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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
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Nu drar höstens aktiviteter igång:

Inget Barnens Dag den 28:e
Vi hade planerat in en Barnens dag den
28 augusti men vi ställde in den då vi
fick reda på att Fritidsförvaltningen arrangade en familjefestival i Björklundshage samma dag.
Stjärnorna runt slottet
»Det är skönare lyss till den sträng som

brast än att aldrig spänna en båge.«
Kan vara en första kommentar. Läs
vidare på sidan 13!
Midsommarfirandet
behöver nya medhjälpare
Tack alla ni som hjälpte till att ordna
med midsommarfirandet i Björklundshage: Ove och Peo och ni andra som
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Bild: Nalle

Familjefest på torget
Äppelsöndag 10 okt

smyckade stången, Carola och Christer som höll i lotteriet. Samt också ni
som var med och hämtade björkris,
plockade blommor, krattade ängen fri
från nyklippt gräs och reste och dansade runt midsommarstången.
Vi hoppas att ni kommer igen nästa
sommar. Vi söker dessutom redan nu
nya medhjälpare till midsommarfirandet nästa år. Carola och Christer och
jag släpper gärna fram några nya förmågor som kan ta över. För vi tänkte
vara »lediga« nästa år. Ni som vill vara
med och fixa med midsommarfirandet
då kan gärna kontakta mig redan nu så
hjälper vi till med planeringen och visar
vad som behövs göras. Alla ni »nyinflyttade« kan se detta som en fin chans
att träffa och lära känna fler ängbybor,
kanske lite längre ifrån än tvärs över
häcken!
Samma dag 25 september
Familjefest på torget med loppis
Second handförsäljning i Stefanskolan
Familjefestren och secondhandförsäljningen »krockar« på samma lördag den
25 september. Men man kan ju verkligen gå emellan dessa två trtevligheter
längs med Vultejusvägen. Man hinner
säkert med båda.
Vill du vara med och sälja på
familjefestens loppis, anmäler du dej
till Birgitta på Torghörnan på mobil
0708 - 35 11 72. Det kostar 50:- att
vara med. Avgiften betalas vid anmälan
till Birgitta. Ta med eget bord.
• Norra Ängbyloppet
Trädgårdsstadsföreningen arrang-
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erar årets Norra Ängbylopp denna
lördageftermiddag. Anmäl dig själv och
dina barn till de olika klasserna: Knatte
3– 7 år, Barn 8 – 12 år och Ungdom/
Vuxna 13 – 100 år.
Knatteloppet startar kl 13.30. Barn:
14.00 och Undom/Vuxen 14.30.
Prisutdelning strax efter klockan 15.00.
Anmälan gör du till Anna Karin
Ekholm på mail: annakarinekholm@
hotmail.com eller mobil: 070-721 30
53. Anmälningsavgift för alla deltagare:
20:- vilket betalas på plats innan start
mellan 12.00 och 13.00.
Äppelsöndagen den 10 oktober
Mellan klockan 11 och 15 blir det på
slottsbacken sedvanlig Äppelsöndagsaktivitet med bl a: Sedvanliga Knallar
hoppas vi på, Lottorna serverar kaffe
med hembakt uppe i stora salen. Korv
med bröd och dricka finns ute, pomolog finns på plats att sortbestämma
dina okända äpplen från din trädgård.
Vill du hellre musta äpplena kan

du göra det utanför flygelbyggnaden.
Medtag kärl för must. Kostnad 10 kr
litern.
I år välkomnas Eneby Trädgårdsstadsförening som medarrangör!
Äppelinsamling
Vi samlar in äpplen på nytt för att
tillverka »Norra Ängby destillerade
Äpplen« och »Engiaby Glögg« hos
Norrtälje Brenneri. Glöggen kommer
att försäljas redan på julmarknaden.
Årets äpplen blir »Calva« 2012. 2008
års droppar finns till försäljning först
till sommaren 2011 – då är den lagrad i
nästan tre år!
Packa handplockade äpplen i bananeller andra kartonger och lämna på
uppsamlingsplatsen. Du kan också
meddela att det finns äpplen att hämta
- förpackade förståss redan i kartonger
- hos dig vid grinden. Meddela uppsamlaren din adress.
Calvachef
Tycker du att detta med «Calvan« och

Glöggen verkar roligt och vill engagera
dig i ansvaret med denna framställning,
ska du höra av dig till mig snarast för
mera info.
Många är numera medlemmar!
Vid senaste räkningen fann vi att 1 117
inbetalningskort inkommit till kassören. Detta är nog ett sentida rekord.
Du vet väl att du kan - Och ska! Hämta ditt värdefulla medlemskort hos
Fjelkners Brommamäklarna på Ängby
Torg.
Brainstormar-dag
Styrelsen inbjuder till en eftermiddag i
kreativitetens tecken för alla som känner en lust att vara med och bidra till
föreningens fortlevnad. Söndagen den
24 oktober från klockan 15 samlas vi.
Var får du veta när du anmäler dig på
mailen nedan.
Alla medlemmar med fräscha idéer
är hjärtligt välkomna denna dag!
• Anna-Karin Ekholm
email: annakarinekholm@hotmail.com

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

Välj en trygg och

erfaren mäklarbyrå
I Brommas och Västerleds församlingar
väljer merparten av alla villasäljare Fjelkners
som sin fastighetsmäklare. Vi är sex stycken
fastighetsmäklare, en mäklarassistent, en
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

Vi finns nära dig

Erfaren mäklare som sedan år 2000 huvudsak-

Margareta är vår mest erfarna mäklare som

På vårt kontor på Ängby Torg 6 träffar du två

ligen sålt bostäder i Bromma. Åsa är uppvuxen

framgångsrikt verkat i området i många år.

av våra fastighetsmäklare, Margareta och

i Bromma Kyrka, har bott större delen av livet

Margareta är född och uppvuxen i Norra Äng-

Åsa, som sammanlagt har 22 års erfarenhet

i Bromma och bor numer i Solhem med sin

by och kan alla gator och torg utan och innan.

av förmedling av bostäder i Bromma.

familj. Driftig, positiv och aktiv värnar Åsa om

Numera boende i Smedslätten i Bromma

Välkommen att besöka oss!

en trygg bostadsaffär och hög kvalitet.

med en förkärlek till sekatörer och trädgårdar.

grafisk formgivare och en receptionist som
alla arbetar mot ett gemensamt mål – att
erbjuda en tjänst “utöver det vanliga”.

www.fjelkners.se • Alviksvägen 103 & Ängby Torg 6, Bromma • 08-26 86 00
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En juniutflykt med kulturmiljögruppen:

Wij trädgårdar i juni
Molnen hängde tunga över Norra
Ängby när vi stod på parkeringen
till Ängby slott och väntade på de
övriga deltagarna i utflykten till
Ockelbo, arrangerad av trädgårdsstadsföreningens kulturmiljögrupp.
Det blev sex personer som gav sig
iväg på resan. Den lilla skaran till
trots representerade vi ett stort
åldersspann, från barn till pensionär.

V

i tog snabbaste vägen till Ockelbo och anlände till Wij trädgårdar vid elvatiden. Solen
strålade och det var lagom varmt för att
promenera. Vi betalade och strosade
runt lite på måfå innan det var dags för
lunch. En härlig buffé, med underbara
smakblandningar, stod uppdukad. Det
mesta var vegetariskt, men även kött
och fisk fanns att tillgå.

Trädgårdarna hade redan fagra blommor – här tulpaner – att visa upp, fast vi ännu bara var
inne i juni månad. Någon månads växande till och man kan bli helt salig.

trädgårdarna ligger i ett område som
mycket präglas av barrskogen.
Vi fortsatte till trädgårdsmästarelevernas idéträdgårdar, i år på temat

Rosträdgården.

