
Norra Ängby Tidning

Medlemsinformation från Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Nyhetsbrevsprenumerera på www.norra-angby.se

Nr 1 mars 2012 årgång 34 pris 25:-

Dags för årsmöte     20 mars!

V
år

en
 1

94
5 

- G
ör

an
, h

an
s b

ro
r 

L
ar

s o
ch

 e
n 

ko
m

pi
s B

er
nt

 J
oh

an
ss

on
 (

bo
dd

e 
tv

är
s ö

ve
r 

tv
 p

å 
B

ec
ko

m
be

rg
av

äg
en

) 
 sp

el
ar

 g
ro

p 
på

 B
ec

ko
m

be
rg

av
äg

en
 1

57
. U

r 
G

ör
an

 B
lo

m
gr

en
s p

ri
va

ta
 fo

to
al

bu
m

. K
ol

la
 b

ar
nv

ag
ns

m
od

el
le

n 
på

 a
nd

ra
 si

da
n 

vä
ge

n.
 B

ar
a 

en
 så

n 
sa

k!



Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

2

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

Ordförande Anna-Karin Ekholm:

Sedan sist!
De senaste styrelsemötena har vi 
till största del ägnat är det kom-
mande årsmötet den 20:e mars 
och planerna för nästkommande 
verksamhetsår. Vi har ägnat en hel 
del tid åt nästkommande budget 
men också kontrollerat att vi följt 
det gångna årets budget som rös-
tades igenom på årsmötet 2011.

Vi hoppas att ni medlemmar 
tycker att de aktiviteter som 
vi har genomfört har varit 

bra och det blev som ni tänkt er. Kom 
gärna på årsmötet och var med och 
påverka våra aktiviteter – om inte an-
nat kom för att snacka lite med andra i 
området över en fika. 

Nu är vi fyra ordinarie ledarmöter 
plus vår webbmasters Thomas Fager-
holm och Hans Erik Jonsson/grann-
samverkan, som ställer upp när han har 
möjlighet. Fyra ordinarie ledarmöter 
är lite för få. Vi är ju trots allt drygt 
1 000 medlemmar i föreningen. Vi 
i styrelsen ser gärna ett eller två nya 
ansikten på vårens styrelsemöten. Ni 
som vill komma med i vårt gäng eller 
ha förslag på funktionärer kan kontakta 
valberedningen på thomas.fagerholm@

telia.com eller lägga en lapp i hans låda 
på Möjbrovägen 9. 

Hantverkslista
Som ni vet har vi tidigare haft förslag 
på att göra en hantverkslista med de 
hantverkare man kan tänka sig att 
rekommendera. Tyvärr har vi inte fått 
in så många förslag. Ni som känner till 
firmor eller enskilda hantverkare som är 
bra får gärna maila dem till mig. Vi vill 
ha både målare, snickare, kakelsättare, 
takomläggare, rörmokare, städfirmor 
-ja, inom alla möjliga olika skrån. Dock 
skall de ha ett gemensamt: att de är 
företag med f-skattsedel. 

Tips
Ni som skall renovera eller bygga om 
ert hus bör också gå in på vår hemsida 
www.norra-angby.se och läsa avsnittet 
»Ängbystugan -ett system« under fliken 
»ombyggnad«. Där står det viktiga 
saker om hur man kan undvika mögel 
på vinden eller dålig lukt i källaren. 
På Stockholms stads hemsida finns 
också bra tips och råd för om- och 
tillbyggnad. Och du, glöm inte att söka 
bygglov när det är så dags! 

Medlemsutskicket
Jag vill slå ett slag för vårt digitala 
medlemsutskick. Prenumerera på det 

via webben så får ni mycket matnyttig 
info om olika aktiviteter i föreningen 
och närområdet. Vi brukar skicka ut 
påminnelser om våra aktiviteter, t ex då 
vi hade informationsmöte med polisen 
med anledning av inbrottsökningen i 
Bromma. Många tror att bara man har 
larm så är man skyddad. Så är det inte. 
Larm är en sak men åker man bort är 
det viktigt att huset ser bebott ut. Ha 
gärna timer med lampor som tänder 
och släcker oregelbundet i olika rum. 
Säg till grannarna att du reser bort. 
Kanske kan de parkera sin bil på er 
uppfart eller slänga skräp i er sopptun-
na. Du som är hemma – håll utkik och 
larma polisen om du ser någon som 
smyger runt och tittar in i fönstren hos 
grannarna som är borta. Du kan också 
ge dig tillkänna och fråga om de söker 
någon. Grannsamverkan alltså.

Ni som missade föreläsningen 
med Laila Reppen, missade verkligen 
något. Läs mer om den längre fram. Vi 
hoppas kunna ha fler intressanta före-
läsningar och kurser under året. Har ni 
tips och idéer på något ni vill höra mer 
om kan ni väl kontakta oss i styrelsen.

Ni som vill kontakta mig gör det 
bäst på min hotmailadress eller per 
telefon eller brev i brevlådan.
• Anna-Karin Ekholm
annakarinekholm@hotmail.com
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Mars 2011 – mars 2012:

Verksamhetsberättelse 2011
Styrelse

Vid årsmötet i mars 2011 valdes föl-
jande styrelse: Anna-Karin Ekholm 
(ordförande), Lena Wigforss, Ca-
rola Bengtsson (sekreterare), Mikael 
Kindbom och Sven Rygart. Supplean-
ter: Hans Erik Jonsson och Elisabet 
Engdahl-Linder. 

Sven Rygart och Lena Wigforss har 
delat på kassörsarbetet. 

Styrelsen har under året haft ett 
möte i månaden. 

Thomas Fagerholm har i egenskap 
av webmaster adjungerats till styrelsen. 

Övriga funktionärer
Revisorer: Lars-Göran Gabrielsson 
och Kenneth Sahlin.

Valberedning: Birgitta Åman, Åsa 
Lundgren-Wasell, Hans Erik Jons-
son och Thomas Fagerholm. 

Festkommitté: Björn Bröms, Åsa 
Holmqvist, Ole Pedersen och Mikael 
Kindbom.

Allmänt
Vid årsmötet beslöts om oförändrad 
medlemsavgift,150 kronor. Styrelsen 
har liksom tidigare år skickat ut riktade 
brev med inbetalningskort såväl till 
medlemmar som till icke medlemmar 
samt påminnelser. Detta har fungerat 
bra. Antalet betalande medlemmar är 
glädjande nog något högre än föregå-
ende år. 

Vår almanacka för år 2011 blev 
mycket uppskattad, varför vi beslöt att 
producera en almanacka även för år 
2012. Alla betalande medlemmar fick i 
december denna almanacka i postlådan 
illustrerad med de vinnande bilderna 

i fototävlingen vi utlyste i tidningen 
under hösten.

Styrelsens ambition är att söka öka 
föreningens medverkan i och påverkan 
på, det som sker i och omkring Norra 

Ängby. Således överklagade vi till 
Länsstyrelsen Kommunfullmäktiges 
beslut att godkänna Beckombergaex-
ploateringens etapp 3. Länsstyrelsen 

Forts på nästa sida:

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

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

Välkomna! 
»Både herre & fru!«

Ängby
Salongen

ÄNGBY SUSHI & THAI

Södra Ängby – Färjestadsvägen 10 
tel: 579 727 55, 687 06 88 

Öppet: mån-fre 11-21, lör 12-21, sön 16-21
www.angbysushi.se

Dagens lunch inkl misosoppa/bröd/kaffe/te/ 
sallad, från 65:- Serveras mån-fre: 11-14.30

Sushi, thailändska och kinesiska 
rätter för Take Away och servering 

Alla medlemmar hälsas välkomna till

Årsmöte 2012 
Tisdag den 20:e mars 2012, Ängby Slott, stora salen, kl. 19.00.

Agenda
 §1 Val av ordförande och sekrete- 
  rare för mötet.
 §2 Fastställande av röstlängd för  
  mötet.
 §3 Val av rösträknare och proto- 
  kolljusterare för mötet.
 §4 Fråga om mötet utlyst i enlig- 
  het med stadgarna.
 §5 Fastställande av dagordning  
  för mötet.
 §6 a) Styrelsens verksamhetsbe- 
  rättelse för det senaste verk- 
  samhetsåret.
 §6 b) Styrelsens förvaltningsbe- 
  rättelse (balans och resultat- 
  räkning) för det senaste rä- 
  kenskapsåret.
 §7 Revisionsberättelsen för det  
  senaste räkenskapsåret.
 §8 Fråga om ansvarsfrihet för  
   styrelsen för den tid revisio- 
  nen avser.

 §9 Fastställande av medlemsav- 
  gift för kommande räken-  
  skapsår. 
 §10  Fastställande av verksam-  
  hetsplan och budget för   
  kommande verksamhetsår. 
 §11 Val av ordförande; 
  Omval eller nyval.
 §12 Val av övriga styrelseledar- 
   möter (4-6 personer), 2-4  
  pers. omval eller nyval.
 §13 Val av suppletanter; tid 1 år  
  (2 personer).
 §14 Val av revisor samt revi-  
  sorsuppleant.(2+1 person).
 §15 Val av valberedning, minst  
  3 personer varav en samman- 
  kallande.
§16  Behandling av propositioner  
  och motioner.
§17  Övriga frågor.

Efter årsmötesförhandlingarna: 
Energiboken presenteras av representant för 

Svenska Byggnadsvårdsföreningen. (Se info på sidan 21!) 
Kaffeservering.
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har ännu inte fattat beslut. På initiativ 
av Lars Lund har styrelsen beslutat att 
utreda trafiksituationen i vårt område. 
Med hjälp av bl a trafikflödesdata från 
Trafikkontoret har trafikgruppen (Lars 
Lund och Johan Schaeffer) framlagt 
en åtgärdslista som berör bla genom-
fartstrafiken, trafiksäkerheten, i synner-
het vid skolan, överträdelsekontroll av 
fortkörning och cykling på trottoar. 

