
Norra Ängby Tidning

Medlemsinformation från Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Besök vår hemsida: www.norra-angby.se  Nr 2 Juni 2010 Årgång 32 Pris 25:-

Hus sökes i Norra Ängby. Förmånligt arvode !
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Vad händer i de nyinflyttades hus?

Fira midsommar i Ängby!

Familjefest på torget 29 augusti!

Kom med och röj våra fornlämningar!

Lär dig trädvård!

Kom på skyltavteckning!

Kom med till Wijks trädgård!

Nominera en Slottsstjärna!
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Innan vi går i tryck:

Medlemmar till tusen!
Sedan förra tidningen har sty-
relsen skrivit och delat ut en 
betydande mängd brev. Ni som 
var med på årsmötet vet att det 
på årsmötet beslutades att sänka 
årsavgiften till 150 kr.

Ni har alla fått inbetalningskort 
och tillhörande brev i brev-
lådan. Det delades ut olika 

brev beroende om på om man betalat 
medlemsavgiften eller ej och om man 
bor i villa eller lägenhet. Nyinflyttade 
fick ett specialskrivet brev med lite mer 
information om föreningen och våra 
aktiviteter. Alla breven var adresserade 
till fastighetsägaren och – i flerbostads-
husens fall – lägenhetsinnehavarens 
namn. Genom denna aktion vill vi i 
styrelsen nå så många som möjligt och 
hoppas på ett ökat antal medlemmar 
och engagemang.

Ytterligare brev
Styrelsen har skrivit och varit delaktiva 
i ett brev till SL Lokaltrafik, angående 
remisssvar på tvärbanans Kistagren. I 
brevet skriver vi att föreningen stöder 
Bromma Kyrkas Villaägarförening åsikt 
att hållplats för den nya tvärbanan bör 
ligga i direkt anslutning till buss 113.

Styrelsen har också lämnat in 
synpunkter på Stadsbyggnadskontorets 
förslag till detaljplan för södra delen av 
Beckomberga sjukhusområde, det som 
vätter mot Norra Ängby och Runstens-
plan – Byggetapp Tre. Här är det vår 
medlem Lars Lund som har gjort ett 
gediget arbete och satt sig in i ärendet 
samt pratat med ansvariga tjänstemän 
inom olika berörda områden.

Lars Lund och föreningen anser att 
förslaget ger en alltför stor exploate-
ring som får negativa konsekvenser för 
parken och trafiken. Enligt förslaget 

skall 25 punkthus, sju radhuslängor 
och fyra parhus byggas. Totalt blir det 
ca 500 lägenheter. Vi tror att bebyggel-
sen blir för tät och att parkens lummiga 
karaktär försvinner. Trafiken på Beck-
ombergavägen från parken mot Run-
stensplan kommer att öka väsentligt. 
Området har en intressant kulturmiljö 
och hyser flera fornlämningar.  

Remissinstans
Vi har också lämnat in en ansökan 
om att få bli remissinstans vad gäller 
detaljplaneärenden i vårt område. Som 
det är nu, har vi inte mer än någon an-
nan att säga till om. Men i egenskap av 
förening och att vi är många betalande 
medlemmar så hoppas vi på att få bli 
en kraftigare röst i den lokala samhälls-
debatten. Ett 1000-tal medlemmar är 
bra, men för att få mer tyngd i vår röst 
gör det ingenting om vi är ännu fler. 
Om nästan alla ansluter sig blir det 
lättare att få den status som en remiss-
instans kräver. Vi vill ju att stadsdels-
förvaltningen och de styrande i staden 
skall veta att i Norra Ängby bryr vi oss.

Därför ni som fått påminnelsebrev: 
betala in medlemsavgiften du också.

Jag har också tidigare lämnat in ett 
medborgarförslag om att sätta upp en 
anslagstavla på Långskeppsgatan vid 
Runstensplan. Jag skrev till stadsdels-
förvaltningen två gånger och nu i slutet 
av april har Bromma stadsdelsförvalt-
ning beslutat att uppföra en anslags-
tavla vid Runstensplan!

Det gäller alltså att vara ihärdig och 
inte ge upp vid första försöket. Nu änt-
ligen kan vi och andra föreningar sätta 
upp anslag och information till de som 
bor i området norr om Runstensplan.
• Anna-Karin Ekholm
annakarinekholm@hotmail.com

Som en konsekvens
Se gärna Beckombergaartikeln 

på sidan 12 som ett första exempel 
på och en konsekvens av styrelsens 

erbjudande i förra numret, 
 om att ge alla föreningens 

medlemmar en möjlighet att 
använda föreningens tyngd -  

tack vare det stora medlemsantalet - 
som påtryckare och remissinstans!

Detta ger dig och andra en 
möjlighet i angelägna lokala 

ärenden som berör många 
i vårt område.

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

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

ÄngbySalongen

Benan trilskas, luggen lockar
Stråna stretar, slingor pockar.

Frisyren bör ordnas, förväntan förena
båd´ herre och fru – boka hos Lena!
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Boka in lördag 28 augusti:

Familjefest på torget!
Birgitta Åhman, som promotor 
för en uppföljare till förra årets 
Barnens Dag på Ängby Torg och 
föreningens festkommitté med 
Mikael Kindbom i spetsen har i 
veckan som gick (v 20) kommit 
fram till följande:

På Ängby Torg arrangeras Stor 
Familjefest lördag den 29 au-
gusti, mellan 11 och 17, i regi 

av Gittan och föreningen.
Till formen blir det lite som tidigare 

torgfester, men det blir inget tält på 
gräsmattan. I stället en musikscen med 
tak, kanske bänkar framför. Med god 
plats i övrigt för att sitta på en medta-
gen filt på gräset. Vi räknar naturligt-
vis med strålande vackert väder - vad 
annat?

Runt torget vet vi inte just nu vilka 
som kan tänka sig vara med med stånd. 
Du ska naturligtvis höra av dig till 
Micke eller Gittan om du vill vara med 
som företag, klubb, förening, skolklass, 
dagis...

Som du ser på annan plats i tid-
ningen etablerar sig en bageri- och 
cafékedja i närheten. Dom tror sig 
säkert kunna ställa upp med ett mer 
matigt caféerbjudande (läs mackor, 
bullar, kaffebröd...) än vad som för 
närvarande bjuds vid torget. På vilket 
sätt är ännu ovisst. Glass i stora lass blir 
det ju som vanligt från Café Hörnan. 
Öl och vin till en bit mat kan säkerligen 
anskaffas från vårt närmaste stammis-
ställe - Ängbybaren, bara du sitter 
i deras uteservering, viket nog ändå 
måste anses som första parkett!!

Programmet är på långa vägar 
ännu inte spikat.

Vad som vi vet, kommer att erbjudas, 
är allmän Karaoke från scenen. Även 

där musik i olika former. Musiker finns 
i Ängby, band likaså. Och även kontakt 
med andra längre ifrån. Känner du det 
minsta att detta är tillfället att visa upp 
ett sprudlande musikaliskt gäng, eller 
varför inte en teatergrupp, »you name 
it« så hör av dig, ja du vet till vilka.

För barnen blir det Fiskdamm, 
kanske ansiktsmålning...  På scenen kan 
det bli barnteater, clowner... Förhand-
lingar förs just nu! Tipspromenad för 
barn, kanske även för vuxna? Skojjigt 
ska det i alla fall bli!

Ängbyloppet
Vårt - snart klassiska? - lopp för alla 
åldrar runt i Norra Ängby är en viktig 
del i dagen med start och mål på 
torget. Olika lopp för knattar, barn, 
ungom/vuxna arrangeras. Du som vill 
anmäla dig eller dina barn, skall maila 
till anna-karin.ekholm@ hotmail.
com eller ring henne gärna på 070 - 
721 30 53.

Så småningom, när allt faller på 
plats, kommer hela programmet och 
kontaktmöjligheter också att ligga uppe 
på hemsidan www.norra-angby.se 
och affischer runt om berätta om alla 
trevligheter.
• Red

GYNNA  VÅRA 
ANNONSÖRER!

VI HJÄLPER DIG MED DE FLESTA VVS ARBETEN

LUFT/VATTEN . LUFT/LUFT .  ELPANNOR 
BERGVÄRME . VARMVATTENBEREDARE 

GOLVVÄRME . VATTEN . GASOL 

08-375860  -  www.atirem.se  -  info@atirem.se

DIN RÖRMOKARE I VÄSTERORT!

Vintern var hård. Men ändå kom 
vår så småningom. På mina hund-
promenader har tanken vuxit fram 
och undran väckts.

Nu vet jag. Den jord som sedan 
60-talet välts, de fåror som 
givits grönska och skörd, 

ligger nu i träda. Även om någon annan 
så smått har börjat påta i kanten, så 
är landet han odlade, redan på väg att 
överväxas och kanske så småningom 
försvinna. 