Nästa anhalt var Rosträdgården,
anlagd på ett sätt som gjort att man här
i växtzon IV, kan ha rosor som normalt
Skogens trädgård.

En stund efter måltiden var det dags
för en guidad tur genom trädgårdarna.
Den startade i Skogens trädgård, den
kände landskapsarkitekten Ulf Nordfjells skapelse. Trädgården är uppdelad
i olika rum, vilka representerar olika
delar av områdets natur och näringar.
Vi tittade sedan på en väldigt udda
allé, den för några år sedan anlagda
tallallén. Den anlades för att visa på att

Trädgårdsmästarelevernas
idéträdgårdar.

kärlek. Så här tidigt på sommaren
kunde man bara ana den kommande
prakten.
4

Guidning i Skogens trädgård.
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Klematis.

inte skulle överleva här. Den guidade
turen avslutades sedan i Örtagården.
Därefter hade vi gott om tid att
ströva runt på egen hand i trädgårdarna
och i de hantverksutställningar som
finns i området. Vår utflykt gjordes
bara några dagar före Det Stora Bröllopet, där ortens son Daniel, skulle få
prinsessan och halva kungariket. Detta

präglade förstås Wij, där man förberedde för kommande lördags champagnefrukost, »Ring så spelar vi« och
andra jippon.
Vi bestämde oss för att avsluta
den gemensamma utflykten med att
fortsätta en bit söderut till Högbo
Bruk, där vi fikade utomhus, fortfarande i härligt försommarväder. Vår bil
fortsatte sen hemåt på lite mindre vägar
och nu öppnade sig himlens portar!
Regnet öste ner stora delar av hemresan, men vi satt ju bra där i bilen efter
en härlig dag.
Detta var andra gången jag besökte
Wij trädgårdar, första gången var i
augusti månad för ett par år sedan. Jag
älskar denna Lars Krantz skapelse,
som hela tiden utvecklas. Ännu har jag
inte varit där i juli, när rosorna blommar som vackrast, så det blir nog fler
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vändor vad det lider.
• Lena Nordenson
medlem i Kulturmiljögruppen

Tvåkupigt
taktegel
Finns för avhämtning
På Dybecksvägen 77

1 kr/st

Pannorna ligger vid
Grinden.
Lägg ditt bidrag i burken bredvid.
Lasse.

GYNNA VÅRA
ANNONSÖRER!
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Hasses Norra Ängbyminnen:

Grabbar på Ängby Slotts tak!
På Kulturmiljögruppens hemsida/
www.norraangbykulturmiljo.se
kan du läsa några intervjuer med
Norra Ängbybor. Här har vi valt
den med Hasse Aldstam.

H

asse bodde redan som liten i
huset han och Eva nu bebor.
Han har som vuxen också
bott en tid på Buréusvägen. Byggherre
på Holmgårdsvägen var en släkting,
som överlät sitt hus till Hasses föräldrar. Huset är en trivsam tillbyggd s k
femma från 1938 som ger utrymme för
parets intressen: musik och motordrivet.
Född 1943 har Hasse inga egna
minnen från tiden för andra världskriget utan beskriver en gemenskap
präglad av goda framtidsdrömmar och
sammanhållning mellan familjerna på
gatan. Endast vissa fäder var inkallade
och alla mammor – utom Hasses – var
hemmafruar. Tillvaron var trygg med
två inkomster. Trygg också på det viset
att man aldrig behövde låsa omkring
sig för att stänga något bus ute. Det var
lugnt här ute i Ängby med skogen inpå
knutarna vid Islandstorget. Sta´n tog

Birgitta Wallin tv och Hasses syster Inger, tillsammans med två okända gentlemen
framför Wallins hus nr 5 på Holmgårdsvägen, 1944.

slut här, innan Blackeberg och de andra
förorterna byggdes. Med de byggena
försvann också de rikbärande svampoch blåbärsskogarna. Och i början
tyvärr också tvätt som hängde ute på
tork...
Att Hasse och hans tre år äldre
syster var s k nyckelbarn betydde inte
alls något negativt. Mamma arbetade
i Ängby och fanns nära till hands
och i alla husen omkring fanns hemmafruarna. Mamma arbetade bl a i
Textilkonsum vid Ängby Torg, där
Hasse minns att hon sålde »frukläder«
och i en butik vid Färjestadsvägen. Dvs
hon fanns inom lille Hasses värld som
rymdes inom trakten mellan Islandstorget, slottet, skolan och Ängbyplan/
Färjestadsvägen. Första tiden rullade
Benan trilskas, luggen lockar
Stråna stretar, slingor pockar.
Frisyren bör ordnas, förväntan förena
båd´ herre och fru – boka hos Lena!

Ängby
Salongen

Holmgårdsgänget festar i klubblokalen i Wallins källare, Holmgårdsvägen 5. Julle Wallin tv.

Boka klipptid på
37 03 32
Tempohusets västra gavel, Islandstorget.
Öppet mån - tors: 9 - 18, fre: 9 - 12.
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han runt på trehjulingen bl a till dagiset, som då kallades för Kindergarten,
vid Ängbyplan och leddes av Fru Bennedichs.
Holmgårdsvägen är en enligt Norra

Som den första på gatan konverterades
Götaverkens ved/kokspanna på 1950-talet till
oljeeldning.
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Ängby-mått bred gata, där det rymts
mycket lekande. Gatan hade i Hasses
barndom grus/sandbeläggning. Så
minns han att de flesta gatorna i Ängby
en gång såg ut. Väghållare skrapade av
och jämnade till gruset då och då.
De vuxna var väl sammansvetsade
i Holmgårdsgänget som umgicks i
många år. För att alla skulle rymmas
höll man till i garagen. Man hade en
egen skylt, egen medlemsnål och till
och med fina priser. Hasse äger än
sin pappas tennvas med inskriptionen Holmgårdsgänget, III pris, 1943.
Prestationen är glömd, men priset finns
kvar.

gå till skolan. Snälle överläraren Albin
Sternbeck tillät Hasse ta moppen till
metallslöjden och »mecka« i skolan
istället!
Överlärarens ställföreträdare var
herr Cedvallson. Hasse minns fröken
Kullin som var musiklärararinna
och att det fanns en god berättare i
en lärare som hette ? Lindberg. Fru
Ceder i skolköket var mycket snäll och
stod vänligt ut med en del bus. Efter
ett sådant låstes Hasse och Kjelle inne i
skolkökets entré. Efter en stund skulle
lärarinnan släppa in pojkarna. De var
försvunna!! Men nej, pojkarna hade
klättrat upp och låg osynliga uppe på

antingen på Ängby IP eller i lekparken, den som senare blev Björklunds
hage/Björkan. Man åkte i pjäxor med
påspända halvrör.
Det hände också att man cyklade
till Bromma flygplats för att titta på
flygplan. När familjen fick besök, tog
man gärna en sväng i Opeln för att visa
sina gäster flygplatsen.
De flesta som bodde i Ängby, hörde
ända hem hur planen varmkördes under
vintrarna. Det var i övrigt rätt tyst, så
ljudet gick långt. Hasse kom senare i
livet att bl a arbeta med landningssystem på Bromma.
Flygolycka
När Hasse var omkring tio år cyklade
han och hans kamrater för att se ett
flygplan som störtat ungefär där gården
och ridstallet en gång var på Vattenfalls tomt i Råcksta. Planet, som Hasse
tror var engelskt, hade nödlandat över
Bergslagsvägen rakt in i ett stort sten-

Kindergarten vid Ängbyplan. Hasse längst till vänster. Alla är runt 5/6 år.

