Som ett resultat av upprop vid »Riks-
intressemötet« arrangerat av trädgård-
stadsföreningen på Ängby slott hösten 
2007 bildades Kulturmiljögruppen 
inom Norra Ängby trädgårdstadsför-
ening. Gruppen vill sprida kunskap om 
riksintresset och värnar om norra Äng-
bys unika karaktär, med utgångspunkt 
från ursprunglig gatubild, trädgårdar 
och byggnader. Kulturmiljögruppen 
har under året bestått av ca åtta till tio 
personer som träffas ungefär var sjätte 
vecka.

Under året har gruppen arbetat med 
att framställa en hemsida, med infor-
mation som gruppen samlar, värderar 
och dokumenterar. I det arbetet har 
människor som upplevt Norra Ängby 
från början kontaktas, liksom sak-
kunniga hos myndigheter och på 
stadsmuseet. Ett konkret resultat av 
gruppens arbete är möjligheten för alla 
trädgårdstadsföreningens medlemmar 
att beställa nyproducerade lister med 
utseende exakt som de ursprungliga.

Gruppen har också bevakat och 
varit engagerad i nybyggnadsplanerna 
runt Ängbyplan. 

Trädvårdskurs
Kulturmiljögruppen ordnade i slutet av 
augusti en trädvårdskurs under ledning 
av Cilla Lundström från trädvårdsko-
lan. Kursen började med ett teoripass 
på Ängby Slott och avslutades med en 
tillämpning i ett par trädgårdar. Kur-
sens fokus låg på skötsel av våra gamla 
fruktträd. Kursen var mycket uppskat-
tad av de ca: 30 deltagarna och träd-
vård kan säkert bli ett återkommande 
tema för kommande kurser.

Norra Ängby Äpplen
Styrelsen beslutade att hålla lite på 
»calva«-flaskorna och låta dem lagras 
ett tag till. Vi beslutade att prova göra 
äppelglögg i stället. Av de äpplen som 
samlades in under äppelsöndagen blev 
det ca: 400 flaskor Engiaby Glögg. 
Dessa såldes slut under ett par tim-
mar på julmarknaden vid Ängby Slott. 
Glöggen var »alkoholfri« – 1% äp-
pelbrännvin – för 40 kronor flaskan. 
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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

Fredrik Grip var den som tog över 
ansvaret efter Nalle Remnelius. Den 
populära glöggen kommer säkerligen 
till nästa jul igen.

Årsmöte
Årsmöte hölls den 10 mars 2009. 
Diskussioner om torgfesten, då styrel-
sen inte hade med den i sin budget/
verksamhetsplan. Efter diskussion 
bildades en torgfestgrupp bestående av 
fyra personer som skulle planera för en 
torgfest 2009 eller om gruppen hellre 
ville, 2010.

En motion hade lämnats in. Den 
handlade om parkeringsproblem på 
Runsavägen. Delade meningar rådde 
om hur motionen skulle behandlas, 
slutligen fick den tillträdande styrelsen 
besluta om motionen (styrelsen avslog 
motionen). Årsmötet avslutades med 
diskussioner och förslag på aktiviteter 
som föreningen skulle kunna ha.  

Gökotta
En tidig majmorgon ledde Krister 
Iwarsson och Bertil Högström pro-
menaden runt Judarn och 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. Föreningen ordnade med 
lotteri, vilket var mycket uppskattat. 
Bland vinsterna fanns en grill, grillbe-
stick, kokbok och andra sommarsaker.

Barnens dag
Lyckat arrangemang på torget i augusti 
tillsammans med handlarna på torget. 
Vi sålde böcker, Ängby Destillerade 
Äpplen, tröjor, mm, samt arrangerade 

Ängbyloppet. I år var det endast för 
barn.

Ljusfest runt kyrksjön
En lördag kväll i september när mörk-
ret sänkt sig. Arrangör var Mälarscou-
terna. Trädgårdstadsföreningen hade 
bidragit med pengar till marschaller 
och sålde grillad korv vid Snorreängen. 
Fint arrangerat och mycket stämnings-
fullt.

Äppelsöndag 
Hölls som vanligt den femte oktober. 
Artbestämning av äpplen och insam-
ling till »calvan« var populära verksam-
heter.   

Lottornas julmarknad på slottet
I år många stånd och knallar. Bra vä-
der. Vi sålde slut på korven redan efter 
två timmar. Glöggen sålde som smör 
i solsken. Vi hade tagit in 400 flaskor 
och medlemmar fick max köpa två 
flaskor var.

Julgransplundring
Julgransplundringen blev tyvärr in-
ställd på grund av för få förköpta biljet-
ter, för andra året i rad.  

Funktionärsfest
Alla som tar aktiv del i föreningens 
verksamhet bjuds på »funkis«-festen. 
Denna gång samlades vi på Ängbyba-
ren vid Ängby torg. 

Ängbystafest
En hemma-hos-fest där deltagarna la-
gar egen mat hemma som de bjuder på, 
blir bjudna på mat hos andra och träf-
far nya människor hela kvällen. Kvällen 
avslutas på Lilla Riviera. Johan Fors-
blad är initiativtagare. Återkommande 
aktivitet i februari.

Grannsamverkan
Denna verksamhet var tidigare helt 
fristående men blev under 2008 en del 

av föreningens verksamhet. Hans Erik 
Jonsson är kontaktperson som uppda-
terar hemsidan och skickar nyhetsbrev 
till grannsamverkans kontaktpersoner 
och de övriga som anmält sig till mail-
listan. Tillsammans är det 340 ängby-
bor. Grannsamverkan har inte haft någ-
ra egna arrangemang under 2009 men 
Hans Erik har deltagit och haft infor-
mation på föreningens övriga aktivite-
ter. Innan kommande årsmöte inbjuder 
gransamverkan till informationsmöte i 
Björklunds hage för att försöka få upp 
medvetandet hos ängbyborna.

Grannstöd
I september startade patrulleringen i 
våra kvarter med grannstödsbilen, en 
trygghetsskapande verksamhet som 
finansieras av Folksam, stadsdelsför-
valtningen och trädgårdsstadsfören-
ingar i Bromma. Förutom finansiärer-
na ingår också Polisen i styrgruppen. 
Hela konceptet är en vidareutveckling 
av grannsamverkan. Från Norra Ängby 
har en stor del av deltagarna rekryterats 
och de patrullerar i hela Bromma.

Övrigt
Föreningen deltog med informations-
bord etc. vid Ängby Torgs Julmark-
nad Vid Secondhand-försäljningen i 
Bromma skolan har vi ordnat café. Vi 
har också representanter i styrelsen för 
Stiftelsen Hemvärnsgården Stora 
Ängby som förvaltar Ängby Slott. 
Föreningen har också arrangerat café i 
Björklunds hage ett par lördagar.

Slutord
Vi i styrelsen behöver få hjälp av dri-
vande personer att utveckla och driva 
våra befintliga evenemang och aktivite-
ter. Vi ser gärna att fler som engagerar 
sig i styrelsen och hjälper till att hitta 
på nya spännande projekt.