Jag kände inte honom närmare, 
men han var ändå i min närhet varje 
dag genom promenaderna. För några 
dagar sedan fick jag så veta att Kalle är 
borta. Om man får använda en klyscha 
i ett lite mer alvarligt sammanhang så 
har Kalle satt sin sista potatis. Så frid 
över landet och Kalle Glasmäster.
 • Nalle

 

Kalle
Till minne:
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Detta hände på årsmötet
Styrelserapport:

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

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

Årsmötet hölls i stora salen på 
Ängby slott, en marschall ute och 
de levande ljusen i trappan upp 
var tända och vägledde mötesdel-
tagarna. Här hade också bullats 
upp med kaffe, kakor och choklad-
tårta med vispgrädde till.

Mötet öppnades av ordföran-
den Anna-Karin Ek-
holm som sedan lämnade 

över mötets ordförandeskap till Sven 
Rygart. Pelle Sahl valdes till mötes-
sekreterare. Hans Erik Jonsson, som 
var rösträknare och protokolljusterare 
tillsammans med Lars-Göran Gab-
rielsson, kunde redovisa 27 medlems-
fastigheter som var representerade av en 
eller två personer.

Vi i styrelsen hade gärna sett fler 
komma till årmötet men vi är glada 
för alla ni som ändå kommit hit denna 
kväll.

Mötet gick på som årsmöten brukar.
Styrelsen hade lagt ett förslag om att 
sänka medlemsavgiften från 200 kr till 
150 kr. Så blev det också efter ganska 
mycket diskuterande. Det beslutades 
också att de som redan betalt 200 

kronor kan få tillbaka 50 kr om de kon-
taktar kassören Lena Wigforss.

Utöver styrelsens verksamhetsplan 
med Midsommar, Äppelsöndag, m m, 
gavs styrelsen ytterligare tre uppdrag:

1
Att bevaka stadens planer för nybygg-
nation i och runt Norra Ängby.

2
Att undersöka möjligheterna att verka 

för en gemensam upphandling av olika 
apparater och tjänster.

3
Att undersöka möjligheterna att ordna 
någon form av medlemsfest som alter-
nativ till slottsfesterna, som försvann 
från verksamheten för c:a tio år sedan.

Fredrik Grip avgick ur styrel-
sen och ersattes av Sven Rygart som 
tidigare har varit kulturmiljögruppens 
styrelserepresentant, vilket han fortfa-
rande är. Elisabeth Engdahl-Linder 
är nyvald suppleant i styrelsen.

Vi fick även en ny revisorssuppleant 
i Mona Nyman och två nya medlem-
mar i valberedningen, Pelle Sahl och 
hans nyblivna hustru Eva. Du som vill 
läsa protokollet i sin helhet kan gå in på 
vår hemsida eller kontakta Anna-Karin 
Ekholm.

Mellanfikat var mycket populärt och 
all chokladtårta försvann snabbt.

Mötet avslutades med att Ronnie 
Andersson berättade om och visade 
bilder av konstnären Sascha Bolin.

Styrelsen tackar mötesdeltagare och 
hoppas att få se er här igen. Då är också 
många nya ansikten välkomna.
• Anna-Karin Ekholm

Årsmötet hölls i slottets pampiga 
bankettsal. Ett trettiotal personer hade 

hörsammat kallelsen.
Då medlemskadern numera utökats 

väsentligt (se sidan 2) vill styrelsen se 
många  fler här på mötet nästa år.

Välkommen du också!
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Hur mår dina fruktträd?
Kulturmiljögruppen inom Norra 
Ängby trädgårdsstadsförening 
erbjuder alla medlemmar en möj-
lighet att lära sig mer om trädvård 
och arrangerar därför för andra 
året i rad en kurs i ämnet sönda-
gen den 29 augusti mellan 
kl 14 och 18 på Ängby slott.

Cilla Lundström kommer till-
baka i år och ger oss en lätt-
fattlig introduktion i trädvård. 

Den kommer du att ha stor nytta och 
glädje av. Cilla är certifierad trädvår-
dare (Svensk trädgård) och dessutom 
aktiv i Svenska trädföreningen.

Det blir teori före och praktik i en 
eller flera trädgårdar efter fikapausen.

Cilla visar mycket bilder och har 
med sig ett och annat att titta och 
känna på. Förra året hade hon tagit 

med sig ett helt fruktträd som kånkades 
upp i slottssalen!

Vare sig du haft din trädgård länge 
eller nyligen börjat ta hand om den 
kommer det att finnas något för dig.

Vi får en inblick i hur träden vill 
växa och leva, vad vi kan göra för att 
de ska må bra, och även hur de ska 
pysslas om för att hålla sig friska och 
leva länge.

I de flesta av våra trädgårdar finns 
det äldre träd – bortåt en 80 år kan en 
del vara – som kan behöva piggas upp, 
men ibland kan det även bli tal om nya 
träd. Vi får lära oss vad man då ska 
tänka på.  

Kostnad 
100 kr per person inklusive kaffe. De 
som ännu inte är medlemmar i Norra 
Ängby Trädgårdsstadsförening betalar 
150 kr och har då samtidigt löst sin 

medlemsavgift för 2010!
Anmälan

Maila trädvårdskurs@norra-angby.se 
eller ring 039 - 83 22 07 före 15 juni. 
Gör det nu direkt – det är lätt att an-
nars glömma bort! Antalet kursplatser 
är begränsat.

Betalning
När du vet att du fått en plats beta-
lar du till föreningens plusgirokonto 
940178-7 eller om du glömmer bort 
det kan du ta med dig jämna pengar 
kontant till kursen.
• Hans Axelsson/kulturmiljögruppen

Vill du veta?
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Tankar kring ett nytt boende i Ängby:

Husen i Ängby ger oss möjligheter

•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

Vi tar en barnvagnspromenad 
genom Norra Ängby. Jag och 
tjejkompisen som båda nyligen har 
flyttat hit. Hantverkarnas skåp-
bilar står parkerade vid många av 
husen som vi går förbi, och det 
hamras och sågas på parkerings-
platser och i träd-gårdar.

Många menar att alla bygg-
nationer som görs just nu 
beror på rotavdraget, alltså 

möjligheten att få halva arbetskostna-
den betald av staten. Det spelar säkert 
in, men när jag tänker tillbaka så var 
det mycket som hände även när jag 
var barn och bodde i området. Man 
byggde om, byggde ut och byggde 
lekstuga.

En av mina bästa vänner, som 
bodde på Hildebrandsvägen, byggde 
ut i mitten av 1980-talet. De var tre 
syskon, och behövde väl mer plats. 
Jag minns att de bodde bakom stora 
plastskynken bra länge. De prasslade 
när man gick in genom ytterdörren. 
Det blev sedan ett nytt badrum, med 
två handfat, vilket vi barn tyckte var 
mycket häftigt, två barnrum till, större 
vardagsrum och en altan mot trädgår-
den.

Norra Ängby är ett område 
som förändras. 

Samtidigt som karaktären i området 
finns kvar, så anpassar de nyinflyt-
tade familjerna husen efter sina behov. 
Nu liksom då. Det blir kanske en del 
konstiga vrår i rummen, ett snedtak här 
och en kupa där, men ytan att leva på 
växer.

Efter att ha letat hus ganska länge, 
flyttade jag och min familj tillbaka till 
Norra Ängby efter femton år i inner-
staden. Vi köpte ett hus på Beckom-
bergavägen, som är utbyggt i minst 
tre omgångar och dessutom ganska 
välrenoverat. 

Men sedan vi flyttade in så har vi 

ändå funderat på att göra om. Vi har 
tänkt på en kupa till, mot trädgården, 
vi har pratat om nytt badrum i käl-
laren, och om att dela av ett rum i två. 
Kanske kan man också bygga en liten 
balkong? 

Under året som nu gått i nya huset 
så har det blivit ett nytt tak på den 
redan existerande kupan, en tapet 
med älgar i ett av barnrummen och en 
duschkabin i källaren. Kanske blir det 
mer, kanske stannar det vid det här just 
nu.

– Man får inse att det här blir en 
lång process för det är mycket som ska 
göras om, på både utsidan och insidan, 
säger Susanna Vidlund, som också 
nyligen flyttat till Beckombergavägen. 
Planlösningen ska ändras på både över-

våning och bottenvåning, köket ska 
renoveras och så blir det nya ytskikt. 
Så småningom ska vi också bygga om 
entrén, med en ny trappa in till huset. 

Det var bara en dryg månad sedan 
som Susanna, hennes man Tommy 
och deras lilla dotter flyttade in i det 
gula huset mitt emot Snorreängen, 
och redan nu ser man förändringar på 
huset. 

– Vi har tagit ner de tidigare ägar-
nas dekorationer. Många i området 
känner ju till huset, och har stannat 
till och pratat med oss när de sett att 
örnarna är borta, säger Susanna.

– Men det första stora vi ska göra 
blir dräneringen, då vi har fuktproblem 
i källaren.

Innan de köpte huset visste de att 

Renoveringsobjekt, ovan på Egilsvägen, på 1a sidan, Miklagårdsvägen,
får illustrera utgångsläget för flera av våra nya grannar.
Bilderna har vi fått från Micke Flobecker på Bjurfors.



Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

7

de ville till Norra Ängby. Mysiga hus, 
vackra trädgårdar, bekväm närservice 
och bra kommunikationer lockade. 
Dessutom var närheten till naturen vid 
Kyrksjön viktig. Och att det kunde bli 
mycket renoveringar var de medvetna 
om när de letade hus i området.