Norra Ängby skola
När Hasse skulle gå till Norra Ängby
Skola gjorde han det tillsammans med
sina fem klasskamrater på gatan. Man
möttes uppe vid Dybecksvägen och
travade tryggt iväg - bilarna var få.
Längre upp i klasserna var det inte
alla som travade iväg alla dagar – en
del valde kanske något mer spännande
än skolan som t ex gäddor vid ångbåtsbryggan i Mälaren.
Skolfröken hette Svea Ekman. Var
morgon inleddes med psalmsång.
Magister Erik Mansnérus tog
sig an en litet äldre Hasse, som gärna
hellre ville vara hemma och meka med
sitt hembygge till moppe istället för att

omklädningsskåpen!
En annan lärarinna hade en Lloyd
och den bilen tyckte grabbarna – när de
kommit högre upp i klasserna – var litet
löjlig, varför den helt sonika genom
gungning lyftes upp på trottoaren då
och då.
Till nöjena hörde skridskoåkning
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Hasse på syrrans moppe – en Rambler
Autoped, undermärke till NV – Nymans
Verkstäder i Uppsala.

Forts på nästa sida

N o r r a Ä n g b y Tr ä d g å r d s s t a d s f ö r e n i n g s m e d l e m s t i d n i n g
Forts från sidan 7

block. Piloten och styrmannen dog.
Hasse tror det var som en DC 3:a eller
eventuellt ett större plan.
Simskolan fanns vid Ängbybadet,
där Bad-Pelle, barnens vän, var simlärare i sanden, där han började med
torrsim och sedan följde sina elever
genom alla simborgarmärken. Det
gick också att följa med en buss från
Runstensplan till Kaananbadet. Där
fick barnen mjölk i en plåtmugg med
handtag och två solbullar.
Till nöjen räknas spårvagnarna vid
Islandstorget, där linje 11 vände. De
inbjöd till milt »sattyg« t ex i form av
knallpulver på rälsen.
Det dröjde innan Hasse for in
till sta´n ensam. Dit for man med de

vuxna. »Elvan« gick längs med Bergslagsvägen.
Han minns också väl när tunnelbanan kom 1952. Dess spår kom att
ligga högre upp, längre mot söder från
Bergslagsvägen.
Dragningskraft
Det fanns en tid, då Ängby Slott inte
stod så högt i kurs som nu. Förfallet hade drabbat det efter att det varit
»utlånat« till försvaret under kriget.
Slottets dragningskraft på grabbarna
var därför stor och gick inte att motstå.
De plockade helt sonika bort fönsterluckor på nedervåningen och tog sig
genom den mörka byggnaden ända upp
på taket. Pappa Bertil såg tilltaget från
Holmgårdsvägen och blev väldigt arg –

Ängby IP, hockeymatch med kompisarna,. Övre raden fr v: Sören »Bersa« Eriksson, Bosse
Tingsdal, Teddy Bigert, »Rojje«. Nere Fr v: Hasse själv, Stig »Stickan vid slottet« Lindstål, Leif
»Smålle« Wallin, Björn Bergkvist.

preem Islandstorget öppet alla dagar till 22.00
aste
Ditt närmatt stanna.
Lätt
.
tankställed! bröd, smör, mjölk
Butik meg personal. Samme
Trevli sedan 1984.
ägare
Välkommen till preem Islandstorget, 08 - 37 94 42.
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och rädd!
Det gick att ta sig under grunden på
Fatburen intill slottet också. Det var
bara att pilla bort brädor och vips var
man inne. Ett annat tillhåll blev den s k
Scoutkåken vid gravfältet intill slottet.
Underifrån gick man in här med. Här
krävdes dock lösenord och kunskaper i
ett hemligt språk.
Badbyxjulle
Barnen fascinerades av mannen i
huset Ruriksvägen/Dybecksvägen.
På grund av sin klädsel kallades han
Badbyxjulle. Det är svårt att förbigå
honom, när man beskriver livet i den
här delen av Norra Ängby. Enligt de
omkringboende var han både juristutbildad och språkkunnig. Han var ofta
upprymd och trivdes troligen ibland
med att berätta ett och annat för barnen omkring honom. Ibland tröttnade
han förstås och jagade bort dem, i
synnerhet som de säkert retade honom.
Han hade sin säng och en badbåt på
hustaket. I huset fanns en mängd spännande saker, bl a kullager i travar som
var ordnade i gångar.
Hasse tror att han hade någon typ
av rörelse, ev hette hans firma Firma
Allt Bäst. Det går många historier,
men de ska inte berättas här. Här räcker
det att nämna att han nog oroade en
del, men att han säkert själv också hade
en orolig själ.
Hasse minns att Dahlskogs sybehör, Kronlaxenbutiken med rinnande
kallvatten på fönstret och frisör Lindblom fanns i längan vid Färjestadsvägen i hans barndom. Lindblom klippte
inte bara snyggt utan det hände att
han – så kände Hasse – klippte honom
alldeles för kort.
Ängby Torg
»Räven« Andersson ägde järnaffären
vid Ängby Torg. Tobaks- och godisaffären där, kallades »Cigarrlusen«.
Vid Ängbyplan fotograferades man
med slipsen på, som Hasse då tyckte
var världens mest onödiga plagg.
Bergne/Reijbrandt innehade fotoateljén i lokalen som vetter mot Vultejusvägen, i Ängbybions/Filadelfias/
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Farfar hade en Victoria
Med konfirmationen 1958 kom en
moppe till Hasse, en Victoria Avanti.
Den kördes in i tvåhundra mil, innan
den trimmades till Pappas förargelse
(inför sonen) och stolthet (inför grannarna) – sedan han själv testat moppen

Hasse konfirmerades 1958. Här med kompisen
Bosse Tingsdahl, t v. Pojkarna var då fjorton
år, nästan femton. Mopederna hägrade.

Släktträff i bersån, sent 50-tal: fr v farbror Fritz, moster Elvy, pappa Bertil, farmor Elin,
Frits dotter Barbro, farfar Oskar och mamma Nancy.

numera Stefanskolans (SISABs)
byggnad på Tegnebyvägen.
Trädgården
Hasse har ett rikt fotografiskt material
från sin barndom på Holmgårdsvägen.
Där syns bl a trädgården, som enligt
tidens sed var prydligt välskött. Där
fanns äpplena Transparent Blanche,
Åkerö och Oranie, plommon, Askerhallon, skuggmoreller, svarta vinbär
och krusbär. Man odlade potatis. Det
fanns spaljé och syrenberså liksom
vildvin och schersmin samt grusade
gångar.
Norra och Södra...
Hasse upplevde under sin uppväxt
att det var en tydlig klassgräns mellan Norra och Södra Ängby. Idag går
det eventuellt snarare en gräns mellan
Blackeberg och de bägge ängbysamhällena.
Kungligt besök
År 1956 besöktes Norra Ängby av
drottning Elisabeth av England.

som gick i 60 och han till sin förvåning
lätt kunde köra ifrån bilarna på Bergslagsvägen.
Och så blev Hasse över femton år
och då började »ett nytt liv«.
• Birgitta Slite-Holmgren

Hasses barndomshem på 1950-talet, där han fortfarande bor med sin Ewa.
Nu är huset utbyggt till vänster och fyllt med musik och veteranbilsverkstad.

Trädgårdsstadsidén har till del sina rötter i England och därför kom hon för
att titta på ett hus. Man valde det där
en av Hasses kompisar Hasse Larsson
bodde. Hans pappa var målarmästare.
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Femte skylten uppsatt:

Fornminnesskylt vid Zornvägen
Tisdagen 8 juni avtäckte borgarrådet Kristina Alvendal en fornminnesskylt i hörnet av Zornvägen
och Blackebergsvägen. Omkring
ett 40-tal personer kom till skyltinvigningen i strålande fint sommarväder. Efter avtäckningen
serverades alkoholfri dryck och
snittar på gräsmattan på Blackebergsvägens västra sida.