• Anna-Karin Ekholm
• Carola Bengtsson
• Lena Wigforss
• Mikael Kindbom
• Fredrik Grip
• Hans Erik Jonsson
• Sven Rygart
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Resultat 08/09– budget 2010
Årsredovisningen:

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

Benämning	 Utfall	2009	 Budget	2009	 Utfall	2008	 Budget	2010
 Intäkter	 Kostnader	 Intäkter	 Kostnader	 Intäkter	 Kostnader	 Intäkter	 Kostnader
Medlemsintäkter 72 249  180 000   201 601  150 000  
Nettokostnad tidningen  -25 150  -40 000   -23 000  -40 000
   därav annonsintäkter 223 250  200 000   201 100  200 000 
   därav tryckning, redigering mm  -248 250  -240 000   -224 100  -240 000 
Hemsidan 13 500 -3 405  5 000  -8 000  4 500 -33 721 10 000 -5 000  
Torgfest/Barndag 2 230 -4 596    3 100 -83 781 3 000  -30 000 
Midsommar 1 031 -4 514  6 500  -7 000  6 347 -6 583 5 000  -7 000 
Äppelsöndag 1 900 -2 477  3 500  -7 000  793 -8 525 3 000  -3 000 
Inköp/Försäljning böcker  -600    12 305 -3 620  
Pubkvällar      42 770 -44 789  
Glögg 8 160 -7 532      8 000  -8 000 
NÄ Destillerade Äpplen  13 500  35 000 -35 000  34 125 -36 351  
Div aktiviteter 3 495 -24 578    2 600 -6 946 3 500  -25 000 
Buffert tillkommande aktiviteter    -50 000     -25 000 
Övriga intäkter   6 000   3 414   
Trädvårdskurs 2 780 -167  -25 000    2 500  -10 000 
Kulturvandringar    -25 000    2 500  -3 000 
Välkommenbroschyr    -25 000     -3 000 
Grannsamverkan  -1000  -1 000     -1 000 
Inköp uthyrningsmaskiner    -10 000    
Kostnader års- o medlemsmöte  -3 177   -1 000   -1 554  -3 000 
Funktionärsmiddag  -7 420   -15 000   -8 018  -8 000 
Bankintäkter o -kostnader 2 263 -961   -1 000  3 000 -986 2 500  -1 000 
Övr kostnader  -10 538   -10 000   -11 339  -10 000 
Summa	kostnader	 	 -318	614	 	 -460	000		 	 -470	313	 	 -377	000	
Årets resultat (överskott)  -25 143   24 000   -45 342  -13 000 
Summa	totalt	 343	758	 -343	758		 436	000		 -436	000		 515	655	 -515	655	 390	000		 -390	000	

• Medlemsintäkterna för 2009 är väldigt låga eftersom inbetalningarna
 i december som avser 2010 bara var en femtedel av vad de har varit   
 tidigare år. En förklaring är att vi i decembertidningen 2009 inte hade   
 med något inbetalningkort.
• Nettokostnaderna för tidningen var i stort sett desamma som tidigare år.
• En barndag kräver inget dyrt tält. Kostnaderna blev därför betydligt   
 mycket lägre än 2008.
• I intäkter för div aktiviteter ingår 2009 julmarknaden på slottet och   
 försäljning vid Stefanskolan.
• I kostnaderna för div aktiviteter ingår förutom försäljningen vid Ste-
 fanskolan och julmarknaden också sångkör på Valborg, ljusfest i september,  
 stöd till grannstödsbilen och jazzfesten som regnade bort. 2008 års   

 julgransplundring har lagts i div aktiviteter då det inte blev någon 2009.
• Intäkterna för N Ä Destillerade Äpplen är för resterande flaskor från 2008. 
• Trädvårdskursen ser billigare ut än budgeterat eftersom vi vid årsskiftet ännu  
 inte hade fått någon faktura från föreläsaren.
• I övriga kostnader ingår främst ny dator till sekreteraren á 4 709 kr och porto  
 för 3000 kr.
• I budgeten för 2009 fanns kostnader för flygdagar och skatt. Några flygdagar  
 kunde inte genomföras 2009 och skatten återbetalades i sin helhet för årsskiftet.  
 De har därför i budgeten för 2009 lagts i vinsten.
• Budgeten för 2010 bygger helt på verksamhetsplanen. De aktiviteter som inte  
 har egen rubrik finns med under diverse aktiviteter.
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Tillgångar	 2008	 2009  
Kassa 3 686,48 7 210,68 
Plusgiro 180 475,51 176 352,19 
Bankkonto 91 291,31 117 033,84 
Summa	tillgångar	 275	453,30	 300	596,71	  
Skulder	och	eget	kapital	 2008	 2009	  
Tidigare års ackumulerade vinster 230 111,08 275 453,30 
Redovisat resultat 45 342,22 25 143,41 
Summa	skulder	och	eget	kapital	 275	453,30	 300	596,71

Stadsbyggnadskontoret har planer 
på att bygga fyra flerbostadshus 
på planområdet Grimsta 1:5.

Området ligger i kanten av 
Beckomberga/Norra Ängby 
och gränsar mot Råckstavä-

gen och kv. Långskeppet dvs. Ängby 
Backe. Området som skall bebyggas 

Balansräkning
Räkenskapsåren 2008 och 2009, per den 31/12:

Beskärning Anläggning Trädfällning
Gräsvård & klippning

Kjäll Sigemo utför 
de trädgårdssysslor du inte 

har tid, lust eller 
kunskap om. 

Ring Kjäll: 070-558 73 35 
eller maila: 

kjall.sigemo@telia.com

Nya bostadsplaner
I utkanten av Norra Ängby: det kommer att försvinna till förmån 

för parkering och en stödmur runt om-
rådet. De som blir av med sina odlings-
lotter erbjuds nya längre in i området.

Det är ingen enskild fastighetsägare 
i Norra Ängby trädgårdstadsförening 
som drabbas men en del grönområden 
och den naturliga avgränsningen mot 
Råcksta försvinner. Det skall inte bli 
någon ökad trafik eller genomfart i vårt 
område. Långskeppsgatan skall fortfa-
rande vara avstängd vid Ängby Backe 
men det kommer förmodligen bli en 
ökad mängd människor som rör sig i 
området.

Radhus vid Ängbyplan
På platsen för Hellstöms bilradio-mon-
tering skall det i framtiden ligga stads-
radhus. Planen innefattar kv Stenyxan 
8 och intillliggande tomt Spjutspetsen 
1. Enligt planerna skall det bli tretton 
radhus, parkeringsplatser och gemen-
sam grönyta. Kvarteret omgärdas av 
häckar och grön förgårdsmark. Själva 
Ängbyplanen tas bort och bebyggelsen 
flyttas ut mot Vutejusvägen. Längs 
med Vutejusvägen blir det en lastplats 
för hämtning och lämning av barn till 
förskolan.

Radhusen placeras längsmed 
omgivande gator. Husen blir två – tre 
våningar med en terrass mot baksidan 
och den höga delen av husen vänds 
ut mot gatan. Stadsbyggnadskontoret 
föreslår att fasaderna skall vara stående 
träpanel med färger som ansluter till de 
kulörer vi har i området. Lodbroksvä-
gen får en upprustning med ny asfalt 
och ny trottoar. Återvinningsstationen 
blir kvar men placeras mer samlat mot 
Vutejusvägen och det planeras en angö-
ringsficka för de som kommer med bil.
• AnnaKarin Ekholm

Radhusen vid Ängbyplan, sedda från sydväst.

utgörs främst av naturmark och koloni-
lotter i dag. De nya husen kommer att 
byggas i en svängd form utmed Råck-
stavägen och sedan böjas in mot kolo-
niorådet Råcksta fritidsträdgårdar. Som 
planen ser ut i dag är det ett punkthus 
på tretton våningar samt tre lamellhus 
med två – tre våningar som planeras. 
Några av odlingslotterna i koloniområ-

Kv Långskeppet, Ängby Backe.
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Snön bäddar in Ängby!
Det var länge sen:

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

Vinter 2010 får väl gå till historien 
som ett av 2000-talets år med rik-
tigt snörika vintermånader. Vi har 
skrapat och skottat och sträckt 
våra ryggar i den eviga kampen för  
framkomligheten!