Ekonomi
Föreningens ekonomi redovisas separat. 

Medlemmar
Det finns omkring sextonhundra hus-
håll i Norra Ängby. Drygt elvahundra 
– cirka sjuttio procent – är medlemmar 
i trädgårdsstadsföreningen. Styrelsens 
ambition är att ytterligare öka denna 
andel. Vårt medlemsregister sköts av 
Sven Rygart. 

Medlemskort 
Medlemskort har kunnat hämtas hos 
Brommamäklarna Fjelkners vid Ängby 
Torg. Medlemskortet behövs när man 
deltar i någon av de aktiviteter, där vi 
tar ut avgift av icke medlemmar. 

Tidning
Norra Ängby Tidning har under sitt 
trettiotredje år som vanligt utkom-
mit med fyra nummer. Redaktionens 
strävan är att söka belysa stort som 
smått, viktigt som vardagligt i det som 
sker i och omkring Norra Ängby. Vi 

vill också få flera att bidra med inlägg 
och artiklar för att på så sätt aktivera 
medlemmarna och samtidigt kunna er-
bjuda en så omväxlande och intressant 
läsning som möjligt. Redaktörsposten 
är vakant. Styrelsen har varit redak-
tionskommitté tillsammans med Nalle 
Remnelius, som varit tidningsmakare.

Hemsida
Hemsidan www.norra-angby.se uppda-
teras fortlöpande med aktuell informa-
tion som kan gälla aktuella eller kom-
mande begivenheter, andra aktiviteter 
av olika slag, samt informativa artiklar 
om exempelvis parkeringsregler och 
bygglov. Där ligger även de senaste 
årens tidningsnummer samt skrivelser 
som föreningen avgivit i olika samman-
hang. Hans Erik Jonsson som tidigare 
skött hemsidan efterträddes hösten 
2011 av Thomas Fagerholm. 

Medlemsmejl
På hemsidan kan man  prenumerera på 
medlemsmejl i form av nyhetsbrev som 
utges ungefär en gång i månaden. Ad-
ministratörer för detta  har varit Hans 
Erik Jonsson och Thomas Fagerholm. 
Styrelsen uppskattar denna möjlighet 
till snabb direktkontakt med medlem-
marna och ser gärna att så många som 
möjligt ansluter sig. 

Förråd
Föreningen hyr ett vindsrum på Ängby 
Slott för förvaring av arkiv och mate-
rial. Vi har inskaffat hyllor och skall 
återställa ordningen efter förra årets 
vattenskada. Föreningens stegar, vältar 
och annan utrustning för uthyrning 
förvaras hos olika medlemmar.

Kulturmiljögruppen
Kulturmiljögruppen, som bildades 

2007, är en del trädgårdstadsfören-
ingen. Gruppen har under året bestått 
av åtta till  tio personer, som träffats 
ungefär var sjätte vecka. Kulturmiljö-
gruppen vill sprida kunskap om riks-
intresset och värna om Norra Ängbys 
unika karaktär med utgångspunkt från 
ursprunglig gatubild, trädgårdar och 
byggnader. Hemsidan har fortlöpande 
vidareutvecklats med information som 
gruppen har samlat, värderat och doku-
menterat. I det arbetet har människor 
som upplevt Norra Ängby från början 
kontaktats liksom sakkunniga hos myn-
digheter och Stadsmuseum.

Under året har kulturmiljögrup-
pen genom Sven Rygart arbetat för att 
kunna nytillverka emaljerade husnum-
merskyltar  i ett utförande som är så 
likt de ursprungliga skyltarna som 
möjligt. Föreningen kommer under 
våren 2012 att beställa skyltar för det 
femtiotal medlemmar, som hittills visat 
intresse för att pryda sin fasad med en 
nytillverkad emaljskylt i gammalt snitt.

Vidare har gruppen genom Chris-
tian Schlumpf hjälpt flera medlemmar 
att i samband med husrenovering hitta 
leverantör av nyproducerade tak- och 
golvlister med originalprofilering.

Gruppen har skaffat en e-post-
adress, dit medlemmar kan skicka frå-
gor. Förutom personliga svar har frågor 
av allmänt intresse besvarats i kultur-
miljögruppens frågespalt i tidningen.

Kulturmiljögruppen ordnade i slutet 
av augusti en planteringskurs ledd av av 
Cilla Lundström från Trädvårdskolan. 
Kursen började med ett teoripass på 
Ängby slott och avslutades med till-
lämpning i ett par trädgårdar. Kursens 

Forts från föregående sida:
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fokus låg på nyplantering och underhåll 
av befintliga växter i våra trädgårdar.

I febuari 2012 anordnades en 
mycket uppskattad föreläsning med 
Laila Reppen, expert på villaarkitektu-
rens historia, på temat »Från småstuga 
till Brommavilla«.

Norra Ängby Destillerade Äpplen
»Calvan« fick ligga vilande på fat under 
2011 och återkommer under 2012.  
Glöggen såldes på julmarknaden vid 
Ängby Slott och därefter på torget och 
via hemsidan. Glöggen är »alkoholfri« 
och innehåller bl a 1 % äppelbrännvin 
och kostade 50 kronor flaskan. Ca 200 
flaskor hade vi. Krister Bengtson har 
projektansvaret. 

Årsmöte
Årsmöte hölls 29 mars 2011. Det var 
ca 50 medlemmars som kom. Möte-
sordförande var Anna-Karin Ekholm. 
Styrelsen hade bjudit in dokumentär-
filmaren och Norra Ängbybon Tom 
Alandh som föreläsare. Journalisten 
Mikael Kindbom ställde inlednings-
vis några frågor till Tom Alandh som 
berättade om sin uppväxt och läste ur 
sin kåseribok. Därefter visade Tom sin 
film om sin fosterfar, vilket var mycket 
uppskattat. Filmen har tidigare inte 
visas för allmänheten.

Gökotta
En tidig majmorgon ledde Bertil Hög-
ström promenaden runt Judarn och 
Kyrksjön. Många fåglar och ännu fler 
läten identifierades.

Midsommarfirande
Midsommaren firades traditionellt i 
Björklunds hage med klädning och res-
ning av stången samt dans runt den-
samma under ledning av Bromma Folk-
dansgille. 4H skötte caféet. Föreningen 
ordnade med lotteri. Bland vinsterna 
öbverlämnades bl a grill, grillbestick 
och kokbok.

Hela parken var som vanligt full 
med barn och unga från norra Ängby 
och närliggande områden. Detta är vårt 
mest uppskattade evenemang som drar 
flest folk. Dock krävs det också enga-

gerade funktionärer ifrån föreningen. 
Välkommen du med! 

Arkeologidagen
Vår ciceron Nils Ringstedt tog oss 
med på en tvåtimmarsvandring till 
Norra Ängbys fornminnen, bl a grav-
området vid Bällstavägen och platsen 
för Björklundstorpet. Vandringen 
fortsatte sedan förbi runstenen på 
Runstensvägen mot gravområdet intill 
Liljegrensvägen, där vi med Nils hjälp 
försökte föreställa oss hur det såg ut 
när området var ett skärgårdslandskap.

Torgfest
Mikael Kindbom var festansvarig 
tillsammans med Björn Bröms, Ola 
Pedersen och Åsa Holmqvist. I restau-
rangtältet uppträdde artister. Musiker i 
tältet var trubadurerna Lennart Aner 
och Mauritz Vetterud samt Robin 
Brokvist med band. Ängbybaren stod 
för maten. Föreningen sålde böcker, 
tröjor, mm och var arrangör för Äng-
byloppet. Rekordmånga barn deltog i 
loppet. I år arrangerades också ett lopp 
för seniorer. Boken »Fyra gånger Äng-
by« släpptes. Tre av författarna – Arne 
Lennerud, Bosse Widne och Märta 
Fristedt – alla uppvuxna i Norra 
Ängby – sålde själva boken denna dag. 
Föreningen har stött deras angelägna 
bokprojekt genom att köpa böcker för 
10 000 kr för försäljning. 

Ljusfest runt Kyrksjön 
En lördag kväll i september, när 
mörkret sänkt sig, arrangerade Mälar-
scouterna åter en fin och stämningsfull 
ljusfest. Trädgårdstadsföreningen bi-
drog med marschaller. Vi ordnade med 
korvförsäljning utmed spåret.

Äppelsöndag 
Hölls som vanligt på slottet i månads-
skiftet september-oktober. I år deltog 
musteriet, vilket var mycket uppskattat. 
Tyvärr kunde ingen pomolog vara med 
denna gång. Äpplen samlades inför 
årets glöggtillverkning. Föreningen 
hade försäljning  bl a av våra jubileums-
böcker och som vanligt, korv med 
bröd.

Julmarknad på slottet
Hög aktivitet i år med många knallar 
med sina stånd. Föreningen hade som 
vanligt korv- och glöggförsäljning. 

Ängbystafest
Ängbystafesten är en återkommande 
aktivitet i februari, då deltagarna lagar 
och bjuder på mat hemma och blir 
bjudna på mat hos andra och därige-
nom under trevliga former får möjlig-
het att träffa nya människor. Kvällen 
avslutas på Lilla Riviera. Johan Fors-
blad är initiativtagare. 

Grannsamverkan 
Hans Erik Jonsson är kontaktperson 
som uppdaterar hemsidan med infor-
mation från vår närpolis. Nyhetsbre-
ven från Grannsamverkan är sedan 
hösten 2010 integrerade i föreningens 
medlemsmejl vilket medfört betydligt 
bättre täckning. 