S

kylten, som bekostats av Bromma
hembygdsförening och producerats av Stadsmuseet, berättar om
det bakomliggande intressanta blocket
med offergropar från bronsålder. Sådana gropar kallas skålgropar (se NÄT:2).
De brukar finnas på hällar eller block, i
regel på den horisontella ytan.
I groparna kunde läggas t ex brännbar vätska som säl-tran i forntiden.

Bromma hembygdsförenings ordförande Barbro Bergman, Arkeologidoktorn Nisse Ringstedt
och borgarrådet Kristina Alvendal strax innan skyltavtäckningen.

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!

Bromma Drottningholmsvägen 334. tel 08-598 222 00. e-post sf.bromma@svenskfast.se www.Bromma.svenskfast.se
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Kanske skålgropar användes vid någon
form av fruktbarhetskult eller vid soldyrkan.
Borgarrådet framhöll att vi i dagens
moderna bebyggelse inte får glömma
att vi också har haft en forntid med
människor som bott och verkat i Stockholmsområdet. Stadsmuseets Barbro
Århem uttryckte sin glädje över att
nu en femte skylt uppsatts och att två
ytterligare tillkommer under hösten
– en i Norra Ängby på Björklundsgravfältet den 9 september kl 15 och en i
Ulvsunda vid Lillsjöns södra strand den
7 oktober kl 15.
Författaren berättade om skålgropsstenar i allmänhet och om Brommas
bronsålder i synnerhet.
Nya fynd har vid inventering av
författaren och Bengt Windelhed
kommit fram under april och maj.
Speciellt har vi funnit vallanläggningar
på olika ställen – s k hägnader. De
ligger i närheten av andra lämningar
från bronsåldern. Vi tycker oss urskilja
små lokala bygder på olika ställen i
Bromma. Om detta avser vi berätta
i kommande artikel i Bromma hembygdsförenings årsbok 2011.
I anslutning till skyltavtäckningen
hade hembygdsföreningen officiell
»release« av torpboken som Nalle skrev
om i NÄT:2.
Ta en promenad och se den fina
skylten med karta som visar att skålgropsstenen för 3000 år sedan låg vid
ett innanhav. Stenblocket har många
djupa och tydliga skålgropar!
• Nils Ringstedt

Den intressanta skålgropsskylten berättar om våra förhistoriska förfäder och deras offerkultur
vid Islandstorget - på den tiden betydligt mer omfluten än nu av havets vatten!

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

Ängby Glasmästeri
& Ramaffär AB

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.

GRUNDISOLERINGAR PÅLNINGSARBETEN

GT GRUNDTEKNIK I SAMARBETE MED SVENHEIMS ENTREPRENAD
Packstensgränd 5 Vällingby Ring 87 33 87/0705 - 87 33 87 TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR
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Utvändig färgsättning av villorna i Norra Ängby

Småstugans färger
En promenad genom Norra Ängby
är som att gå genom en godispåse. Första intrycket är smakupplevelsen av alla regnbågens färger.
När man tittar till en andra gång
ser man dock, att urvalet av färger
på de flesta ställen är väl genomtänkt och begränsat och att det
är just detta som ger vår stadsdel
dess unika karaktär.

D

et är kanske just därför som
vi stugägare vart tionde år
drabbas av samvetskval, när
vi ska måla om våra hus. Kanske har vi
flyttat till ett hus vars kulör vi inte gillade från början och som vi nu ska måla
om. Eftersom vi har bott här några
år har vi lärt oss uppskatta Ängbys
färgsättning. Vi vet också att området
har status av riksintresse och har därför
förpassat drömmen om att bo i ett hus
med mexikansk färgsättning till nästa
liv.
Med en grönton i bakhuvudet
börjar vi nu vår Via Dolorosa mot det
rätta färgvalet. En granne har berättat
att han köpte sin färg som ängbygrön,
men expediten i färgbutiken ställer sig
oförstående. I hans färgkartor finns
dock en kulör som heter Tundra som
ser ut att kunna vara samma. Han
föreslår att vi målar upp några provbitar
i olika Tundranyanser för att bestämma
oss. Vi tackar för rådet och beger oss
till en annan butik. Expediten där vet
precis vad vi menar och föreslår att
vi väljer en färgton som heter Sol-

lenkroka. Vi tycker att »Sollenkroka«
går lättare att associera till Ängby är
»Tundra« och känns bättre än att måla
huset med »Kurt« som den tredje färghandlaren föreslår. Som tur har vi gott
om tid för vårt beslut och börjar förstå
att yrkesmålaren varken målar i Tundra
eller Kurt, utan att det måste finnas ett
sätt att definiera kulörer bortom alla
fantasinamn.
Kulördefinieringssystemet som
vid professionell färgsättning används
sedan slutet av sjuttiotalet heter NCS

(Natural Colour System). Medan
färgtillverkarnas fantasibeteckningar
under åren ändras allt efter smak och
trender har NCS varit den oföränderliga färgsättningsnyckeln för arkitekter,
inredare och målare. Se www.ncscolour.com
Trädgårdsstadsföreningen har
nu införskaffat en NCS färgliknare
för utomhuskulörer. Den innehåller
322 färgprover, ett brett spektrum av
kulörer som är lämpliga för och som
traditionellt används vid utvändig färg-

Ramverksta´n på Ängby Torg
hjälper Dig med all inramning.
Öppet tor, fre 11 -18 lör 10 -15
Ängby Torg 16 Bromma
Telefon 37 50 30

www.ArtGlobe.se
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sättning. (Färgtillverkarnas standardsortiment brukar innehålla mellan 50
och 100 kulörer.*) Med hjälp av denna
färgliknare kan man en gång för alla
bestämma kulören på sitt hus och gå
till vilken färghandlare som helst, som
blandar till färgen i denna kulör. Boxen
med färgliknaren innehåller också en
liten skrift med tips för bestämning av
NCS-kod. Eftersom detta kräver ett
vant öga kommer man förmodligen
ändå inte från att göra ett uppstrykningsprov när man första gången
bestämmer exakt kulör. Alternativt kan
man använda kulörerna som föreskrevs
när Norra Ängby byggdes och vilka
Trädgårdsstadsföreningen rekommenderar. NCS-koder för en del av dessa
finns och fler är under bearbetning.
Kulturmiljögruppen är tacksam för
hjälp med att bestämma dessa. Om det
finns ställen på ditt hus där originalfärgen fortfarande går att avläsa, t.ex. där
den var täckt och skyddat, tar vi gärna
en titt på denna yta.
Färgliknaren går att låna hos Johan
Schaeffe mail: johan.schaeffer@
yahoo.se tel 08 - 87 89 81 för max tre
dagar.
Förtydligande
I svenska språket används ordet färg
för såväl sinnesintrycket kulör (colour),
som för målarfärg (paint). Denna text
handlar endast om kulör.
• Christian Schlumpf
Kulturmiljögruppen
* Expediten i färgbutiken brukar påstå att
dessa kulörer inte går att definiera med NCSkod. Detta är inte sant. Alla kulörer går att
bestämma enl. NCS, men eftersom ögat kan
uppfatta oändligt många kulörnyanser har
NCS begränsat sig att tillverka färgprover
för bara ca 2000 praktisk användbara
nyanser. Eftersom kulören på en fasad inte är
konstant, utan skiftar med väderlek, ålder
och sammansättning på målarfärg måste
färgtillverkarnas ovilja att tillämpa NCS för
urvalet av sina nyanser i konsumentsortimentet
förmodligen härledas till marknadsföringsskäl.