Vår fotograf Doris Beling pul-
sade runt i närheten en söndag 
i början av februari och här är 

hela härligheten på bild. Bara så att ni 
ska komma ihåg vargavintern 2010.

 Tack Doris!
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Efter den tid som kommer
Kulturmiljögruppen på spaning:

GYNNA  VÅRA 
ANNONSÖRER OCH 

SPONSORER!

Varje år välkomnar vi i Norra 
Ängby sjuttio till hundra nyin-
flyttade hushåll. Vi vet att det 
är områdets speciella charm som 
förmår dessa familjer att ta ett 
lite djupare tag i plånboken när de 
bestämmer sig att flytta hit. Men, 
vad är det då som gör att denna 
stadsdel, stampad ur jorden inom 
loppet av några få år på nitton-
hundratrettiotalet, har förblivit så 
attraktiv som boendemiljö? Och, 
vad kan vi göra för att bevara 
dess särart som gör att den idag 
har status som riksintresse?

Kulturmiljögruppen inom 
Norra Ängby Trädgårds-
stadsförening söker efter 

svaret på dessa frågor och vill sprida 
vunnen kunskap, inte minst till nyin-
flyttade. Vårt samhälle förändras hela 
tiden och med detta kraven på den 
byggda miljön. Vi hoppas att detta kan 
ske utan att gamla värden går till spillo.

Kulturmiljögruppen har under de 
drygt två år sedan den bildades bestått 
av ca 8-10 personer och mötts ungefär 
var sjätte vecka.

Vi har träffat människor som kan 
berätta hur det var att bo här för länge 
sedan, hur man byggde och vårdade 
sina hus och skötte om sina trädgårdar. 
Vi har också tagit kontakt med stadens 
myndigheter och Stadsmuseet och 
informerat oss om kommande byggpro-
jekt. Som framgått i media är försvaret 
av riksintresset en engagerande och 
angelägen fråga.

De flesta småstugor är idag invän-
digt anpassade efter dagens föreställ-
ningar och behov. Många har dock 
fortfarande oförstörda detaljer som 
trappor, lister och beslag att vara rädd 
om. Därför har gruppen skapat möj-
ligheten för trädgårdsstadsföreningens 
medlemmar att beställa lister med 
originalprofilering.

En trädvårdskurs i Kulturmiljögrup-
pens regi har rönt stort intresse och 
kommer om möjligt bli ett återkom-
mande inslag i gruppens arbete.

Riksintresse
Utgående från definitionen av riksin-
tresset har gruppen försökt samman-
ställa material till en dokumentation av 
Norra Ängbys omistliga värden och hur 
de kan vårdas. Det som från början var 
tänkt som ett infoblad har nu fått den 
mera lättredigerbara formen av en hem-
sida. Denna kommer inom kort att vara 
tillgänglig via länk från NÄTs hemsida.

De ämnesområden vi framför allt 
arbetar med är följande:

Byggnadsarkiv
Information om hustyper med typrit-
ningar från 1930-talet och fotogalleri. 

Byggnadshjälp
Praktiska anvisningar om hur man kan 
renovera varsamt.

Ängbystugan – ett system
Hur kan vi förbättra våra hus utan att 
det uppstår nya problem? Uppvärm-

ning, ventilation, isolering, fukt.
Lagar och regler

Vilka lagar har vi att följa och vad inne-
bär de i praktiken?

Områdets historik
Trådgårdsstaden, fornminnen.

Gatumiljön
Våra alléer, häckar och prydnadsträd.

Trädgårdarna
Hur kan man renovera och förnya en 
gammal trädgård om man vill behålla 
en känsla av 1930-talets ideal?

Låt dig inspireras!
Goda exempel på tillbyggnader och 
trädgårdar.

Välkommen du också
Vi har trevligt vid våra sammankoms-
ter och lär oss mycket nytt. Om också 
du är intresserad av dessa frågor är du 
välkommen att vara med i gruppen.

Du som har ett specialintresse inom 
gruppens ämnesområden kanske vill 
komma med på något enstaka möte för 
att förmedla dina kunskaper och idéer 
för vidare spridning via vår hemsida 
eller på annat sätt. Du som vill lära 
mer, har kanske idéer om ämnen för 
föreläsningar, studiebesök, eller andra 
aktiviteter. Hör av dig till
• Christian Schlumpf
 christian.schlumpf@bredband.net
 08 - 37 44 18

Originaldörrhandtag

Dagens motsvarighet
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Underbara vinter, men..
I all vänlighet:

Visst är det en härlig vinter vi har, 
den snörikaste vi sett på många 
år. Våra vanligtvis smala vägar blir 
ännu smalare när snövallar och 
snöhögar breder ut sig över vägar 
och gångbanor. Det blir väldigt 
tydligt en sådan här snörik vinter.

Gångbanorna, om de ens går 
att urskilja, är ofta dåligt 
plogade och svåra att gå på. 

Som många av våra vägar ser ut denna 
vinter får man ibland ta till en bit av 
gångbanan för att två bilar ska kunna 
mötas. För att det hela ska fungera får 
vi ta det extra försiktigt och samsas om 
det utrymme som finns. 

Den vanligaste orsaken till att gång-
banorna är svårframkomliga är nog 
att det stått parkerade bilar i vägen när 
plogbilen kommit. Ett enkelt sätt att 
göra något åt den saken är att i första 
hand alltid parkera sin bil på tomten.  
Om vi alla gör det blir trafikmiljön 
bättre och framför allt betydligt säk-
rare. Tänker särskilt på alla våra barn 
som på väg till skolan tvingas ut mitt 
på vägen kryssande mellan snöhögar 
och bilar, som de knappt ser över.

Det finns också en del översnöade 

bilar, som ser ut att inte ha varit i bruk 
sen första snön kom. Om de ändå inte 
används behöver de ju inte nödvändigt-
vis stå utanför egna huset. Även om det 
inte är gott om parkeringsplatser och 
breda gator i området, så finns de här 
och där.

När det inte är snö är det ibland 
också besvärligt att ta sig fram på 
våra gångbanor. Många trottoarer är 
från början mycket smala, och våra 
växter gör som bekant allt för att få så 
mycket ljus de kan. Vanligtvis kommer 
häcksaxen fram först när grönskan 
kommit och då är man gärna lite 
försiktig med klippningen, för att inte 

häcken ska se kal ut eller få stora hål. 
Känns det igen? Det här leder ofelbart 
till att häcken blir några centimeter 
bredare för varje år och vips har den 
lagt beslag på halva gångbanan.

