
Norra Ängby Tidning

Medlemsinformation från Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Nyhetsbrevsprenumerera på www.norra-angby.se

Nr 2 juni 2012 årgång 34 pris 25:-

24

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

IS
SN

 2
00

1 
- 2

90
X

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

Kalendern juni - augusti

Trafiken runt skolan utreds
Ängbytvätten flyttar

Fornminnesskyltar i Bromma
Hur mycket är din trädgård värd?

NÄT • Fira midsommarafton 
i Björkan

Midsommarafton 22:a juni: vi börjar 
som vanligt med att klä stången 
klockan 10.00. Ta med er blommor  
– vilda eller från trädgården – vilket 
som. Vi klär stången tillsammans 
med björkris så att vi får en fin mid-
sommarstång.

• Dansen börjar klockan 14.00 
med Bromma Folkdansgille.

• Lotterier till stora och små med 
många fina vinster.

•	Caféet är öppet från kl 11 och 
serverar kaffe, festis och hemlagad 
jordgubbstårta.

 Vi hoppas på strålande solsken! •

NÄT • Arkeologidagen 26 aug 
Vandring bland dolda och okända 

gravar i västra Norra Ängby
Arkeologidagen avhåller sitt 25-års 
jubileum den 26 augusti. Fira detta 

med en vandring genom Norra Äng-
bys fornskatter med vår ciceron Nils 
Ringstedt.

Samling 10.00 vid den uppsatta 
skylten vid gravfältet intill Bälls-
tavägen vid Björklundshage. Lite 

info om gravfältet i stort. Sedan tar 
vi vägen till gravfältets övervuxna, 
mindre kända sida. Här finner vi de 
största gravhögarna på Björklunds-
gravfältet – en utgrävd!

Därefter fortsätter vandringen 
över Svoldervägen och upp på berget 
som också går under namnet Björk-
lunds hage. Här har Nisse påträffat 
flera gravar som sannolikt är  från 
äldre järnålder – kan tom vara yngre 
bronsålder. Nisse fann också en 
stensträng – kanske en gravhägnad – 
förra året.

Därefter går vandringen norrut 
ner i en dal och upp på nästa berg 
där en stensättning ligger som kan 
vara äldre järnålder/yngre bronsål-
der.

Medlemmar går gratis, icke med-
lemmar 40 kr. Tar ca 1,5 tim.Ingen 
föranmälan behövs. •

Kent ordnade mer pengar till jakt-  
och dyksemestrar
– sparar 40 000 kronor om året med IVT:s värmepump
Kent Zachari och hans jakthund Stey har 
all anledning att se nöjda ut. Nu kan de 
lägga mer pengar på sina intressen som 
jakt och spännande semesterresor med 
hela familjen.

– IVT:s värmepump betalade sig på bara fyra år, säger Kent.
Familjen Zachari har ett stort och härligt hus. 300 kvadratmeter 

generös boyta med stora vardagsrum, en fin terrass mot trädgården 
på baksidan och en balkong på andra våningen som sträcker sig 
runt gaveln och till framsidan.  

Här finns utrymme för rum som förgyller tillvaron, som exempelvis 
en vinkällare. Dessutom har huset sex härliga sovrum.

– Vi var en stor familj när vi flyttade hit. Men tonåringarna blir äldre 
och flyttar hemifrån. Tre är utflugna, två är kvar, konstaterar Kent.

En leverantör att lita på
Det var år 2004 som Kent, hans hustru och deras barn behövde de 
sex sovrummen. Men de hade knappt flyttat in förrän Kent insåg att 
driftskostnaderna var på tok för höga.

– Ja, vi hade en luftvattenpump och en elpatron, och den förra 

slutade att fungera. Vi förbrukade 65 000 kilowattimmar per år. Det 
var pengar vi kunde göra något roligare med.