GYNNA VÅRA
ANNONSÖRER OCH
SPONSORER!
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Stjärnorna kring slottet:

Att rösta på en trädgårdsmästare
Stjärnorna kring slottets del»tävling« angående Årets trädgårdsmästare som vi utlyste i
förra numret av Ängbytidningen
blev en kortvarig historia! Vi hade
hoppats artt många fina bilder
och förslag till kandidater skulle
inkomma per mail. Bland dessa
skulle ni läsare rösta fram och
kora en av dessa till Norra Ängbys
Trädgårdsmästare nr 1! Och som
skulle bli behängd med en fin
utmärkelse. Efter att anmälningstiden för bidrag till detta nummers stjärnkandidater hade gått ut
hade inkommit summa ett bidrag!

H

uruvida vi kommer att gå
vidare med denna serie
av Stjärn-utmärkelser är
mycket osäkert. Finns det någon ibland
våra boende i Norra Ängby som kan
engagera en entusiastisk jury/röstare
angående någon annan utmärkelse i
»Stjärnorna kring slottet« typ Stjärninredare, Stjärn-ungdomsledare, Stjärnmedborgare, Stjärn- ja, vad då? Ni kan
ju själva hitta på en Stjärn-gren. Ja, då
vill vi gärna gå vidare. Redaktionen är
öppen för entusiastiska förslag.
Vi vill ändå visa upp bilderna från
vår enda trädgårdsmästartävlande. Det
är Torgil Leifsson på Jomsborgsvägen
som skickat in fina bilder från sin egen
trädgård. Och som på detta sätt ändå
röner en viss uppmärksamhet för sitt
trädgårdsintresse.
På första sidan har vi lagt en fin
miljö- och översiktsbild av trädgården.

Här bredvid ytterligare prunkande
vackra exempel på trädgårdskonsten i
Norra Ängby.

Tack Torgil för bilderna och ditt
engagermang inför vår tävling.
• Redaktionen
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
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Fornminnesvårdsgruppen ser fram emot din insats:

Räck en hjälpande hand
Efter mötet/rundvandringen den
22 juni 2010, där också handledning gavs av Göran Karlström
från Fornminnesgruppen, skrev
Mats Hansson detta PM om
röjningsarbeten i Karsviks hage.
Tycker du att detta är intressant
och gärna vill komma med och
röja, blir du här snabbt insatt i
gruppens arbete.

O

mrådena runt Stockholm tillhör Sveriges fornlämningstätaste bygder, inte minst de
gamla socknarna Spånga och Bromma.
Karsvik ligger mitt i ett sådant fornminnesrikt område: på båda sidor om
Beckombergavägen ligger gravfälten
– främst från yngre järnålder – i nästan
varje skogsdunge. Det som gör just
Karsvik speciellt, nästan unikt i Bromma, är dock lämningarna efter bebyggelser och verksamheter. Karsviks hage
är ett »arkiv« från olika tider, med spår
av såväl kult- som jordbruksverksamhet
under minst 2000 år. Bland lämningarna kan märkas följande:
1. Platåhuset från vikingatid på krönet,
nu uppskyltat. Detta forntida »skrytbygge« är en mycket ovanlig lämning.
Endast c:a ett tjugotal liknande uppbyggda husgrunder av denna typ finns i
hela Sverige. Det är alltså själva initiativet att höja upp huset på en konstgjord, stenlagd platå som är ovanligt
och bedöms tyda på högt status i det
forntida samhället.
2. Strax väster därom, på andra sidan
stigen, ligger »den stora stensättningen«. Trots utgrävningar så är funktionen av denna röseliknande bildning
(med »krater«) höljt i dunkel. Kan vara
ett gammalt omplockat bronsåldersröse
som återanvänts under vikingatid som
kult- och offerplats.
3. Några meter väster om stensättningen står två resta stenar. Dessa har
sannolikt utgjort del av ett »femste-

narör« dvs. en gränsmarkering från
kanske 1700-talet med de fem stenarna
placerade som femman på en tärning.
Vid en utgrävning 2008 avslöjades
att dessa stenar placerats rakt på en äldre
vikingatida grav. Avsiktligt?
4. Ett tjugotal meter längre ned i sluttningen västerut finns en mindre husgrundsplatå. Under utgrävningen 2009
konstaterades att detta hus var från
äldre järnålder, några århundraden e Kr.
5. Nedanför denna husgrund, i
västsluttningen ner mot ängen finns ytterligare sannolika husgrunder, liksom
stensträngar i marken som utgör rester
efter hägnader (stenmurar). Två sådana
stensträngar har bildat en fägata – för
att leda kreaturen ut mot betesmarker.
Denna fägata har daterats till ett hundratal år e Kr, sannolikt är husgrunderna
runtomkring likaså från äldre järnålder.
6. Utefter hela södra kanten av Karsviks hage finns rester efter den medeltida och senare Karsviks by – en radby
som under 1700-talet bestod av Västergården, Mellangården och Östergården
– »Bullerbyn i Bromma!«
Bl.a. kan märkas – söder om den
större gångvägen som går ut mot fotbollsplanen – en stor rektangulär husgrund av större stenar, antagligen en
lada eller ladugård tillhörande (kanske)
Mellangården. Från Östergården finns
idag kvar en parstuga (scoutstugan).
7. I sluttningen ovanför denna stuga,
nedanför den stora platåhusgrunden,
finns ytterligare terrasser som rensats
fram, oklart från vilken tidsperiod.
Under de senaste åren har Stadsmuseets Fornminnesgrupp röjt bort
sly och frilagt de viktigaste objekten
ovan. En första insats gjordes efter den
sensationella upptäckten av platåhusgrunden, för att lyfta fram den lämningen samt »den stora stensättningen«
och inför uppsättningen av informationstavlan. Senare har gruppen röjt ur
delar av husgrundsområdena i de västra
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och södra delarna av skogsdungen,
samt söder om platåhusgrunden, detta
för att preparera för två års utgrävningar som gjorts av arkeologistudenter
i utbildningssyfte.
Vad vill vi nu uppnå
med frivilliginsatserna?
De framröjda delarna växer fort igen.
Men med regelbunden underhållsröjning kan man behålla åtminstone några
lämningar öppna och synliga och på
köpet få en ljusare och enligt mångas
mening vackrare Karsviks hage. Det är
inte frågan om nyröjning – sågen lär
knappast komma till användning. Endast sådant som växer upp under året
och som hotar att »ta över« ska tas
bort. Det är heller inte aktuellt (nu) att
underhållsrensa alla de områden som
Fornminnesgruppen gallrat – det blir
övermäktigt.
Urvalsförslag
1. Platåhusgrunden, med närmaste omgivning. Inkluderar området mellan
husgrundens västra del och Tacitusvägen. Målsättningen är att platån och
skylten tydligt ska synas och framträda
för passerande på Tacitusvägen. (Platsen besöks ibland av intresserade som
då får lättare att hitta dit.) På platån
ska inget större tillåtas växa, allt kan
klippas ned. Detta är jämförbart med
gravhögar eller andra känsliga fornlämningar, och helt enligt riktlinjer från
Riksantikvarieämbetet. Stora rötter
kan på sikt påverka djupare delar av
lämningarna. Målet är att så småningom få en »snäll« gräsväxtlighet här.
2. »Stora stensättningen«, liksom

Göran Karlström från Stadsmuseets Fornminnesgrupp instruerar engagerade Ängbybor.