 Hur ser din häck ut? Lika sällan 
som man hälsar i hand på sin man eller 
fru går man antagligen till fots längs 
hela sin egen tomtgräns mot gatan. 
Du som har gångbana på din sida av 
vägen där du bor, passa på nästa gång 
du kommer hem från affären: Ta en 
matkasse i vardera handen och gå på 
trottoaren längs hela din egen tomt. 
Går det lätt att ta sig fram utan att 
fastna i häck eller buskar,  utan att huka 
sig under fruktträden eller tvingas ta 
ett steg på gatan? Om inte, fram med 
häcksax och sekatör. Använd dem gärna 
på våren innan grönskan kommer, så 
ser allt grönt och fint ut när försomma-
ren är här. För er som bor vid gathörn 
är det förstås särskilt viktigt att också 
hålla ner höjden på växtligheten. 
• Sven Rygart

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

Visst har vi har det mysigt, men trångt, här i Norra Ängby...
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Skräddarsydda menyer 
efter önskemål till kostnad som 
passar dig. Våra kockar har utbidning 
och erfarenhet inom hotell och 
restaurang med lång och bred 
erfarenhet av catering. 

Ring Ann-Charlott Henrikson på 076 - 654 60 74 eller 
maila på info@dinnerintime.se   www.dinnerintime.se

Peter Rosén tipsar!
Ut och spring:

När Peter Rosén passerade mål-
linjen i Stockholm Marathon för 
tre år sedan fick han nog av de 
måttliga tiderna. Fem månader 
senare och 30 kilo lättare sprang 
han samma sträcka i Amsterdam 
en och en halv timme snabbare.
Här avslöjar han knepen och tipsar 
om de bästa spåren kring Ängby.

40-årskris kanske någon skulle kalla 
det. Peter Rosén och undertecknad 

sprang tillsammans då och då när se-
klet var ungt. Det liksom bubblade om 
honom där han lufsade fram. Han var 
envis och seg och tillryggalade gärna 
3-4 mil på en gång. Men han kom ald-
rig i kapp i spurterna. År 2000 sprang 
han sina första marathonlopp och på 
den vägen var det fram till 2007. Mått-
liga tider och medalj om halsen.

Efter att ha kommit i mål i arbetsgi-
varen SL:s kläder i Stockholm Mara-
thon på drygt fyra och en halv timme 

hade han bestämt:
– När jag gick i mål kände jag att 

tiden var för dålig. Och så trivdes jag 
inte med min vikt.

Peter Rosén sitter i mitt kök på 
Holmgårdsvägen och tuggar på en 
fralla och dricker en kopp kaffe. Han 
har en ljusblå träningsjacka och tajta 
svarta byxor på sig. Vi har just avverkat 
det sedvanliga lördagspasset i Grimsta-
skogarna när jag ber honom avslöja 
hemligheterna.

Som 40-åring kom han alltså till 
insikt. Han lade om dieten och till-
lämpade GI-metoden. Och han blev en 
träningsnarkoman.

– Jag började träna varje dag hela 
sommaren efter det där Maratonloppet. 
Jag läste om löpning på nätet på www.
marathon.se där det finns massor av 
tips. Bland det fiffigaste på hemsidan är 
en kalkylator som visar vilka förutsätt-
ningar som krävs för att nå vissa tider. 

– Jag siktade på 50 minuter på 
Midnattsloppet (en mil) och sprang på 
44. Det kändes fantastiskt, minns Peter 
som är mån om att inte verka skrytsam 
och vädjar till mig att bara förmedla 
hans berättelse som en källa till inspira-
tion för Ängbyborna.

Och så fortsatte det med 1.34 på 
Stockholms halvmaraton vilket kändes 
som en dröm. Med bara några sekun-
der missade han sedan drömtiden 40 
minuter på Hässelbyloppet. Men han 
klarade Amsterdam Maraton på 3.10 
vilket var en timme och 24 minuter 
snabbare än ett halvår tidigare i Stock-
holm – som dock är mer kuperat. 

– Jag förbättrade mig väldigt fort.
Men både jobbet på SL:s moder-

bolag och familjen gör en storsats-
ning närmast ohållbar i längden. Peter 
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Rosén bor i ett enplanshus på Bälls-
tavägen med sambon Karin, sex barn 
i åldern tre till arton år samt några 
katter. 

– Hela familjen tycker att jag hade 
gjort det jättebra, men det frestade 
på oss alla. Karin fick ta det mesta av 
hushållsarbetet.

Peter Rosén sprang som mest sexton 
mil i veckan. Han gick med i löpar-
föreningen FK Studenterna och var 
borta tre kvällar i veckan. Resultaten 
lät inte vänta på sig. Eller vad sägs om 
Midnattsloppet på 36.40, Göteborgs-
varvet på 1.20.30 eller Stockholm 
Maraton på 2.57 (plats 161, bland de 
100 bästa svenskarna). Han valde dock 
att anpassa sig mer till familjelivet och 
började träna mer i direkt anslutning 
till jobbet. Han håller i löpsektionen 
på SL där 30 entusiaster tränar och 
tävlar regelbundet. En gång i veckan på 
lunchrasten betar de av Kungsholmen 
Runt.

– Numera blir det sju mil i veckan 
ungefär.

Karin som kunnat vara hemma 
under småbarnsåren har börjat på Ikea 
och Rosén måste vara hemma mer. 
Därför blev förra året närmast ett mel-
lanår men hungern har inte avtagit

– Målet är alltjämt att klara Mara-
ton på under 4 minuter per kilometer, 
vilket ger en sluttid på 2:48. Personbäs-
tat nu är 2.51 från i Frankfurt Mara-
thon för drygt ett år sedan.

– Och så vill jag klara milen på 35 
minuter.

Men du blir 44 år?
– Ja, folk påpekar det men jag känner 
mig inte gammal. Och faktum är att 
det är först när man är 35 som det ofta 
börjar gå bra på långa distanser. 

Peter Rosén berättar om den »tredje 
löparvågen efter 1970- och 1980-talets 
vågor som ger rekordanmälningar till 
loppen och som märks också på gatorna 
i Ängby.

– När jag tittar ut genom fönstret 
på Bällstavägen är det alltid någon som 
springer alla tider på dygnet.

Den senaste tiden har 16-årige 

sonen Alex hakat på pappa och börjat 
tävla för Hässelby.

– Men han slår inte mig än på 
sträckor över 1000 meter, ler Peter.

Och nu siktar också Karin på ett 
maraton i år. Peter är glad över att 
hans intresse smittat av sig. Han skulle 
gärna se att epidemin rasar i hela Norra 
Ängby. Inte för att alla ska börja tävla 
utan för det allmänna välbefinnandet. 
Han beskriver magin i löpningen.

– Det är något ursprungligt, spor-
ternas moder. Det enda man behöver är 
ett par skor. Och effekten blir att man 
känner sig så harmonisk och avspänd. 
Man blir faktiskt gladare efter ett löp-
ningspass. Det är som medicin.

Och omgivningarna i Bromma gör 
inte saken sämre.

– Det är underbart att följa årsti-
dens växlingar. En riktig naturupple-
velse.