Året har präglats av en skrämmande 
brottsutveckling. Inte sedan 1998 har 
villaägarna i Norra Ängby drabbats så 
hårt. Av det skälet arrangerade Grann-
samverkan ett mycket uppskattat möte 
den 17 januari i »Björkan« tillsammans 
med närpolisen för att belysa proble-
met. Vi fick ta del av deras arbete och 
det fanns möjlighet att ställa frågor 
vilket utnyttjades flitigt. De tre poli-
serna delade med sig av kunskaperna 
och gav råd om brottsförebyggande 
åtgärder. 

Grannstöd 
En trygghetsskapande patrullverk-
samhet som finansieras av Folksam, 
stadsdelsförvaltningen och trädgårds-
stadsföreningar i Bromma. Förutom 
finansiärerna ingår också polisen i 
styrgruppen. Hela konceptet är en vida-

Forts på nästa sida:
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Verksamma i Norra Ängby sedan 1975. 
Nu finns vi på Ängby torg.

Fruktträdsbeskärning  
Trädgårdsanläggning
Trädgårdsdesign & planering
Dränering & grundisolering

Ängby torg 16,  168 56 Bromma
Mobil: 070 769 33 32, 070 45 45 298 
E-mail: info@kahlins.se

www.kahlins.se

reutveckling av grannsamverkan. Från 
Norra Ängby har en stor del av delta-
garna rekryterats och de patrullerar 
i hela Bromma. Folksam har beslutat 
att dra sig ur åtagandet och det är idag 
oklart hur verksamheten skall finansie-
ras framöver.

Övrigt
Föreningen representeras av Anna-
Karin Ekholm i styrelsen för »Stiftelsen 
Hemvärnsgården Norra Ängby«, som 

förvaltar Ängby Slott. Föreningen 
har två platser i stiftelsens styrelse, för 
närvarande är det bara en plats till-
satt. Stiftelsen Hemvärnsgården norra 
Ängby drivs av Västerorts Hemvärn 
och Bromma lottakår. 

Föreningen deltog med informa-
tionsbord vid Ängby Torgs advents-
marknad. Vid secondhandförsäljningen 
i Stefanskolan ordnade föreningen 
kaffeservering.

Ett par lördagar under vintern och 
hösten anordnade föreningen café i 
Björklunds hage. Syftet är att hålla 
»Björkan« öppet och att nå ut till med-
lemmar och boende i området.

Slutord 
För styrelsen har verksamhetssåret varit 
fyllt av projekt och evenemang som 
varit intressanta, spännande och roliga, 
men arbetskrävande. Vi inser att fören-
ingen behöver fler aktiva för att kunna 
behålla och helst vidareutveckla den 
nuvarande verksamheten. Vi behöver 
vara fler aktiva såväl i styrelse som vid 
våra evenemang. Tveka inte att höra av 
dig om du vill vara med och utveckla 
föreningen och dess aktiviteter. 
• Anna-Karin Ekholm, Carola 
Bengtsson, Mikael Kindbom, Elisabeth 
Engdahl- Linder, Hans Erik Jonsson, 
Sven Rygart, Thomas Fagerholm

Forts från föregående sida:
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Ekonomisk redovisning jan - dec 2011:
Resultaträkning 2011
 Benämning Utfall 2011 Budget 2011 Utfall 2010  
  Intäkter  Kostnader Intäkter  Kostnader Intäkter  Kostnader 

Tillgångar   
Kassa 1 712,00 2 243,59 7 210,68
Plusgiro 53 355,13 229 748,03 176 352,19
Bankkonto 272 190,24 117 683,84 117 033,84
Summa tillgångar 327 257,37 349 675,46 300 596,71

Skulder och eget kapital   
Tidigare års ackumulerade vinster 349 675,46 300 596,71 275 453,30
Årets resultat -22 418,09 49 078,75 25 143,41
Summa skulder och eget kapital 327 257,37 349 675,46 300 596,71

 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Balansräkning 31 dec 2011

jämfört med budget och tidigare år.

Inkomna medlemsavgifter 170 320   160 000   165 550  
Annonsintäkter, prenumerationer 223 900   200 000  -58 000  220 875 -64 000  
Tryckning, redigering mm  -240 150   -200 000   -198 750  
Nettokostnad tidningen  -16 250   -58 000   -41 875  
Torgfest/Barndag 2 400  -1 830   -7 000   -11 827   
Midsommar 3 035  -3 953  5 000  -9 000  5 145 -8 811   
Äppelsöndag 1 797  -4 227  2 000  -5 000  2 639 -5 249  
Pubkvällar        
Kurser och föredrag   4 000  -10 000  650 -382,3 
Kulturevenemang  -29 050   -3 000    
Div aktiviteter 18 041  -18 285  2 000  -6 000  2 467 -9 629   
Evenemang med andra föreningar 2 014  -6 643   -5 000   -4 500  
Jubileum 10 000  -71 664   -60 000    
Summa evenemang  -98 365   -92 000   -29 497   
Inköp/Försäljning böcker  10 390  -20 000  2 000  -20 000  1 850  
Glögg 11 020  -16 580  8 000  -8 000  5 150 -2 052   
Calvados        
Projekt »fornminnesvård«      -1 600 
Inköp av prylar för uthyrning  -385     -2 938 
Summa projekt  -15 555   -18 000  410   
Hemsidan  -3 228   -4 000  10 500 -2 635   
Norra Ängby-broschyr 1 000     3 000 -6000 
Kalender  -29 441   -30 000   -8400 
Medlemsbrev  -8 238   -12 000   -11700 
Affischering  -10 372   -10 000   -16427 
Grannsamverkan  -1 000   -1 000     
Summa medlemsinformation  -51 279   -57 000   -31 662  
Års- o medlemsmöten  -3 328   -2 000   -711  
Funktionärsmiddag  -6 578   -8 000   -7 853   
Kontorsomkostnader  -3 175      
Bankintäkter o -kostnadert 4 506  -1 019  1 000  -1 000  650 -823   
Summa administration  -9 593   -10 000   -8 737   
Övriga intäkter 3 301       
Övr kostnader  -4 998   -5 000   -5 110  
Summa intäkter / kostnader 461 725  -484 143  384 000  -464 000  418 476  -369 397   
Årets resultat 
– överskott om positivt  -22 418   -80 000  49 079 

jämfört med tidigare år.

Verksam-
hetsplan 
för 2012

Vårt Norra 
Ängby står 

inför förändringar 
som ställer krav på 
vår förening. Vi 
kan se att fastig-
heter planeras och 
beslut som har 
betydelse för vårt 
område skall be-
vakas. På den lätt-
samma sidan står 
föreningens evene-
mang som Gökot-
tan, Midsommar, 
Barnens dag och 
Äppelsöndag. 
Vi har aktiviteter 
gemensamma med 
andra föreningar i 
området bl a Val-
borg, Ljuskväll 
och Julmarknad. 
Styrelsen strävar 
att genomföra fler 
samarrangemang 
med grannfören-
ingarna i Bromma 
Kyrka, Södra Äng-
by och Västerled i 
aktuella ämnen.
Vi vill rikta sär-
skilda insatser mot 
våra nyinflyttade 
och välkomna dem 
till vår förening.
Hemsidan genom-
går en uppgrade-
ring. Det finns 
styrelsebeslut på att 
säkra föreningens 
digitala arkiv av 
bilder och doku-
ment.
• Anna Karin 
Ekholm
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Beskärningstider
Kahlins trädgårdskalender:

Vårvintern – när kylan börjar 
släppa – är en utmärkt tid att 
beskära dina äppel- och päronträd. 
Du kan hålla på tills savstigningen 
kommer igång någon gång i slutet 
av mars.

Känsligare träd som plommon 
och körsbär – som lätt blöder 
vid beskärning – skär man 

osäker är det klokt att ta det försiktigt.
Verktyg

Handsekatör, grensåg, gärna av japansk 
modell samt stångsekatör och stege är 
verktyg man behöver. Stångsåg är svår-
arbetat och man gör lätt skada i trädet 
om man inte är van. Inga motorsågar 
är välkomna!
• Jonatan Kahlin
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Beskär äppelträden för att få in luft och ljus!

Gud förbjude motorsåg!

helst under perioden juli tom septem-
ber då man får gynnsammare läkning 
av skadorna.

Kom ihåg att skära bort hela grenar 
utan att lämna några »stubbar« eller 
skär vid en förgrening. Gör helst inte 
för grova snitt i trädet. Skär för att få 
in luft och ljus i kronan, det minskar 
risken för svampsjukdomar och ger 
bättre kvalitet på frukten. Om du är 
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hur såg vardagsrumsgolvet ut?
Kulturmiljögruppens frågespalt: Från början –

Fråga: Håller på att göra om i 
vardagsrummet och har hittat 
originaltapeten under flera nyare 
tapetlager. Tänker leta efter en 
liknande och samtidigt lägga om 
golvet, så att rummet blir i origi-
nalskick. Vad kan det ha funnits 
för golv här 1934?

Svar:
Tapeten du hittade är mörkbrun och 
småmönstrad. Det är tänkbart att lino-
leumgolvet i rummet var ännu mör-
kare, kanske mörkbrun eller mörkgrön 
med svart mönster, som det vi nyligen 
fotograferade i ett hus vid Miklagårds-
vägen.

Linoleum med tryckta mönster som 
liknar textila mattor eller klinker var 
populära på 1920- och 1930-talet, men 
är omöjliga att få tag på idag. Och lika 
bra är kanske det. Dagens linoleum är 
nästan uteslutande marmorerad eller 
enfärgad. För att återskapa stämningen 
i rummet som den måste ha känts på 
30-talet skulle du kunna lägga in en 
mörkbrun linoleum som skulle har-
moniera med tapeten. Men – handen 
på hjärtat – vill du verkligen bo i detta 
mörkmurriga rum? Nej, det behö-
ver du inte göra, för interiören i våra 
hus kunde se ut helt annorlunda från 
början.