Kent kontaktade IVT ÅF, som han kände som en pålitlig leverantör 
som kunde sina saker. Ändå blev han glatt överraskad. Konsulten från 
IVT var professionell ut i fingerspetsarna. Han föreslog bergvärme, 
vilket Kent ansåg vara en klok investering. Från IVT ÅF fick han en 
tydlig offert, företaget levererade utrusning och borrade på exakt de 
tider som hade angivits.

IVT sänkte våra driftskostnader
– Ja, det var ett mycket trevligt bemötande från deras sida. De upp
trädde precis som en entreprenör ska göra i deras bransch. Jag vet, 
jag kan en del om deras produkter, säger Kent som är utesäljare på 
FANN VAteknik AB, försäljning och marknad inom avloppsteknik.

Två hål á 140 meter hål borrades och anläggningen (se faktaruta) 
kom på plats. Allt fungerade perfekt. El och värmekostnaderna sjönk 
plötsligt med cirka 43 000 kronor per år. Detta innebar att inve
steringen – sammanlagd kostnad 175 000 kronor – hade betalat sig 
på bara fyra år.

Vi kan alltid vända oss till IVT
Lasse från IVT Järfälla sa att det skulle ta fem år att få igen pengarna. 
Det gick alltså på bara fyra. Det var väl den enda ”missen” i hans 

offert. Och inte en krona i reparationskostnader. Det fungerar så bra 
att man slutar tänka på anläggningen. Och skulle jag ändå ändra på 
något, och är osäker på hur, så kan jag alltid ringa Lasse och fråga. Vi 
har fortfarande väldigt bra kontakt, säger Kent.

Mer pengar över till annat
Nu är anläggningen sedan länge betald och tickar oförtrutet fram 
exakt den värme som familjen behöver – till en tredjedel av priset 
jämfört med den gamla anläggningen. Efter fyra år var investeringen 
i värmepumpen alltså betald, och sedan dess ”tjänar” familjen   
43 000 kronor per år. Pengar som Kent och familjen använder till 
att guldbelägga tillvaron. Nu har de råd att fylla vinkällaren med 
allt bättre viner. Och med tanke på Kent och familjens milt sagt 
om fattande fritidsintressen, så kan man tänka sig att pengarna 
behövs.

En extra trygghet
– Jag är från Haparanda och har länge ägnat mig åt fiske och jakt. 
Med Stey här jagar jag ripa, järpe, hare, rådjur… ja, egentligen allt 
över två hekto. Men jag älskar också att åka slalom. Och nästa 
semester åker vi till Thailand hela familjen för att dyka. 

Han har ingen oro för att bergvärmeanläggningen ska sluta 
fungera.

– Nej, inte alls. Det känns lugnt och tryggt. Och en extra trygg
het är ju att jag alltid kan ringa Lasse på IVT Järfälla, säger Kent.

VÄRMEPUMPSDIMENSIONERING Reg.datum: 2011-05-06SessionID:  455638575
www.ivt.se

Typ

Energipris Mängd Husets Nettobehov Årskostnad

IVT Greenline
0,73 SEK/kWh 4100 kWh

12300 kWh
2993 SEK

IVT PremiumLine
0,73 SEK/kWh 4300 kWh

12300 kWh
3139 SEK

Alternativ uppvärmningElpanna
0,73 SEK/kWh 12600 kWh

12300 kWh
9200 SEK

Oljepanna
13000 SEK/m 1,6 m

12300 kWh
20800 SEK

Gaspanna
10  SEK / m 1547 m

12300 kWh
15500 SEK

Fjärrvärme
1 SEK/kWh 12300 kWh

12300 kWh
12300 SEK

*Observera att kalkylen grundas på erhållna uppgifter och ett flertal antaganden gällande bland annat uppvärmningssystemet.

Beräkning och dess resultat får därför endast ses som en prognos och inte en utfästelse.
Beräkningen är baserad på ett elpris på  0,73 SEK / kWh samt övrig inmatad data.