Peter Rosén tycker sig märka en 
löparkultur i Ängby. Han utmanar er 
alla att snöra på er skorna och han delar 
gärna med sig av sina tips. Och är det 
så att ni är morgonpigga så samlas Peter 
och några andra i kvarteren utanför 
Tempo på Islandstorget på lördagarna 
klockan tio. Undertecknad kan intyga 
vilken injektion och gemenskap denna 
rutin utgör.
• Mikael Kindbom

Peter tips på joggingturer kring Ängby:
»Fyra sjöar runt«: 12 kilometer. Spring 
runt Råcksta Träsk, ner till Mälaren, följ 
Judarn runt och avsluta med ett varv i 
Kyrksjön via slingan i Åkeshov. 20 kilo-
meter: Längs Mälaren från Ängbybadet 
till Alvik, fortsätt längs Ulvsundasjön 
till Bällsta bro och sedan Bällstavägen 
hem. Grimsta: Favoriten är det tuffa 
4,8-kilometersspåret. 20 kilometer: 
Upp till Drottningsholms slott, mot 
Lovö vattenverk med målgång i Norra 

Ängby.

Claes Glinning • Affärstider: tis - tors 10 - 18, fre 10 - 15
Runstensplan - Långskeppsgatan 7 - 168 53 Bromma  Tel 37 06 34

Hantverk och tradition i tiden.
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Jag ger dig min morgon, jag ger    dig min dag!

FLYSTA
BAGERI & KONDITORI

ÖPPET
TIS – FRE: 8.30 – 18.00

LÖR: 8.30 – 13.00
Spångavägen 317 FLYSTA

Tel: 36 08 65 

Det började med en regnig se-
mester. En hyrd sommarstuga, med 
altan mot havet – i ösregn - i två 
veckor. För att få lite sol, bokade 
vi en resa till Kroatien i septem-
ber. 

Där hade det inte regnat på 
nio månader. Första dagen 
sken solen och havet glittrade 

blått. Andra dagen började mörka moln 
torna upp sig. Himlen blev allt mör-
kare – framåt kvällen hade himmel och 
hav samma färg – stålgrått.  Resterande 
dagar var det ösregn. Regnet sköljde 
bort vägen och vi fick ligga inne – hela 
veckan. Jag var allt annat än glad. Ma-
ken klagade allt oftare på mitt dåliga 
humör.

Något måste göras för att klara 
novembermörkret detta år. Jag fattade 
ett beslut – jag börjar springa – på 
morgonen – varje dag – innan frukost!  
Första åtgärden blev inköp av nya skor. 
Visst är det konstigt att det alltid är de 
dyraste skorna som är bäst. 1 800 kr 
fattigare, men med toppenskor, ett knä-
skydd – svarta byxor med gula revärer 
och en gul jacka och ett litet larm. Jag 
var rustad för att springa. 

Sagt och gjort jag började springa 
på morgnarna – inte varje dag – men 
väl tre dagar i veckan under säsong.  
Det är inte någon lång sträcka – Kyrk-
sjön runt – men lagom för att blodom-
loppet skall starta upp. Största vinsten 
är fokuserad tankeverksamhet. Problem 
som ter sig svårlösta får nya lösningar, 

frustration och ilska försvinner. 
Nu har jag sprungit regelbundet i 

fem år. Det är ett av de bästa beslut jag 
fattat. När kvällen kommer behöver jag 
aldrig tänka – jag borde kanske träna 
lite… utan jag tänker – har jag lagt 

fram springskorna?
En vårlig springrunda 

runt Kyrksjön
Skorna står i hallen. På med dem, knä-
skyddet och resten av träningskläderna.  
Sedan dags för första morgonkaffet i 
solskenet – på fastande mage – innan 
start. Fåglarna har redan vaknat och 

kvittrar glatt. Det är vår, marken luktar 
lite lera, träden har fått svällande blad-
knoppar. Efter kaffekoppen springer jag 
gatan fram, sneddar ner mot ängen. Jag 
fortsätter över ängen och kommer ner 
till stigen runt Kyrksjön. Det ligger på-

sar runt papperskorgen – stopp – i med 
allt skräp! Jag förvånas alltid över både 
dem, som inte kan använda papperskor-
gar, men också dem som tänker att:
– Skräpet får någon annan plocka upp.

Strax är jag inne i den verkliga 
regnskogen. Här finns träd i olika 
utvecklingsstadier; allt från friska träd 
med svällande bladknoppar till ned-
fallna träd i olika förmultningsstadier 
– här kan man se träd som växer ur 
träd. Naturen har sin gång – fåglar och 
insekter har ett paradis här.

Om du någon gång undrat varifrån 
alla myggorna kommer i Ängby – är är 
barnkammaren – stillastående vatten 
vid Kyrksjön. I vart fall till fåglarnas 
stora glädje. Det är sånt som gör att till 
och med näktergalen trivs här.

Nu kommer hundägarna – de är här 
i ur och skur. I dag finns också några 
andra valpar här – klass 2 c – som  skall 
introduceras i regnskogens spännande 

Vattnet är strimmigt av frömjöl...

Solgata vid bryggan.
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Jag ger dig min morgon, jag ger    dig min dag!

I Brommas och Västerleds församlingar 

väljer merparten av alla villasäljare Fjelkners 

som sin fastighetsmäklare. Vi är sex stycken 

fastighetsmäklare, en mäklar assistent och 

en grafisk formgivare som alla arbetar mot 

ett gemensamt mål – att erbjuda en tjänst  

“utöver det vanliga”.

Vi finns nära dig
På vårt kontor på Ängby Torg 6 träffar du två 

av våra fastighetsmäklare, Margareta och 

Åsa, som sammanlagt har 22 års erfaren het 

av förmedling av bostäder i Bromma.

Välkommen att besöka oss!

Erfaren mäklare som sedan år 2000 huvudsak-

ligen sålt bostäder i Bromma. Åsa är uppvuxen 

i Bromma Kyrka, har bott större delen av livet 

i Bromma och bor numer i Solhem med sin 

familj. Driftig, positiv och aktiv värnar Åsa om 

en trygg bostadsaffär och hög kvalitet.

Välj en trygg och  
erfaren mäklarbyrå

Åsa Lagerlöf

Registrerad fastighetsmäklare

Mobil: 0708-60 22 16   

E-post: asa@fjelkners.se

Margareta Millde

Registrerad fastighetsmäklare

Mobil 070-60 22 69   

E-post: margareta@fjelkners.se

Margareta är vår mest erfarna mäklare som 

framgångsrikt verkat i området i många år. 

Margareta är född och uppvuxen i Norra Äng-

by och kan alla gator och torg utan och innan. 

Numera boende i Smedslätten i Bromma 

med en förkärlek till sekatörer och trädgårdar.

www.fjelkners.se   •   Alviksvägen 103 & Ängby Torg 6, Bromma   •   08-26 86 00 

D I N  T R Y G G H E T  –  VÅ R T  A N S VA R

fauna. Humöret – men kanske inte 
koncentrationen – är på topp.

På vägen syns en liten klunga med 
nyutslagna blåsippor. Små och fju-
niga tittar de fram denna fridlysta lilla 
blomma – ett riktigt vårtecken för mig.

Vattnensamlingarna vid sidan av 
träspången är helt strimmiga av frö-
mjöl. Träden står som pelare i det 
strimmiga vattnet. Några änder hop-
par undan när jag dundrar fram på 
spången. När det är sol måste man 
stanna till vid bryggan och titta på 
den glittrande solgatan. På bryggan 
sitter några änder kvar på räcket  – de 
gömmer huvudet i vingen – och tror 
att jag inte ser dem... så vi sitter där till-
sammans på bryggan och känner solens 
värme en stund.