Funktionalismen
Småstugorna i Norra Ängby byggdes 

lismen« – som spred sig framför allt i 
Tyskland. Vid Stockholmsutställningen 
1930 visade de för en stor allmänhet 
hur framtidens arkitektur kunde se ut. 
Funktionalismen var emellertid om-
stridd och svår att ta till sig för många. 

Därför är det inte förvånande att 
många, som med sin småstuga kunde 
förverkliga den efterlängtade dröm-
men att kunna inreda ett helt hus 
själv, följde en ideal som redan var på 
väg bort. I denna dröm ingick kanske 
finrummet med mörka tapeter, ett 
mörkt golv och tunga mörka möbler 
och gardiner. Men andra nybyggare 
var mottagligare för de nya strömning-
arna och provade vad de lärt sig på 
de olika bostadsutställningarna. För 
»Stockholmsutställningen« följdes av 
flera andra. En av dessa var Svenska 
Slöjdföreningens utställning »Bostad 
och Färg« på Gärdet 1933. Där kunde 
man bl a lära sig att spara ström för 
belysning genom att välja ljusa kulörer 
på väggar och golv. Utställningen finns 
beskriven i en underbar artikel med 
titeln »När folket skulle läras att välja 

av det som redan var vägledande när 
våra hus byggdes.

Artikeln ger en bra bild av dåtidens 
bildningshunger och hur olika folk-
bildningsorganisationer ansträngde sig 
att stilla denna. Dagens folkbildning 
förmedlad av TV-kändisar med ham-
mare i hand eller inlindad i dold reklam 
i glossiga livsstilsmagasin står i bjärt 

kontrast till detta.
I Norra Ängby finns fortfarande hus 

med interiördetaljer i originalskick. Det 
kan handla om plyfapaneler och hand-
ledare i trapphuset, listverk och roset-
ter i taket eller parkettgolv. Dessa ska 
vi vara rädda om. Men den invändiga 
färgsättningen kan vi, i motsats till den 
exteriöra, naturligtvis anpassa efter våra 
egna föreställningar.
• Christian Schlumpf
nat.kulturmil@gmail.com 
http://www.norra-angby.se/ 
kulturmiljoen/kulturmiljoegruppen

Linoleummattan på Miklagårdsvägen.

under en brytningstid mellan national-
romantiska och funktionalistiska ideal. 
Svenska arkitekter intresserade sig på 
1920-talet för en ny stil – »funktiona-

kulör«, skriven av bebyggelseantikva-
rien Vicki Wenander i Byggnadskultur 
1/2008. Den kan du ladda ner från vår 
hemsida (se nedan) och få inspiration 

Vardagsrummets originaltapet.

GYNNA  VÅRA 
ANNONSÖRER!
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Laila Reppen om byggandet av Ängby:

Enighet och variation i Ängby 
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– Det är kombinationen av 
enhetlighet och variation, som 
gör Norra Ängby till det unika 
bostadsområde vi bor i...

Berättade Laila Reppen, arki-
tekt och författare, som noga 
studerat småstugeområdet 

Norra Ängby och dessutom samlat sina 
kunskaper i en bok om villans historia – 
Så bygges villan. Svensk villaarkitektur 
från 1890 till 2010.

Vad är det då som är enhetligt, det 
som kännetecknar Norra Ängby? Det 
är trähusen med den typiska panelen 
med lockläkt, det röda lerteglet på 
taken och häckarna som omger träd-
gårdarna. Även husens konsekventa 
placering nära gatan, med ett grön-
skande gårdsrum i kvarterens inre, 
bidrar positivt till den samlade miljön. 
Studerar man vårt område ytterligare 
så kan vi se hur det offentliga rummet, 
gaturummet, formats enhetligt och 
varierat genom husen placering med 
långsida eller gavel mot gatan. 

Än mer påtagligt är kombinationen 
variation och enhetlighet om vi tittar 
på husens placering mot gatan. Har 
ena sidans hus har sina entréer mot 
gatan – har andra sidan ofta entréerna 
mot trädgården. Enplanshusen har kök 
och vardagsrum på motstående sidor 
och funktionalismens strävan efter ljusa 
bostäder medförde att vardagsrummen 
placerades mot det sydligaste väder-
strecket och köken mot norr. Därför 
har husen längs en gata i öst-västlig 
riktning entréer mot gatans ena sidan. 
Så är det till exempel med husen på 
Hildebrandsvägen, där dessutom de 
små husen står helt nära gatan för att 
ge större trädgårdar. Allt detta framgår 
av den planritning från 1930 som Laila 
Reppen visade oss.

Även brandskyddet tänkte man 
på för de hus som ligger tätt med ena 
gaveln i tomtgräns – efter var femte 
eller sjätte hus kom en brandgata om 

minst 12 meter, där 
det var byggförbud. 
Det fanns tre grund-
hustyper, där vi alla 
känner igen 2-plana-
ren, 1,5-planaren och 
1-planshuset. Sedan fanns det flera 
varianter och dessutom små förbätt-
ringar av planlösningarna för varje år. 
Det fanns enklare och lite mer lyxiga 
varianter av de olika hustyperna. Den 
minsta småstugan var knappt 55 kva-
dratmeter med bad och WC i källaren. 
Dessa hus var mycket populära. Efter-
som nybyggarna ofta kom från trånga 
och omoderna innerstadslägenheter i 
osunda miljöer med torrdass som stan-
dard och råttor som behärskade stadens 
innegårdar så var även dessa minsta hus 
en enorm standardökning.

Trädgårdarna var friland – som sam-
sades med bärbuskar och träd.  Syftet 
var att nybyggarna skulle plantera 
fruktträd och odla och därmed bidra 
till sin egen matförsörjning. 

Husen i Norra Ängby var avsedda 
för arbetare, till skillnad från tjänste-
mannahusen i Södra Ängby. Småstu-
geidén byggde på att man genom eget 
arbete, motsvarande kontantinsatsen 
på 10 % av byggkostnaden, kunde 
bygga sitt hem. Stugorna uppfördes 
med förtillverkade byggnadselement 
och skorstensstocken murades med 
skorstensblock som innehöll alla 

nödvändiga kanaler. Stockholms stad 
tillhandahöll arbetsledare, material och 
byggbeskrivningar. Det fanns buss-
förbindelser så att nybyggarna kunde 
åka ut från innerstaden till Ängby efter 
arbetet och på helger.

Trädgårdsstaden Norra Ängby var 
lika mycket ett socialt projekt som ett 
bostadsprojekt. Och kunde genomföras 

på grund av en långsiktig planering 
genom tidiga uppköp av landeg-
endomar, genomtänkt planering av 
bostadsmiljön, hjälp till finansiering 
och kommunikationer från innersta-
den.  

Genom decennierna har många 
förändringar gjorts. En del stugor fick 
nya fasader av asbestcement, så kallad 
eternit och vi hade en tid där många av 
husen plåtades in i samband med till-
läggsisoleringar. I takt med att Norra 
Ängbys kvaliteter värdesätts allt högre, 
kan vi se resultaten av en önskan om 
att bevara och återställa tidstypiska 
byggnadsdetaljer. Många hus har också 
byggts till genom åren – oftast genom 
tillbyggnader in mot gården vilket 
lämnar gaturummet, det gemensamma 
offentliga rummet, relativt intakt.

Idag är Norra Ängby av riksintresse 
och kulturskyddat för framtiden. Laila 
Reppen berättade om en mäklare som 
sålt ett hus, nästan i originalskick, och 
hur förvånad han var över det stora 
intresset bland spekulanter och det 
höga slutpriset. Laila avslutade med 
att säga - ofta är det de ursprungliga 
detaljerna som ger huset karaktär 
och höjer husets värde. Ett ombyggt 
hus med moderna detaljer blir med 
tiden omodernt, medan ett hus med 
ursprungsdetaljerna kvar alltid förblir 
tidstypiskt. 

Själv har jag plockat bort masonit 
från spegeldörrarna, som någon satt 
upp, för att det då tyckte att det vara 
fint då…
• Elisabet Ekdahl Linder 
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Vid Ängby slott:

Det lilla röda torpet!

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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Vi har alla traskat runt i krokarna 
kring Ängby Slott och förund-
rats över naturen, de fina husen, 
barnen som hörs från dagiset och 
ingen kan väl ana att stora vägen 
bara ligger ett stenkast därifrån. 
Här ligger ett litet hus, eller 
snarare ett torp. Ett gulligt rött 
torp som jag tror att många som 
promenerat i närheten undrat vad 
det är som gömmer sig innanför 
den gröna dörren. Det vet faktiskt 
jag!

Strax innan lunch en kylig februa-
ridag träffar jag Elisabet Degen, 
en av tre dagmammor som an-

vänder det röda torpet som raststuga. 
Jag går in genom den gröna lilla dörren 
och möts av sex nyfikna barn. Det är 
Maja/5 år, Nora/6 år, Agnes/6 år, 
Amanda 6/år, Maja/6 år och Jakob 5 
och ett halvt år. 

De har just påbörjat »fruktstunden« 
och jag sätter mig ner på mattan bred-
vid dem. Till en början är barnen lite 
blyga men det dröjer inte lång tid förän 
de glatt pratar om vad de brukar göra 
tillsammans. 

När jag frågar barnen vad de tycker 
det bästa är med att vara hos dagmam-
morna, svarar de nästan i kör:

– Det är ju lekarna såklart!
En speciell lek är »Nattfasa« som 

handlar om en helsvart drake som sover 
både på natten och på morgonen. Man 
turas om att vara drake och sedan är 
det de andra barnen som får uppgiften 
att skydda varandra.

– Men draken är faktiskt snäll, till-
lägger Jakob.

På torsdagar är det sångstund med 
en alldeles egen trubadur – Elisabet 
Degen spelar gitarr och sjunger tillsam-
mans med barnen. Jag föreslår att få 
höra en av sångerna som de brukar 
sjunga och de väljer en sång som heter 
»Öppna och stäng«.