Vi har baserat kalkylen på att du som alternativ värmer huset med en värmekälla utan förluster. I praktiken har värmesystem nästan alltid

förluster. Detta innebär exv att om din nuvarande uppvärmning är olja kan du räkna med att den verkliga besparingen blir 25-50% högre än

den som här beräknats. En återförsäljare kan göra en mer exakt beräkning.

Vid beräkning av besparing har ingen hänsyn tagits till räntor och amorteringar av investeringsbeloppet.

FAKTA OM HUSET
Hus

Hustyp
Befintligt hus, RadhusByggnadsår: 1987
Uppvärmd yta: 112 m

2-plans hus med inredd källare och inredd vind eller 2-plan
souterränghusGeografisk placering:Latitud: 59.22     Longitud: 18.18
Väderdata levererat av METEONORM  MÖJLIGA VÄRMEPUMPSLÖSNINGARLämpliga produkter

System/energikällor
IVT Greenline, IVT PremiumLine,
Se besparingstabell ovan.För att få rätt effektstorlek på värmepumpen krävs en kontakt med
Din återförsäljare.

Bergvärme, Kompaktkollektor,

ENERGIFÖRBRUKNINGUppvärmningstyper

Uppskattad energiförbrukning *

Energiförbrukning:  18820 kWh inkl. hushållsel
(schablonberäknat)
Varmvatten till  3 personer med  dusch,

Toppeffekt

3,8 kW  Uppvärmning

8300 kWh
Hushållsel (uppskattat värde)

6500 kWh
Varmvattenbehov

4000 kWh
Energiförbrukning totalt

18800 kWhUppskattad förbrukning enl. schablon (SEV) 18800 kWh

OBS!
Om Energiförbrukning totalt skiljer sig avsevärt jämfört med den uppskattade förbrukningen enl. SEV:s schablon är detta skäl att

kontrollera energiförbrukningen.
ÖVRIG FAKTA

Fakta

Värmesystem
Ventilation/mekanisk frånluft:  JAUppvärmningstyp: SchablonRumstemperatur:  20º C Golvvärme vätskeburet, Vatten-element (lågtemp),

0 % av boytan värms med el.
100 % av boytan värms med vattenburen värme.
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Värmepumpsdimensionering
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Investering 2004  175.000:-Driftskostnad före  65.000:/år Driftskostnad efter 22.000:/år
Besparing  
År 1  

43.000:År 2  
43.500:År 3  
44.000:År 4  
44.500:År 5 
Betald

Kent sparade 43.000 kr/år med IVT

Dina grannar är 
nöjda med oss
Vi har installerat IVT värmepumpar i ditt område sedan 1984 – rådgör 
alltid med oss innan du bestämmer dig. Vi erbjuder en kostnadsfri 
 besiktning som underlag för ditt beslut.

Energipartner installerar och utför service på IVT’s hela värmepumps
sortiment. Under uppvärmningssäsong har du som kund tillgång till vår 
unika värmepumpsjour.

Höglandstorget 1, 167 71 Bromma  Telefon 0880 28 05  www.energipartner.se

Nöjda kunder sedan 1984
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Dina grannar är 
nöjda med oss
Vi har installerat IVT värmepumpar i ditt område sedan 1984 – rådgör 
alltid med oss innan du bestämmer dig. Vi erbjuder en kostnadsfri 
 besiktning som underlag för ditt beslut.

Energipartner installerar och utför service på IVT’s hela värmepumps
sortiment. Under uppvärmningssäsong har du som kund tillgång till vår 
unika värmepumpsjour.
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Nöjda kunder sedan 1984

Vi har installerat IVT värmepumpar i 
ditt område sedan 1984 – rådgör alltid 
med oss innan du bestämmer dig. 
Vi erbjuder en kostnadsfri besiktning 
som underlag för ditt beslut.

Energipartner installerar och utför 
service på IVT’s hela värmepumps  
sortiment. 

Teckna ett serviceavtal med oss, så vet 
du att din värmepump alltid mår bra!