Grodynglen – här är vi, var är ni?

Innan löprundan är slut tar jag en 
snabbtitt i den anlagda groddammen. 
Inga grodor idag heller.

Nu väntar frukost och kaffe  på 

verandan, i solens sken innan dagen tar 
vid. Jag ger mig en morgon och får en 
bättre dag…
• Elisabet Engdahl Linder
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Blackebergs bibliotek arrang-
erar en utställning om konstnä-
ren Sascha Bolin.Utställningen 
kommer att pågå under hela april 
och maj. Onsdagen den 14 april 
blir det en Sascha Bolin-afton. 

Aftonen inleds kl.18.30 av Ron-
nie Andersson som berättar 
om människan och konstnären 

Sascha Bolin (inklusive en del tidigare 
okända fakta, som inte finns med i 
boken). Därefter blir ordet fritt, med 
kompletteringar från övriga medver-
kande i boken, spontana inlägg från 

På biblioteket:

Sascha!

Boken om Bromma- konstnären Sascha Bolin 
(1889-1967) Ernst Alexander (”Sascha”) 
Bolin föddes  i Riga av svenska föräldrar. 
Redan som barn flyttade han till Stockholm.
Vid konsthögskolan var han kamrat med bl.a. 
Nils von Dardel och Einar Forseth. Sascha 

Bolin var en högklassig landskapsmålare och 
en originell människa. Han blev med tiden en 
känd figur i Bromma. Där hämtade han också 
de flesta motiven till sina målningar.
Boken har många bilder, tagna av fotografen 
Stefan Nilsson. Bildmaterialet kompletteras 

med texter av olika författare, och även utdrag 
ur Saschas författarskap.
För mer information kontakta:
Ronnie Andersson, projektledare 
ronnie7@telia.com
Tel. 877760

Ängby slott, av Sascha Bolin, runt 1950.

Du kan gå halva eller hela vägen när 
du måste byta värmesystem!

halva vägen

en luftvattenpump utvinner sin energi från soluppvärmd utom-
husluft och överför värmen via vattnet i dina radiatorer. En luft/
vattenpump tar alltså energin gratis från luften 
utomhus och omvandlar den till skön, billig och 
miljövänlig värme inomhus.

detta kan låta otroligt men vi lurar oss själva 
genom att tro att det vid  - 0° C inte finns någon 
värme kvar i luften. Fel! Fel! Fel! Så här är 
det: - 0° C är kan hända vattnets fryspunkt, men 
det finns fortfarande en viss mängd värme kvar 
i luften, ja, ända ner till –273,2° C - den absoluta 
fryspunkten.

hela vägen

du kan komplettera din luft/vattenanläggning med ytterligare 
energisparande åtgärder, t ex isolerglas(treglasfönster). Med 
våra isolerglas »Isolock« blir fönstren fem till åtta grader var-
mare på insidan. Dettainnebär i sin tur att luftvärmepumpen 
ökar sin effektbesparande funktion i motsvarande grad och 
du får en märkbar förbättring av inomhusklimatet.

 i en normalstor villa kan du minska energiförbrukningen 
med upp till 6000 kWh per år. Systemet är svensktillverkat 
och ISO-kvalitets-certifierat med tioårig funktionsgaranti. 
Det kan också enkelt kombineras med ljudisoleringsfunk-
tion. En utredning gjord av Energimyndighetens visar 
att man med isolerglas på årsbasis uppnår en mycket hög 

besparingseffekt.

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning 
och en besparingskalkyl.
Ecoluft AB, Masugnsvägen 30, 168 67 Bromma
Tel: 08 - 55 55 41 50
www.ecoluft.se

låt våra energikonsulter kan göra en bedömning av ditt hus, så du vet hur luftvattenpumpen fungerar  

 i just ditt hus och hur mycket du kan komma att sänka din värmekostnad. 

publiken, frågor och diskussioner. 
Fri entré. Välkomna!
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Din riktigt lokala Ängbymäklare
Som uppvuxen i Norra Ängby och boende här med familj känner jag starkt för området. 
Under åren har jag hjälpt många familjer att sälja och köpa sina hem här.  Jag vill 
tacka alla säljare, köpare och spekulanter som rekommenderar mig!  Jag strävar alltid 
efter att både du som säljer och köper ditt hem här, skall vara helnöjd med min insats.  
Mitt engagemang, min tillgänglighet och min fingertoppskänsla för området och bo-
endet här, ger dig hög kvalité och trygghet i alla led.

Funderar du på att byta boende?
Du är alltid välkommen att kontakta mig för en kostnadsfri värdering och 
pratstund kring dina tankar. Efterfrågan på hus i Ängby är alltid stor och efter alla 
mina visningar här, har jag ett stort och värdefullt kontaktnät med intresserade 
köpare.  Varje år förmedlar jag på säljarnas uppdrag, ett antal villor direkt, utan 
marknadsföring, genom goda köparkontakter.
Om du har tid och möjlighet, kom gärna förbi på en fika i vår nya lokal på 
Bergslagsvägen 260 vid Islandstorget, fd Belysningshuset.

Välkomna till Norra Ängby!

Ett urval sålda Ängbyvillor under 2009

BJURFORS I BROMMA  |  08-728 22 00  |  WWW.BJURFORS.SE

Mikael Flobecker

Fastighetsmäklare

070-782 00 15 / 08-728 22 15

mikael.flobecker@bjurfors.se

Beckombergavägen 72 Bergslagsvägen 158 Beckombergavägen 46

Egilsvägen 14

Peringskiöldsvägen 61

Franklandsvägen 35 Bureusvägen 5

Beckombergavägen 120Snorrevägen 44 Tactiusvägen 24 Tactiusvägen 22

Runsavägen 37 Åloppevägen 35 Mjöbrovägen 31

Svoldervägen 33

Peringskiöldsvägen 62

Tegnebyvägen 13Vultejusvägen 25Islandsvägen 15
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Ny kunskap, nya dateringar
Karsvik i ny beslysning:

*fvt  före vår tideräkning
evt = efter vår tideräkning

I NÄT 2009:3 redogjorde vi för 
forskningsgrävningarna i Kars-
vik. Då vi skrev artikeln hade 
vi ännu inga dateringar från de 
olika anläggningarna. Nu har vi 
fått dateringar från miljöprov 
och kolprov från våra grävningar 
kring järnåldersgården i väster. 
Även universitetet har fått vissa 
resultat från platåhuset, den stora 
stensättningen och från terrassen 
med det förmodade stenåldershu-
set.

Under platåhuset framkom ett 
avbränt lager. Det gav en da-
tering till yngre bronsålder/

förromersk järnålder! I provet hittades 
träkol, förkolnad bark, förkolnade 
örtdelar och sädeskorn. Enligt Anna 
Arnberg – en av utgrävningsledarna – 
härrör detta från  en äldre aktivitetsfas. 
Som nämndes i NÄT 2009:3 påträffa-
des en bränd trästolpe i platåhuset, som 
tycks ha varit ett s k treskeppigt hus. 
Tyvärr gick det inte att datera den med 
hjälp av träringar (dendrokronologi). 
Prov för C14 – datering har lämnats 
in, men är i skrivande stund inte klara.
Utanför rännan i platåhusets västra del 
påträffades ett keramikkärl med lite 
brända ben. Utgrävningsledarna tolkar 
detta som en rituell deposition.