Teater
Varje år sätter dem ihop en föreställ-
ning och i våras var det »Resan till 

Fakta kring 
dagmammorna och verksamheten

• Tre stycken dagmammor, Elisabet  
 Brickstad, Elisabet Degen, Åsa  
 Martinsson
• Dagmammorna har funnits i om- 
 rådet i cirka tjugo år.
• Måndag till fredagverksamhet.
• Dagmammorna och deras barn är  
 utomhus så ofta det går och använ 
 der torpet som en rastplats.
• Varje tisdagsförmiddag hjälper de  
 till med djuren vid Björklunds  
 Hage (4H).

landet länge sen« som handlar om en 
gammal stock som blev en drake. Alla 
barnen är givetvis med och sjunger och 
läser kortare dikter. 

Teaterföreställningarna är något 
som barnen tycker om – det märks – 
för de lyser upp och berättar gladeligen 
om hur det går till. Jag får till och med 
se deras fina kostymer som är allt från 
drakdräkter till prinsessklänningar.

Efter en stund är det dags för mig 
att säga »hej då« till barnen som nu 
återfått springet i benen. De följer mig 
ut till dörren och vinkar livligt:

– Hej då. Jag känner på mig att det 
längtar ut till lek och bus i snön.

Och vet ni vad, nästa gång ni har 
vägarna förbi det lilla röda torpet 
vid Ängby Slott, lyssna extra noga så 
kanske ni också får höra låten »Öppna 
och stäng« eller till och med skymta en 
snäll drake.
• Mimmi Rydstrand

Barnen under torpets fruktstund.

Häftiga drakdräkten!
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Skalskydd kommer först
Polisen på välbesökt Grannsamverkansmöte:
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• 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

Det senaste året har bostadsin-
brotten ökat stort i Norra Ängby. 
Från ett genomsnitt på cirka 
sexton inbrott och inbrottsförsök 
per år de senaste tio åren, till 
hela 32 inbrott och fyra inbrotts-
försök förra året. Med anledning 
av detta arrangerade Grannsam-
verkan i Norra Ängby ett möte 
med närpolisen i Bromma en kväll 
i januari. Och intresset för mötet 
var stort. 

Nära femtio Ängbybor sam-
lades i Björklunds hage för 
att lyssna på vad närpolisen i 

Bromma kunde tipsa om, när det gäller 
att skydda sitt hem från inbrott. Flera 
hade egna erfarenheter av inbrott, eller 
släktingar och vänner som drabbats. 

Polisinspektör Mats Österman, 
som arbetar med brottsplatsundersök-
ningar på Västerortspolisens så kallade 
Lokusgrupp, konstaterade att Västerort 
är värst drabbat av den här typen av 
brott i hela Stockholmsområdet. 

Enligt polisen är det i regel unga 
killar, mellan sjutton och 30 år, som 
begår de här brotten. En agerar vakt, 
och två bryter sig in och letar värdesa-
ker.

– Det är lukrativt, säger Mats Öst-
erman. De livnär sig på brott och det 
är i princip bara guld, kontanter och 
mindre digitala föremål som de är ute 
efter. 

Inbrotten begås oftast mellan 
klockan tio på förmiddagen och tre på 
eftermiddagen. För att kontrollera om 

någon är hemma ringer tjuvarna helt 
enkelt på dörren, sätter sig på trappan 
och väntar en stund och går kanske 
en sväng i trädgården. Är det då ingen 
som öppnar så slår de till. 

I åttio procent av fallen tar man sig 
in från husets baksida, genom fönster 
eller altandörr, och enligt Österman 
används mycket sällan entrédörren, 
på grund av risken för upptäckt. Man 
krossar ett fönster på baksidan och 
sticker sedan in handen för att öppna. 

– Larm bryr de sig sällan om, 
eftersom de är inne i huset så kort tid, 
säger Mats Österman. De är ju inte de 
smartaste, men de vet precis var alla 
förvarar sina värdesaker, så de går raka 
vägen dit. 

Enligt polisen förvarar de flesta sina 
pengar och smycken på samma ställe, 
och det är de tre platserna i huset tju-
varna uppsöker. I byrån eller nattduks-
bordet i sovrummet förvaras smycken, 

på nedersta hyllan i badrumsskåpet 
läggs också ofta smycken och i byrån 
eller hurtsen i hallen lägger många 
nycklar, plånböcker och pengar. Om 
tjuvarna därefter känner sig trygga, kan 
de leta vidare. 

Efter polisens genomgång undrade 
flera ängbybor hur man då ska göra för 
att skydda sig mot inbrotten. Kunde 
man installera egen övervakningska-
mera för att avskräcka eller identifiera 
tjuvarna? Var ska man egentligen lägga 
sina värdesaker? Och om tjuvarna inte 
hittar något, kommer de då tillbaka? 
Mats Österman hade där lugnande 
besked.

– De kommer inte tillbaka om de 
inte hittar något. Då tycker de nog 
bara att man är en fattig jäkel. Hittar 
de däremot vapenskåp eller värdeskåp, 
som de inte får upp, finns stor risk att 
de kommer tillbaka efter en tid och tar 
med sig hela skåpet. 

Övervakningskamera kan man 
också ha hemma i sitt hus om man 
önskar, det är i alla fall inte olagligt, 
enligt närpolisen. Om det har någon 
preventiv effekt mot inbrotten är dock 
oklart.

Men var?
Mats Österman har också en favorit-
plats, där han brukar tipsa folk om att 

Många ängbybor hade hörsammat plisens  upprop!
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gömma sina värdesaker. 
– Där hinner de sällan leta, säger 

han.
Eftersom flera Ängbybor kan ha 

anammat polisens tips om gömstäl-
len skrivs de inte ut i detalj. Kontakta 
Grannsamverkan i Norra Ängby för 
mer information.

Men när det då gäller att skydda sitt 
hus konstaterar Mats Österman och 
hans kollegor att det är viktigt att de 
som bor i området är uppmärksamma 
på vilka som rör sig på gatan, vilka bilar 
som står parkerade där, och har kontakt 
med sina grannar. Grannsamverkan 
kan minska brotten i ett område med 
upp till 25 procent, enligt Brottsföre-
byggande rådet, Brå.

– I dag har folk inte lika mycket 
kontakt med sina grannar som förr, och 
om man är borta en längre tid kan man 
meddela sin granne, som har möjlighet 
att se till huset. Till exempel kan man 
vintertid göra fotspår i snön. Sen kan 
man också meddela sina grannar om 
vilka arbetstider man har, och när huset 
är tomt, säger polisinspektör Lars-
Gösta Alm på närpolisen i Bromma.

Mats Österman pekade också ett 
par saker, som man ska tänka på när 
det gäller husets säkerhet. Först ska 
skalskyddet ses över, det vill säga 
att man har bra lås på altandörr och 
även på fönster som är åtkomliga från 
trädgården. Källarfönster bör ha järn 
monterade, och stegar bör vara inlåsta 
eller fastlåsta.

– Tjuvarna väljer alltid att ta sig in 
där det är lättast och minst synligt. Om 
de ser att fönstren har lås, kan de välja 
ett annat hus. Och låser man inte fast 
sin stege kanske man hittar den stående 
mot grannens fasad efter ett inbrott, 

säger Österman.
Sedan gäller det också att doku-

mentera sina värdesaker. Fotografera 
smycken, skriv av inskriptioner och 
anteckna även serienummer på elektro-
nik. 

– En enda grej som går att identi-
fiera kan öppna ett helt ärende och det 
gör att man har en chans att få tillbaka 

en del av sina saker.
När det gäller larm är det viktigt 

att man har ett larm som tjuter, och 
dessutom en lampa på fasaden som 
blinkar. Då vet alla grannar vilket hus 
som larmar, vilket annars kan vara svårt 
att höra. 

Men larm ersätter inte en personlig 
kontakt grannarna emellan. Hans Erik 
Jonsson, som håller i Grannsamverkan 
i Norra Ängby, berättar att det är cirka 
60 familjer som flyttar in i området 
varje år. 

– Om de inte introduceras på ett 
bra sätt riskerar Grannsamverkan att dö 
ut. Vi måste prata också med våra nya 
grannar.

Slutligen ville polisen också varna 
Ängbyborna för att anlita de så kall-
lade irländska asfaltläggarna, som ofta 
kommer på vårkanten och vill asfaltera 
uppfarter eller parkeringsplatser. Om de 
inte har en marknad här så kommer de 
också att lämna området.
• Anna Ivarsson

Mats Österman utvecklar resonemanget!

ETABL. 1922

Vi kan byggvaror! 
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Inkommen motion till årsmötet:

»Norra Ängby mer hållbart!«

GYNNA VÅRA 
ANNONSÖRER OCH 

SPONSORER!

Till Norra Ängby Trädgårds-
stads Årsmöte 2012: Motion om 
att Norra Ängby ska påbörja en 
omställning för att bli mer håll-
bart.

Som många kanske har märkt så 
har den nuvarande skuldkrisen 
nu pågått flera år och verkar inte 

ta slut. Som jag ser det så är vi bara i 
början på krisen och den kommer att 
fördjupas. Grunden till krisen är flera, 
men det är inte en tillfällighet att den 
började 2008 då oljepriset kortvarigt 
låg på över 140 $ per fat. Det finns en 

De tolv stegen
    1 Utse en styrgrupp och besluta om  
  dess avgång redan från början
    2 Öka medvetandet
    3 Att lägga grunden
    4 Organisera en manifestation för
  att visa och fira att ni är igång
    5 Etablera arbetsgrupper
    6 Använd Öppet forum
    7 Utveckla synliga praktiska manifes 
  tationer av projektet
    8 Underlätta att återta kunskap
    9 Skapa goda relationer med
  kommunen
 10 Hedra de äldre
 11 Låt det gå dit det vill gå
 12 Skapa en aktionsplan för att
  minska energin

Se förklaringar på http://transitionsweden.
ning.com/page/12-steg-foer-att-boerja

DIN TRYGGHET – VÅRT ANSVARÄngby Torg 6 & Alviksvägen 103, Bromma   •   08-26 86 00 
www.fjelkners.se   •   info@fjelkners.se

Din lokala mäklare  
på Ängby Torg
Vi kan Bromma och har lång erfarenhet av försälj-

ningar av boenden i Norra Ängby. Vårt sätt att arbeta 

ger dig högsta möjliga slutpris. Fri värdering ingår 

alltid. Varmt välkommen in till vårt kontor på Ängby 

Torg eller ring, så kommer vi till dig.