Energipartner Sverige AB
Höglandstorget 1, 167 71 Bromma 
Telefon 08-80 28 05   www.energipartner.se

Fira midsommar hemmavid!!
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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:

Hänt sedan sist!
Nu rivs Hellströms gamla lokaler vid Ängbyplan för att ge plats åt Småas elva stadsradhus.
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Författarbesök

Hört talas om deckarhjältinnan 
Alva? Hennes iller Gurgel? Jakten 
på juvelerna eller Den falske rid-
daren? Inte?

Men det har eleverna i årskurs 
5 i Norra Ängby skola, 
vilket de visade i samband 

med författaren Per Bengtssons besök. 
Sedan några år tillbaka har skolbiblio-
tekarien Annika Trägårdh en gång 
om året kunnat bjuda in en aktuell 
ungdomsboksförfattare till »Läsning 
pågår«. Varje klass får under en timme 
samtala och samråda med författaren.

Vid mitt besök hjälptes man åt att 
klara ut hur en deckargåta bör vara 
konstruerad med ett mysterium, ledtrå-
dar, villospår, misstänkta, en deckar-
hjälte, som oftast har en medhjälpare. 
Eleverna deltog med liv och lust och 
var synnerligen väl bekanta med Pers 
deckarhjälte Alva, »medhjälparen« 
Gurgel och deras bravader. Alva och 
Gurgel finns med i de deckargåtor som 
Per skriver i Kamratposten, men också i 
den första längre berättelsen »Jakten på 
juvelerna«. 

Per har en uppgift kvar efter sin 
sista lektion: att skriva sin namnteck-
ning på väggen i biblioteket! Och det 

I Norra Ängby skola:

gör han och låter Gurgel vara med på 
ett hörn. Denna roliga och trevliga 
tradition har införts av Annika, som 
också förser namnteckningarna med en 
elegant guldram.

Annika berättar om elevernas 
entusiasm inför, under och efter ett 
författarbesök och bedömer att den här 
typen av direktkontakt med förfat-

taren till böcker som man läst har stor 
betydelse för att stimulera eleverna till 
fortsatt läsande.

Och mellan besöken finns skolbib-
lioteket att tillgå, en möjlighet som 
används av många elever. Skolan är på 
topp tio av Stockholms alla skolor när 
det gäller antal lån per elev. Biblioteket 
är nyrenoverat, är lätt att hitta till och 
är öppet dagligen. Vid mitt besök var 
det en strid ström av läslystna elever, 
som ville återlämna böcker och genast 
låna nya. Bokslukare finns även i dator-
åldern! Enligt Annika är det de yngre 
eleverna som lånar flest böcker. De 
äldre ger sig på tjockare böcker, som 
tar längre tid att läsa. 

Och alla får hjälp och råd av 
Annika, som stortrivs med sitt arbete. 
»Det roligaste och mest givande arbete 
jag haft.«
• Lars Lund

 Per Bengtsson har just skrivit sin namnteckning (med Gurgel!) inför intresserade elever.

Tidsbokning på 0730- 50 7317
Tacitusvägen 4, Norra Ängby

Välkommen!

Fixar Håret

JAG BJUDER PÅ  
INPACKNING!

(VäRDE 160 KR) 

Erbjudandet gäller när du bokar klipptid  
och t o m 1 september 2012.

Ungdomsboksförfattaren Per Bengtsson och 
skolbibliotekarien Annika Trägårdh-Lind efter 

väl genomförd författardag.

Ni som bor norr om Runstensplan 
har kanske sett att anslagstavlan 
nu har kommit upp. Jag hörde av 
mig till stadsdelskontoret om en 
anslagstavla till Runstensplan/
Långskeppsgatan. Nu har den 
kommit på plats.