– Det är inte rimligt att förvänta 
sig att ett hus ska stå helt färdigt, utan 
något att göra i det. Det finns så få 
objekt till salu, att sådana hus både är 
svåra att hitta och dessutom oerhört 
dyra när de väl är tillgängliga. Om man 
inte vill renovera något, ska man nog 
inte köpa hus, säger Susanna.

– Men vi har avstått från att köpa 
vissa hus i Norra Ängby på grund av att 
renoveringarna skulle bli för omfat-
tande, och därmed tidskrävande och 
dyra. Det gäller att välja rätt renove-
ringsobjekt, och det tror jag att vi har 
gjort.

Klassiskt – eller nytt?
Att livet i nya huset ska vara praktiskt 
är viktigt, menar Susanna. Det måste 
fungera att bo och leva i med barn. 
Samtidigt vill hon ta hänsyn till
husets stil.

– Man kan inte sätta in vad som 
helst och förstöra arkitekturen. Origi-
nalgrejer kan vara fina om de fungerar 
och inte är för dyra. Men det är mer 
en plånboksfråga. Exempelvis tänker 
jag inte lägga pengar på hutlöst dyra 
strömbrytare i bakelit. Men jag kan 
betala dyrt för fina, handtryckta tapeter 
eftersom de gör så mycket för helhets-
intrycket.

Det blir mycket arbete och en hel 
del planering framöver för Susannas 
familj. Vissa saker ska de göra själva, 
andra ska de hyra in hantverkare för. 

– Sen får man se till att avsluta ett 
projekt innan man drar igång nästa. 
Det får inte bli som i tv-programmet 
»Arga snickaren«, säger hon.

Idag köper man möjligheten att 
bygga ut, var det en mäklare som sa, 
när han visade ett av få hus i Norra 
Ängby, som hade kvar sin ursprungs-
storlek.
• Anna Liderot Ivarsson

Här står Ola och Kicki framför 
sitt hus på Hedebyvägen. Det var 
på hösten 2007 de tog över huset 
efter Erik Nord. Ett hus som väl 
kan jämföras med de ängbyhus 
som just gått ut på marknaden 
med sina »original«-interiörer. 
Ett reportage hittar du i NÄTs 
decembernummer 2007.

Nu har jag åter besökt Kicki  
och Ola Holgersson och 
kan konstatera att den 

försiktiga renovering som Ola föror-
dade då, verkligen är - om inte riktigt 
färdig – så genomförd. Samtidigt 
har man blivit tre, sonen Sam är sex 
månader och trivs med sina föräld-
rar och katten Sonja som just ska få 
tillökning.

Ola är rejält händig och noggrann 

och Kickis pappa är pensionerad 
snickare, så här har verkligen »själv är 
bästa dräng« gjort skäl för namnet. 
Kicki renoverade t ex höggravid själv 
alla källarfönster. Extern hjälp har 
endast varit en golvläggare/slipare. 

 Utbyggnad in mot trädgård är 
planerad men man skyndar långsamt. 
Jag kunde konstatera ett eftertänk-
samt och väl genomfört arbete så här 
långt. 

Erik har också varit här och hälsat 
på flera gånger. Han firade sin åttio-
årsdag här i glada grannars sällskap.

Kicki och Ola säger att de verk-
ligen - efter den första ekonomiska 
eftertänksamheten  – kommit att inse 
att vad vi satsade på här är ett verkligt 
paradis där vi vill leva och se våra barn 
växa upp.
• Nalle

Efter ca två års egen renovering på Hedebyvägen.

Här vill vi leva, här vill vi bo..
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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 bitch i huset
Från smått till lite större:

När man har barn I huset  så vill 
man gärna ha djur. Men hund och 
katt är inte juste. Särskilt om 
man jobbar heltid och mer än det 
varannan vecka. Alltså fick det bli 
mindre, framförallt  mindre krä-
vande djur.

Först blev det en guldfisk. Den  
dog. Nästa djur var eremitkräf-
tor. Redan i affären förstod vi 

att det är bra att ha en mindre eremit-

dag hände det förskräckliga. Viktor, 
sonen, hade glömt att stänga lådan på 
golvet och Konrad hade krupit ut. Inte 
nog med det. Han hade fallit nedför 
trappan, skalet hade spruckit och nu 
vandrade han omkring som en liten 
dammboll. Konrads stjärt var alldeles 
slemmig och på bottenvåningen hade 
vi inte städat så noga. Så allt damm 
som låg där fastande på hans stjärt, så 
Konrad såg ut som ett nytt djur – ett 
dammdjur. Konrad klarade inte den 

redan satt ut en annons.
Nu hade vi en marsvinsbur. Vi pra-

tade om att det innebär mycket arbete  
med att tömma buren och lägga in rent 
strö och byta vatten och se till att mar-
svinet hade mat. Alla var med på det!!!

Nu skulle det införskaffas ett mar-
svin. Vi gjorde en utflykt till ett litet 
ställe i Upplands Bro, som hade en hel 
marsvinsfarm under trappan. Ursöta 
var de allihopa. Vi fastande för en liten 
vit fröken med brunt huvud och små 
tofsar på öronen. En riktig sötnos. Alla 
var riktigt förtjusta i denna lilla mar-
svinsfröken som fick namnet Znuffsan.

Znuffsan  var osocial redan från 
början. Vi behövde inte stänga buren, 
för hon ville aldrig gå ut. Det enda 
som intresserade henne var mat. När 
kyskåpsdörren öppnades – och det 
kunde vankas gurka – då pep hon. 
Annars satt hon moltyst och glodde.

Hon utvecklade en teknik som inne-
bar att hon kunde äta gurka utan att gå 
ur buren – hon förlängde hela fram-
kroppen och satt ut frambenen medan 
bakbenen var kvar i buren och helt 
plötsligt var hon 2X Znuffsan. Men det 
var bara för gurka hon gjorde denna 
manöver. Hon ville inte bli upptagen 
alls. Gjorde någon det, hade hon två 
strategier  – antingen kissade hon eller 
också bet hon den som försökte ta upp 
henne. En riktig bitch var hon.

Under sportlovsveckan då vi var 
på fjällsemester, fick Znuffsan vara 
hos faster, som älskar smådjur. Där 
hade hon i en veckas tid fått gurka och 
bladpersilja. När hon kom hem dög 

kräfta – den större som vi tog upp bet 
sig fast i mitt finger. Vi fick slutligen ta 
en penna för att den skulle släppa.

Konrad, kräftan som vi sedan 
köpte, var mellanstor. Ibland tog vi 
upp honom från hans låda och han 
gick omkring på köksbordet. Så en 

pärsen trots tvätt och erbjudande om 
flera nya skal att krypa in, i så dog han 
– oxå.

Nu krävde barnen ett större djur.
Det gick så långt att en dag ringde en 
person och undrade om jag ville ha en 
marsvinsbur. Vår dotter Karin hade 

Bladpersiljegormet, skala 1:1.
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inte vad som helst. Hon hade känt av 
marsvinslyx.

Znuffsan visade detta på ett mycket 
tydligt sätt. När vi lade ut vitkål till 
henne, gick hon fram och bajsade 
på vitkålen – så det var ingen idé att 
komma med sådant längre. Nu skulle 
det bara vara gurka och bladpersilja –
annars fick det va´!

Fem nya marsvin...
Vi tänkte att det kanske beror på att 
hon är ensam som hon är som hon 
är. Vi köpte ett marsvin till! Det gick 
åt pipan direkt. Znuffsan jagade upp 
det stackars nya marsvinet på det lilla 
hustaket i buren. Det lilla marsvinet 
vågade inte gå ned. Gjorde hon det blev 
hon biten. Znuffsan var oxå en riktig 
mobbare. Vi fick lämna bort det lilla 
masvinet till en granne som blev glad. 

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. 

Znuffsan var helt oberörd.
En morgon tappade vi en tidning på 

Znuffsan – så illa att henne öga svull-
nade. Vi fick åka till djursjukhuset med 
Znuffsan. Där satt redan en sjuk hund 
och en vissen katt. Alla tittade nedåt – 
precis som på ett riktigt sjukhus.

Väl inne hos veterinären blev Znuff-
san mycket respektfullt behandlad. 
Hon fick en egen journal och en salva 
för ögat och sedan hemfärd. Kostnad 
för veterinärbesöket – motsvarande 5 
nya marsvin…

Sonen tyckte inte alls att Znuffsan 
levde upp till förväntan. Särskilt job-
bigt var rengöringen av buren. Men 
listig som han är så kom han på hur 
han skulle göra. På min 48-års dag fick 
jag en mycket överraskande present. Ett 
litet marsvin ! Den som äger ett svin 

får ju också städa – eller hur…
Hur slutade detta?

Jo, Znuffsan blev riktigt gammal, för 
att vara ett marsvin förstås. Hon flyt-
tade till slut till alla marsvins paradis – 
till faster, tillsammans med den lille.

Den lille var så liten att han inte 
var något hot för Znuffsan. Till slut 
dog Znuffsan och då kom hon tillbaka 
till Norra Ängby –insvept i en fin rosa 
handduk. Och nu ligger hon sedan 
länge i trädgården och sover.