Jennie Rydergård
Fastighetsmäklare

Cadja Skånes
Grafisk formgivare

Emma Ramsö
Mäklarassistent

Christina Casserlöv
Fastighetsmäklare

Lukas Kumlin
Fastighetsmäklare

Carina Frank-Hasp
Fastighetsmäklare

Caroline Andersson
Assistent

Margareta Millde
Fastighetsmäklare

Kristina Ekberg
Fastighetsmäklare

Vårerbjudande  
– flyttstädning!
Väljer du att anlita oss för att sälja din 

bostad bjuder vi på flyttstädning eller 

en halvsidesannons i SvD Magasinet.*

*Gäller uppdragsavtal tecknade under mars och april 2012,  
avseende försäljningar i Norra Ängby.

Annons - Mars 2012 - N. Ängby Trädgårdsstadsför. Medlemstid.indd   1 2012-02-24   16:43:24

mycket stark koppling mellan Ekonomi 
och Energi och detta är orsaken till 
nuvarande problem.

En omställning skulle kunna göra 
att Norra Ängby blir mer lokalt själv-
försörjande inom olika områden och 
göra oss alla mer motståndskraftiga om 
krisen fördjupas, vi bör veta var områ-
dets potential finns och vilka brister 
som finns och vad vi måste jobba vidare 
med och vilka andra grupper vi kan 
samarbeta med.

Jag yrkar därför på:
• att styrelsen ökar medvetandet om  
 Omställning, bland annat genom vår  
 tidning.
• att en arbetsgrupp bildas och stu- 
 derar de 12 stegen för att börja en  
 omställning.
• Bengt Randers
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Från Oxelösund till Ängby!
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Som vi har letat – nu har vi fått Mimmi!

Jag heter Mimmi Rydstrand och 
kommer från Oxelösund, en liten 
skärgårdsstad som ligger tio mil 
söder om Stockholm. Jag har bott 
i Norra Ängby till och från under 
tre års tid.

Just nu studerar jag »Text- och 
mediakommunikation« och har 
fått det spännande uppdraget att 

skriva för Norra Ängby Tidning.
De saker som gör mig glad är skid-

åkning och överraskningar. I vintras 
jobbade jag bland annat som skidlärare 
och det var då intresset för skidor tog 
fart på riktigt.

Idag jobbar jag på Åhlens City och 
på fritiden försöker jag klura ut vad jag 
vill bli när jag blir stor.

Anledningen till varför jag valt att 
plugga text- och media är för att jag vill 
utveckla mitt skrivande och även prova 
på om det här är någonting som jag 
vill fortsätta med i framtiden. I de här 
kurserna har jag fått lära mig olika skri-
vartyper men även en del layout. Det är 
egentligen med hjälp av de här kurserna 

Från skärgårdsbo över skidlärare 
till att pröva på journalistyrket! 

min lilla skrivargnista har tänts. Att 
få förtroende i att skriva artiklar för 
tidningen betyder mycket både för mig 
personligen men även för min egen 
utveckling. 

Det jag tycker mest om med skri-
vandet är att allt är tillåtet, jag kan vara 
vem jag vill och hur jag vill. Att skriva 

är även lite som terapi, ett sätt att rensa 
tankarna.

 Att skriva för Norra Ängby Tid-
ning är lite av ett hedersuppdrag 
och jag hoppas att min första artikel 
kommer att vara en trevlig läsupple-
velse. 
• Mimmi Rydstrand

Mattias Bröms hälsar välkommen till Bergslagsvägen 262 vid Islandstorget.
Öppet mån - tors 8 - 17 och fre 8 - 15. 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

Välkommen till Restaurang Astoria - gamla Lilla Riviera - i helt ny kostym. I trivsam 
miljö serveras god mat och öl/vin från en välfylld vinlista. Matsal (60 kuvert) och bar 
(30 kuvert) – egen ingång – har bytt plats! Se meny och vinlista på 
www.astoria.gastrogate.com Krögaren Servet Yilmaz med team 
bjuder in till ditt nya, trevliga »stamställe« hemmavid! 
Tel: 37 63 53. Färjestadsvägen 8, Ängbyplan/Södra Ängby.
Öppet: Sön - tors: 12 - 23, fre -lör: 12 - 01.

RESTAURANG 
CHINA HOUSE
Fullständiga rättigheter.

Öppet:
Mån-fre: 10-22   lör-sön: 11-22

Bergslagsvägen 264
Tel: 378 282
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Är ristningarna bomärken?
På bronsåldersgraven:

Kanske vi har löst gåtan med de 
märkliga ristningar, som vi berät-
tade om i NÄT 2011:2! Vi har 
granskat alla kartor från 1600-
talet och till nutid och funnit att 
gränsen mellan Karsvik och Ängby 
tycks genomgående ha gått över 
berget, där RAÄ 65 ligger. Graven 
ligger väster om Vultejusvägen, 
där den går över krönet i höjd med 
Karsviks hage. Det är ju på den 
stora kröngraven, som vi återfann 
de tre märkliga ristningarna på 
stenar i anslutning till graven. 
Ristningarna är utformade så att 
de formmässigt inte kan vara sam-
tida med graven från bronsåldern. 
För att tolka ristningarna vill vi se 
dem i ett sammanhang.

Generellt visar bebyggelsehisto-
rien i den här delen av landet 
att under äldre järnålder var 

bondesamhället ordnat med glest lig-
gande ensamgårdar. Dessa kom under 
yngre järnålder att flytta samman till 
byar om tre till fem gårdar. De hade 
ett territorium med bygräns och en 
produktionsmark. Organisationen av 
byarna känner vi mer i detalj först i våra 
lantmäterikartor från 1600-talet, men 
studier bl a av gravfält visar att byorga-
nisationen går tillbaka på förändringar 
som inleddes successivt under 600– till 
900–tal. 

Även om vi idag har rätt grov 
kunskap om bybildningen i Bromma 
förefaller det generella förloppet kunna 
spåras även här. Det visar våra fält-

studier i Karsvik, som vi presenterat 
tidigare i NÄT. Arkeologen Anders 
Broberg har också presenterat ett 
annat generellt fenomen i Bromma, 
avstyckning av äldre bebyggelseenhe-
ter. Han föreslår att Ängby – etablerat 
tidigt under yngre järnålder – under 
några århundraden blivit avstyckat först 
i Karsvik och senare i Nockeby. Såväl 
bybildning, som avstyckningar brukar 
resultera i stabila bygränser mellan 
byar, vilket vi ser bl a i de äldre lant-
mäterikartorna. När det gäller bygrän-
sen mellan Ängby och Karsvik visar 

däremot dessa kartor att bygränsen har 
justerats över tiden.

Den äldsta lantmäterikartan från 
1706 visar en tämligen slinglig bygräns 
mellan Ängby och Karsvik just öster 
om Karsviks bytomt. Här blir bygrän-
sen något uträtade på kartan från 1829. 
Där har dock bygränsen flyttats upp 
mot berget där den aktuella kröngraven 
ligger. Dock har gränsen en brytpunkt 
på bergets norra del. 

1862 sker ett ägobyte mellan säte-
rierna Stora Ängby och Åkeshof. En 
lantmäterikarta visar hur gränsen blivit 

Bronsåldersröset med de nu fyra påträffade ristningarna. Röset ligger på krönet av ett berg 
ca 75 m väster om Vultejusvägen, där den passerar ett krön söder om Ängby Torg.

En av ristningarna på stenarna till bronsåldersröset.
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* Ett sk rör är en stenlagd gränsmarkering mellan olika 
ägor. Rören har haft olika form, allt ifrån enkla stenar 
till femstena rör. Det var de juridiskt viktigaste i det 
äldre bondesamhället och anlades i hörnpunkterna till 
bytomter och på viktiga partier av en bygräns.

justerad både genom markbyten och 
en gränsmarkering som blev »å marken 
utstakat och rörlagt*«. På kartan finns 
nu på bergets södra del röset IV marke-
rat. Vår tolkning blir att det är nu som 
kröngraven blev en viktig gränsmar-
kering mellan de båda byarna och att 
detta markeras med tre bomärken.

Vi mätte på kartorna det ungefär-
liga avståndet från bergets östra sida 
och gick längs berget södra sida och 
stegade upp avståndet i riktning väs-
terut. När vi ansåg oss ha kommit till 
gränsen mellan Karsvik och Ängby gick 
vi uppför sluttningen och kom fram till 
kröngraven. 

Vi tror nu att dessa tre märkliga 
ristningar är bomärken för Karsviks-
gårdarna Västergården, Mellangården 
och Östergården. Det är ju från början 
av 1700–talet, som Karsviks by består 

Ytterligare en av ristningarna, som finns beskrivna i NÄT 2011:2.

av tre gårdar mot tidigare fyra. Bön-
derna här har markerar att här slutar 
deras mark och Ängby gårds mark tar 
vid. Då är naturligtvis frågan – går det 
att säkert återföra dess bomärken till 
gårdarna i Karsvik? Hittills har vi inte 
lyckats, men det är naturligtvis inte 
omöjligt att det går att finna dem i 
t ex skriftliga handlingar.

