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Trettio år 
med »Gurkan«
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Hänt sedan sist
Inledare:

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

Nu är det hög tid att rensa bort 
äppelskrutten som hänger kvar på 
träden. Jag menar inte de vinter-
äpplen som hänger kvar utan de 
ihopskrumpnade »äppelliken«. De 
är s.k. fruktmögel och om man 
inte tar bort det nu så smittas 
den övriga äppelskörden i vår och 
all frukt ruttnar bort hängandes 
på trädet. Lägg inte dessa äpplen 
i komposten utan släng dem i en 
säck och frakta bort till Lövsta 
eller Bromma återvinningscentral. 

Jag fick mask i nästan alla mina 
plommon i år. De går ju att äta 
ändå, men känns lite äckligt. Det 

är en plommonstekel som lägger ägg 
redan i blomman och i kartet som 
sedan utvecklas till masken. Jag fick 
rådet att ta bort alla angripna plom-
mon och slänga i en säck. Detta för att 
masken inte skall kunna krypa ut när 
plommonet faller till marken. Masken 
övervintrar i marken under trädet. Om 
man täcker marken med en pressning så 
hindrar man stekeln på våren att krypa 
upp och lägga nya ägg i blomman. Jag 
efterlyser nu några andra bra tips att få 
bukt med bladlöss, steklar, mögel och 

annan ohyra i trädgården. Ni kan väl 
skriva till mig eller tidningen så kan vi 
publicera dem på hemsidan och i nästa 
tidningsnummer.

80-årsjubileum
Sedan sist har styrelsen haft styrelsemö-
ten men också ett diskussionsmöte på 
slottet. På styrelsemötena har vi bland 
annat diskuterat kring en almanacka 
med typiska bilder ifrån Norra Ängby.  
Almanackan delas ut till alla betalande 
medlemmar och det finns chans att 
köpa för dem som inte är medlem-
mar. Detta gör vi som ett startskott på 
föreningens 80-årsjubileum.

Parkplan
Styrelsen, med stöd av kulturmiljö-
gruppen, har skickat in synpunkter på 
den parkplan som Stockholm Stad pre-
senterat för vårt område. Vi framförde 
att det är viktigt att grönstråken beva-
ras i nuvarande omfattning även vid en 
förtätning av området. Vi vill också få 
en historisk återkoppling genom att bi-
behålla och där det är möjligt komplet-
teringsplantera alléträd av den typen 
som fanns från början i området. Detta 
för att stärka områdets karaktär.

Glögg på julmarknaden
Till julmarknaden på slottet kommer 

vi att sälja glögg gjord på de äpplen 
som lämnades in på äppelsöndagen. 
«Calvadosen« ligger sedan två år på 
lagring och blir färdig till våren. Vi 
söker någon föreningsmedlem som vill 
förvalta denna skatt, så att vi kan få nya 
omgångar med Calvados framöver.

Valberedningen söker intresserade
Vill du ta tag i uppgiften ovan, eller på 
annat sätt bidra till föreningens verk-
samhet, är du välkommen att höra av 
dig till oss i styrelsen eller till valbered-
ningen, som gärna tar emot dina för-
slag på nya ledamöter och funktionärer.

Möte på slottet
Styrelsen bjöd in alla funktionärer 
till en diskussionsträff på slottet en 
eftermiddag i slutet av oktober. Det 
var inte så många som kom. Vi som var 
där samtalade och diskuterade kring 
några viktiga frågor rörande förening-
ens nuvarande liv och fortlevnad. Dessa 
frågor var bland annat: Hur kommu-
nicerar vi med medlemmarna?, Vad är 
föreningens mål?, Hur kan vi locka nya 
medlemmar till föreningen? Hur får 
vi både nya och gamla medlemmar att 
delta på våra aktiviteter samt i fören-
ingens övriga arbete? Den sistnämna 
frågan är mycket viktig eftersom utan 
ett deltagande så tappar föreningen sitt 
existensberättigande. 

Sven Rygart började mötet med att 
visa en del diagram på medlemsantalet 
över en längre tidsperiod, hur väl våra 
riktade medlemsbrev samt inbetal-
ningskort hade slagit ut. C:a två tredje-
delar av de boende i Norra Ängby är nu 
medlemmar i föreningen. Bäst respons 
fick brevutskicket bland dem som bor 
i enfamiljshus, medan vi hade svårt 
att attrahera nya medlemmar bland 
hyresgästerna i flerbostadshusen. Det 
finns ca 1600 bostäder i Norra Ängby 
inklusive flerbostadshusen.

I föreningens stadgar kan man läsa 
att vårt mål/syfte med föreningen är: 
att verka för en trivsam boendemiljö, 
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främja goda kontakter boende emellan 
och tillvarata gemensamma intressen.

Detta görs bland annat genom 
våra olika aktiviteter så som Midsom-
marfirande, Gökotta, Barnens Dag, 
Äppelsöndag, Julmarknad och Grann-
samverkan.

Kulturmiljögruppen försöker be-
vaka olika byggplaner och annat som 
kan påverka områdets karaktär. Grup-
pen försöker främst föra fram goda 
exempel och svara på de remisser och 
yttranden som stadens lägger fram för 
vårt område. 

Delaktig
Vi hade en lång diskussion om hur vi 
kan locka medlemmar att vara aktiva i 
föreningens arbete. Olika förslag fram-
lades, t ex att återinföra medlemsför-
månen med rabatt på trädbeskärning. 
Denna och andra förmåner var vanliga 
i föreningens begynnelse och fram till 
för ca tjugo år sedan.

Du som har några förslag eller 
önskningar på förmåner liknande 
denna, kan kontakta styrelsen via mail 
eller med ett brev.

Mötet slutade med en diskussion 
kring hur vi, för att prata marknadsfö-
ring, skall »stärka föreningens varu-
märke« med exempel som bildekal och 
en egen slogan.

 Sammantaget finns det goda idéer 
om hur föreningen kan vidareutveck-
las och utöka våra verksamheter. Har 
du nya idéer eller vill ta tag i någon 
hjärtefråga, är du alltid välkommen att 
kontakta mig.
• Anna Karin Ekholm

2011 fyller Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 80 år.
Det vill vi fira med att bjuda er medlemmar på den här alldeles egna lokala almanackan.

Den består av en färgbild för varje månad. Samtliga motiv är från Norra Ängby.
Vår lokala fotograf Doris Beling, som bland annat tog bilderna till vår 75 års jubileumsbok,

har fotograferat allt ifrån slottsängen till pulkaåkande barn och midsommardans.
Almanackan, som är formgiven med bilderna ovanför själva kalendern med särskild plats

för anteckningar, kommer att delas ut till alla medlemmar, men trycks i tillräckligt
många exemplar för att den ska kunna erbjudas till försäljning till de som 

kanske flyttat ifrån Norra Ängby eller andra som känner för området.
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Äpplen samlades in på vår årliga 
Äppelsöndag. Det blev en del lådor 
och kassar som vi åkte vidare med 
till Norrtelje Brenneri.

Där har nu glöggen gjorts i 
ordning och vi har hämtat 
hem den lagom till jul-

marknaden på slottet söndagen 1:a 
advent/28:e november. Alkoholhalten 
är på 1% och kommer från den »Cal-
vados« som för närvarande ligger på 
lagring i Lohärad, för att ge den rätta 

Ängby Äpplet
– Vid Äppelsöndagen förra året tyckte jag att 
det skulle vara kul att erbjuda ett smycke i 
form av ett äpple. Det blev »Ängbyäpplet«.
Det säger Sanna Bosrup, 29, civilingenjör 
som bor i Traneberg. Sanna har behov av 

att vara kreativ på fritiden och pyssla med 
händerna, det blev smycken. 

Julmarknad på slottet
Välkommen i advent:

äppelsmaken. I övrigt är innehållet 
klassiska glöggkryddor och mustade 
äpplen. Det finns 300 flaskor, först till 
kvarn är det som gäller och en flaska/
kund. Glöggen säljs för 50:-flaskan.

Köpte du inte glöggen förra året ska 
du passa på nu i år – den är väl värt sitt 
pris. Ett litet tips: har ni glögg kvar till 
sommaren så är den läskande i värmen 
med lite is i.

Engiaby Glögg
Namnet »Engiaby Glögg« har sin 
förklaring; Norra och Södra Ängby 
är byggda på mark som tillhört Stora 
Ängby Gård. Gårdens föregångare 
var byn Ängby, nämnd i en källa från 
år 1315. I en originalhandling från år 
1409 skrivs byn som »Engia by«.

Tack till er alla som lämnade äpplen 
till årets glögg!

Här bredvid ser du vad som erbju-
des uppe på slottet. Väl mött på Jul-
marknaden! 
• Krister B
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Det är något speciellt med Norra 
Ängby. Något som gör att vi 
stannar kvar här i genomsnitt 18 
år. Och flyttar vi beror det ofta 
på saker som vi inte riktigt hade 
planerat – en skilsmässa eller 
ett nytt jobb. Områdets karaktär 
är så unikt att det har klassats 
som riksintresse. Det innebär att 
makthavarna pekat ut den här 
miljön som viktig att bevara i sina 
huvuddrag.