Även många av husen på Beck-
ombergaområdet har kommit 
upp. Passa på att promenera 

runt i området nu innan det är helt 
bebyggt. Här finns en väldigt fin de 
Geer-morän att titta/klättra på. Se om 
ni kan finna den forntida vägen genom 
området vidare mot slottet. Stigen är 
en nedsänkt v-formad väg – en hålväg – 

som troligtvis bara trafikerats av ryttare 
och gångare och på så sätt formats av 
alla hovar/fötter. Den är utmärkt på 
kartor från 1826. Om du är historiskt 
intresserad, följ med på en arkeologisk 
vandring i Norra Ängby bland gömda 
och okända gravar – se kalendariet.

Midsommarafton
Välkommen till Björklunds hage för 
dans och lek med Bromma Folkdans-
gille. Ta med blommor – vi binder 
kransar och lövar stången 10 - 11. 
Stången reses 13 – därefter dans.
Vill du hjälpa till med att skaffa björk-
ris dagen/kvällen innan? Har du bil 
med dragkrok och/ eller ett släp som 
du kan låna ut? Alternativt vara med 

själv, kontakta Hans Erik Jonsson.
Sedan årsmötet

Den nya styrelsen är redovisad i årsmö-
tesprotokollet. Se det på sidan 19. 

Sedan årsmötet har vi haft konsti-
tuerande styrelsemöte och ett vanligt 
styrelsemöte.

Motionen på årsmötet
Beslöts att styrelsen skulle ta kontakt 
med motionären Bengt Randers och 
starta en arbetsgrupp för att arbeta 
vidare med motionens syfte – omställ-
ning till ett hållbart samhälle. Vi plane-
rar ett informationsmöte till hösten för 
att klargöra syfte och en del begrepp 
med mål att starta en studiecirkel för 
intresserade.

Till slut ett tack till er som skriver 
brev eller mailar mig. Det är bra att 
veta vad du tycker om föreningen och 
vad som händer här i området. Glöm 
inte att skriva ditt namn. Jag förstår att 
man ibland vill vara anonym men om 
ni bara vill föra fram lovord eller förslag 
på aktiviteter är det bra med namn och 
adress så att jag kan återkomma med 
tack och kommentarer.
• Anna-Karin Ekholm
annakarinekholm@hotmail.com

RESTAURANG 
CHINA HOUSE
Fullständiga rättigheter.

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

Bergslagsvägen 264
Tel: 378 282
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När du köper en fastighet, så gör 
man en noggrann värdering av 
huset. Är det kakel eller linoleum 
i badrummet? Är det öppen spis, 
bergvärme? – Det är faktorer som 
påverkar fastighetens värde. 

Men det görs ingen värdering 
av själva trädgården. Trots 
att en uppfart belagd med 

gatsten kostar lika mycket som ett nytt 
badrum och ett uppvuxet träd kos-
tar lika mycket som vardagsrummets 
parkettgolv.

Jag kontaktar en mäklarbyrå. De 
svarar att mäklare gör ingen separat 
trädgårdsvärdering. Marknaden/kun-
derna avgör värdet på hela fastigheten 
inklusive trädgård. Men det finns situa-
tioner där du kanske ändå vill värdera 
din trädgård. Du kanske vill få ett nytt 
lån på fastigheten eller göra en obero-
ende värdering och trädgården kanske 
är en viktig del av din fastighet.

Någon som vet mer
Någon som har information om detta 
är Anne Heino, landskapsingenjör på 
Landskapsbolaget, som arbetar med 
trädgårdsprojektering. Anne menar att 
detta är ett område som kommer stort, 
men att framförallt det saknas kunskap 
inom området. Det är självklart att 
vacker stenbeläggning och uppvuxna 
träd har ett ekonomiskt värde. Idag 
finns en firma i Tyskland som speciali-
serat sig på riktigt stora träd. Det eta-
blerar sig också en firma, som tar hand 
om äldre träd som flyttats. Man bygger 
en depå för äldre träd – för att vi skall 
kunna ersätta björken som dog eller 
träden som den galne grannen högg 
ned. www.bruns.de/en/company

Läget, läget och åter läget
Vad är det då som betingar ett värde 
i trädgården? Först och främst är det 
läget och åter läget på trädgården, 
sydväst är alltid bäst samt hur huset är 
förlagt i trädgården, dvs faktorer som 

Grön värdering!
En vit fläck på kartan – värdering av trädgårdar:

Skapar värde 
i trädgården!