det mellanliggande området mellan
platåhusgrunden och denna. Här är det
bitvis ganska blockigt och man kan
tillåta den varierade flora som nu ser ut
att etablera sig mellan stenblocken.
Dock bör alla nyuppväxande buskar
och träd som hotar att på sikt skymma
överblicken tas bort. (Ett större hallonsnår som håller på att etableras är
gränsfall – kan nog beskäras hårt).
Även några meter runt om stensättningen bör hållas fritt, med möjlighet
till viss insyn från Tacitusvägen.
3. Femstenaröret. Platsen ligger mörkare med ringa tillväxt, behöver kanske
ingen årlig åtgärd.
4. Eventuellt husgrundsplatån från
äldre järnålder (punkt 4 ovan). Platsen
är mörk under trädkronornas tak, med
ringa växtlighet. Sannolikt behövs väldigt liten insats att hålla platån fri från
nyutsprungna stubbskott och buskar.
5. Eventuellt – i mån av tid och engagemang – också resterna efter »ladugården« i söder. Kanske inte så märkligt fornminne idag, men med tiden
kommer rester även efter 1700- och
1800-talens gamla bondgårdar att tillmätas större värde och intresse. Kanske
kommer våra barnbarn tycka att denna
tydliga lämning är högintressant?
Hur går vi till väga?
Den bästa effekten uppnås om rensning
sker mitt i sommaren. Då »stör« man
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

växtligheten, vilket just är avsikten.
P.g.a. att många sannolikt är bortresta då är kanske juni eller augusti
de lämpligaste tidpunkterna att utföra
röjningen. En efterröjning av nya skott
kan också i mån av tid/engagemang
göras under hösten, t ex i oktober.
En av de redan engagerade meddelar:
Jag har pratat med Göran Karlström
som höll föreläsningen för oss den 22
juni. Han skulle ju bistå oss med listor över växter vi absolut ska ta bort
och växter som vi ska behålla. Han
hade varit och tittat på vårt område
och tyckte att vi ska låta slänten ned
mot torpet vara fram till i september
när vi förhoppningsvis kan få till en
ny träff med honom och gå igenom
vad det är som har kommit upp. Först
då ville han bestämma vilka växter
som ska få vara kvar och vilka vi ska
ta bort.
I väntan på detta så får vi gärna
hålla platån ren och även stenhögarna som ligger innanför vägen ner
mot stora ängen från platån räknat.
Jag kan tänka mig att ta en kväll
eller två när vi träffas och jobbar
gemensamt, de som kan.
• Kia Ullström, Rökstensvägen
Lämpliga redskap
Busksax, sekatör, (hand-)häcksax,
motoriserad gräsröjare (med tråd eller
tretandad klinga), kratta/räfsa, lie,
presenning (för borttransport).
Det är viktigt att man samlar in det
avklippta materialet och forslar bort det
– man undviker på så sätt att återgödsla
marken och får (i bästa fall) på sikt
mindre arbete pga avtagande slytillväxt.
Avkrattningen/bortforslingen behöver
inte göras omedelbart men helst inom

en månad. Vi kom överens om att en
lämplig plats att lägga materialet (för
vidare bortforsling) var nära Tacitusvägen, strax öster om stigen.
Ovanliga växtarter kan sparas av
hänsyn till mångfalden, om dessa inte
hotar att »ta över« eller växa upp till
stora träd. För platåhusgrunden gäller
dock som nämnts att egentligen inget
bör undgå saxen – där kan man nog
arbeta med motor-röjare, också pga att
marken är tämligen stenfri och slät.
Komötet
Samma typ av underhållsröjning behöver göras vid två gravfält i området
mellan Norra Ängby Skola och Peringskiöldsvägen. Det handlar där främst
om stor tillväxt av slånskott på de nu
frilagda gravhögarna. Det är sannolikt
ett lika stort, eller tom större arbete än
i Karsvik och kräver kanske en separat
grupp av kringboende med engagemang i grönområdet Komötet.
Så slutar sammanfattningen av Mats
Hanssons PM.
Nu är jobbet igång
Först skall vi knyta fler kontakter med
kulturellt engagerade Ängbybor som
vill vara med. Vi föreslår ett möte i
tidig september. Anmäl din kontaktadress på e-mail till hanserik.j@telia.
com eller via telefon 08-37 02 22 /
0708-97 02 22 så att vi kan informera
dig om dag och tid.
• Hans Erik Jonsson
Det är redan röjt
vid platåhuset
Efter att artikeln skrevs har sedan
ett gäng på åtta personer träffats och
röjt vid Tacitusvägen och platåhuset
för att få det fint och dessutom ge fri
sikt inför arkeologidagen och guidningen där den 29 augusti. •

Välkomna till Norra Ängby!
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 boendet 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.
Om du har tid och möjlighet, kom gärna förbi på en fika i vår nya lokal på
Bergslagsvägen 260 vid Islandstorget, fd Belysningshuset.

Mikael Flobecker
Fastighetsmäklare
070-782 00 15 / 08-728 22 15
mikael.flobecker@bjurfors.se

Egilsvägen

Beckombergavägen

Miklagårdsvägen

Rökstensvägen

Hildebrandsvägen

Egilsvägen

Beckombergavägen

Jomsborgsvägen

Några vårförsäljningar i Norra Ängby
Stolpevägen

Rökstensvägen

Ottarsvägen

Hildebrandsvägen

Beckombergavägen

Ruriksvägen

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

Lodbroksvägen
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Passa på den 4 september:

Slottsträdgårdsvisning!
Sveriges Pomologiska Sällskap
och trädgårdsantikvarie Maria
Flinck visar lördagen den 4 september klockan 14 resultaten av
förra årets träd- och växtundersökning av vad som idag finns kvar
av den tidigare så stora trädgården. Samt kanske ger information
om vad som kan komma att hända
i och med trädgården.

S

tora Ängby Gård har haft en fin
trädgård sedan 1685. Det som
fortfarande finns kvar i dag är
gamla fruktträd, både äpplen, päron,
körsbär, rotäkta plommon och krikon,
samt hassel. Maria Flinck berättar om
trädgårdens historia och visar vad som
framkommit vid den tidigare undersökningen av de gamla fruktträden.

Samling sker uppe vid slottet.
Ytterligare info kan du
få av Görel Kristina
Näslund, 08-96 60 20.
Maria Flinck
Etnolog och trädgårdsantikvarie. Har mest
arbetat med historisk
forskning och fältinventering av folkliga
trädgårdar i Stockholm,
Södermanland och Småland. Fick Augustpriset
1995 för Tusen år i
trädgården – från
sörmländska herrgårdar
och bakgårdar, Torekällbergets
museum & Tidens förlag. •
Planskissen här bredvid kommer från förra
årets undersökning och fanns i NÄT 09 nr 2.

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

hela vägen

sin energi från soluppvärmd utomhusluft 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.

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

en luftvattenpump utvinner

du kan komplettera

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.

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 ljudisoleringsfunktion. En utredning gjord av Energimyndighetens visar
att man med isolerglas på årsbasis uppnår en mycket hög
besparingseffekt.

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.

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
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Spännande fynd från 1939:

Gravfältskartan över Björklund

Den återfunna gravfältskartan.

År 1939 grävdes en grav i RAÄ
62, Björklunds hage! I NÄT 2009
beskrev jag och Bengt Windelhed
strövtåg på detta gravfält – på
jakt efter en ristning, som vi
tyvärr inte fann!