Hon  drömmer säkert om bladper-
silja!
• Elisabet Engdahl Linder

GYNNA  VÅRA 
ANNONSÖRER OCH 

SPONSORER!



Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

10

Byskolan mitt i Ängby
Stefanskolan:

En liten byskola med drygt 50 
elever från ettan till nian. Med 
kristna värderingar. I Norra 
Ängby? Ja, följ med på ett besök 
på Stefanskolan vid Ängbyplan.

Norra Ängby Tidning gjorde 
ett nedslag i samma skolloka-
ler för ett par år sedan. Den 

enda, men ack så avgörande skillnaden, 
är att då var det en muslimsk skola. Nu 
drivs den i kristen regi. Men faktum är 
att många av barnen alltjämt kommer 
från invandrarfamiljer boende i Tensta 
och Rinkeby. Kontrasten är alltså stor 
mot Norra Ängby skola ett stenkast 
därifrån med nästan enbart barn till 
föräldrar födda i Sverige.

Men den kristna inriktningen är 
ingalunda ny i dessa lokaler. En gång 
för inte så länge sedan huserade här 
Brommaskolan som pingströrelsen 
drev.

Den här eftermiddagen är det öppet 
hus på Stefanskolan, som höll till i 
Kristineberg innan den flyttade till 
Norra Ängby och några nyfikna för-
äldrar har hittat hit tillsammans med 
familjer som redan går här.

– Jag tycker om skolan enormt 
mycket. Två av mina barn har gått här 
och de andra två går här nu, berättar 
föräldern Ingrid Cerda.

Hon berättar att i Chile, som hon 
kommer i från, är i det närmste alla 
skolor kristna. Därför ser hon ingen 
dramatik i det.

– En del föräldrar är skeptiska mot 
det men det behöver de inte vara. 

Barnen får en jättebra grund. I kom-
munala skolor kan det vara oroligt, 
men här finns en bra människosyn och 
moral.

Vi går in i slöjdsalen med hennes 
son Nicolas och på tavlan står det ett 
citat ur Psaltaren i Bibeln i röd färg: 
»Ge framgång åt våra händers verk«. 
Slöjdläraren har uppenbarligen förenat 
tro och praktik.

Jag får också en rundvandring till 

såväl gymnastiksalen som de vanliga 
klassrummen och bjuds på hembakat 
fika. Håkan Lindé berättar att han 
varit lärare på Stefanskolan sedan 1991.

– Jag tycker att det är jätteroligt att 
vara lärare här. Det är en relativt lugn 
miljö med fokus på kunskap och alla 
känner alla. Stämningen är familjär.

Ja, kan den bli annat med drygt 50 
elever? Men Håkan Lindé vill avliva 
mytbilden av en skötsam kristen flicka 

 Drygt 50 elever från ettan till nian, däribland Simon Villarroel i grönt,
går på den kristna skolan.

Ingrid Cerda och hennes son Nicolas i slöjdsalen på Stefanskolan.
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i ljust hår som sitter tyst och gör precis 
det hon ska.

– Här är vanliga ungdomar och 
grupperingar kan uppstå också här.

Men svordomar och könsord lyser 
med sin frånvaro under mitt besök. De 
flesta barnen bor i kristna hem där de 
får lära sig att vårda språket.

– Här säger vi inte så många fula 
ord, intygar Kristina Saweris som går 
i sjätte klass.

Men hon nämner en annan fördel.
– Vi är inte så många så man får 

mycket hjälp här.
Margareta Sundbom grundade 

Stefanskolan redan för drygt 30 år 
sedan. Det var den första kristna skolan 
i huvudstaden och då fanns ingen skol-
peng. Hon är på besök denna eftermid-
dag i Norra Ängby.

 Margareta Sundbom grundade Stefanskolan för drygt 30 år sedan.
Den flyttade från Kristineberg till Norra Ängby för ett drygt år sedan.

det finns kristna skolor.
– Jag trodde jag kom till ett kristet 

land, men det går bakåt för kristna här. 
I stället är muslimer på frammarsch 
och planerar moskébyggen och annat.

– Mycket i de kommunala skolorna 
stämmer inte med den kristna etiken 
och jag är osäker på om alla föräldrar 
känner till det. Och det står ju till 
och med i läroplanen att skolan ska 
bygga på kristen etik och humanistiska 
värderingar men det är nog bara vi som 
följer den/dessa.

Det blir lite av en tankeväckare 
att träffa Jakob Samir, med kristen 
(koptisk) bakgrund från Egypten, som 
förbereder sin sexåring för Stefanskolan 
om de kan lösa kommunikationerna 
från Tensta. Han lämnade en gång ett 
muslimskt land och är tacksam över att 

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

Ja, kanske är det märkligt nog 
kristna invandrare som förföljts för sin 
tro i hemlandet som mest kan förstå 
värdet av kristna skolor.
• Mikael Kindbom

Läraren Håkan Lindé bredvid några teck-
ningar som eleverna ritat. Han säger: 

–Stämningen här är familjär.

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
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Punkthus i Beckomberga
Föreningen protesterar:

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

Hittills har inga större protester 
mött framväxandet av bostads-
området i Beckomberga. Men 
den förestående etappen på 500 
lägenheter i bland annat sjuvå-
ningshus har fått trädgårdsstads-
föreningen att reagera. Biltrafiken 
på Beckombergavägen riskerar att 
fördubblas.

delen av området planeras sju radhus-
längor och fyra parhus.

Totalt beräknas området, som mäter 
24 hektar, rymma cirka 500 lägenhe-
ter. Första spadtaget tas första halvåret 
nästa år.

Föreningens samlade uppfattning 
om själva byggnationen är:

– Sammanfattningsvis anser för-
eningen att den planerade bebyggelsen 
inom etapp tre innebär en kraftig 
överexploatering av ett känsligt 
område. De k-märkta sjukhusbyggna-
derna med sitt eleganta rektangulära 
formspråk och sin kompetenta place-
ring i terrängen störs kraftigt såväl 
av den planerade bebyggelsens massiva 
kubistiska huskroppar med minst fem 
våningars höjd som av deras okänsliga 
och täta placering i ett parkområde 
som ingår i ett område av Beckom-
berga sjukhusanläggning där ny 
bebyggelse är olämplig och bör undvi-
kas. Föreningen anser att förslaget bör 
omarbetas, så att antalet planerade 

bostäder minskas, i syfte att reducera 
negativa effekter på parken och tra-
fiksituationen i och i anslutning till 
området, samt åstadkomma en bättre 
anpassning till befintliga byggnader.

Ett särskilt avsnitt i skrivelsen tilläg-
nas trafiken. 

Enligt planbeskrivningen beräknas 
Beckombergavägen bli huvudinfart till 
etapp-tre-området med möjlighet att 
nå Råckstavägen och Spångavägen via 
gårdsgatan mellan Wallenbergsskolans 
båda byggnader där gångfartstrafik blir 
tillåten. Detta blir den enda förbindel-
sen mellan det södra området och de 
övriga områdena eftersom Beckom-
berga Ängsväg stängs av. 

Trafikräkning har utförts på Beck-
ombergavägen mellan Långskepps-
gatan och Valsgärdevägen under fem 
dygn onsdag 3 december till söndag 7 
december 2008. I genomsnitt passe-
rade 1 850 fordon mätplatsen per dygn. 
Vardagar var flödet cirka 2 200 fordon 
per dygn, veckoslut cirka 1 320 fordon 
per dygn.

Enligt norm beräknas 500 lägen-
heter generera tre gånger så många 
fordonsrörelser per dygn, alltså 1 500. 
Biltrafiken på Beckombergavägen kan 
alltså antas bli minst fördubblad. 

Drygt 50 synpunkter har kommit in 
till Stadsbyggnadskontoret.
• Mikael Kindbom

Trädgårdsstadsföreningen har 
under många år legat lågt som 
remissinstans till kommunen. 

Men i fortsättningen är det meningen 
att föreningen ska bli mer aktiv när det 
gäller att påverka utvecklingen av Norra 
Ängby. Ett viktigt steg tas nu genom 
en remisskrivelse till kommunen med 
anledning av etapp tre i utbyggnaden 
av bostadsområdet i Beckomberga. 

Hittills tycks framväxandet av 
bostadsområdet ha uppfattats som 
tilltalande och charmigt utan större 
påverkan, men i och med denna etapp 
berörs vårt villaområde påtagligt.

Enligt planbeskrivningen ska totalt 
25 punkthus uppföras. Tjugoen av 
husen är i fem våningar. Två hus på 
ömse sidor om den södra infarten, vid 
grindstugan, planeras bli sju våningar. I 
norra delen planeras ett åttavåningshus 
samt ett sexvåningshus i närheten av 
simhall och Bromma sjukhus. I östra 

Beckomberga – etapp tre.
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I Brommas och Västerleds församlingar 

väljer merparten av alla villasäljare Fjelkners  

som sin fastighetsmäklare. Vi är sex stycken 

fastighetsmäklare, en mäklarassistent 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

Wij Trädgårdar 13 juni
Medlemsutflykt med kulturmiljögruppen:

Kulturmiljögruppen arrangerar 
årets heldagsutflykt för för-
eningens medlemmar till Wij 
Trädgårdar i Ockelbo.