•	Stenlagd trädgårdsgång, uppfart,  
 entré.
•	Välskötta häckar.
•	Dekorativa solitärträd och buskar.
•	Uppvuxna fruktträd.
•	Lust- & växthus i fint skick.
•	Välskött gräsmatta.

Risig häck drar ner värdet på trädgården...

en större investering och arbetsinsats. 
Solen fångas fint upp på friggebods-
verandan – morgonsol – i hammocken 
– eftermiddagssol – och på utplatsen – 
kvällssol.

Gruset på uppfarten är okej. En 
värdehöjare skulle vara  enhetligt 
stenmaterial på uppfart, gångar och 
vid trappan. Grå gatsten är dyrt men 
är hållbart ger fint intryck och höjer 
värdet på trädgården. Gamla äppelträd 
och syrener är fina – och stämmer väl 
överens med trädgårdsstaden Norra 
Ängby. Det är klokt att redan nu pla-

nera för deras hädangång – träden är 
planterade på 1930-talet. Ett annat tips 
är att följa Norra Ängbys grundläg-
gande struktur med enhetlighet och 
variation även när det gäller växterna. 
En levande omväxlande trädgård är 
också ett värde. Ett annat tips är att 
variera växtvalet efter årstid, så att 
trädgården har något att erbjuda varje 
årstid.

Trädgårdsvärdering är något nytt
– Det finns det i nuläget inga siffror, 
men det kommer, säger Anne. 

Men redan nu kan du som träd-
gårdsägare fundera på om trädgården 
fyller grundläggande krav. Min träd-
gård behöver åtgärder som: 
1. Planering för återväxt av äppelträd.
2. En rejäl satsning på gräsmattan.
3. Plantering av ny häck och reparation 
av befintlig häck.
4. Lägg nytt grus eller gatsten på upp-
fart och gång mot huset.

Man kan konstatera:
– Den som har en trädgård har 

alltid något att fundera på och alltid 
något att arbeta med och inga problem 
med var man skall lägga sina pengar…
• Elisabet Engdahl Linder

inte går påverka sedan du köpt din 
trädgård. Luftrummet, är det stört av 
oljud eller avgaser från trafik eller flyg, 
påverkas värdet negativt.

Lugn och harmoni
i trädgårdens planering

Påverkar värdet av trädgården gör ma- 
terialet i en stenlagd uppfart och gång, 
en välskött häck och uppvuxna äp-
pelträd, syrener som är ett signum för 
Norra Ängby. Är trädgårdens planering 
rörig eller ger den harmoni, är det 
planerat för utnyttja dagens sol på ett 
optimalt sätt, fria ytor med gräsmatta.

– Är trädgården avskild från gran-
nen, harmoniserar den med omgiv-
ningen – det är faktorer som påverkar 

en trädgård. Norra Ängby känne-
tecknas av enhetlighet och variation 
– samma tema är mycket gångbart även 
när det gäller trädgården, säger Anne 
Heino.

Hur värderar man en trädgård?
Hur är det då med min trädgård. Vad 
kan jag göra för att höja värdet på träd-
gården? Tänk så här säger Anne – man 
gör som inne i huset när man planerar 
en trädgård. Först ordnar man väggar 
golv, tak och fönster så att ljus kommer 
in. I trädgården menar jag, häckar eller 
annat som avskiljer trädgården från 
grannar, träd, gräsmattan och platser 
där man kan fånga upp solen. Därefter 
planerar man uteplatsen eller andra 

små platser för t ex trädgårdsland. Sist 
planerar man utsmyckningen, buskar 
blommor och till sist krukorna...