Den stora stensättningen väster om 
platåhuset grävdes också. Halva graven 
är fortfarande inte utgrävd. I östra 
delen av stensättningen påträffades i en 
stencirkel ett bränt lager med ben av 
spädgris, men även hasselnötskal och 

sädeskorn av ett slag, som fanns under 
yngre bronsålder! Det rör sig om en 
rituell deposition. Andra fynd var en 
blå glaspärla, en kniv och fragment av 
bryne. »Stenåldersterrassen« i västra 
delen av området (se kartskissen) är 
inte färdigdaterad – men ett prov i 
härden på terrassen visade folkvand-
ringstid (400 – 550 evt*). I ett stolphål 
i terrassen blev dateringen 1480 – 1650 
evt – ett resultat som stämmer väl med 
ett av våra C14 – dateringar under 
en sten i fägatan (se i det följande). 
Ytterligare ett prov i ett stolphål för 
C14 – datering är inlämnat, men är i 
skrivande stund inte klart.

I vår grävning under strategiskt 
utvalda stenar i de två stensträngarna 
i området med den äldre järnålders-
gården kom ett spännande fynd fram 
i ett miljöprov – ett sädeskorn under 
en sten i östra stensträngen till fäga-
tan! Odling har alltså skett på platsen, 
innan stensträngen lades på marken. Vi 
har en mycket spännande C14 – date-
ring av sädeskornet – mellan 50 – 220 
evt. Sannolikheten för detta är 95,4 
%! I samma schakt fanns också brand-
röjningskol som daterades med 87,9 % 
sannolikhet till mellan 530 – 650 evt. 
Det tyder på en brandröjning av områ-
det, innan stensträngarna lades ut för 
att omgärda fägatan. Dateringen stöds 
av en datering från ett miljöprov under 
en sten i västra stensträngen till fägatan 
som gav en tid mellan 560 – 665 evt!
Vi bedömer att området just norr om 
boplatsområdet, dvs där fägatan nu 
ligger, var åker under senare delen av 

Schakt 1

Örtmaterial 
560 - 655 AD (95,4 %)

Schakt 2

Sädeskorn (skalkorn) 
50 - 220 AD (95,4%)
Brandröjningskol (ek - bit) 
530 - 650 AD (87,9%)

Schakt 3

Träfragment i möljöprovet 
1405 - 1465 AD (95,4%)
Brandröjningskol (ros/nypon - bit) 
1430 - 1530 AD (69,9%)

Skissen ovan visar de aktuella läm-
ningarna efter gården från äldre 
järnålder i Karsvik. Nere till höger 
ligger de båda husgrunderna (vid 
den högra ligger den sk »Stenålder-
sterrassen«) omgivna av en sten-
sträng. Norrut leder fägatan och 
öster om den syns röjningsstenen i 
kanten till en åker som ligger under 
fägatan. Uppe till vänster finns två 
husgrunder som troligen tillhör ett 
yngre skede. Fägatans förlängning 
mot den medeltida bytomten är 
streckad. De erhållna C14 – date-
ringarna och det daterade materia-
let redovisas ovan under skissen.
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äldre järnålder (ca 0 f Kr - 550 evt), 
innan fägatan anlades. Det finns fin 
matjord med hög fosfathalt under fäga-
tan, och det ligger röjningssten något 
österut (se figuren).

Vi var mycket fundersamma, om 
fägatan anlagts under äldre järnålder 
eller kanske av bönder i det medeltida 
Karsviks by? Under en sten i södra 
delen av fägatan, nära en på 1970-talet 
anlagd »kälkbacke«, fann vi kol och tog 
miljöprov. C14 – dateringen av kol från 
ros/nypon visar med 69,9 % sannolik-
het att branden ägde rum mellan 1430 
- 1530. Träfragment i miljöprovet visar 
med 95,4 % sannolikhet en tid mellan 
1405 – 1465. Det bekräftar vår hypotes 
om att en del av fägatan kan ha anlagts 
under medeltid! Tolkningen är att först 
anlades en åker under äldre järnålder. I 
början av yngre järnålder tillkom fäga-
tan med stensträngar. Då Karsviks by 
anlades under tidig medeltid förlängdes 
fägatan söderut och upp längs norra 

delen av bytomten. Det gjorde det möj-
ligt för bönderna att från gårdarna föra 
djuren norrut mot utmarken för bete.

Resultaten från det begränsade fält-
arbetet i Karsvik har så här långt givit 
spännande resultat, både beträffande 
bebyggelsehistoria och fältarbetsmeto-
dik. Det är värt att notera att i schakt 
2 och i det två - fyra cm tjocka fossila 

matjordslagret under fägatans bot-
tensten, har två olika daterade material 
givit dateringar, som skiljer sig kanske 
500 år i ålder. Spännvidden i tid verkar 
ändå rimlig. Generellt bör ju en gård av 
denna typ ha etablerats århundradet evt 
och dateringen av brandröjningskolet 
stöds av dateringen från schakt 1. Vi 
har anledning att återkomma till våra 
studier av Karsvik.
• Nils Ringstedt och
• Bengt Windelhed

Bent Windelhed i grävartagen vid Karsvik 
sommaren 2009.

SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/VÄSTERORT/MÄLARÖARNA TELEFON 08-807600
WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

Underbar 50-talsvilla med mycket fin atmosfär. Här finns stora sällskapsutrymmen, härligt
ljusinsläpp och tre öppna spisar. Fem etagevåningar samt källarvåning med gillestuga. Generöst
och ljust vardagsrum och matsal i vinkel. Allrum med mysigt snedtak. Gott om förvarings-
möjligheter. Garage. Uppvuxen, fin trädgårdstomt och naturtomt med berg i dagen.

BOAREA: CA 215 KVM BIAREA: CA 79 KVM ANTAL RUM: 7, VARAV 5-6 SOVRUM BYGGÅR: 1958 TOMTAREA: 1 468 KVM

ADRESS: BERGENHIELMSVÄGEN 18 MÄKLARE: CHARLOTTE TIVESJÖ 0708-12 18 37

BROMMA KYRKA - MED LJUS OCH RYMD

SÅLDSÅLD

Klassisk sekelskiftesvilla belägen i idyllen Äppelviken. Fastigheten har under åren löpande
renoverats med varsam hand, och befinner sig i ett gott skick. Soliga sällskapsrum, vardagsrum
och matsal i fil. Två eldstäder. Allrum i källarplan... tonåringens dröm! Luft-/vattenvärmepump
från 2008 ger god driftsekonomi. Friköpt, plan trädgårdstomt. Rikligt med frukt och bär.

BOAREA: 120 KVM BIAREA: 74 KVM ANTAL RUM: 7, VARAV 4 SOVRUM BYGGÅR: 1917 TOMTAREA: 681 KVM

ADRESS: SNÄCKVÄGEN 8 MÄKLARE: ANNICA OPPENHEIM STENMAN 0705-988 666

BROMMA ÄPPELVIKEN - ANNO 1917

SÅLDSÅLD

Gammalt 
ängbyfönster

2-luft, ca 130 x 130 cm 
med eller utan spröjs

KÖPES
Hör av dig till 

Björn Brickstad 070-11 07 248
eller maila på

bjorn.brickstad@gmail.com
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Medlemskortet = förmån!
Som medlem får du rabatt 

hos en del av våra handlare i 
närheten.