Lars Krantz, som drev Ro-
sendals trädgårdar i många 
år, började för snart tio år 

sedan bygga upp Wij Trädgårdar. 
Bland annat har den internatio-
nellt erkände Ulf Nordfjell skapat 
en del av trädgården.

Kom med!
Vi samlas på parkeringen framför
Ängby Slott kl 08.30, med eller 
utan egen bil och samåker i så många 
bilar vi behöver.

Lunch & 
guidning

Besöket börjar med buffélunch kl 11.30 
och sedan går vi kl 13.00 en guidad 

tur. Den tar ungefär en timme. Efter 
guidningen strövar vi runt på egen 
hand i trädgårdar och utställningar. 
Vi räknar med att avsluta besöket vid 
16-16.30-tiden och bör då vara hemma 
i Ängby runt kl 19.

Kostnad 
Hela paketet (inträde, lunchbuffé och 
guidning) kostar 260 kr (icke medlem: 
410 kr) för vuxna medlemmar, mindre 

för barn under 16 år. Du som ännu 
inte är  medlem i föreningen, passa 
på att redan nu betala din med-
lemsavgift för 2010 på 150 kr till 
föreningens plusgirokonto 
94 01 78-7. Medtag medlemskort.

Föranmälan senast 5 juni
Föranmäl till utflyktwij@norra-
angby.se eller tel 070-6 80 62 62, 
senast den 5 juni.

Meddela hur många du vill 
anmäla, om du kan tänka dig att 
köra bil upp till Ockelbo, eller om 
du vill åka med som passagerare. 

Milersättning
Ersättning för bilresan får förare och 
passagerare i respektive bil komma 
överens om. Mer info om Wij Trädgår-
dar finns på www.wij.se
• Lena Nordenson/kulturmiljögruppen

Kom med på en härlig utflykt till en vacker trädgård!
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OK
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

Förra året hade vi en hel del eng-
elsktalande stenläggare som for 
runt i här i vårt område och bjöd 
ut sina tjänster. De är redan här i 
år igen.

Jag hade inte personligen besök av 
dem men hörde talas om att de 
ringt på hos andra i närheten. En 

del säger att de var ganska aggressiva 
och otrevliga andra har sagt att det var 
bara att säga nej tack utan problem.

Hos en granne lämnade de ett 
»referensobjekt« längre bort i området, 
det var bara det att grannen kände till 
huset och vilket företag som gjort sten-
läggningen. Fräckt att ta äran åt sig på 
ett jobb man själv inte har gjort.
Hur som helst skall man tänka på att 
dessa »stenläggare« inte betalar skatt i 
Sverige och troligtvis inte i sitt hem-
land heller. Du har inte någon garanti 
på det utförda arbetet och kommer 
troligtvis inte få tag på dem igen om du 
vill klaga på jobbet.

Oseriösa asfalt- & stenläggare
Låt oss utfärda en varning:

Här vill jag istället tipsa er om att 
om ni ser en snygg stenläggning som 
ni vill ha, knacka på och fråga vem som 
har gjort den och om de är nöjda med 
arbetet.

Ni som råkar ut för oseriösa asfalt- 
och stenläggare får gärna maila eller 
ringa mig och berätta hur ni upplevde 
dem. Ni som blev nöjda med deras 
arbete får naturligtvis också gärna 
meddela mig.
• Anna Karin 

Fick besök i söndags

En mindre lastbil stannade till 
på gatan och en yngre »gent-
leman« hoppade ur och ringde 

på. Han presenterade sig som »Steven« 
och som vår uppfart endast är grusad, 
visade Steven upp ett antal färgbilder 
på några tjusiga, plattlagda uppfarter. 
Bilderna var inte kompletterade med 
adress eller köpare, eller så...

Hade då redan hört om dessa hant-
verkare, främst genom Anna Karins 
inlägg till vänster och efter en del 

språkförbistring förklarade jag att jag 
producerade en tidning i området som 
på sin agenda hade att visa upp ett 
försiktighetens tecken vad gällde dessa 
ivriga entreprenörer. Steven sa inget 
utan bara försvann och lastbilen rullade 
nerför backen. 

Dock stannade dom oförvägna till 
strax igen och ringde på hos någon 
annan utan friskare plattläggning på 
tomten. Sedan for dom runt i våra 
kvarter en stund därefter. Om dom fick 
napp vet jag inte men det verkar som 
om dom nu flyttar till mer luckrativa 
jaktmarker, av kortegen nedan. 

Träffade en dalmas på parkeringen 
vid Blomsterlandet som berättade hur 
han senaste veckan på väg till sina 
hemtrakter sett en rad ekipage på väg 
uppåt landet. Så dom sprider sig som 
de bekanta egyptiska insekterna, kan 
man tro, these friendly irish, i det dom 
visslar, buar och ger mig fingret!
• Nalle 

Kortege av asfaltskokare och plattläggare lämnar »hide-out« nedanför Blomsterlandet, 11 maj.
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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

Nu – i början av maj – är rätt 
tid att titta på gravar och andra 
fornminnen. Växtligheten har inte 
tagit över. Jag besökte gravfältet 
norr om Runsavägen/ RAÄ 41. 
Genom gravfältet går ryssmuren, 
RAÄ 124. En möjlig hålväg* löper 
genom området. Gravfältet ligger 
mellan 20 – 25 m över havet. 

Gravfältet har 30 anläggningar, 
fem högar och sexton runda, 
åtta rektangulära och en 

kvadratisk stensättning. Enligt forn-
minnesregistret rör det troligen sig om 
vikingatid. Säkert så beträffande de 
flesta gravarna, men att så många fyr-
sidiga gravar finns, kan indikera äldre 
järnålder.

Nu, innan slyn skymmer, syns 

Mittblocksgrav
Norr om Runsavägen:

strukturen tydligt på en stor rund 
stensättning, en s.k. »mittblocksgrav«, 
7,5 m i diameter med två stora block i 
mitten. Det intressanta är just blocken 
och att stensättningen är byggd runt 
dessa. Mittblocksgravar hänförs till 
yngre bronsålder/tidigaste äldre 
järnålder! Den ligger längst i öster på 
gravfältet, strax innan berget stupar 
ned mot villorna. Nära graven ligger 
en åttagånger fem meter övertorvad 
rektangulär stensättning. Gravfältets 
högar ligger längre västerut. 

Förmodligen har gravfältet utveck-
lats från öster till väster och att det är 

* Hålväg = en av hästar och gående 
upptrampad forntida väg, anlagd endast 
efter den vägfärdandes möjlighet att ta sig 
fram genom obruten mark. Oftast återfinns 
dessa på rullstensåsars rygg/red.

de yngre gravarna/högarna som ligger 
i västra delen. Slutsatsen är därför att 
gravfältet har haft en brukningstid från 
kanske yngre bronsålder och in i yngre 
järnålder, vilket endast en arkeologisk 
utgrävning kan bekräfta. Gravfältet 
ligger inte så långt från Karsviks forn-
minnesområde. 

En intressant terrass
Tyvärr belamrad med skräp, från villor 
nedanför? – Ligger en terass vilken inte 
ser ut att vara anlagd i modern tid. Den 
ligger rakt söder om mittblocksgra-
ven och på ca 25 meters höjd ovanför 
Runsavägen nr 32. Terassens – ca åtta 
gånger fem meter – norra sida kantas av 
stora block. En förlängning – ett slags 
»uppfart« på drygt fyra meter  skymtar 
i väster. Uppfartens norra del har en 
tydlig kantkedja av stora block på 0,3 – 
0,5 meter.

Frågan är nu – är det en husgrunds-
terrass från järnålder eller från historisk 
tid? Eller en anläggning vilken anges 
som rektangulär stensättning? Den är i 
alla fall inte omnämnd i fornminnesre-
gistret**.  

Fornminnesregistret anger att 
gravfältet behöver vårdas. I vart fall bör 
kringboende avhålla sig från att lägga 
skräp, stuprörsdelar och annat skräp på 
en möjlig fornlämning!
• Nils Ringstedt

Terrass

**Fornminnesregistret informerar om drygt 1,7 miljon fasta fornlämningar – 
lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som tillkommit genom 
äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna – och andra kulturhistoriska 
lämningar. . Dessa fornlämningar är skyddade enligt Kulturminneslagen. 
Fornminnesregistret i digital form - FMIS - är tillgängligt för alla genom 
söktjänsten Fornsök. Det analoga fornminnesregistret med inventeringsböcker 
och registerkartor finns på Antikvariskt Topografiskt Arkiv (ATA) vid Riksanti-
kvarieämbetets Informationstorg i Östra Stallet, Storgatan på Östermalm/Red.
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Stjärnorna runt slottet
Nominera dina favoriter:

Mitt i vår trevliga stadsdel Norra 
Ängby ligger ett litet slott och 
runt detta bor ca 5 000 personer. 
Dessa personer har ju alla sina 
olika kunskaper, färdigheter och 
goda egenskaper. Men vad vet vi 
alla andra egentligen om detta? 

Vi på redaktionen är övertygade 
om att mitt ibland oss finns en 
massa goda exempel och före-

bilder. Dessa vill vi nu gärna lyfta fram. 
Guldkorn som kan inspirera och glädja 
oss andra i vardagen. Så nu är det dags 
att nominera »Stjärnorna runt slottet«.