– Eftersom Ängby är ett enhetligt 
område skulle man troligen också titta 
på hur din trädgård harmoniserar med 
omgivningen, men också om själva 
trädgården ger ett harmoniskt intryck, 
säger Anne.

Hur värderar Anne min trädgård?
Nu gäller det min trädgård. Anne 
kontrollerar entrén – grus med mycket 
ogräs stör intrycket av trädgården – 
men portalen med humle ger rums-
känsla och få godkänt.

Häcken saknas på del av vänster sida 
och man ser rakt in i grannens trädgård 
– det är inte bra. Häcken på högersi-
dan är sorglig. På ett ställe i häcken 
växer lönn, krusbär, äpple och hallon. 
Det ger ett rörigt och trasigt intryck. 
Gräsmattan är stor och bra – men full 
med mossa, den behöver en insats för 
att bli okej. Alltså viktiga grundläg-
gande delar i trädgården som behöver 

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

... medan en solig uteplats kan höja det!
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En tvättepok är 

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 

Efter sista maskinen:

Efter 
sextiosju år på 

Bureusvägen 8 har nu tvätten 
flyttat till Spånga med bibehållet 
namn. Huset ska rivas och radhus 
ska byggas. Dags alltså att göra 
en sammanfattning.

Alla hus i Ängby byggdes med 
tvättstuga försedd med gasel-
dad tvättgryta av koppar och 

en sköljbassäng i cement, gjuten på 
plats, ca 1m x 1/2 m och 1 m hög. Så 
här beskriver Bertil Lundin, förening-
ens dåvarande ordförande hur vittvät-
ten gick till i en artikel i NÄT 1995:

»Blötläggning över natten i kall-
vatten i träbalja eller i sköljbassängen. 
Därefter vreds tvätten ur och flyttades 
över till grytan, där den fick en upp-
värmning till koktemperatur. Nu följde 
en genomgång av tvätten, då den gnug-

gades på räfflad tvättbräda. Sedan koka-
des tvätten i tvättgrytan i lutlösning 
ca en timme. Efter kokningen vidtog 
sköljning i fem-sex vatten i cement-
bassängen. Till slut vred man vattnet 
ur kläderna, så de blev så torra som 
möjligt, innan tvätten skulle hängas 
på streck för att torka. Därefter skulle 

lakan, örngott och dukar manglas på 
en kallmangel, som fanns att hyra bl a i 
ett av HSB:s radhus. En tvätt kunde ta 
en dag eller mer.«

Så gick tvätten till, ända fram till 
efter kriget. På KF:s arkitektkontor (se 
faktaruta) hade man då insett att något 
måste göras för att underlätta för hus-
mödrarna. Man planerade och ritade 
andelstvättstugor, sammanlagt tio 
stycken, inom de områden där Småa 
arrangerat självbygge, således även i 
Norra Ängby. Arkitekt var Seth Torné.

I december 1944 bildades Fören-
ingen Ängbytvätt, förening upa, 
som senare ombildades till ekonomisk 
förening. Ordförande var Gustaf 
Lewin, sekreterare Carl Edler och 
kassör Valborg Bohlin, alla kända 
namn för gamla Ängbybor. I maj 1945 
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Ängbytvättens föreståndare Lasse Sandervig i samspråk med en nöjd kund.

ansöktes »vördsamt« hos Byggnads-
nämnden om tillstånd att »å tomt nr 17 
i kvarteret Ängbyskolan inom stadsde-
len Bromma vid Bureusvägen få utföra 
en tvättanläggning.« Ansökan bevil-
jades. Byggnadskostnaden beräknades 
till 115 000 kronor. Etthundranittioen 
medlemmar betalade totalt 256 insatser 
a 10 kronor. Stadsfullmäktige beviljade 
lån. Provtvätten gjordes 19 novem-
ber 1945 och i februari 1946 kunde 

Medgivande till byggande av tvätteri från de boende på Bureusvägen.

över – nybygge på gång!

 Ann Sofie Gabrielsson och Helen Eriksson vid mangeln.