Vi har anledning att vara stolta 
över vårt bostadsområde. Och 
rädda om den unika gemenska-

pen och «Ängbyandan«. Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening är den samlan-
de kraften här i området där vi skulle 
vilja se dig medverka.

Utan vår förening hade det sanno-
likt inte blivit något midsommarfirande 
i Björklunds Hage, ingen Äppelsöndag, 
inget Ängbylopp, eller Torgfester, en 
egen tidning fyra gånger om året och 
mycket mer.

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

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

www.ArtGlobe.se

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

Påverka vårt område 
Har du lust att vara med:

hetsägare i Norra Ängby som vill 
värna riksintresset. Och vi jobbar nära 
Grannsamverkan.

Det har funnits önskemål om 
gemensamma upphandlingar av allt 
ifrån energianläggningar till trädgårds-
produkter och listan skulle kunna göras 
lång på hur föreningen skulle kunna ta 
nya steg.

Men vi behöver bli fler för att över 
huvud taget kunna bedriva verksamhe-
ten på den nuvarande nivån.

En ny styrelse ska väljas om några 
månader och den bör bli större än i 
dag. Det saknas skribenter till tid-
ningen. Nästa års jubileumsfest kräver 
kreativa festfixare.

Någon annan belöning än en härlig 
gemenskap och en årlig fest kan vi inte 
erbjuda men vi tror att det räcker. Vi 
tror på en ljusnande framtid i Norra 
Ängby. (Se vidare sidan 16 – reds anm.)
• För Norra Ängby Trädgårdsstads-
förening, Mikael Kindbom

Att fira midsommar 
är ingenting som sker per automatik!

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 
söker dig som har intresse av att engagera 

dig i en framtid för föreningen!

Föreningen som bildades för 80 år 
sedan för att samordna uppbyggnaden 
av området har sakta men säkert bytt 
karaktär. Vi är inriktade på gemen-
samma aktiviteter som samlar män-
niskor över generationsgränserna och 
bevakar era intressen.

Vi har på senare tid börjat agera 
remissinstans gentemot kommunen i 
frågor som rör området.

Vi samarbetar med kulturmiljö-
gruppen som tar fram fakta för fastig-

Dansbanan på 75-årsjubelkvällen
vid Karsviks Hage, augusti 2006.

Trädvårdskurs arrangerad 
av Miljöhistoriska gruppen.



Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

6

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!

Alla älskar »Gurkan« 
Han trodde på revolutionen. Men 
insåg att världen bara kan föränd-
ras genom våra barn. 

– Jag söker upp pojkarna i 
riskzonen och så slösar jag med 
reservationslös kärlek.

Ängbybarnens egen gurka 
fritidspedagogen Gunnar Rosén 
berättar om varför han är så 
bullrig, sina rockband och hur han 
träffade sin blivande fru på Norra 
Ängby skola där han varit i 30 år.

I snart tre decennier har Gunnar 
Rosén, nu 57 år gammal, varit 
fritidspedagog på Norra Ängby. 

skola. Han är inne på sin tredje långhå-
riga period och i kombination med sitt 
lite tunna skägg påminner han kanske 
lite om en övervintrad hippie. 

Så växte han också upp på 60-talet 
och drogs med i vänstervågen. 

– Jag trodde faktiskt på revolutio-
nen, erkänner han.

Han var aldrig medlem i FNL-
rörelsen men han demonstrerade mot 
USA krig i Vietnam och kämpade för 
almarna i Kungsträdgården..

– I Almstriden segrade vi och fick 
ett hopp, minns han.

Men »Gurkan« som han kall-
lats allt sedan en elev vid namn Johan 
Flobecker (senare känd fotbollsspe-
lare) uppfann öknamnet 1981 började 
drömma om en annan oblodig och mer 
långsiktig revolution – att påverka det 
uppväxande släktet.
– Children of the future generation – jag 
ville få mina barn att bli schyssta och 

sedan skulle de överföra det på sina 
barn, förklarar Gunnar Rosén.

Eftersom »Gurkan« haft hand 
om båda mina barn borde jag känna 
honom väl. Men att som förälder 
komma med andan i halsen vid halv 
fem-tiden och försöka överrösta alla 
barn inbjuder inte till djupare dialoger.

– Men jag brukar faktiskt sitta med 
många föräldrar och snacka musik och 
sport, invänder fritidspedagogen själv 
som givetvis är Hammarbyare så söder-
kis han är.

Men den här stunden när klockan 
närmar sig sex på kvällen får jag ha 
P-gårdens egen profil för mig själv i ett 
rum på övervåningen i tvåvåningshuset 
där han huserar sedan det här läsåret. 
Han kryper upp i soffan och berättar 

öppenhjärtigt om sitt liv. Till exempel 
om hur han drömde om att bli rock-
musiker men inte gjorde allvar av det 
förrän vid 40.

– Första bandet var riktigt amatör-
mässigt, målet var en spelning vilket 
det blev genom en fest som vi ordnade 
och sedan upplöstes vi.

Temat för hans band, det senaste 
hette faktiskt Herr Gurka, är svenska 
tolkningar av pop- och rocklåtar. Och 
många av oss är vi som sett honom 
plocka fram gitarren och riva av några 
låtar med barnen. P7-Rock skrev han 
tillsammans med barnen.

– Jag spelar med barnen hela tiden. 
Jättemånga barn som börjat spela gitarr 
har jag påverkat.

Gunnar Rosén insåg snabbt att 

Fritidspedagog i Norra Ängby skola:

Gunnar Rosén har skapat en mycket speciell kontakt med barnen på Norra Ängby skola.
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han skulle arbeta med barn. Han var 
scoutledare i sin ungdom och läste in 
sin fritidspedagogutbildning i Kalmar. 
Han hade bestämt sig för att jobbet 
måste ligga nära hans hem på Söder 
och föreståndare ville han inte bli. 

– Och så blev det ett vikariat som 
föreståndare i Norra Ängby, skrattar 
han.

På fritiset i den röda byggnaden på 
stora skolgården, eller rättare sagt på 
en personalfest, träffade han Karin, 
sin livskamrat och fick Jonas, Lisa 
och Sara som in dag är 23, 28 och 29 
år gamla. «Gurkan« medger att det 
blir prat om nedskärningar och ledar-
skap vid frukostbordet med frun som 
numera är fritidspedagog på Söder-
malm. 

1993 var ett slags brytpunkt då 
den ekonomiska krisen ledde till stora 
nedskärningar i skolorna. Men Inger 
Karlsson, som dog mycket tragiskt i 
sjukdom för några år sedan, kom på 
tanken att sätta sexårsverksamheten 
som inleddes vid den tiden tillsammans 
med ettor och tvåor. Och så kunde 
man öka klasserna efter hand som 
barnen mognade och blev större.

– Rektorn tände på det direkt och 
vi fick åka till Sävar i Umeå och bo på 
hotell och studera hur de genomfört 
det där. De tio följande åren fram till 
2005 var de roligaste jag haft.

Gunnar Rosén tycker att klasserna 
är för stora idag.

– Det är därför jag inte velat bli 
lärare. 27 barn i samma klass fungerar 
inte. Då är det mycket friare när de är 
på fritis.

Långt ut på skolgården hörs »Gur-
kans« röst när någon elev inte riktigt 
gör som han eller hon blivit tillsagd. 
Kollegerna har vant sig vid det och för-
äldrarna gör det efter viss tillvänjning. 
Och barnen går från att känna sig lite 
förvånade över röstläget till att älska sin 
fritidsledare.

– Jag är en ganska bullrig person 
men ska man få 25 barn att lyssna 
måste man höja rösten. Fast det där har 

nog kommit med självförtroendet.
Men även bullrigheten har sina 

gränser. Det finns en regel som Gunnar 
Rosén och hans kolleger skapat. Om 
någon ur personalen har en dålig dag 
och kommer lite snett med ett barn så 

P7-gården bestod bara av en byggnad 
och 20 barn när »Gurkan« kom till skolan. 

Nu är där 170 barn.

«Någonstans i Stockholm 
uti Sveriges land 
Där finns det några barn, 
de är ledsna ibland 
Men nästan alltid glada, 
dom skrattar och ler 
Arbetar och leker, 
lär sig mer och mer 
På världens bästa skola 
på P7 förstås 
Vi ritar och vi målar 
och vi bråkar och slåss”.

Då – 1979 – var det tjugo barn och 
ett hus på det som kallas P-gården. 
Numera är det huset rivet och ersatt 
av tre hus där 170 barn samsas om 
utrymmena. Men »Gurkan« blir lyrisk 
när han tänker på omgivningarna runt 
skolan som han lärt sig älska med åren.

– Att vara ute så mycket som vi 
kan är fantastiskt, man kan inte ha det 
bättre som barn.

Favoritplatser?
– Snorreängen bort mot Ryssmuren 

är nog favoriten. Och så Kyrksjön för-
stås. En gång simmade jag och några 
över till andra sidan. Det gör jag nog 
inte om. Och så tar vi med oss deg och 
krok och fångar rudar som barnen blir 
jättelyckliga av men som man inte kan 
äta.

får någon annan ta över.
Gunnar Roséns ögon glimrar till 

alldeles särskilt när han talar om barn i 
riskzonen. Han beskriver hur han tagit 
till sig av den kände Skå-Gustafs teo-
rier. Här har han verkligen sitt hjärta. 
Men finns det sådana barn i Ängby?