Nu efterlyser vi kandidater till 
Norra Ängbys Finaste Trädgård! 
Det är försommar och många påtar i 
trädgården. Då är det aktuellt att skicka 
in lite bilder och namn på »trädgårds-
mästare« som du vill nominera. Du får 
gärna förslå dig själv, vi publicerar inte 
förslagsställaren. Vi tar kontakt med 
kandidaterna för en närmare presenta-
tion så att ingenting publiceras mot 

deras vilja. Ge oss nu möjligheten att 
lyfta fram några verkliga Stjärnor runt 
slottet! 

Gör så här
Ge oss namn, adress och din motive-
ring. Maila redaktionen via hemsidan 

www.norra-angby.se före första 
augusti, så vi hinner få fram presenta-
tionerna innan pressläggning. 

Stjärnkandidater
Ur den digra förslagshögen presenterar 
vi kandidater i nästa nummer av NÄT 
och på hemsidan. Sen är du välkommen 
att rösta fram din kandidat till »Slotts-
stjärna« på hemsidan.

Som pris till »vinnaren« överlämnas 
uppmärksamhet, ära och berömmelse, 
en plats i vår Hall-of-Fame, samt en 
liten Ängbystjärna.Vem av våra lokala 
smyckessmeder vill nappa på det upp-
draget? Hör av dig till red.

Jakten på Slottsstjärnor är i gång så 
länge det finns intresse och kandidater!  
Kom gärna också med förslag till andra 
kategorier av Slottsstjärnor. Fältet är 
brett: det kan vara Största Vardags-
hjälten, Ovanligaste Hobbyn, Bästa 
ungdomsledaren eller något annat du 
känner för.
• Redaktionen

PS:
En fin trädgårdsalmanacka till alla 
ängbybor kunde vara ett resultat av alla 
vackra trädgårdsbilder - de du skickar 
in, eller som vi låter fotografera. DS.

Nu är tid mellan hägg och syren. 
Låt oss se resultaten av vad som nu för-

bereds i våra trädgårdar! Nominera någon 
välförtjänt till Slottsstjärna som

varande kvinnan eller mannen bakom 
Norra Ängbys Finaste Trädgård.

Dina fina bilder kan bli 
en Ängbyalmanacka!

Kom med du också:

Fornminnesgruppen – som nu är 
under avveckling – röjde förr så 
fint i Komötet och Karsviks hage. 
Vi har kunnat gå i området och 
njuta av blomsterprakten – se våra 
fina fornlämningar verkligen kon-
turera sig. Men snart har slyet åter 
tagit över och blommorna – och 
utsikten – kvävs. 

Stegvis fylls området åter av 
buskar och vi kommer inte att 
kunna se in i parken och ana den 

spännande forntida miljön. Staden har 
dessutom lagt över röjningsansvaret 
på stadsdelsnämnden men där saknas 
medel att hålla fornlämningar röjda 
och tillgängliga. Så vill vi inte ha det! 

Vår förening har också beslutat att gå 
vidare och stödja projektet. Röjverktyg 
var ordet. Vi har i dagarna också fått 
stadsdelsförvaltningen med på projek-
tet. De ser positivt på vårt engagemang 
och kommer att ansvara för bortfor-
sling av »klippet« genom Stockholm 
Entreprenad.

Informationsmöte
För att komma igång före sommaren 
behöver vi alla intresserade träffas så 
fort som möjligt, för att ta del av forn-
minnesgruppens kunskaper och snacka 
oss samman. Slyet växer och ju förr vi 
startar desto lättare blir det att röja.
Då bestämmer vi tillsammans när och 
var vi börjar vårt jobb.

Resultatet vi strävar efter är »Att 
ströva i en vackrare park«.

Kontakta mig nu direkt på 
08-37 02 22 eller 070-897 02 22.
• Hans Erik Jonsson

Nu växer det igen!
En öppen park

Ta en promenad över krönet på Taci-
tusvägen eller däruppe där Perings-
kiöldsvägen möter Liljegrensvägen, så 
förstår du vad en öppen park betyder 
för sinnesfriden. Du ser långt in bland 
träden och skönjer landskapet konturer. 
Så vill vi ha det!

Nu tar vi greppet
Redan i NÄTs septembernummer skrev 
jag ett upprop om hjälp, då det finns en 
lösning på problemet. Jag fick kontak-
ter med grannar som var intresserade 
av att ställa upp. Men några kan bli fler. 
Ring mig!! 

Nu har jag talat med fornminnes-
gruppen för att hämta kunskap om 
hur det skall genomföras på bästa sätt. 
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Bromma Drottningholmsvägen 334. tel 08-598 222 00. e-post sf.bromma@svenskfast.se www.Bromma.svenskfast.se  

En viktig relation 
kräver bra underhållning!
Undrar ni över vad er bostad är värd? Tveka inte, 
ring oss redan idag och boka ett hembesök och 
få två biocheckar på köpet.
Varmt välkomna att kontakta oss på 
Svensk Fastighetsförmedling i Bromma! 

Är du felsorterad:

Vi har sökt, men inte funnit dig! 
Här en liten puff så att du finns 
med på vår karta. 

Jag var med och delade ut fören-
ingens brev om medlemsavgiften. 
Det var en varm och vacker dag 

och jag fick en skön promenad. Det 
enda problemet var att se till att breven 
kom i rätt brevlåda. Det visade sig att 
flera hus saknar både nummer och 
namnet på den som bor i huset. Då 
är det nog risk att en ovan brevbärare 
lägger breven i fel låda. Så, gör dig själv 
och brevbärarna en tjänst – se till att 
ditt husnummer finns på väggen eller 
på brevlådan.
• Lena Wigforss

Eftersökt!
Är det vad vi hela tiden saknat? 
Att kunna inhandla färska fru-
kostbröd på lördagsmornarna? 
Att få med sig en latte och 
macka, eller en bulle, på tunnel-
banan in till stan på morgonen?

Eller att bara kunna slå sig ner 
en stund och pausa med en 
fika med sig själv, barnvag-

nen eller några kompisar?
Rykten »travel fast«, söker man 

information om dessa får man nyhe-
ter att skriva om. Och - fast det i 
skrivande stund, inte ännu är påskri-
vet så – med de berömda 99%-ens 
säkerhet – kan min kontakt Stefan 
på huvudkontoret meddela att nu ska 
Ängbyplan få fransk touch!

Den 1 september öppnar nämli-
gen Gateau ytterligare en i kedjan 

av brödbutiker med vidhängade kaf-
feservering i Ängyplans affärslänga.

Det är Djurshopen som tyvärr 
ser sig nödsakad att uppge sina för-
hoppningar om en givande verksam-
het i husdjursbranschen och lämnar 
över lokalstafettpinnen till denna 
brödförsäljningskedja.

Premiär!
Så nu kan du bibehålla semesterkäns-
lan ett tag till efter hemkomsten. 
Lokalen övertas av Gateau den 1 juli 
och en vidhängande totalombygg-
nad genomförs tills att premiäröpp-
nandet sker första september. Det 
blir alltså som nere på Ålstensgatan: 
en välsorterad bröddisk med bl a 
stenugnsbakat och surdegsbröd som 
kompletteras med kaffe i olika for-
mer i take-a-away-muggar.
• Snoken

Färska bullar till kaffet!
Tillfredställ suget:
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Kristina Alvendal kommer!
Bromma får besök av borgarrådet 
Kristina Alvendal tisdagen den 8 
juni! Kl. 15.00 avtäcker hon en 
fornminnesskylt vid skålgrops-
stenen i hörnet av Zornvägen och 
Blackebergsvägen i Södra Ängby, 
nära Islandstorgets T-banestation. 
Stadsmuseet har tagit fram skyl-
ten och sätter upp den. Bromma 
hembygdsförening har föreslagit 
text och bekostar skylten. Kom 
gärna till skyltceremonin och få 
information om bronsåldern i 
Bromma!

Skålgropar ingår i den hällrist-
ningstradition som knyts till 
bronsålderns bondesamhälle 

i södra Sverige. Nya förekomster av 
skålgropar hittas varje år. Ofta finns de 
även på jordfasta hällar. Skålgropar kan 
förekomma tillsammans med bilder av 
djur, skepp, fotsulor och andra figurer.

Skålgropsstenen
På berghällen i gatuhörnet Zornvä-
gen/Blackebergsvägen ligger alltså ett 
stenblock med ett 40-tal skålgropar 
– »älvkvarnar«. De är fyra till nio cm i 
diameter och 0,5 - fem cm djupa. Någ-
ra skålgropar på stenen anses osäkra. 
Skålgroparna kan vara från bronsål-
dern, ca 1800 – 500 fvt*. Det antas att 

Fornminnesskylt avtäckes i Södra Ängby 8 juni:

sådana gropar användes i samband med 
religiösa riter under denna tid – kanske 
i en fruktbarhetskult.

Under större delen av bronsåldern 
låg blocket nära det innanhav, som då 
täckte mellersta och norra Bromma. På 
berghällens östra del finns även rester 
efter en s.k. stensträng, som kan ha 
hög ålder. Den har varit en hägnad som 
hindrade betande boskap att nå åker 
och äng.