G

ravfältet R AÄ 62 har enligt Fornminnesregistret 65
registrerade anläggningar.
Inför Bromma Hembygdsförenings
och Stadsmuseets uppsättning av en
ny fornminnesskylt på gravfältet vid
Bällstavägen kommande höst har
antikvarie Barbro Århem letat efter
uppgifter i museets arkiv. Hon fann en
fin gravfältskarta, som förhoppningsvis
kan återges på skylten. Vidare fanns en
teckning och profilritning över en grav
på gravfältet, som grävdes i juli år 1939
av Nils Lagerholm och Hans Hansson. Det framgår av teckningen att
graven hade ett brandlager och i detta
fanns lerkärlsskärvor och järnspikar.
Det är tydligen alla fynd. Järnspikarna
kan tyda på att en kista eller liknande
brändes på bålet.
Något förvånande är att i den enda
sida text, som påträffats av en maskinskriven rapport från troligen 1940-talet
(resten av sidorna saknas), framgår att
torpet Björklund på kartan benämns
»båtsmanstorp« och att det »ursprungligen legat under Råcksta gård i Spånga

»Karta över grav nr 8 på gravfältet 150 m NV om Stora Ängby, Bromma förs, Stockholm.
Undersökt 13 - 17 juni 1939 av Nils Lagerholm och Hans Hansson.«
18
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socken«.
Att torpet varit båtsmanstorp
tidigare, är inte känt. Frågan är om
kartritarna har fått fel uppgifter – eller
om Björklundstorpet verkligen har
varit ett båtsmanstorp. Finns det några
läsare i Norra Ängby, som kan verifiera
Stadsmuseets uppgifter?

Det framgår vidare att år 1922
redovisades 56 mer eller mindre tydliga
fornlämningar på en fornlämningskarta. År 1939 röjdes gravfältet och
då kom ytterligare tolv fornlämningar
fram. Flera är låga stensättningar/
gravar. Av rapporten framgår att i sydsluttningen finns troligen ytterligare ett

antal fornlämningar. Där Bällstavägen
– anlagd omkring eller något före 1675
– går fram har antagligen fornlämningar funnits som förstörts, när vägen
anlades. Gravfältet finns ju på ömse
sidor av vägen. Se gravfältskarta och
teckning över den utgrävda graven!
• Nils Ringstedt

Den överväxta grav »åtta« ligger väster om Bällstavägen bland flera mycket stora och snårbevuxna högar. Graven är åtta meter i diameter och
0,2 meter hög. Besök gärna dessa fina gravar – men då i brytningen mellan vinter och vår innan växtligheten i skogen kommer igång! Och kom
gärna till hembygdsföreningens avtäckning av ny skylt vid Björklundsgravfältet men på östra sidan av Bällstavägen – den 9 september 15.00!

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.

OK!

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
•

OMBYGGNAD
PLATTSÄTTNING

Löpande bokföring • Årsbokslut/årsredovisning
• Deklarationer • Skattekonsultationer –
vi hjälper småföretag i Västerort och skapar

Ordning & Reda i Bokföringen!

Välkommen till 10%
på alla
vår utställning & butik!
varor m

Praktiskt & bekvämt med en redovisningsbyrå i närheten –
vi både bor och arbetar i Norra Ängby på Runstensvägen 15.

ed
medlemskort!

Välkommen till

Teri Redovisning HB

Bergslagsvägen 268 - 270 (nb, bakom Tempo)
Öppet: mån-fre 10-18, lör: 11-15
Tel 57 97 11 01

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
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Ninni Olovsdotter Schulman:

Ängbys deckardrottning
Kriminalromanen om lokalredaktören i Värmland växte fram i tankarna under joggingturerna runt
Kyrksjön. Vännerna i Norra Ängby
hjälpte till med barnpassningen
under helger och kvällstimmar vid
datorn.
– I nästa bok har jag tänkt ta med
mer av Norra Ängby, säger deckardebutanten Ninni Schulman.

D

et höll på att sluta illa. Ninni
Schulman som sedan barndomen drömt om att bli författare gjorde slag i saken och började
skriva frenetiskt på fritiden. När 60
sidor av manuset var klart våren 2007
kraschade emellertid datorn och luften
gick ur henne.
– Det var fruktansvärt hemskt, en
tomhetskänsla. Jag hade inte gjort
någon back up.
Ninni Schulman som då arbetade
som journalist på Expressen lade
skrivandet på hyllan. Ända tills hon
började drömma på nätterna om centralgestalten i boken, lokalredaktören
Magdalena Hansson, den försvunna
Hedda och de andra rollinnehavarna.
Sakta men säkert tog storyn form igen.
På ett annat sätt än förra gången.
– Det blev faktiskt bättre.
Ninni Schulman, som också skrivit
för Ängbytidningen, har vissa likheter
med huvudrollsinnehavaren i boken
eftersom hon är uppväxt i Lesjöfors,
inte långt från Hagforstrakten där
händelserna utspelar sig. Hon var till
och med lokalredaktör där precis som
Magdalena Hansson. Och det framgår också att Magdalena har haft hus i
Norra Ängby innan hon flyttar hem till
Värmland. Men där upphör likheterna.
Hon är inte skild utan alltjämt gift med
en av Schulmanbröderna Niklas och
mamma till Sven och Signe.
Egentligen var det en slump att det
blev en deckare. Ninni Schulman hade

rapporterat från en
rättegång om trafficking
i Hagfors och så hade hon
embryot till en idé.
»Flickan med snö i håret«
som kom ut den 11 augusti
handlar bland annat om handel
med utländska tonåringar och
mystiska försvinnanden. Det
är en nagelbitare hon
fått till. Det är driv och
tempo i berättelsen och en
spännande intrig. Ninni
Schulman kommer aldrig
att glömma den där dagen
i februari förra året när
förlaget började öppna för en
kontraktsskivning.
– Jag kom ihåg varenda steg
jag tog när mobilen ringde
på redaktionen.
– Det var som att vinna på Lotto!
Och lika fantastisk var känslan häromdagen när hon fick se sin skapelse
hos Klackenbergs i Vällingby.
Men boken har inneburit en
uppoffring för både henne och övriga
familjen.
– Hon har varit lite inåtvänd emellanåt. Vi har hört henne fnissa plötsligt och sett henne gå omkring och
tänka på vissa scener, intygar maken
Niklas.
Ninni Schulman medger att hon
uppträtt lite frånvarande emellanåt.
Bästa skaparstunderna har varit ute
i joggingspåret i skogen eller runt
Kyrksjön.
– Och så förstås därhemma, tittandes ut genom fönstret på körsbärsträdet.
Men utan vänliga grannar och
vänner hade boken kanske aldrig
blivit av. Som småbarnsförälder utan
anhöriga i Stockholm tvingades Ninni
pressa skrivandet på all sin lediga tid.
Hennes beslut några åt tidigare
att blogga för Allt om barn (idag
20

Ninni Schulman kan äntligen sjunka ned i
soffan och kalla sig författare.

finns bloggen på www.mama.nu) gav
visserligen skrivenergi men dygnet är
begränsat.
– Dagisföräldrar ställde upp oerhört. Mina barn fick vara hos kompisar
många kvällar och helger när jag satt
och skrev. Och väldigt många har stöttat mig och fråga hur det går.
Hon fick också låna Bonniers skivarstuga på Gotland under en vecka och
när det knöt sig ordentligt tog hon in
på ett hotell i Uppsala i fyra dagar och
bara skrev.
Nu är Ninni Schulman frilansare
och kan ägna ännu mer tid åt skrivandet. En andra bok om Magdalena
Hansson är beställd av förlaget. Då
kanske en del av oss känner igen oss i
boken.
– Jag har tänkt låta Norra Ängby
vara med lite mer nästa gång, avslöjar
Ninni Schulman innan barnen börjar
borsta tänderna och jag smyger i väg
i skymningen i det (förhoppningsvis)
lugna Norra Ängby.
• Mikael Kindbom
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Överaskningsstart:

Långt kalas!
En 5,2 meter tårta serverades barnen på Norra Ängby skola i samband med skolstarten onsdag 18 augusti. Barnen i årskurs 3-5 som ingår i
gruppen Kompassen visste ingenting om vad som väntade i deras korridor. De blev glatt överraskade och jublade jättemycket, berättar fritidsledaren Fredrik Eneroth som hjälpte till att laga till tårtan och servera den tillsammans med övriga personalen. Tårtan bestod av grädde,
banan, strössel och vaniljsås på en botten av sockerkaka. Det var första gången som en terminsstart firades på detta sätt. – Vi firar ju alltid
avslutningar – men aldrig inspark. Vi tänkte att vi skulle vända på det, säger fritidsledaren Annika Trägårdh. • Text & Bild Mikael Kindbom