På de tre lantmäterikartorna från 1706, 1829 och 1862 syns berget med den knixiga bygränsen mellan Ängby och Karsvik.
På skattedelningskartan »går« Vultejusvägen i diket (två parallella streck) väster om Karsviks bytomt och 

mellan åkrarna C och B (de kallas nu Karsviks hage).

Hur gamla kan de i så fall vara?
Vår gissning är att bomärkena (om det 
nu är sådana) kan ha tillkommit efter 
1862. Att kröngraven var en viktig 
plats i bygden framgår även av en 
nyfunnen ristning här; ett hjärta och 
bokstäverna I och A.
• Text & bilder: Nils Ringstedt 
och Bengt Windelhed 

Skattdelningskarta över Åkeshov 
och Karsvik, 1706 – 

Lantmäteristyrelsens arkiv.

Karta över Bromma socken, 
1829 – A 10, Bromma socken – 

Lantmäteristyrelsens arkiv.

Karta över ägobyte mellan 
säterierna Stora Ängby och Åkes-

hov, 1862 – A 10, Bromma socken – 
Lantmäteristyrelsens arkiv.
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Guldsmedsbutik i Norra Ängby 
Ängby Smycken vid Runstensplan dokumenterad:

Första april 1935 öppnade Helge 
S. Pettersson en guldsmedsaffär i 
HSB:s radhuslänga vid nuvarande 
Runstensplan. Inför öppnandet 
annonserar han tillsammans med 
sina butikskollegor på Ängby-
sidorna i Småstugeföreningarnas 
tidning nr 3 1935.

S ju butiker öppnade samtidigt. 
De övriga var Runes konditori, 
Eggers Speceri-& Diverseaffär, 

Vikt. Johanssons Sybehörsaffär, Ka-
rin Johanssons Tobaks-& Pappers-
handel, Tore Larssons Färghandel 
samt E.M Bergmans Järn-, Sport- & 
Husgerådsaffär. Tre butiker öppnades 
strax efter: Ängby Blomsterhandel, 
Sam Regnells Dam-& Herrfrisérsa-
longer samt Fiskaffären. 

Affärslängan marknadsfördes med 
annonser i varje nummer av »Små-
stugeföreningarnas tidning« som 
utkom månatligen. Beteckningen på 
byggnaden varierade. Vanligast var 
»H.S.B:s radhus« eller »Affärslängan 
vid Blackebergsvägen-Vällingbyvägen«, 
men även »Ängby bodar« förekom. 
Namnet »Runstensplan« användes inte 
förrän senare. 

Längan var stadens affärsutpost 
västerut. Råcksta och Vällingby var 
ännu inte bebyggda, Spånga inte 
inkorporerat. Vällingbyvägen, numera 
Långskeppsgatan, var då utfartsväg från 
Stockholm mot Råcksta, Vällingby och 
Hässelby. Bergslagsvägen i nuvarande 
sträckning och omfattning kom till 

först i slutet av krigsåren som nöd-
hjälpsarbete.

Alla butikerna hade från början 
namnskyltar som var enhetligt utfor-
made med versala bokstäver. De 
ursprungliga skyltarna togs ned när nya 
verksamheter tillkom eller när namnet 
ändrades, vilket konditoriet är ett 
exempel på. 

En enda skylt finns kvar. Guldsme-
dens! I den lokalen har det arbetats 
med guld, silver och ädla stenar under 
hela Norra Ängbys tillvaro. Dagens 
guldsmed heter Claes Glinning. Han 
har haft butiken sedan 2009. Dess-
förinnan innehade Reijo och Liisa 
Nieminen affären i nästan trettio år 
och ännu tidigare Georg Perényi och 
efter honom Ulf Hedengran. Alla 

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

innehavarna under de sjuttiosju åren 
har varit »riktiga« guldsmeder, dvs de 
har tillverkat egna smycken och ändrat 
eller reparerat andras och inte enbart 
haft detaljhandel.

Jag upptäckte butikens charm 
och originalitet, när jag hade ärende 
dit på senhösten. Claes berättade då 
att inredningen såväl i butiken som i 
verkstaden är ursprunglig. I butiksde-
len finns glasmontrar utefter väggarna 
och en klassiskt utformad disk, där allt 
det vackra  exponeras. Kakelgolvet och 
taket är också ursprungligt. I den bakre 
delen finns verkstaden, där allt ser ut 
som på trettiotalet med arbetsbänk och 
verktyg.

Stadsmuseet dokumenterar 
Norra Ängbys äldsta bevarade butik. 

Guldsmedens arbetsplats sedan 77 år – i originalskick!
Claes Glinning har sedan några år tillbaka övertagit »stafettpinnen«.
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sedan 1935
Det var inte svårt att få Stadsmuse-

ets dokumentationsavdelning intres-
serade av butiken. Några veckor efter 
mitt mail var museets fotograf, Göran 
Fredriksson, på plats med kamera 
och stativ. Några av bilderna visas här 
genom Görans och museets vänliga 
tillmötesgående. Alla bilder finns i 
museets fotodatabas att bevaras för 
framtiden. Forskare och andra intres-
serade kan där se den enda affärsverk-
samhet från Ängbys begynnelse som 
fortfarande existerar efter sjuttiosju år 
och dessutom gör det i den ursprung-
liga lokalen och med bevarad original-
inredning. 
• Lars Lund

Fyra gånger Ängby 
säljs av 

Föreningen bl a 
på Äppelsön- 

dagen och 
julmarknaden 

för 290 kr.

Eller via mail: annakarinekholm@hotmail.com 
eller på tel 070-7213053.

Butikerna i HSB:s radhus invid Vällingbyvägen annonserar 
i Småstugeföreningarnas Tidning 1935.

Välkommen in till Ängby Smycken!

»Presenter och hedersgåvor i guld, silver... 
Reparationer utföres!«
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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

Två svar
Bildgåtan:

I förra numret av tidningen visade 
vi ett antal svartvita fotogra-
fier från Norra Ängbys första år. 
Samtliga bilder kom från Stock-
holmskällan, där en liten del av 
Stadsmuseets väldiga bildarkiv är 
tillgängligt.

Två nutida boende kände igen 
sina hus: en som identifierar 
huset med muren och trettio-

talsbilen, en annan som är bekant med 
de tre ensamma husen på gärdet mot 
Bergslagsvägen. Vi publicerar här deras 

berättelser. 
Hej

Jag såg er bildförfrågan i Norra Ängby 
Tidning och nedersta bilden på för-
sta sidan är tagen från fältet ned mot 
Frislandsvägen. Mitt hus är det tredje 
uppifrån, nr 19. Just den bilden kan-
ske ni redan har adress till, finns ett 
snarlikt taget någon vecka senare (?) i 
jubileumsboken »Ängby 60 år«, sid 21.

Det var kul att se hallbilden, jag 
trodde att det bara var jag som har 
masurbjörk i trappan, skickar med ett 
väldigt likt foto på min hall, renoverad 
2011.

Hälsningar Stina Marin

Hej!
Jag har tittat på bilden på sid 21 i se-
naste tidningen. Jag är ganska säker att 
bilden är tagen på Runsavägen. Huset 
närmast fotografen är nr 16. Muren är 
lika fin i dag!

Tomten uppläts i juli 1934. Enligt 
vad vi hört är huset  uppbyggt 1936. 

Eftersom det finns en häck ovanpå 
muren är bilden tidigast från 1937 eller 
-38.

Det verkar vara en björk som står 
utanför vardagsrummet. Den finns inte 
i dag. Tycks vara en vårbild då löven 
är ganska små. Vänstertrafik  gäller 
fortfarande!

Vi köpte huset av Sven Carlioth 
1974 som byggde till huset. Alla föns-
ter som finns på bilden är fortfarande 

kvar i original!
Med vänliga hälsningar

Ulla-Britt och Lars Stegenberg
Runsavägen 16

Titta gärna på bilderna i förra 
numret igen. Lätta att hitta på nätet, 
om papperstidningen är på avvägar. 
Kanske känner du igen ditt hus eller 
din grannes. Och om du inte varit inne 
på Stockholmskallan.se så passa på. Sök 
på »Norra Ängby« så får du 110 spän-
nande bilder att titta på.

Du ser där att husen ofta är angivna 
med kvartersnummer, inte gatunum-
mer. Gatorna var redan namngivna, 
men det fanns inga hus att skruva fast 
skyltarna på! Så informera oss om gatu-
adressen om du känner igen kvarters-
adressen.

Det finns många fler bilder från 
Norra Ängby i Stadsmuseets arkiv. De 
är tillgängliga enbart genom personligt 
besök i museets faktarum. Absolut värt 

besväret.

• Lars Lund

Din lokala frisör.
stora ängby allé 1
boka tid på  37 03 22

är du frisör? hyr stol på 
hemmaplan – ring ingegerd!
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Citron
Ord. pris 399:-

199:-

Pris avser växt om inget annat anges.
Med reservation för slutförsäljning!
Krukor eller tillbehör ingår ej!

Energiboken är här!
Läsvärt:

Energipriserna har nått oanade 
höjder och fortsätter att stiga. 
Vi försvarar oss med händer och 
fötter, klagar på leverantörerna 
och – borrar för brinnande livet! 
Frågorna hopar sig: Vad kan vi 
göra åt detta?

Nu finns Energiboken med 
undertiteln »Energieffekti-
visering för småhusägare«, 

utgiven av Svenska Byggnadsvårdsför-
eningen.

Under mottot »Hur energieffektivi-
serar jag utan att förstöra husets själ?« 
ger några av Sveriges främsta experter 
på området handfasta råd i dessa kom-
plexa frågor.

Som vi alla vet kan förbättringar 
av våra hus i ett avseende, medföra 

svårbemästrade framtida skador, såväl 
estetiska som tekniska.