– De finns överallt och jag kollar in 
dem direkt när de börjar. Jag ser pojkar 
och ibland flickor som inte har det 
riktigt bra. Skå-Gustaf sa att man skulle 
»idiotälska« dem. Och när jag slösar 
med reservationslös kärlek i kanske ett 
år så tar jag till mig dem och de lär sig 
tycka om mig och få förtroende för 
en vuxen. Dessa barn är färdigskällda 
redan när de fyllt fem.

Och det händer att »Gurkan« får 
en bekräftelse på att taktiken lyckats 
när ha långt senare springer på dem i 
vuxenlivet.

Forts på nästa sida

Ur P7-Rock
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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, en 

grafisk formgivare och en receptionist 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

För barnen är Gunnar »Gurkan« 
och inget annat. Ibland höjer han rösten 

men ingen protesterar.

– För tio år sedan träffade jag en 
tidigare elev som skrek efter mig: 
»Gurkan, vet du vad? Jag är gift och 
ska bli pappa och jobbar som rörmo-
kare.«

Gunnar Rosén har svårt att förklara 
varför vissa människor älskar barn så 
intensivt. En del har den där lägg-
ningen och en del inte. Så är det bara.

– Min mamma hade tio syskon uppe 
i Lappland och där talade man  om att 
vara »barnkär«.

Gunnar Rosén kommer att vara 
Norra Ängby skola trogen till pensio-
nen. Det är redan bestämt.

–Jag kan inte vara »Gurkan« någon 
annanstans.

Han har redan gått ner till fyra-
dagarsvecka och kan tillbringa lång-
helgerna i ladan på Husarö som han 
renoverat till åretruntboende. Där är 

han oftast ensam utom på somrarna 
och han älskar det livet.
• Mikael Kindbom • Foto: Doris Beling

Forts från föregående sida
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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

Så var det dags att sätta upp 
ytterligare en skylt i Norra Ängby. 
Det var den 9 september i Björk-
lunds hage invid Bällstavägen. 
Här stod tidigare en synnerligen 
medfaren skylt. Nu är den ersatt 
med den moderna variant, som 
Stadsmuseet har satt upp på 
hittills sju platser i Bromma, 
varav Bromma Hembygdsförening 
har bekostat sex.

I NÄT:3 beskrevs gravfältet. Strax 
innan avtäckningen gjorde jag och 
Bengt Windelhed en mindre in-

ventering. Bengt spårade en stensträng 
i norra delen, som vi tidigare inte hade 
uppmärksammat. Är stensträngen från 
torptiden, t ex rest av en fägata? Eller 
är den ännu äldre? 

Barbro Århem, Stadsmuseet, för-
rättade själva avtäckningen och arti-
kelskribenten berättade om gravfältet 
och övriga gravfält i närheten. Barbro 
Bergman, ordförande i hembygdsför-
eningen, höll ett litet tacktal och så 
skålade vi alla i alkoholfri cider!

Ett femtontal intresserade följde 
avtäckningen, bl a några från stadens 
nedlagda Fornminnesgrupp. Björk-
lundsgravfältet hade dock föredömligt 
röjts före avtäckningen av Stockholm 
Entreprenad. Det kan vara lämpligt att 
nämna att Hans-Erik Jonsson, som 
var närvarande vid skyltavtäckningen, 
kontaktat Bromma Hembygdsförening 
och fört fram önskemål om en ben-
sindriven röjsåg/trimmer att användas 
vid vård av fornminnen i Norra Ängby. 
Bromma Hembygdsförening beslöt 
därför att en sådan maskin skulle inkö-
pas – det finns ju också andra fornmin-
nen i Bromma, som behöver vårdas!

På skylten (se bild) är gravfältskar-
tan utsatt och också ett foto av det nu 
försvunna torpet Björklund. Det är ju 
från början av 1700-talet. Här bodde 
enligt husförhörsprotokoll 1783 en 

Gravfält skyltas!

torpare Johan Davidsson och enligt 
husförhör 1810, torparen Maths 
Lundberg. Smeden Björklund bodde 
där i slutet av 1800-talet. Några besö-
kare vid skyltavtäckningen berättade 
att de mindes en person som kallades 
Långe Anders, som bodde i torpet.

Det pågick ett arbete med en gräv-
skopa på andra sidan Bällstavägen, när 
vi kom till skyltplatsen. Grävskopan 
grävde längs med den lilla transfor-
matorstationen, som ligger där. Vi 
fick veta att stationen skulle bytas ut 
mot en större och modernare – den 
gamla fyller inte EU:s säkerhetskrav! 
Vi blev oroade av grävningen, eftersom 
gravfältet en gång också fanns, där 
nu Bällstavägen är framdragen (sedan 

1600-talet). Skulle det möjligen kunna 
finnas fornlämningar intill transforma-
torstationen. Kunde det finnas risk att 
de i så fall hotades av grävningen? 

Lyckligtvis anlände arkeolog John 
Hedlund, Stadsmuseet, till skyltinvig-
ningen. Han tog kontakt med Fortum 
och med Länsstyrelsen, som nu ska 
besiktiga platsen. John meddelade 
oss att han personligen skulle bevaka 
schaktningen och se om det är gravar, 
som kommer fram. När denna artikel 
läses finns förmodligen facit av denna 
grävning.

Gå och se på den fina skylten! Den 
ligger några meter från Bällstavägen 
och syns mycket tydligt från vägen!
• Nils Ringstedt

Hembygdsföreningen gör det igen:

Norra Ängby är numera väl skyltat när det gäller fornlämningar.
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Anteckningar efter intervju den 16 mars 2009:

Snögubbar på Bergslagsvägen!

Stina Leander har bott 
hela sitt liv i Norra Ängby!

Stina Leander föddes som Stina 
Lundberg året efter att hennes 
föräldrar, Arvid – som var målare 
– och Irma Lundberg, flyttat in 
i sitt nya egnahemsbygge. Där 
har Stina alltid bott; först med 
bägge sina föräldrar, sedan nio-
årsåldern efter faderns bortgång 
1942 – pappa Arvid omkom vid 
en cykelolycka på Tranebergs-
bron - ensam med sin mamma och 
senare i livet som gift med Stig 
(Stickan) Leander, som växte upp 
på Rökstensvägen. De träffades på 
Ängbygården, ungdomsgården på 
Tegnebyvägen.

Då som nu var det bostadsbrist 
och Stina och Stig bestämde 
sig för att bygga eget. Små-

stugebyrån hade kravet att för att bygga 
fristående hus skulle man ha minst två 
barn eller vara TBC-sjuk. Ingetdera 
stämde och att bygga radhus, som var 
så lyhörda, var för dem alldeles otänk-
bart. Mamma Irma skulle sälja huset, 
när Stina skulle gifta sig, så lösningen 
blev att Stina och Stig övertog huset 
på Åloppevägen. Bröllopet stod 1954 
och paret fick två barn,  Leif och Lena. 
Stig fick en onödig, för tidig död.

Stinas hus är ett vitmålat ett och ett 
halvplanshus med bruna detaljer. Det 
är utbyggt med ett rum mot trädgår-
den. Blomsterverandan byggdes om till 
ett rum.

I Stinas barndom fanns det barn i 
nästan alla hus. De flesta av mödrarna 
var hemmafruar. Husen intill byggdes 
alla ungefär samtidigt under 1932 – 
1933.

Bad och simning hörde till barnens 
nöjen. Bad-Pelle var bas på Ängby-
badet. Ängby simsällskap anordnade 
simskola och simtävlingar. Stinas 
granne och vän Ingegärd vann stora 
framgångar i simning. Hon blev svensk 
mästarinna och deltog i olympiaderna 

i Helsingfors och London. Ingegärd 
bor sedan 1954 i USA, men Stina och 
Ingegärd har fortfarande tät kontakt. 

Vintertid såg Pelle till att det 
fanns skridskois på Judarnängen invid 
Färjestadsvägen och vid nuvarande 
idrottsplatsen (mittemot skogen med 
Kyrksjön) på Vultejusvägen. Där eldade 
han en omklädningsstuga varm. I den 
östra delen av Karsviks hage skötte han 
också kälkbackarna, både en liten och 
den stora. Det är ungefär desamma 
som finns där idag, dock är de idag 
troligen inte lika ishala.

Man lekte i snåren bakom Tegneby-
vägen mot ängen i Karsviks hage. Den 
äldre av stugorna där, Östergården, 
kallades för Gumman Burmans stuga 
och backen förbi huset Gumman Bur-
mans backe. Från Tacitusvägen och 
ner mot Tegnebyvägen var det roligt att 
åka kälke, men risken var stor att man, 
om man inte svängde hårt mot höger, 
stoppades av stenen på vänster sida. Där 
slogs många framtänder av! Stina vet 
också att berätta att där Åloppevägen 
nu går fram, sades det att gumman 
Burman låg och klappade sin tvätt. 