• Om & tillbggnader!
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
Ängby Torg 14 Tel 37 45 00 
Mobil 070-576 12 70
• Dränerings & övriga utearbeten
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
• Värmepumpar/gas/vatten/gasol
Guy Pettersson - Atirem AB
Tel 37 58 60, eller vidarekoppling
• 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
•  Möbelomklädsel/renovering/kurser
Eva Borssén Fyrspannets inredning
Beckombergavägen 1 
Tel 89 93 26 Mobil 0703-65 07 13
• 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 2010 går du till Fjelk-
ners Brommamäklarna på Ängby 
Torg och får årsmedlemsdekal 
för 2010 klistrat på ditt kort. Då 
gäller det för medlemsrabatter 
och övriga förmåner enligt föl-
jande lista under 2010. Du som var 
medlem 2006 och ännu inte har 
hämtat ut jubileumsboken - gör 
det på samma plats.

Bra att ha:

10 % på samtliga varor i kakelbutiken vid 
Islandstorget/Bällstavägen, 57 97 11 01.

Ängby Slott
Visa upp ditt medlemskort för slotts-
frun Margareta Hellsing 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, Franklandsv 29,  37 66 
44, Tommy Östling Kiviksvägen 11 
687 03 16. 
Flaggstångsvinsch: Gratis!
Niklas Sölvemark, Jomsborgsv 7
645 44 19.
Gallervält: 25 kr/dygn, 50 kr för icke 
medlemmar. Krister Bengtson, Rök-
stensvägen 11, 87 22 59.

Ditt medlemskort 10

ArtGlobe
När dina konstverk behöver inram- 
ningar av högsta kvalitet. Ove Carlson 
på Ängby Torg ger dig 15 % på arbete 
och material! OBS: öppet torsdag - fre-
dag 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 för pris: 87 77 50.

Ängby Kakel
Med uppvisande av medlemskortet får du 
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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 
förmedlar information om sin verksamhet 
i Norra Ängby genom dels Norra Ängby 
Tidning, dels vår hemsida: www.norra-
angby.se Övriga föreningar i området 
har stående inbjudan att medverka i våra 
spalter. Redaktionen har uppdrag att även 
förmedla information i övrigt som kan 
vara av intresse för tidningens 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.

Material-deadline inför nästkom-
mande nummer är alltid en månad före 
utgivningsdatum. Meddela gärna redak-
tionen om ni vill inkomma med material. 
Se under Tidningsredaktion.

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 an-
nonsintäkter – kan också säkras. Du blir 
medlem genom att – gärna runt nyår 
– sätta in 200 kr på föreningens plusgiro 
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

Mikael Kindbom ledamot 37 08 45
mikael.kindbom@norra-angby.se

Fredrik Grip ledamot 36 81 22
fredrik.grip@norra-angby.se

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

Sven Rygart Kulturmiljögruppen
tel 070-518 18 51

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

Kenneth Sahlin 378 91 17
kenneth.sahlin@norra-angby.se

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

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

Tidningsredaktion
 Mikael Kindbom ledamot 37 08 45
mikael.kindbom@norra-angby.se

Norra Ängby Tidning

Elisabet Engdahl-Linder kåsör 17 86 83
elisabet.engdahl-linder@norra-angby.se

Hans Erik Jonsson reporter 37 02 22
hanserik.jonsson@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.gavleoffset.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

Annonsmtrl
Tryckfärdigt högupplöst PDF.

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

Är du kär i en ny bostad?
Vi hjälper dig att göra slut med din gamla.
Det är aldrig lätt att ta farväl. Men lugn, gedigen erfarenhet av bostadsmarknaden  
här i Bromma och en heltäckande mäklartjänst är receptet på ett lyckat avsked. 
 Är du nyfiken på vår framgångsrika försäljningsmetod ”1-2-3 Såld!”? Titta förbi 
vår bobutik eller ring oss på 08-598 222 00. Välkommen.

Trädgårdsstadsföreningens arrangemang = NÄT. Övriga arrangörer = ÖVR

Kalendern mars 2010 – maj 2010
NÄT • Årsmöte i 

Ängby slott tisdag 
9 mars 2010 

klockan 19.00.
Sedvanliga årsmö-
tesförhandlingar.
Motioner skall vara 
styrelsen tillhanda 
senast tre veckor 
innan årsmötet. 
Alla medlemmar i 
Norra Ängby Träd-
gårdsstadsförening 
hälsas hjärtligt 
välkomna.

Sascha Bolin!
En liten eftersitt-
ning blir det med 
Ronnie Andersson som berättar 
och visar bilder ur Sascha Bolins 
konstnärsskap. Har du sedan idéer 
och eller andra spörsmål som kan 
föra föreningen framåt, kan du fram-
föra det till styrelsemedlemmarna till 
två-tåren. Styrelsen välkomnar alla 
som vill ge föreningen en spännande 
injektion av nya tankar och förslag.

NÄT • Second Hand försäljning 
Årets Secondhandförsäljning sker 
traditionsenligt i Stefansskolan (f d 
Brommaskolan) lördag-söndag 27 - 
28 mars mellan klockan 11 och 14. 
Observera att försäljningen på sön-
dagen sker med 50% på alla priser!

Var med och sälj
Är du intresserad av att vara med 
och sälja? Maila i så fall till: chris-
tina.kullenberg@utbildning.stock-
holm.se  eller ring: 08/37 56 99 
eller 070 - 247 60 87.

Passa på och sälj 
dina kläder eller prylar

För dig som vill sälja sker inlämning: 
fredag 26/3 kl. 17 på skolan.

Trädgårdsstadsföreningen finns 
på plats och säljer kaffe och korv 
till sugna. Här finns även lite annat 
smått och gott ur föreningens varu-
lager till försäljning.

ÖVR • Gravfält och
skålgropssten utmärkes

Bromma Hembygdsförening och 
Stadsmuseet avtäcker den 4 maj 
15.00 skylt vid gravfältet vid Ene-
byvägen och den 8 juni kl 1500 
skylt vid skålgropsstenen i hörnet av 
Zornvägen och Blackebergsvägen.
Välkomna att lyssna på lite lärdom 
samt njuta ett glas bubbel!

NÄT • Vår klassiska Gökotta! 
Till årets trevliga Gökotta sker sam-

ling vid Ängby-
plans tunnelbane-
station söndag den 
9 maj, klockan 
06.00. Medtag 
goda vänner, 
kaffekorg, kikare 
och sittunderlag. 
Krister Iwarsson 
och Bertil Hög-
ström leder dig 
som vanligt rätt 
bland vårens alla 
läten. Förhopp-
ningsvis kommer 
du även att se en 
och annan ägare 

till de välsjungande struparna - fast 
dom hävdar väl mest sitt revir – och 
så jagas det ju brudar... Ja, se, det är 
ju helt som det ska i Guds fria natur!
Välkomna! 

Ängby Djurshop

ALLT FÖR
HUND & KATT

Färjestadsv. 6 (vid Ängbyplans tunnelbanestation)
Öppet: Mån-Fre 11-18, Lör 11-15    Tel. 08-87 22 06

NYHET Stegräknare för hund
-vet du hur aktiv din hund är?

Vi utför även kloklippning

För gnagare
foder, hö,
halm, spån

Mer plats för vårnyheterna!

Stor utförsäljning 30 – 50% 

de två första marsveckorna!