Gateau öppnar brödbutik 2/9 vid Ängbyplan.
Välkommen!
www.gateau.se Tfn. 08 37 25 11
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Hantverkshjälp
• 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
• 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

Bra att ha:

Ditt medlemskort 10
När du betalt medlemsavgiften på
200 kr för 2010 går du till Fjelkners Brommamäklarna på Ängby
Torg och får årsmedlemsdekal
för 2010 klistrat på ditt kort. Då
gäller det för medlemsrabatter
och övriga förmåner enligt följande lista under 2010. Du som var
medlem 2006 och ännu inte har
hämtat ut jubileumsboken - gör
det på samma plats.
Medlemskortet = förmån!
Som medlem får du rabatt
hos en del av våra handlare i
närheten.
ArtGlobe
När dina konstverk behöver inramningar av högsta kvalitet. Ove Carlson
på Ängby Torg ger dig 15 % på arbete
och material! OBS: öppet torsdag - fredag 11-18, lördag 10-15: 37 50 30.
dialect bilradio och alarm
På nya bilar med originalfjärrkontroll får
du monterat larm till medlemspris! Ring
butiken för pris: 87 77 50.
Ängby Kakel
Med uppvisande av medlemskortet får du

Vill du vara med
denna spalt med ditt företag?
Ring Nalle på 070 - 712 59 47
och boka 4 ggr/år för 500 kr!
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10 % på samtliga varor i kakelbutiken vid
Islandstorget/Bällstavägen, 57 97 11 01.
Ängby Slott
Visa upp ditt medlemskort för slottsfrun 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 beställningsarbeten) 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, Rökstensvägen 11, 87 22 59.
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Se till att få föreningens

Nyhetsbrev!

Du får Norra Ängbytidningen fyra
gånger per år. Däremellan kommer
fortlöpande nyhets- och annan
info per mail med vårt Nyhetsbrev. Detta håller dig uppdaterad
med vad som är på gång i din
omgivning och i vårt närområde.
Dessutom får du aktuella månadsrapporter från Grannsamverkan
om inbrott och annat bus från vår
närpolis och även varningsbrev
när så behövs. Allt detta för att
du skall känna dig tryggare i ditt
boende här i Norra Ängby

M

en vi har ett problem och
det är att vi bara har ca 550
e-postadresser till dig och
dina grannar. Vi borde ju ha minst
1 500 adresser!! Du som läser detta
och inte får våra mail, prenumerera
direkt på vår hemsida www.norraangby.se Där fyller du i både namn
och e-postadress.
Grannsamverkans nyhetsbrev upphör
Du kommer i fortsättningen att få
grannsamverkans nyheter och information via trädgårdsstadsföreningen.
Grannsamverkan går upp i föreningens
medlemsaktiviteter och blir nu en del
i Norra Ängby-utskicken. Ingen info
försvinner, snarare utökas den och
uppdateras så fort det händer och sker
något. Då kommer vårt mail!
Får du inga mail fast du anmält dig?
Tror du dig vara med på prenumerationslistan men saknar brev från oss de
senaste månaderna, kan det bero på att
vi har en inaktuell e-postadress till dig!
Gå för säkerhets skull in igen och gör
om din prenumeration på vår hemsida.
Eller också har du en e-postadress
som kräver tömning av inboxen när den
är full! Töm den då och då, för annars
studsar våra brev tillbaka och du är inte
välinformerad och uppdaterad!
• Hans Erik Jonsson

t

Norra Ängby Tidning
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

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.

Nalle Remnelius form & annons

Hantverk och tradition i tiden.

Claes Glinning • Affärstider: tis - tors 10 - 18, fre 10 - 15
Runstensplan - Långskeppsgatan 7 - 168 53 Bromma Tel 37 06 34
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N o r r a Ä n g b y Tr ä d g å r d s s t a d s f ö r e n i n g s m e d l e m s t i d n i n g

Kalendern september – november

NÄT = Trädgårdss t adsföreningens ar rangemang. ÖVR = Ö v r iga ar rangörer.
ÖVR • Historien om
Stora Ängbys trädgård
Lördag 4 september kl 14
Stora Ängby gård har haft en fin
trädgård sedan 1685. Det som är
kvar i dag är en s k stadsdelspark.
Här finns fortfarande gamla fruktträd: äpplen, päron, körsbär, rotäkta
plommon och krikon, samt hassel.
Trädgårdsantikvarie Maria Flinck
berättar för oss om trädgårdens
historia och vi tittar närmare på de
gamla fruktträden. Samling uppe vid
slottet. Ytterligare info kan du få av
Görel Kristina Näslund på 08-96
60 20. Arrangör: Sveriges Pomologiska Sällskap.
ÖVR • Fornminnesskyltsinvigningar
1: Torsdag 9 september kl 15
avtäcks skylt nära Bällstavägen mitt
emellan Hedebyvägen och Vereliusvägen – inte långt från platsen för
det försvunna Björklundstorpet.
Björklundsgravfältet är från yngre
järnålder med 65 registrerade anläggningar varav 11 högar.
2: Torsdag 7 oktober kl 15
avtäcks skylt vid Lillsjöns södra
strand i Ulvsunda Gravfält med ca

femton anläggningar I kolloniområdet strax invid ligger också en
hög kallad Björns Hög. Arrangör:
Bromma Hembygdsförening/
Stockholms stadsmuseum.
ÖVR • Ljuskväll
i mörkret vid Kyrksjön
Lördagen den 18 september kl 19
Se annons nedan! Välkomna! Gratis.
ÖVR/NÄT • Familjedag
på Ängby Torg
Lördag 25:e sept 11-15
Med aktiviteter av olika slag bl a
karaoke, loppis, lotterier...
• Loppisen
Vill du vara med och sälja på loppis anmäler du dej till Birgitta på
Torghörnan mobil 0708 - 35 11 72.
Det kostar 50:- att vara med. Avgiften betalas vid anmälan till Birgitta.
Ta med eget bord.
Anmäl dig och dina barn till
• Ängbyloppet
Knatteloppet startar kl 13.30. Barn:
kl 14.00 och Ungdom/Vuxen kl
14.30. Prisutdelning klockan 15.00.
Anmälan gör du till Anna Karin
Ekholm på mail: annakarinekholm@hotmail.com eller mobil:

070-721 30 53. Anmälningsavgift/
barn 20:ÖVR/NÄT • Second Handförsäljning
i Stefanskolan
Lördag 25 sept kl 11-14
+ Söndag 26 sept 10 - 13:
Allt 50%!
Vill du sälja grejor anmäler du
dig till Christina Kullenberg för
att få din säljkod: christina.kullenberg@stockholm.se eller på mobil
070 - 247 60 87. NÄT försäljer kaffe
och korv.
NÄT • Äppelsöndag
söndag 10 oktober kl 11-15
Sedvanlig, men härlig söndag vid
slottet. Kafé, korv. Pomolog, musteri, knallar. Lämning av äpplen till
2012 års Norra Ängby Destillerade
Äpplen.
Läs på sidan tre hur du kan göra
för att lämna dina handplockade
äpplen på söndagen.
Du som vill vara med som knalle
anmäler dig till Carola - Se kontaktuppgifter i redrutan. Har du kontakter utanför Norra Ängby som vill
vara med - förmedla dom också till
Carola. •

En Ljuskväll i mörkret vid Kyrksjön
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
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