Brännboll spelades på väg upp 

mot skogen från Tegnebyvägen, där 
bokarna nu växer. Man lekte också ofta 
på Judarnängen, gärna vid STORA 
stenen där och dungen därintill. Stenen 
syns inte längre, eftersom sly nu växt 
över den. Dungen var lämplig för 
kurragömma. Det var nära och lätt att 
komma dit, det var bara att gå hemfrån 
via Asmundsvägen och rätt över Berg-
slagsvägen.

Var det snö, var det roligt med stora 
snöbollar där och – förstås – snögub-
bar i den mån man hann. Bilisterna 
var väl inte alltid så förtjusta, men de 
var å andra sidan rätt så få… Själva låg 
barnen bakom snövallen och bevakade

På Judarnängen spelade vuxna 
varpa. Där arrangerades också turne-
ringar med klubbar från andra delar av 
Stockholm som deltagare.

Under kriget var hela Karsviksängen 
fylld av vedtravar. Barnen gjorde kanor 
av regnblöt lös hal bark. Barken var 
cirka en meter lång och lades omlott 
och lämpade sig därför bra för kanåk-
ning.

När spårvägen invigdes, satt man på 
vedtravarna utmed Bergslagsvägen med 
hemmagjorda flaggor och vinkade till 
kungen och övriga resenärer.

Stig, som bodde snett mittemot 
PC Jersild, lekte som liten gärna 
tillsammans med de andra barnen på 
Rökstensvägen i vad som kallades för 
Konsumskogen. Den ligger mellan 
Stolpevägen och Tempus, student-
hemmen vid Åkeshov. Konsum hade 
en liten butik på Stolpevägen 21, där 
man sålde mjölk och bröd. En dåtida 
närbutik som idag är ombyggd till 
bostadshus.

Ängby Bio fanns i den byggnad 
som idag hyser Stefanskolan och ägs 
av SISAB, i hörnet av Tegnebyvägen 
och Vultejusvägen. Där visades bl a 
matinéfilmer för barn, som gärna köade 
för biljetter längs gatan. Bion försvann 
senare och Filadelfia kom istället.
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Bibliotek fanns på nedre botten i 
Ängby skolas södra flygel. Det inne-
höll en vuxenavdelning och en skol- 
och barnavdelning.

Stina gick i Ängby skola alla år 
utom det sista, då hennes klass flyt-
tades till den alldeles nybyggda Södra 
Ängby skola. Badkaren, som många 
minns från Norra Ängby skola, var små 
och trånga och inte några favoriter hos 
barnen.  Det fanns en badbassäng som 
alltid var utan vatten. Det var ju kristi-
der. Stina minns att vaktmästarens fru 
var »badfröken«. I hennes regler ingick 
att man fick stå i rad bredvid badkaren 
och skrubba varandra på ryggen. Norr 
om Ängby skola fanns en köksträdgård 
och litet längre bort, där dagiset nu är, 
en festplats med dansbana.

Stinas skolgång och barndom präg-
lades av kriget. Hon minns mycket 

tydligt krigsutbrottet i september 1939, 
då hennes föräldrar sade till henne att 
vara tyst, för att de skulle kunna lyssna 
på radion.

En annan händelse under krigsåren 
var när familjer -  Stina tror det var 
någon gång 1939 eller 1940 - ombads 
ta om hand om finska krigsbarn på 
genomresa till sina svenska fosterhem. 
Stinas familj hämtade vid ett angivet 
klockslag två bröder från en buss på 
Ängby Torg. De fick mat och husrum 
över natten på Åloppevägen och sedan 
sattes de på bussen vid torget igen 
påföljande dag. Stina har många gånger 
undrat hur det gick för bröderna. Själv 
oroade hon sig också för sin egen del. 
Skulle hon också tvingas iväg i händelse 
av krig i Sverige? De små bröderna var 
6 – 7 år.

Alla barn i Norra Ängby skola skulle 

vara beredda på evakuering och därför 
märka sin sängutrustning med hela 
sitt namn och visa upp den i skolan. 
Det här bidrog naturligen till barnens 
ängslan och oro.

Under kriget skulle alla försvara sitt 
land – det fanns inga undantag. Två 
personer på Åloppevägen var engage-
rade i civilförsvaret och skulle mobili-
sera de övriga boende. Vart hus skulle 
ha brandsläckare – ett kärl med hand-
tag, handpump och slang med mun-
stycke – och en svabb på långt skaft och 
hink. Utrustningen skulle inspekteras 
av någon av dessa två.

En god vän till Stinas pappa från 
Gotland och nära granne (här i Ängby) 
hjälpte Stinas mamma med mörk-
läggningen av huset. Han målade en 
skiva med vårdkasar, som sattes upp i 

Forts på nästa sida
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blomsterrummet. Ute var det kallt men 
med skivan för fönstren hölls värmen 
inomhus kvar bättre. Kylan stängdes 
inte bara ute utan bilden gav även en 
känsla av vår. Övriga fönster avskärma-
des med svart papp och ute var gatube-
lysningen släckt.

Både Stina och Stig engagerade sig i 
West Side Club på Ängbygården fram 
till dess att de blev föräldrar. Det var 
spännande tider när huset vid Ängby-
plan byggdes och roligt att Ängbygår-
den inte enbart blev barndaghem utan 
även kom att bli en samlingsplats för 
ungdomar både från Ängby och andra 
delar av Stockholm. Första förestån-
darparet, Gerhard och Jytte Müller, 
bodde i en lägenhet på övervåningen. 
Även Kalle Wiberg, som arbetade som 
gårdsföreståndare, bodde där med 
hustru Gun till dess att de fick tillök-
ning. Då kom lägenheten att i stället 
övergå till ungdomsverksamheten. 
Andra föreståndare var Svenne Quar-
sell och en man som kallades för Ville 
Vessla (Stina minns inte hans egentliga 
namn) och Stig Leander därefter 1956 
– 1958. Engagemanget krävde närvaro 
varje kväll!

West Side Club ordnade danskväl-
lar och spännande musiker som bl a 

Charlie Norman, Ove Lindh, Tova 
Carson, Robban Broberg bidrog 
till att West Side Club blev populär, 
vilket också bevisas av att polisen var 
tvungen kontrollera att källarlokalen 
inte besöktes av fler personer än vad 
som var tillåtet. I synnerhet som man 
gärna klättrade in via taket… Josef 
Fors, som bodde på Tegnebyvägen 41, 
var vaktmästare och hustomte.

På mellanplanet fanns »snickarboa« 
– ett rum inrett med snickarbänkar för 
dem som ville slöjda. Snickarbänkarna 
användes även till annat. Där var också 
vävsal med vävstolar som spänndes 
fast på snickarbänkarna med tvingar. 
Hej och hå! Dunk! Dunk! Skytteln 
gick fort! Men på fredagarna fanns där 
varken snickare eller väverskor, för då 
var det dans i källaren – och var skulle 
då cirka 200 ungdomar göra av sina 
kläder? Snickarboa fick bli garderob! 
Ställningar fästes i snickarbänkarna och 
krokar och nummerlappar på ställning-
arna. Två personer bakom bänkskivan 
i dörrhålet och absolut ordning och 
reda.

På ungdomsgården fanns olika 
klubbar, »pingis« var mycket populärt 
med turneringar på andra ungdoms-
gårdar i förorterna, fotoklubb, matlag-
ningsgrupper, »tjejklubb« m fl.

I dagiset arbetade Karin Benne-

dicks som föreståndare.
Stina minns också väl festplatsen 

invid Norra Ängby skola och att hon 
där hört bl a Gustaf Torrestad sjunga. 
På festplatsen fanns både dansbana och 
scen. Det var stånd för pilkastning och 
liknande nöjen vid midsommarfirande 
och i samband med uppträdanden. 
Scenen stog framför den stora stenen 
som ny ryms inom dagisets tomt.

Majbrasan tändes alltid mittemot 
festplatsen. Ängbykören sjöng och 
hälsade våren välkommen. Innanför det 
här området, på ängen, fanns en kur 
för varpaspel. 

Vinter
Vid tretiden på morgonen värmdes 
tidningsplanens motorer på Bromma, 
när det var riktigt kallt. Det hördes då 
till Åloppevägen. Klockan fyra kunde 
man sova igen, då var motorerna upp-
värmda, planen lastade och iväg.

När snön fallit, plogades Ängby av 
en stor träplog dragen av två hästar. En 
liten plog dragen av en häst fanns också 
för trottoarerna. När plogarna gjort sitt 
kom »gubbarna« som skyfflade bort 
snön från entréerna (även vid garagen).

Huset eldades med kol eller koks. 
Mannarna som levererade med lastbil 
hade en tom jutesäck på huvudet som 
skydd för kol- och koksdamm. De 
slängde en säck i taget på axeln och 

Ängby Torg innan det hette Ängby Torg, någon gång slutet 30-tal, början 40-tal.

Forts från föregående sida
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hivade ner den genom fönstret i pann-
rummet. Kolet försvann under kriget 
och ersattes av koksbriketter. Flera 
gånger hände det att briketterna explo-
derade så att luckan i pannan flög upp. 
Man eldade också mycket med ved. När 
det blev möjligt att gå över till gaseld-
ning, blev det både lättare och renare.