Skålgropar i närheten
Vid Åkeshovs slott, finns en sten i 
Judarnskogen med en skålgrop. Vid 
Orrspelsvägen i Ålsten, en sten med 

minst fyra skålgropar. På en häll nära 
Olovslundsskolan i Olovslund, tre 
skålgropar. Nära Smedslättsskolan vid 
Drömstigen i Smedslätten ligger Dröm-
dungen, ett block med minst tre skål-
gropar. På ett gravfält i Beckomberga 
skall en skålgrop finnas. En skålgrops-
sten (från Smedslätten) låg i många år 
vid Åkeshofs slotts östra flygel men är 
numera försvunnen.

Ytterligare 
skyltar

I höst avtäcks en skylt på Björklunds 
hage-gravfältet intill Bällstavägen och 
en skylt vid gravfältet söder om Lillsjön 
i Ulvsunda. 
• Nils Ringstedt - text & bild

Älvkvarnar nära Islandstorgets T-banestation blir fornminnesmärkta med en skylt 
den åttonde juni! Välkommen dit då! Det blir Lite mingel och bubbel också!
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*fvt  före vår tideräkning
evt = efter vår tideräkning

Eneby gravfält/RAÄ 52 utmärkt!
4e maj avtäcktes en skylt vid Enebyvägen i Eneby. Här har 
människor bott sedan järnåldern. Gravfältet omfattar fjor-
ton gravar. Fyra högar, sex till femton m i diameter och 

upp till 1,5 m höga, samt tio runda stensättningar – syns 
som mindre, låga, förhöjningar. I den största högens mitt, 
står en ca 1,7 m hög »bautasten«, Brommas högsta. Här är 
en man begravd. En kvinnograv skulle ha markerats med 
ett runt gravklot.

Bautastenen vid Eneby gravfält där en ny skylt 
från Bromma hembygdsförening och Stadsmuseet berättar om 

gravfältet.

Kan du läsa skylten här? undrar 
Nisse. Annars går det bra att 
gå till Eneby och informera sig!
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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 av sålda Ängbyvillor i år

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

Egilsvägen Beckombergavägen Miklagårdsvägen

Hildebrandsvägen

Stolpevägen

Dybecksvägen Jomsborgsvägen

Hildebrandsvägen Beckombergavägen

Egilsvägen

Torgnyvägen

LodbroksvägenOttarsvägenRökstensvägen
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Scenen ger lyckorus
Sångfågel flyttar hem:

Tvåkupigt
taktegel

Finns för avhämtning
På Dybecksvägen 77

1 kr/st
Pannorna ligger vid

Grinden.
Lägg ditt bidrag i burken bredvid.

Lasse.

En vacker sångröst kan plötsligt 
höras när receptionisten på mitt 
jobb sorterar posten eller kopierar. 
Hon är nu tillbaka i Norra Ängby 
efter många års exil i Västerort. 
Nu vill Therese Kesselfors sjunga 
på våra högtidsdagar. »Att stå på 
scenen är ett lyckorus för mig.«

Therese Kesselfors flyttade från 
föräldrahemmet på Bergslags-
vägen som 19-åring. Nu är hon 

37 år, mamma till Linus och Abbe och 
sambo med Anders och möter åter de 
gamla kompisarna på gatan. Sedan ett 
år tillbaka bor hon i ett av radhusen vid 
Runstensplan.

– Häromdagen mötte jag Lisa, en 

gammal parallelklasskompis och vi 
kände faktiskt igen varandra.

Therese smälter vid tanken på Norra 
Ängby skola. Och något alldeles extra 
var det när hon kom till skolgården 
med Abbe, hans första skoldag där, i år. 

– En gång i tiden var Norra Ängby 
min trygga fasta punkt. Nu mötte jag 
en lärare som också kände igen mig.

Therese har klätt upp sig och smin-
kat sig lite extra inför fotograferingen. 
Hon rättar till det blonda håret och 
låter sig gärna dirigeras framför kame-
ran. Linus gör läxa om Burma under 
tiden men avbryter då och då intervjun 
och skämtar om att han gärna medver-
kar i reportaget.

Det är inte svårt att få Therese 
Kesselfors  att berätta något om sin 
uppväxt i Norra Ängby. Hon blir lätt 
lyrisk när ämnet förs på tal.

–  Ängby var väldigt fint med alla 
grönområden. Det var härligt att ta 
ett kvällsdopp och spela minigolf vid 
Ängbybadet. Och i tonåren hängde vi 
kring Kyrksjön. Det var verkligen lyxigt 
att växa upp här.

Hennes uppväxt var fylld av akti-
viteter precis som det tycks vara för 
många barn än i dag.

–  Jag var elitgymnast och tränade 
jämt. Mamma Barbro sydde dräkter. 
Och artistlivet lockade. Musiken och 
dansen upptog mycket av hennes tid. 
Hon steppade, buggade och dansade 
showdans. Idag är hon receptionist och 
arbetskamrat med undertecknad på 
Infotorg men drömmarna lever.

– Häromdagen hade jag tänkt 
sjunga upp för Idoljuryn men jag hop-
pade av eftersom det var så mycket folk 
och man skulle få återkomma dagen 
därpå. Det var synd för jag var så 
laddad.

Therese Kesselfors sjöng solo redan 
under skoltiden. Det blev många fram-
trädanden under dop och begravningar 
och andra tillställningar genom åren

Hon har sjungit i band under 
många år också. Och i kör. Finaste 
minnet var när hon häromåret sjöng 
med Stefan Nilsson och hans »Gab-
riellas sång« inför massor av norrlän-
ningar i exil i Stockholm.

– Jag hade aldrig kunnat leva utan 
musiken, den förgyller verkligen min 
tillvaro.

Och inte bara hennes tillvaro. Att få 
höra någon av Carolas låtar på väg in i 
kopieringsrummet på jobbet är förstås 
en ren njutning. 

Therese älskar att stå på scen.
Bara hon och en pianist.

– Att få sprida glädje och inspirera 
på det sättet är jättehäftigt.

Därför uppmanar Therese alla som 
behöver ett musikaliskt inslag på sina 
tillställningar i Ängby att höra av sig 
till oss på tidningen så förmedlar vi 
kontakten. Hon är redo för allt ifrån 
schlager och musikaler till visor och 
pop.

Favoritstället är Bromma kyrka. 
Om hon någon gång gifter sig med sin 
Anders så vet hon var det blir. Efter 
lång tid som särbo gav han äntligen 
med sig och flyttade ihop med Therese 
i Norra Ängby. Han uppvisar ingen 
som helst ånger inför det när jag kon-
fronterar honom. Och då ler Therese 
med hela ansiktet.
• Mikael Kindbom

Låt dig förtjusas över Thereses musikalitet!
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Torpbok

Nisse gör det igen:

Med stort intresse har jag läst och 
rekommenderar gärna »Torpen i 
Bromma«, 176 s, utgiven som nr 
3 i Bromma Hembygdförenings 
skriftserie.

Det är vår vän och medarbetare 
i NÄT som åter låter sig pu-
bliceras. Nisse – eller arkeo-

logidoktor Nils Ringstedt, om man ska 
vara formell, har beskrivit etthundra-
tre! torpställen, krogstugor, statar- och 
backstugor och soldatboställen runt 
om i Bromma, med historik, lämningar 
och lägen på kartor. Och känner jag 
Nisse rätt, har han säkerligen besökt så 
många som gått att återfinna.

Torpställena redovisas sällan med 
bild, endast några få finns avbildade 
i BHF arkiv. Men var de legat, under 
vilken gård (elva stycken) de lytt, finns 
rejält redovisat i text och med kartor.

»För herrgårdsbruket och i betydande 
del även för bönderna var torpsystemet 
under mer än två sekler en betydande 
faktor.« Torparna var, före industrialis-
men, för sin utkomst, sitt boende och 
uppehälle fast som arbetskraft under 
ett säteri med bara små möjligheter till 
ett eget liv med egen försörjning.

Boken finns att köpa för 100 kr 
på BHFs öppethusdagar. Se www.
brommahembygd.se eller köp av Nisse 
direkt när han är i närheten vilket han 
är både 8 juni och på arkeologidagen 
den 29 augusti. Se kalendern!
• Nalle

Förra årets succé på Julmarkna-
den, Engiabyglöggen, kommer 
tillbaka i år igen. Glöggens 200 
flaskor från 2009 såldes slut på 
mindre än två timmar Förhopp-
ningsvis kan fler av oss lämna mer 
frukt när det är dags för äppelsön-
dagen i oktober.

Ekvationen är tämligen enkel; 
mycket frukt – mycket glögg. 
Då glöggen är unik, gjord 

på handplockade äpplen från Norra 
Ängbys trädgårdar, så förmodar jag 
att efterfrågan kommer att vara stor 
även i år, måhända större. Förra året 
blev många besvikna, som hade missat 
Julmarknaden, när glöggen var slutsåld.
Priset blir sannolikhet 40 kr/flaska.