Svaren som bokens författare ger rör 
därför hela spektrat från vedertagna råd 
om energisparande med hjälp av tofflor 
och kofta till invecklade tabeller med 
olika isolermaterials lambdavärden. 
Boken är producerad med stöd från 
Energimyndigheten.

Lyssna till goda råd på årsmötet!
Vid Norra Ängby Trädgårdsstadsfören-
ingens årsmöte, den 20 mars kommer 
boken att presenteras av en representant 
för Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Boken kan också beställas hos 
Svenska Byggnadsvårdsföreningen på 
www.byggnadsvard.se 
• Christian Schlumpf
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Medlemskortet = förmån!
Som medlem får du rabatt hos en 
del av våra handlare i närheten.

• Om & tillbggnader! 
Engqvist Bygg AB 
www.engqvistbygg.se  
Box 20092, 161 02 Bromma  
Mobil 070-529 35 22

• Badrumsrenoveringar, 
till- & ombyggnad! 
Tommy Berggren Bygg AB 
www.tbbygg.se 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  e-post: info@iwa21.se 
Tel: 08 - 21 36 21  

• Måleriarbeten 
Petersson & Wahlstedts Måleri AB 
Kaskögatan 36, Kista. Tel 733 06 27 
Mobil 070-777 01 67

• Mark/grund/fasad/tak/bygg/badrum 
Johnson & 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 
Mariebergsbacken 16, 179 95 Skå 
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 www.skonatradgard.se 
info@skonatradgard.se

Vill du vara med här i 
 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 2011 går till 
Fjelkners Brommamäklarna på 
Ängby Torg och får årsmedlemsde-
kal för 2011 klistrat på ditt kort. 
Då gäller det för medlemsrabatter 
och övriga förmåner enligt föl-
jande lista under 2011. Du som var 
medlem 2006 och ännu inte har 
hämtat ut jubileumsboken - gör 
det på samma plats.

Bra att ha:

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

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
Färglikare: Johan Schaeffer: johan.
schaeffer@yahoo.se tel 08 - 87 89 81, 
max 3 dagar. Se NÄTartikel nr 3/10. •

Ditt medlemskort 12

2011 års medlemsavgift gäller 
tom årsmötet 2012. Medlems-
avgiften för 2012 beslutas på 

årsmötet och betalas först därefter.

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.

sjopaviljongen.se

Brunch med utsikt i helgen?
Njut av vår härliga miljö och vår härliga brunch. Sitt inne med sprakande brasa 
eller ute, om vädret tillåter. 275:-/person, lördagar och söndagar, kl 12- 16.
Barn under 5 år äter gratis, 5- 12 år betalar 10:- per år.

Välkommen att boka bord på 08 - 704 04 24 
eller info@sjopaviljongen.se
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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

förmedlar information om sin verksamhet 
i Norra Ängby genom dels Norra Ängby 
Tidning, dels vår hemsida: www.norra-
angby.se Övriga föreningar i området 
har stående inbjudan att medverka i våra 
spalter. Redaktionen har uppdrag att även 
förmedla information i övrigt som kan 
vara av intresse för tidningens läsare, vilka 
är våra medlemmar i föreningen samt 
övriga hushåll i Norra Ängby. Tidningens 
upplaga: 1 800 ex.

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

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

Medlemskapet i 
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

skapar underlag för genomförandet av de 
olika evenemang som styrelsen eller andra 
»utomstående« arrangörer genomför i vårt 
område. Medlemskapet berättigar även 
till lägre entréavgift vid tillställningar 
med entré, samt berättigar till de med-
lemsrabatter som beskrivs på annan plats. 
Tidningsutgivningen – som f ö till största 
delen finansieras av annonsintäkter – kan 
också säkras. Du blir medlem genom 
att – gärna runt nyår – sätta in 150 kr på 
föreningens plusgiro 94 01 78 - 7.

»Prenumeration«
Har du flyttat ifrån Norra Ängby, men 
ändå vill njuta av ängbykänslan, kan du 

intressant och vill vara med att bidra, är 
du mycket välkommen att maila gruppen 
på nat.kulturmil@gmail.com eller kon-
takta Sven Rygart, sven@rygart.se eller 
08-870970.

Tidningsredaktion
Mimmi Rydstrand reporter  
mimmirydstrand@gmail.com

Elisabet Engdahl-Linder kåsör 17 86 83 
elisabet.engdahl.linder@gmail.com 

Lars Lund kåsör/reporter 
larslund@gmail.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! 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

Annonsmtrl
Tryckfärdig högupplöst PDF.

Norra Ängby Tidning

prenumerera på tidningen: Namn, adress 
och 100 kr på plusgironr 94 01 78 - 7!

Föreningens styrelse
Anna-Karin Ekholm ordförande 30 66 77 
annakarinekholm@hotmail.com

Carola Bengtsson sekreterare 87 22 59 

Sven Rygart kassör, medlemsregistrerare, 
kulturmiljögruppsrepresentant 87 09 70 
sven@rygart.se

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

Elisabet Engdahl-Linder suppl. 17 86 83 
elisabet.engdahl.linder@gmail.com

Thomas Fagerholm adjungerad webmaster 
37 81 30 thomas.fagerholm@telia.com

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

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

Revisorssuppleant
Ragnar Kullenberg  37 56 99

Valberedning
Hans Erik Jonsson  08 - 37 02 22 
hanserik.j@telia.com

Thomas Fagerholm  070 - 550 81 30 
thomas.fagerholm@telia.com

Birgitta Åhman 0708 - 35 11 72

Kulturmiljögruppen 
Arbetar för att ta fram fakta för fastighets-
ägare i Norra Ängby som vill värna om 
områdets riksintresse. Ett tiotal personer 
träffas ungefär var sjätte vecka. Vi engage-
rar oss i frågor som rör hus, trädgård och 
området i stort, allt efter eget intresse och 
förmåga. Tycker du också att detta verkar 

Styrelsen är idag underbemannad och kan i bästa fall 
förvalta föreningens mångåriga historia. Vill du vara 
med och utveckla föreningen ? Varför då inte ta chan-

sen att delta i styrelsearbetet.
Valberedningen söker med ljus och lykta efter dig.

Kontakta Hans Erik Jonsson eller Thomas Fagerholm. 
Kontaktinfo finns här ovan, eller på www.norra-angby.se
• Styrelsen

Varför inte skriva själv ? Vi har ett behov av fler skri-
benter som i tidningen kan skildra Norra Ängby i 
nutid i både stort och smått. Har du något du vill 

få ut till Norra Ängby-bor så ta chansen. Du behöver inte 
vara utbildad journalist, bara du känner för ämnet och tycker 
det är angeläget att förmedla till flera – speciellt här i Norra 
Ängby.

Hör av dig till någon i styrelsen. Kontaktinfo finns här 
ovan, eller på www.norra-angby.se
• Styrelsen

Vill du få något angeläget 
publicerat i vår tidning?

Vill du vara med och 
utveckla trädgårdstads-
föreningen?
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 NÄT = Trädgårdsstadsföreningens ar rangemang. ÖVR  = Övr iga ar rangörer.

Kalendern mars - maj
NÄT • Årsmöte på Ängby slott 

tis 20 mars 2012 klockan 19.00.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner skall vara styrelsen tillhan-
da senast tre veckor innan årsmötet. 
Läs verksamhetsberättelsen på sid 
6, 7 och 8. Likaså den ekonomiska 
rapporten. 

Alla medlemmar i Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening hälsas hjärt-
ligt välkomna den 20 mars.

ÖVR/NÄT • Secondhandförsäljning 
Stefanskolan lör 24-sön 24 mars. 

Nu är det dags för anmälan till vå-
rens försäljning i Stefanskolan, Norra 
Ängby. Har du vår/sommarkläder, 
leksaker, skor... att sälja? Tveka inte! 
Anmäl dig genast.

Inlämning fredag 23 mars 
kl.17.30. Försäljning lördag 24/3 
kl. 11-14 + söndag 25/3 kl. 10-13 

– 50% på allt. Hämtning av pengar 
och ev. överblivna kläder/saker: Sön-
dag 25/3 kl.16. Obs! Tänk på att 
du måste kunna vara på plats dessa  
tider + att aceptera att allt säljs med 
50% på söndagen, hälsar »Klädgäng-
et«/Christina Kullenberg – mail: 
christina.kullenberg@stockholm.se

MÄLARSCOUTERNA • Valborg
Mån 30 april firas valborgsmässoaf-
ton på Snorreängen.Från 18: Café, 
brända mandlar, kokosbollskatapult, 
fiskdamm, lotter, spika stock, back-
klättring, chokladhjul, klubba råttan, 
pilpoker och tipspromenad. Brasan 
tänds 20. Vårtal. Ängbylikören 
sjunger 20.30.

NÄT • Vår klassiska Gökotta! 
Till årets trevliga Gökotta sker 
samling vid Ängbyplans tunnelbane-

station söndag den 13 maj, klockan 
06.00. Medtag goda vänner, kaffe-
korg, kikare och sittunderlag. Bertil 
Högström leder dig som vanligt 
rätt bland vårens alla läten. Förhopp-
ningsvis kommer du även att se en 
och annan ägare till de välsjung-
ande struparna – fast dom hävdar väl 
mest sitt revir – och så jagas det ju 
brudar... Ja, se, det är ju helt som det 
ska i Guds fria natur!
Välkomna! 

NÄT • Cafésöndagar i Björkan
Välkomna att komma in och ta en 
fika i Björkan sön 18:e mars och sön 
1:a april 11-16. Bröd av olika slag. 
Korv med bröd. Trädgårdsstadsför-
eningen säljer sina böcker samt det 
fina Ängbyäpplet i silverkedja.

Mer info finns på hemsidan, 
medlemsmailet och facebook. •