Butiker
Det stod en kiosk vid busshållplatsen 
på Bergslagsvägen. Den finns på bild 
i boken Norra Ängby - vår del av värl-
den, på sid 83. Senare, när kiosken var 
borta, fanns det en korvkiosk på mot-
satta sidan, i hörnet av Bergslagsvägen 
och Färjestadsvägen. Den besöktes ofta 
på hemväg från Ängbygården för att 
köpa »en slang med halka« = korv med 
senap – bröd hade man ofta inte pengar 
till och ketchup fanns inte ännu.

Stina minns väl vilka butiker som 
fanns, där familjen brukade handla:

Vid Färjestadsvägen, som ligger i 
Södra Ängby, låg flera butiker i rad i 
det hus som ligger mittemot barnhem-
met. Där handlade även många som 
bodde i Norra Ängby. Stinas familj var 
inte så ofta där. Närmast nuvarande 
tunnelbanespår låg en blomsteraffär, 
sedan bokhandel och sybehörsaffär, 
hembageri, fiskaffär, Percy Luck, som 
sålde livsmedel, järn & färgbutik och 
längst bort, mot Karl Nordströms väg, 
fanns frisör.

Bokhandeln flyttade någon gång 
till huset där Ängby Bio låg. Där fanns 
också en restaurang i övervåningen. 
På gaveln av samma hus hade Bergne 
fotoateljé. Den drevs av paret Reij-
brandt, som senare tog över verksam-
heten.

Vid Ängbyplan finns fortfarande 
en byggnad mellan dagiset och Berg-
slagsvägen, som idag är täckt med 
blå metallpanel. Den var då putsad 
liksom bion och dagiset och hade flera 
ingångar. Närmast dagiset, på gaveln 
i källaren, fanns en cykelverkstad. Där 
fanns också en skräddare som hette 
Ejdeskog med ingång från baksidan. 
Han flyttade senare till Ängby Torg.

Med ingång från husets framsida, 
men en liten trappa upp till dörren, 
fanns färghandel (som också hade en 
bit av källaren). Mitt fram var en trappa 
med ingång till vänster till köttavdel-
ningen, mitt i till mjölkavdelningen 
och till höger till speceriavdelningen. 
Till höger om detta låg en syberhörsaf-
fär som drevs av en av systrarna Ring 
och under den, med ingång från gaveln 
vid Bergslagsvägen, fanns en skoma-
kare.

Den andra systern Ring hade sybe-
hörsaffär vid Ängby Torg.

Vid Ängby Torg fanns i Stinas 
barndom också i den längan som idag 
har adress Ängby Torg 16 (hörnet 
Vultejusvägen 34) herrfrisör i entrépla-
net, damfrisörska en halvtrappa upp, 
båda på gaveln med mangelutrymme i 
källaren därunder, läkarmottagning en 
trappa upp och i andra änden av längan 
fanns cykelaffären, Nordhs, som då 
var en sport- och motoraffär. Nu finns 
Nordhs vid Runstensplan. I källar-
planet fanns skomakare Carlsson. 
Skräddare Ejdeskog kom att flytta till 
det här huset också, från Ängbyplan. 
Tandläkare Rolf hade också sin mot-
tagning här.

I längan med nuvarande Ängby 
Torg 14 - 2 fanns på gaveln ett café 
och en bosättningsaffär, som också 
var utlämningsställe för apoteksvaror 
innan det etablerades ett apotek vid 
Islandstorget. Bredvid bosättningsaf-
fären fanns tobaksaffären vars ägarinna 
bodde på Egilsvägen, sybehörsaffä-
ren, fiskaffär, AB Dera (livsmedel) 
och järnaffären. AB Dera var en privat 
livsmedelsaffär. Konsumbutiker låg 
på andra sidan torget. Där var dörrar 
från gatan till de olika avdelningarna. 
Speceriaffären låg närmast Beckomber-
gavägen, sedan kom köttavdelningen 
med gång mellan kött och speceri och 
sist mjölk. Konsum sålde in på femtio-
talet manufakturvaror: t ex strumpor 
och kläder till barn, men inte sybehör. 
Efter Konsum låg på hörnan av längan 
postkontoret. På Vultejusvägen, i nr 
26, bodde familjen Carlson, som hade 

glasmästeri i hemmet.
Övriga butiker Stina minns är 

färghandel och speceributik vid 
Runstensplan. Vid Islandstorget fanns 
Gullströms färg, där Meconomen är 
idag, dvs på Södra Ängby-sidan

Vid Islandstorget fanns också Dr 
Borgström. Apotek kom att öppnas i 
samma fastighet närmare Bällstavägen, 
där nu en videobutik finns.

Växtlighet
Det var vanligt att man odlade potatis, 
persilja och dill. Morötter gick inte så 
bra. I trädgården fanns också hallon 
och jordgubbar, plommon som Reine 
Claude och så Experimentalfältets svis-
kon, klarbär, moreller. Bland äpplen: 
klarastrakanäpple och gyllenkroksastra-
kan,  köpt vid koloniträdgården invid 
Abrahamsberg. Ett Wealthy-äppelträd 
planterades av Stinas far 1939. Stenkyr-
keäpplet sattes också. Stinas pappa var 
ju gotlänning och Stenkyrke, det är 
Gotland det. Vinbär och krusbär fanns 
förstås. Trädgårdsstadsföreningen hade 
trädklippare och skötte besprutningen 
av fruktträden. Ville man inte ha be-
sprutning av träden, var man en dålig 
granne som «sparade löss och ägg«, 
som senare flyttade över till grannarnas 
träd, när besprutningen regnat bort.

Fruktträden var vackra och trädgår-
darna välskötta. En del fick utmärkelse 
av föreningen för sina fina trädgårdar. 
Shersmin växte på tomten och en sy-
renberså stog snett emot glasverandan.  
En lönn fanns det och en hagtornshäck 
mot gatan och ligusterhäckar mot 
grannarna. Längs Åloppevägen står 
fortfarande flera oxlar kvar.

Slotten
På Ängby Slott, minns Stina att det 
funnits en vävstuga. Senare var där för-
läggning under kriget. Åkeshovs Slott 
var en tid hem för mentalsjuka. Senare 
var även det förläggning.

Stina har en rik källa Ängby-minnen 
att ösa ur – kanske får vi mer berättat...

• Antecknat av
Birgitta Slite-Holmgren 
Kulturmiljögruppen inom NÄT.v
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 Starka och glada står de lutade 
mot ett träd eller en parkbänk 
eller rent av med sin kroppstyngd 
mot varandra. Ni har säkert sett 
dem i vintermörkret och undrat. 
Svaret är Stark Ute. 

Inget träningspass är det andra helt 
likt och man behöver inga redskap, 
berättar Anna Adelman, instruk-

tör och en av grundarna av satsningen.
Vi träffas uppe vid Ängby slott 

och Björklunds Hage. Den här ons-
dagskvällen är det fem deltagare som 
har trotsat kylan och trampar runt i 
snön. Det ser onekligen lite märkligt 
ut när de parar ihop sig och använder 
sina kroppsvikter mot varandra. Idén 
påminner om så kallad »crossfit«–trä-
ning eller »army training« och bygger 
på funktionell träning för hela krop-

pen. Endast fantasin tycks sätta grän-
serna när Anna Adelman och hennes 
kollega Anna Sahlin i härligt röda 
träningsdräkter instruerar sällskapet. 

– Det här är för alla. Oavsett vilken 
nivå man är på så kan träningen anpas-
sas efter den egna förmågan. Man 
använder varandra som motvikter eller 
sin egen kroppstyngd.

Plötsligt står de lutade mot ett 

Ny träningsmetod i Norra Ängby
tjockt träd i slottsparken. Snön knar-
rar under fötterna. Men vädret tycks 
inte avskräcka någon. Tvärtom. Elvira 
Petersen och Harriet Nilsson skrattar 
under övningen med varandra.

Det hela började för ett par år sedan 
när Anna Adelman och Anna Sahlin 
var mammalediga och började med 
barnvagnsträning i Grimsta. Många 
tog sina barnvagnar och barn och 
hakade på. Nu tycks småbarnsperioden 
vara över för de fem mammor som 
dyker upp denna kväll. Gruppen består 
annars av femton i Norra Ängby och 
tjugo i Ålsten. Alla betalar en avgift för 
att få vara med men då får de ju inspi-
rerande instruktörer på köpet och en 
bra draghjälp från de övriga deltagarna 
i gruppen.

– Och övningarna man lär sig kan 
man göra själv sedan på semestern till 
exempel. Vi vill gärna fömedla mål och 
teman med varje säsong. Det kan gälla 
att nå ett antal armhävningar eller som 
en tjej just nu; »stå planka« i ett visst 
antal minuter. Det viktigaste målet är 
dock att träningen ska vara rolig och 
något som inspirerar till ett aktivt liv. 

Elvira Petersen och Harriet Nilsson prövar varandras styrka mot ett träd.

Anna Sahlin och Anna Adelmo leder ett gäng träningssugna Ängbybor genom vintern.

Stark Ute:
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Bromma Drottningholmsvägen 334. tel 08-598 222 00. www.svenskfast.se/Bromma  

Varje år hjälper vi hundratals Brommabor 
från ett läge till ett annat. När det blir din 
tur är chansen stor att vi förmedlar din 
nya bostad, samtidigt som vi ofta känner 
många som är intresserade av din gamla. 
 Att vi dessutom ingår i en rikstäckan de  
mäklarkedja med 7o års erfarenhet 
innebär att vi erbjuder en heltäckande 
mäklartjänst, genomarbetade rutiner och 
ett unikt produktutbud. 