OBS
Du kan inte boka flaskor i förväg. Att 
lämna frukt innebär inte förtur på 
glöggköp! Vi kan inte hämta frukt. 
Så: lämna frukt på Äppelsöndagen och 
kom till Julmarknaden och handla. Väl 
mött där !

Norra Ängby Destillerade Äpplen
På Äppelsöndagen är det även dags att 
lämna äpplen för vårt äppelbrännvin. 
De »droppar« som ligger på fat sen två 
år, är klara för försäljning någon gång 
under senvåren 2011. Tre år på franska 

ekfat borgar för en bra produkt med 
hög kvalité. I dagsläget är det svårt 
att meddela pris och antal flaskor till 
försäljning – håll utkik i tidningen för 
datum och hur försäljningen genom-
förs.

Vid produktionen på Norrtelje 
Brenneri är äppelåtgången enorm, 
så om det ska bli fler årgångar efter 
2011, behöver vi vara många att ta 
våra äpplen till Ängby slott och Äppel-
söndagen. Handplockade äpplen i 
papperskassar eller banankartonger 
är att föredra för transportens skull. 
Tyvärr ingen fallfrukt. Då blir den som 
godast. Välkommen till ett trevligt 
Ängbyprojekt!
• Fredrik Grip

Engiaby Glögg
Lämna mera äpplen!!

Vi är många här som noterat din 
flytt till Norra Ängby. Vi hoppas 
att du ska trivas här.

Du är van vid glitter och 
glamour och kändisskap. 
Det kanske inte våra kvarter 

bjuder på, men vi lovar att bjuda på ett 
leende och en varm gemenskap.

Här kan du se fram emot en mid-
sommarafton i Björkan i Trädgårds-

Välkommen hit!
Carola Häggkvist:

stadsföreningens regi! Eller ta ett dopp 
i Kyrksjön under de förhoppningsvis 
magiska sommarkvällarna! Jogga runt 
Judan! Handla och ta en matbit på 
mysiga Ängby Torg! Umgås med några 
av alla musiker som befolkar Ängby! 
Låt din fotbollsspelande son lira boll 
med kompisarna på ängarna! Grilla 
med grannarna! Kort sagt: Ha en skön 
första sommar i Norra Ängby.
 • Mikael Kindbom



Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

22

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 

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.



Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

23

t

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. 
Tidningsutgivningen – som f ö till största 
delen finansieras av annonsintäkter – kan 
också säkras. Du blir medlem genom 
att – gärna runt nyår – sätta in 150 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
annakarinekholm@hotmail.com

Carola Bengtsson sekreterare 87 22 59 
carola.my@hotmail.coann

Lena Wigforss kassör 37 75 18
lenwig@hem.utfors.se

Mikael Kindbom ledamot 37 08 45
mikael.kindbom@infotorg.se

Hans Erik Jonsson ledamot 37 02 22
hanserik.j@telia.com

Sven Rygart 87 09 70
sven@rygart.se

Elisabet Engdahl-Linder 17 86 83
elisabet.engdahl-linder@naturvetarna.se

Revisorer
Lars-Göran Gabrielsson 87 24 93
lagges@gmail.com

Kenneth Sahlin 0736 - 24 39 62
ksisb.sthlm@telia.com

Valberedning
Birgitta Åhman 0708 - 35 11 72

Åsa Lundgren Wasell  579 707 07
lundgrenwasell@yahoo.se

Tidningsredaktion
 Mikael Kindbom ledamot 37 08 45
mikael.kindbom@infotorg.se

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

Hans Erik Jonsson reporter 37 02 22
hanserik.j@telia.com

Nalle Remnelius form & annons
070 - 712 59 47 nalle@remnelius.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
Tryckfärdig högupplöst PDF.

Norra Ängby Tidning

Enkla tips
Anlita hantverkare?

När sommarn kommer vill många  
måla och renovera eller kanske 
bygga till huset. Det är inte alltid 
så lätt att veta hur man skall göra 
och vad som man skall tänka på i 
kontakten med hantverkare.

Ett grundtips är att välja en 
hantverkare som någon av dina 
bekanta/grannar har anlitat 

och är nöjd med. Knacka på hos någon 
som har en sån där snygg veranda du 
skulle vilja ha. Är de nöjda får du säkert 
namnet på företaget. 

Du ska be flera olika hanverkare om 
en offert och sedan välja den du tycker 
verkar bäst. Seriösa företag har F-skatt-
sedel (Det gäller alla företag dvs. aktie-
bolag, handelsbolag, kommanditbolag 
och enskilda bolag).  Ring skatteverket 
och kolla om företaget är momsregist-
rerat eller om de har stora skatteskulder 
om du känner dig osäker. 

Betala aldrig i förskott.
I en offert skall priset på arbetet alltid 
vara inklusive moms. Betala aldrig i 
förskott. Gå inte på att hantverkaren 
måste ha en förskottsbetalning för att 
kunna köpa material. Alla seriösa före-
tagare har kredit hos sina materialleve-
rantörer. Har de inte det så använder 
de sin bankkontokredit. Delbetalning 
kan förekomma men då ska du göra 
upp om det i förväg. På större arbeten 
är delfakturering vanligt. Slutfakturan 
betalar du efter slutfört arbete. Och 
du: glöm inte att söka bygglov för din 
tillbyggnad. 
• Anna Karin Ekholm

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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ÖVR • Öppna Trädgårdar –
Mälaröarna och Västerort

Privata trädgårdar öppnar för be-
sökare lördag 3/7 och söndag 4/7 
10.00-16.00. Inspiration och trevliga 
möten med entusiaster. Kartan till 
trädgårdarna på studiefrämjandets 
hemsida www.studieframjandet.se 

Om du vill vara med och visa din 
trädgård ring för mer information 
Elisabeth Nyström 08-555 352 00. 
Ett samarbete mellan Västerorts 
Trädgårdssällskap och studiefräm-
jandet Mälaröarna.

ÖVR • Gravfält och
skålgropssten skyltas

Bromma Hembygdsförening och 
Stadsmuseet avtäcker den 8 juni 
kl 15 en skylt vid skålgropsstenen i 
hörnet av Zornvägen och Black-
ebergsvägen. Välkomna att lyssna 
på arkeologisk lärdom samt njuta ett 
glas bubbel!

ÖVR • Parkteatern i Bromma
vid Åkeshovs slott

Stjärnsmäll - En utomjordisk 
revy!  En storslagen festlig revy med 
sommarlätt ljuv musik, stilig konfe-
rencier och en ensemble av skickliga 

dansare 
och 
musi-
ker! 
Spe-
las12- 
13 
juni kl 19.00

Clownen Manne - Uppåt väg-
garna! Clownfamiljen Maria, Olle 
och Manne af Klintberg arbetar 
vidare i god tradition. Spelas 15 juni 
kl 11.00.

NÄT • Midsommarfirande
25 juni i Björklunds hage

Som så många gånger förr: välkom-
na alla vänner och grannar till vårt 
eget midsommarfirande i Björkan. 
Klockan tio kommer ni alla med 
blommor och blader och binder 
fina kransar och klär stången med 
björklöv som vi hämtat dagen innan.
Klockan två - efter godaste sillun-
chen på verandan - är ni alla välkom-
na tillbaka att luta er i gräset med 
medhavd kaffekorg. Var med och res 
vår midsommarstång och dansa runt 
i ring till sprittande folkmusik. Lot-
terier utlovas. 4H har caféet öppet.

NÄT • Trädvårdskurs nr 2
Söndag 29 augusti på Ängby Slott 
mellan 14 och 18. Se vidare sid 5. 
Kostnad. Välkommen! 

NÄT • Utflykt till Wij trädgård
Åk med Kulturmiljögruppen till 
Ockelbo. Se vidare sid 13! Kostnad. 
Välkommen!

NÄT • Stor Familjefest på Torget
28 augusti 11-17 
Se sid 3. Gratis.

NÄT • Arkeologidagen
söndag den 29 augusti

Visning av den tidigare utgrävningen 
i Karsvikshage med initierad guide!
Samling kl 10.00 vid Östergården/ 
Mälarscouternas scoutstuga. Vår 
ciceron är tidningens ständige 
medarbetare arkeologidoktorn Nils 
Ringstedt. Visningen ingår i med-
lemsskapet. Visa ditt medlemskort. 
Övriga intresserade betalar 40 kr. 
Välkommen!

ÖVR • En Ljuskväll
i mörkret vid Kyrksjön

Lördagen 18 september. Se nedan! 
Välkomna! Gratis.

ÖVR • Torgloppis 25 septembet.
Gittan på Hörnan samordnar.

När hösten och mörkret kryper närmare vill vi åter igen ge er en kväll med mycket ljus. Så, efter klockan 19.00  
lördagen den 18 september bjuder vi i Mälarscouterna in alla er som bor i Norra Ängby  och Bromma Kyrka till en 
Ljuskväll vid Kyrksjön. Vandra sakta runt Kyrksjön när skymningen faller på och ta del av en stämningsfull och 
upplevelse. Välkomna!
Ett samarbete med 
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening och 
Bromma Kyrkas Villaägarförening

En Ljuskväll i mörkret vid Kyrksjön 

 NÄT = Trädgårdsstadsföreningens ar rangemang. ÖVR  = Övr iga ar rangörer.

Kalendern juni – augusti + lite september