Många 
köpare i kö

Från ett läge

till ett annat

KontaKta oss på 08-598 222 00 eller besöK vår bobutiK på 
Drottningholmsvägen 334. varmt välkommen.

Hallå där Norra Ängby-bon och 
deckarförfattaren Ninni Schul-
man. Hur har det gått med din 
debutbok »Flickan med snö i 
håret« som kom ut i augusti och 
som vi uppmärksammade i förra 
numret av Norra Ängby Tidning?

Tack, det har gått bra, över 
förväntan faktiskt. Första 
upplagan har sålt slut. Även 

ljudboken har tryckts till. Det är väl-
digt roligt.

Och recensionerna?
– De har också varit mycket bra. Jag 

är supernöjd.
Vad är det roligaste med att debu-

tera som författare?
– Det är roligt att se sin bok i 

affärer, speciellt i skyltfönstret, haha. 
Och så är det kul att få respons från 
läsarna och höra att folk längtar efter 
en uppföljare.

Blir det någon sådan?
– Ja, jag håller på med den just nu. 

Planen är att den ska finnas i handeln 
nästa höst.
• Mikael Kindbom

– Hittills har det mest varit tjejer 
som kommit till passen, men till våren 
gör vi en extra satsning på det andra 
könet, säger Anna Adelman.

Anna Adelman har varit idrotts-
ledare inom flera idrotter, men känner 
nu att hon har hittat det ultimata 
träningskonceptet. Hon lämnar till och 
med sitt jobb som civilekonom nu för 
att satsa på »Stark Ute« på heltid.

Anna Sahlin har tränat mycket 
boxningsbaserad träning med bland 
andra Paolo Roberto. Och så är hon 
en inbiten fotbollsspelare.

Så det är två tuffa tjejer som driver 
på Ängbyborna därute i snön i vinter. 
För mer information har de en hem-
sida: starkute.se

• Mikael Kindbom

Hur har det gått?
Flickan med snö i håret:
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Engagerade ängbybor sökes
Valberedningen:

Vi söker fler medlemmar som 
aktivt vill bidra till föreningens 
utveckling, som styrelsemedlem 
eller på annat sätt.

Om du har bott här länge eller 
är nyinflyttad spelar ingen 
roll. Om du har små barn, 

mellanstora barn eller inga barn alls 
spelar heller ingen roll. Inte heller om 
du använder din trädgård som lekplats, 
grillställe eller odlingsutrymme. De 
enda kraven vi ställer är att du tycker 
om din stadsdel och är eller vill bli 
medlem i Norra Ängby Trädgårdsstads-
förening samt vill vara med och driva 
den vidare. 

På 1930-talet var granngemenska-
pen mellan nybyggarna i Ängby själv-
klar men ekonomin knaper. Nu, snart 
80 år senare, är det omvända förhållan-

den. Vi som bor här har jämförelsevis 
gott om pengar men ganska lite tid 
över för granngemenskap. 

Trädgårdsstadsföreningen var i 
början viktig för nybyggarna. Man 
förhandlade med koksleverantörer om 
priser, med SS (numera SL) om buss-
tidtabeller och byggde en dansbana. 
2011 eldar ingen längre med koks, 

bussarna har slutat gå och dansbanan 
är riven sedan länge. 

Vi i valberedningen är övertygade 
om att det finns många kloka och kun-
niga människor som vill vara med och 
ta ansvar för grannskapet. Om du vill 
fråga något går det bra att mejla eller 
ringa någon av oss. 
• Valberedningen 
Eva Engfeldt 0739-878995  
eva.engfeldt@gmail.com
Pelle Sahl 0706-948118
pelle.sahl@hotmail.com
Birgitta Åhman 0708-351172

PS: Många olika aktiviteter och evene-
mang har kommit och gått under åren 
men det finns utrymme för fler, så om 
du har idéer är det bara att hojta till. 
För rätt projekt finns det både plats i 
kalendern och utrymme i budgeten. •

Birgitta i valberedningen är anträffbar på 
Café Torghörnan vid Ängby Torg varje dag 

mellan 10 - 17, måndag till lördag.
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GYNNA  VÅRA 
ANNONSÖRER OCH 

SPONSORER!

En ängbybo med ordning på sina papper har hittat ovanstående underbart formulerade 
skrivelse. Det är en anvisning, från Norra Ängbys tillkomst, om hur tomträttshavarna anmodas att 
inhägna sin tomt. Det är ingen tvekan om att Norra Ängbys trädgårdar och omgivande häckar är en 

viktig del i områdets prägel och särart.
De bärande idéerna om trädgårdsstaden, som fortfarande ligger till grund för Norra Ängbys unika 
karaktär, har sitt ursprung från trädgårdskonsulenten vid Stockholms fastighetskontor Ivar Wing.

Fina jullådor med gott innehåll

Ängby torg 8

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

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

Häck, stängsel eller staket?
Historiskt dokument:

Fina presentkorgar med gott innehåll!
Stilton och andra ostar som passar till jul!

Välkomna till Ängby Torg 8!
Tel 87 05 45
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Välkomna till 4H!
Matilda 14 år, och Alva 13, har 
gått på Björklunds hages 4H-gård 
sedan de var sju år gamla. De 
båda är nu ledare och började 
sin 4H-resa med att gå på »barn-
grupp« på vardagar. På »vardags-
gruppen« fick de lära sig att ta 
hand om och sköta djuren.

Matilda säger: Det var verk-
ligen roligt att gosa med 
och klappa djuren, speciellt 

hönsen och getterna eftersom man inte 
är van att de är speciellt gosiga.

Efter några år på vardagsgruppen 
började de båda på »hjälpledargrup-
pen« som är på fredagar. Det är en för-
beredande kurs för att bli hjälpledare, 
och man lär sig mer om djuren och 
om hur man är en bra ledare. Efter ett 
år på hjälpledargruppen blev de båda 
färdiga hjälpledare.

– Då fick vi börja att vara hjälple-
dare på en vardagsgrupp, säger Alva.

Björklundshages 4H-gård
är en ideell förening som bedriver 
djurverksamhet för barn och ungdo-
mar från fyra års ålder i Björklunds-
hage. 4H-gården försöker efterlikna 
en svensk bondgård och erbjuder 
medlemmarna att deltaga praktiskt i 
gårdens verksamhet.

Här finns några av de vanligaste 
lantgårdsdjuren som medlemmarna 
sköter. Det är hästar, getter, får, 
kaniner, höns och katter. Målsätt-
ningen är att ha djur av svenska 
lantraser. Djuren är kärnpunkten 
i verksamheten, men den innehål-
ler också odling, naturvård, läger, 
kurser och fester.

Barn som vill ha något kul och 
meningsfullt att göra på fritiden är 
välkommen att bli medlem hos oss. 
De är med i någon av våra djurskö-
targrupper och lär dig sköta djuren, 
är med på läger och kurser m.m. 

krävs så blir man ledare.
Nu leder Matilda och Alva en 

vardagsgrupp tillsammans vilket de 
självklart tycker är roligt.

– De är speciellt kul att se barnen 
lära sig mer och mer och när de blir 

Längre fram kanske de också blir 
hjälpledare och ledare.

Ponnies till festen
Du kan boka ponnyridning/körning 
hos oss, en perfekt aktivitet till t.ex. 
barnkalaset. Till barnkalas kan man 
dessutom också boka guidningar 
vilka vi kan anpassa till både dagis 
och skolgrupper också, enstaka 
tillfällen eller flera regelbundna och 
även med praktiska stallsysslor och 
djurpyssel.

Varmt välkomna till
Björklundshages 4h-gård!

Hemsida: www.4hbjorklundshage.
se Här hittar du information om 
klubben och vår verksamhet, termins-
data, arrangemang, etc. Naturligtvis 
finns också många bilder på våra djur 
och från verksamheten.
Tel kontoret/stallet: 08-579 749 00
Adress: Björklunds hages 4H-gård, 
Stora Ängby gård, v168 55 Bromma

glada av att göra saker med djuren, 
säger Alva och Matilda. På 4H tar vi 
hand om och lär oss om våra gårdsdjur. 
Vi leker lekar och bakar. På Björklunds-
hages 4H-gård bor katter, kaniner, 
höns, hästar, får och getter. •

Har du barn som gillar djur, så är de:  

Matilda och Alva har funnit rolig fritidssysselsättning på Björklundshages 4H-gård. 

De fick också börja vara med på 
ett helgskötarschema där ledare och 
hjälpledare hjälps åt att sköta djuren på 
helgerna. Efter att man har varit hjälp-
ledare och när man lärt sig allt som 
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Mormor Margit
Nytt på Torget:

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

Tel 57 97 11 01

OMBYGGNAD
PLATTSÄTTNING

Välkommen till 
vår utställning & butik!

10%
på alla 

varor med medlems-
kort!

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

vi hjälper småföretag i Västerort och skapar

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

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

Välkommen till 

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

Teri Redovisning HB

Den 19 juni öppnade Mormor 
Margit sin lilla vita dörr in till den 
ljusa butiken vid Ängby Torg. Här 
samlas vackra, unika och roliga 
saker, t ex barnkläder, leksaker, 
möbler, inredning, presenter, m.m. 
både för fest och vardag, för liten 
och stor, men kanske mest för 
liten ändå...

Här finner du märkeskläder 
till barnen, charmiga vin-
tageprylar, lite stickat och  

»hemsytt«, kalaspresenter, då och då en 
och annan renoverad möbel, vilket ger 
Mormor Margit en härlig atmosfär.

Det är Alexandra Berg som tagit 
hand om Tusenfotingen-lokalen bred-
vid Ingegerds på hörnan vid torget.

Alexandra bor med familj och 
barn sedan julafton 2006 här i Ängby. 
Hon är från början beteendevetare 
och har jobbat inom it-branschen. 
Alexandra är en inbiten »prylsam-
lare« med stort intresse för möbler, 
kuriosa,inredningsdetaljer. Har också 
ritat och sytt kläder. 

Vid barnledigheten med sina nu tre-
åriga tvillingar (dom har en storasyster 
på 6 år) blev det naturligt med prome-
nader i Ängbyområdet. Och besök i 
butikerna runt torget. När lokalen blev 
ledigförklarad, knep hon den i konkur-
rens med ett trettiotal andra hugade i 
november 2009. Trots diverse skador 
kunde hon få den i så trevligt skick att 
det blev öppning i juni i år.

Ängbypubliken är den naturliga, 
men lika naturlig är webpubliken. 

Mormor Margit finns på nätet, med 
en trevlig blogg om varusortimentet, 
nyhetsbrev skickas till din mailadress 
om du lämnar den i butiken. På Face-
book kan du också hitta butiken.

Alexandra bygger upp sitt »livs-
stils«butikssortiment med varor som 
hon själv gillar, vackra, unika, roliga. 
De kommer från upptäckter på nätet, 
lite från de svenska mässorna, egna 
idéer... unika varumärken, en del så 
långt bort som från från Japan. Här 
hittar du alltid något unikt, med spän-
nande nyheter som gör det spännande 
att kika in när du går förbi.

Mormor Margit?
Margit var naturligtvis Alexandras 

mormor. Hon sydde själv, var en mång-
sysslare, en pysslare med intresse precis 
som Alexandra för prylar, loppisfynd, 
unika detaljer till hemmet. 

– Hon hade verkligen gillat den här 
butiken, säger Alexandra. 

Många hittar hit, men det är också 
andra som blir väldigt förvånade när de 
plötsligt «upptäcker« den nya butiken.

Alexandra ser ändå en trevlig och 
intresserad publik som blir större och 
större. It-branschen får nog se sig om 
efter krafter på annat ställe framöver.

Kolla weben på www.mormor-
margit.se eller www.mormor-margit.
blogspot.com
• Nalle

Alexandra Berg (med mormor Margit på bild) 
i sin butik »Mormor Margit« vid Ängby Torg.



Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

20

Vi har funnit den rätte!
Skaffa en kompis:

Han klev in i rummet, tittade sig 
runt, valde ut det finaste lamm-
skinnet och lade sig där. Vi gick 
tyst runt honom. Han verkade 
inte bekymra sig så mycket om 
det. Han lyfte lite på ögonlocket, 
mer uppmärksamhet blev det inte. 
Fabbe hade kommit till oss och 
han tog oss med storm.

Fabbe är en liten Jack Russel 
(lite blandning är han nog) och 
kom till oss från Hundstallet i 

Bromma. Och han skulle stanna en hel 
vecka hos oss. 

Han verkade till en början ganska 
loj. När vi morgonen därpå undrade 
om han ville gå ut – så öppnade han 
ögat så där lite lojt, slöt ögonen och 
somnade om.

Ok, han är morgontrött. Det passar 
oss bra tycker vi, som med fasa sett hur 
broderns hund krafsar på ytterdörren 
om inte husse visat sig före 06.00.

Vid nästa försök klev han upp, 
sträckte först på frambenen sedan på 
bakbenen och gick därefter lite lång-
samt ut i solskenet. Vi promenerade 
sakta ned mot sjön och halvägs dit 
skedde den stora förändringen.

Fabbe blev helt vild, sprang som 
en liten tok, rakt ut i vattnet. Väl ute i 
vattnet började han gräva i vassen. Och 
döm om vår förvåning – han kom upp 
med en stor sten i munnen. Stenen bar  
han sedan med sig runtomkring. För 
att, när han kom hem, till slut lägga 
stenen på altanen – om ett riktigt byte.

Väl hemma igen så kom Njutnings-

Hundstallet
Om du inte redan visste det 

ligger Hundstallet/Svenska 
Hundskyddsföreningen i Åkes-
hov. 

Hundstallet är en ideell 
förening som tar emot 
och vårdar hundar som 

inte har någon som tar hand om 
dem och dessutom kan hitta nya 
hem till hundarna. I viss mån kan 
hundstallet även hjälpa till att ompla-
cera din egen hund om så behövs.

De tar även hand om hundar som 
sprungit bort från sina ägare så att 
hunden lättare kan återförenas med 
sina ägare. Så är du hundägare är 
det kanske smart att ha deras telefon-
nummer i mobilen, även om jycken 

Nog är det inte bara vi som har funnit en ny kompis – 
Fabbe har säkert här och nu funnit sin plats i tillvaron!

Fabbe fram. Han valde åter ut bästa 
skinnet och lade sig – och ganska snart 
i ett ledigt knä för att bli kliad på 
magen. Fabbe visade sig var en riktig 
livsnjutare som älskar vatten  och bli 
kliad...

Så kom dagen när Fabbe skulle till-
baka till Hundstallet. Han skulle direkt 

omplaceras till en familj på landet med 
stor erfarenhet av Jack Russel. Vilken 
lycka för Fabbe och vilken lycka för 
familjen att få en så fin liten livsnjutare.

Vi njuter fortfarande av våra minnen 
med Fabbe och ser honom ligga och 
gotta sig på bästa fårskinnet... 
• Elisabet Engdal Linder

kanske inte springer precis direkt dit 
vid sitt första försvinnande!/Reds 
anm.

Du kan bli Hundstallets Vän och 
ge dem ett ekonomiskt bidrag.

Du kan även bli en »Doggy-wal-
ker« och hämta och gå ut med en 
hund. Du möter säkert fler Doggy-
walkers i gula västar i Judarnskogen.

Om du vill skaffa en hund häri-
från skriver du först en intresse-
anmälan. Sedan blir du intervjuad 
och bedömd beroende på hundens 
tidigare erfarenheter. Detta kan ta 
en tid.

När det kommer till kostnaden 
ligger den mellan 3 - 4 000 bero-
ende på hundens ålder och psyke.

Du kan läsa mer om Hundstallet på 
www.hundstallet.se
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Tack Ängby för ett 
härligt mottagande
Nu fyller vi butiken 
med allt julens goda.

Öppet alla dagar · Tel 08-37 25 11 · www.gateau.se

För trettio år sedan åkte jag på 
en kurs för tandläkare. I skolans 
bibliotek hängde en affisch med 
texten »Du behöver inte dra 
tandtråd mellan alla tänder, bara 
runt dem du vill behålla«.

Kan du tro, jag tänker fortfaran-
de på den devisen. Inte bara 
för mina tänder utan också när 

jag tar del av erfarenheterna i mitt före-
byggande arbete med Grannsamverkan. 

Så här låter det: »Du behöver inte 
ha fönsterlås på alla fönster, bara 
på dem du inte vill att tjuven skall 
klättra in genom.«  Enkelt, eller hur?

Vi vet att fönstervägen är den mest 
populära vägen för en gärningsman. 
Gång efter annan upprepas mönstret 
i Ängby. Exemplen har lagts på www.
grannsams.se för att du skall lära av 

dem innan du själv råkar illa ut. En 
vacker dag ordnar du det där med föns-
terlås och ju förr desto större chans att 
du hinner före inbrottstjuven.

En annan populär väg in i huset 
brukar vara källardörren under altanen. 
Är den dörren försedd med brytskydd 
så kan inte inbrottet ske ljudlöst och 
dessutom tar det tid att forcera den. 
Sådant avskräcker och det vill vi gärna.

Slutsatsen blir som det där med 
tandtråden. Se till att dörren som du 
inte vill skall brytas upp förses med ett 
effektivt brytskydd och bakkantsäk-
ring.

Enkelt, eller hur?
Sedan 2005 har jag förmedlat 

erfarenheterna av de inbrott som skett 
i Norra Ängby genom nyhetsbrev och 
Grannsamverkans hemsida.

Sedan nu i oktober sker utskicken av 

dessa nyhetsbrev via föreningens hem-
sida. Som en följd av det har antalet 
prenumeranter på föreningens nyhets-
brev ökat betydligt. Det ser jag som en 
lovande utveckling. Gå in på hemsidan 
www.norra-angby.se och prenumerera 
du med!

Norra Ängby anses av polisen som 
ett föredöme när det gäller Grannsam-
verkan och det bekräftas kanske också 
av att vi haft 41 000 besök på www.
grannsams.se hemsida sedan starten i 
oktober 2005. 

I Norra Ängby vill vi vårda »by-
gemenskapen«.

Så är det nog.
• Hans Erik Jonsson

Grannsamverkan
Tandtråd – fönsterlås:

Taxbox 
söker ny ägare! 

Ring 070-712 59 47.
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Medlemskortet = förmån!
Som medlem får du rabatt 

hos en del av våra handlare i 
närheten.

• Om & tillbggnader!
Engqvist Bygg AB
Egilsvägen 4 Tel/fax: 37 77 40  
Mobil 070-529 35 22
• Om- tillbyggnad, renovering,
takbyggnad!
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
• Fönster, ombyggnad och renovering
iwa21 AB
www.iwa21.se – mail: info@iwa21.se 
Tel: 08 - 21 36 21  
• 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

Vill du vara med  
 denna spalt med ditt företag? 
Ring Nalle på 070 - 712 59 47 
och boka 4 ggr/år för 500 kr!

Hantverkshjälp

Du som har betalt medlemsav-
giften på 150 kr för 2010 går till 
Fjelkners Brommamäklarna på 
Ängby Torg och får årsmedlemsde-
kal 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.

2010 års medlemsavgift gäller 
tom årsmötet 2011. Medlems-
avgiften för 2011 beslutas på 

årsmötet och betalas först därefter.

Bra att ha:

Islandstorget/Bällstavägen, 57 97 11 01.
Ängby Slott

Visa upp ditt medlemskort för slottspa-
ret Fia & Johan Barkman så får du 
10 % på slottshyran: 0708 - 38 21 11.

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 Söl-
vemark, Jomsborgsv 7, 645 44 19.
Gallervält: 25 kr/dygn, 50 kr för icke 
medlemmar. Krister Bengtson, Rök-
stensvägen 11, 87 22 59.
Elektrisk märkpenna för metall:
Gratis, men deponera en slant som 
återfås. HE Jonsson, 0708-970222. •

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.

Ängby Kakel
Med uppvisande av medlemskortet får du 
10 % på samtliga varor i kakelbutiken vid 
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Föreningens styrelse
Anna-Karin Ekholm ordförande 30 66 77
annakarinekholm@hotmail.com

Carola Bengtsson sekreterare 87 22 59 

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
Eva Engfeldt  08 - 37 73 75
eva.engfeldt@nordiska.su.se

Pelle Sahl  070 - 694 81 18
pelle.sahl@hotmail.com

Birgitta Åhman 0708 - 35 11 72
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

sjopaviljongen.se

Julbord med 
sjöutsikt från 425:-

välkommen att boka bord på 08 - 704 04 24 
eller info@sjopaviljongen.se

En regnig sensommarkväll sam-
lades åter en grupp vetgiriga 
ängbybor i slottets festsal för att 
förkovra sig i ämnet trädvård.

Den certifierade experten och 
fruktträdens beskyddare 
Cilla Lundström hade tagit 

med sig två rumshöga, planteringsmog-
na träd och riggat upp AV-utrustning 
och blädderblock. Vår egen, allnärva-
rande Carola Bengtsson förberedde 
fika och tilltugg till pausen.

Cilla visade med stor inlevelse hur 
våra gamla träd vill ha det för att må 
bra, var i trädet tillväxten sker och var 
vi kan beskära utan att skada trädet. 
Gränsdragningen för när ett träd 
är bortom räddning, för att det har 
beskurits för hårt under åren eller fått 
motta för många påkörningar med 
gräsklipparen berördes också, samt 
vilka träd som lämpar sig för nyplante-
ring.

Sedan begav vi oss ut för att 
beskåda några av våra sjuttioåriga 
skyddslingar och vitaminleverantörer. 
Vi besökte två trädgårdar i slottets 
närhet. Vi tittade på trädkronornas 
utbredning, stammens beskaffenhet 
och hur för grova beskärningar har 
skadat träden. Genom knackning på 
känsliga ställen och försiktig ruskning 
på grenarna undersökte vi trädens kon-
dition och diagnostiserade överlevnad 
och livslängd.

På mig gjorde Cilla störst intryck 
när när hon talade om hybris. Trädbe-
skäraren som grips av hybris och vill 
tukta istället för att tänka på trädets 
livsbetingelser och vårda det.

Vi hoppas naturligtvis att Cilla 
också nästa år vill sprida kunskap om 
våra träd och buskar, en del av Norra 
Ängbys kulturarv.
• Christian Schlumpf

Trädkursen
Var väl värd ett besök:
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NÄT + Lottorna 
• Julmarknad på Ängby slott

söndag 28 november  
kl 12 - 16

Försäljning. Knallar både ute och 
inne: Delikatesser, Fisk, Konfektyr, 
Smycken, Fårskinn, Bröd, Böcker, 
Senap, Hattar, Stickat, Kuddar, 
Keramik m.m.

Ängbys deckardrottning Ninni 
Olovsdotter Schulman signerar sin 
nya bok »Flickan med snö i håret«.

Ponnyridning för barnen med 
4-H. Lotterier.

Lottorna har café med massor 
av hembakat. Trädgårdsstadsfören-
ingen säljer Ängby ś egen Engiaby 
Glögg, korv. Massor av julmusik. 
Och mycket mera. Välkommen! •

NÄT • Lördag 4:e dec 11-15
Café i Björklundshage.

Kaffe Té Festis med dopp. Korv 
med bröd. Finns det någon Engiaby 
glögg kvar, finns den till försäljning.
Kom och träffa Grannsamverkan.
Välkomna! •

ÖVR • Lördag 4:e dec 11-15
Sveriges Pomologiska Sällskaps 
10-års jubileum Kl 11.10–16.00. 
Samlingssalen, Nordiska museet.

Fira Sveriges Pomologiska Sällskaps 
10-årsjubileum som i år erhållit 
Guldäpplet, för sin 10-åriga verk-
samhet, utdelat varje år av Kiviks 
Musteri.

Föreläsningar med flera intres-
santa föreläsare. Bland annat Dalade-
mokratens Göran Greider talar om 
sitt intresse för frukt och trädgård, 
fotografen Lars-Olof Hallberg be-
rättar och visar bilder om ängsfrukt-
odlingarna i Urshult och Tomas 
Lagerström, forskare vid Sveriges 
lantbruksuniversitet, talar om varför 
man beskär växter.

Ingen anmälan krävs. Dagen är 
kostnadsfri för medlemmar, övriga 
50 kr per person. •

NÄT • »Villaträdgårdens historia – 
ett 150 årigt perspektiv« 

Åsa Wilke kommer till Ängby slott 
torsdagen den 20 januari 2011, 

kl 19.00.

 NÄT = Trädgårdsstadsföreningens ar rangemang. ÖVR  = Övr iga ar rangörer.
Kalendern december/10 – februari/11

Man bjuder två andra par på en 
förrätt, eller en varmrätt, eller en ef-
terrätt, i sitt eget hus. Sedan går man 
vidare till nästa hus. Man äter alltså 
olika delar av middagen, tillsammans 
med nya bekantskaper ,på andra stäl-
len, runtom i Norra Ängby.

Därefter bär det i väg till »lokal« 
för karaoke och eftersläck med samt-
liga middagsvandrare.

Ni som varit med tidigare kom-
mer att få möjlighet att bjuda in era 
egna vänner och grannar, men alla 
kan också anmäla sig direkt till Jo-
han på e-post johan@forssblad.se

När Johan har planeringen klar 
någon gång i januari, får ni reda på 
vad ni ska bjuda på och var middags-
vandringen startar för er del.

Under kvällen får alla sedan veta 
vart de skall gå vidare för varmrätt 
och senare, för efterrätt. •

NÄT • Årsmöte i Ängby Slott onsdag 
29 mars 2011 klockan 19.00.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
kommer i tidningens mars-nr.

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast tre veckor innan 
årsmötet. Intressant gästföreläsare 
och kaffe med dopp utlovas.

Alla medlemmar i Norra Ängby
Trädgårdsstadsförening hälsas hjärt-
ligt välkomna. •

»Krattade grusgångar eller stigstenar 
av kalksten? Nyttig potatisodling eller 
färgkomponerad perennrabatt? Olika 
tider och ideal har gett villaträdgår-
den vitt skilda uttryck.«

Åsas föreläsning löper från som-
marvillornas pyntade trädgårdar, 
över nationalromantik i villastaden 
och nyttoodling i egnahemsträdgår-
den, fram till funkisens välklippta 
gräsmatta och dagens trädgårdstren-
der.

Fakta och råd ges till dig som vill 
skapa en tidstypisk trädgård, eller 
som bara vill veta mer.

Åsa Wilke är landskapsarkitekt 
med inriktning på kulturmiljö, park- 
och trädgårdshistoria. Hon kommer 
att berätta om och visa bilder ur sin 
bok Villaträdgårdens historia, ett 
150-årigt perspektiv. Boken belöna-
des 2008 med Ulla Molin-priset.

Välkommen till Ängby Slott. 
Medlemmar i Trädgårdsstadsför-
eningen fri entré mot uppvisande 
av medlemskort. Icke medlemmar 
betalar 100:-.  • 

NÄT • Ängbystafesten för 7:e året!
Den 12 februari 2011.

Dags igen att träffa nya grannar och 
ha en trevlig kväll i Norra Ängby!