 »Hämta smutsig tvätt, lämna ren tvätt.«
Bilen med Roy Skoglund som chaufför går i skytteltrafik.

anläggningen användas fullt ut. 
Det är inte svårt att föreställa sig 

vilken enorm lättnad i arbetsbördan 

som tillkomsten av andelstvättstugan 
innebar för dåtidens husmödrar. En 

Forts nästa sida.

Gabriel Mikho väger in tvätt.



Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

8 9

Vi på Svensk Fastighetsförmedling har fått förtroendet av flera byggbolag 

att förmedla nyproducerade bostäder. Genom ett nära samarbete med bygg-

bolagen erbjuder vi unika boenden där man själv kan påverka material och 

färgval redan från början. Just nu har vi många nyproducerade bostadsrätter till salu i 

attraktiva områden i Bromma. Kontakta oss för mer information! 

Njut av utsikten från balkongen med parken  
och Mälaren helt nära!  

Lummiga Ängby Park ligger i Bromma mellan Södra Ängby och Blackeberg bara tjugo minuter  
från T-centralen. I första etappen erbjuder vi bostadsrätter om 1–4 rok, 38–116 kvm  

i nybyggda fyra- respektive femvåningshus och renoverade en- och tvåvåningshus inflyttningsklara våren 2012. 

Torsdagen den 1:a september är det informationskväll i Ängby Park på Ljunglöfska slottet, där vi berättar  
om området och bostäderna mellan kl. 17.00 och 18.00.  

Söndagen den 4:e september kl. 15.00–17.00 är det säljstart och premiärvisning.

BROMMABUTIKEN Jimmie Rönnbäck 070-973 19 90, jimmie.bromma@svenskfast.se

Besök www.angbypark.se för mer info

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING I SAMARBETE MED:

Nytt läge? Hos oss hittar du
nybyggda lägenheter till salu. 

bromma Drottningholmsvägen 334. tel 08-598 222 00 www.svenskfast.se/bromma

N3J Thai-Supermart
Beckombergavägen 1

 37 89 99
www.thaisupermart.se
Öppet: mån-fre: 10-19

lör-sön: 11-18

Thai Supermart erbjuder ett stort utbud 
av livsmedel från Thailand och övriga 
Asien som t ex kryddor, konserver, såser, 
drycker, te, kaffe, godis, ris, nudlar samt 
frysvaror som räkor, fisk, bläckfisk, vår-
rullar, dim sum och fläskbullar.
Färska grönsaker och frukt: t ex thai-
basilika, koriander, vårlök, böngroddar, 
omogen pappaya, guava, jackfruit-kött, 
sur & söt grön mango, gul mango. Frukt 
varierar en del beroende på säsong och 
efterfrågan.
Även en del köksredskap som ångkokare 
och dekorationsskalare samt rökelser och 
andra tillbehör för Buddha.
Sortimentet förnyas fortfarande.

Man ska inte underskatta 
andelstvättstugan betydelse i 
den samhälleliga utvecklingen 
av Norra Ängby.

Trots detta kommer dock ingen 
att sakna den ganska anspråks-

lösa byggnaden. Däremot är det med 
stor spänning vi motser de första 

skisserna på de fem radhus som ska 
byggas i dess ställe. Bureusvägens 
gatubild tillhör onekligen de mest 
typiska Ängbymotiven.

Exploateringskontoret anger i sitt 
tjänsteutlåtande från 2011-11-24 att 
»förslaget omfattar fem radhus i två 
våningar som i volym och gestalt-
ning är anpassade till husen i Norra 

Explateringskontorets skiss.

Ängby«. Denna målsättning motsägs 
i hög grad av den bifogade utred-
ningsskissen som sägs »i stora drag 
visa projektets utformning utmed 
gatan«.

Skissen visar hus som var och ett 
tar ca fyra gånger så stor tomtyta 
i anspråk som kringliggande hus. 
Varken taklutning eller husens höjd 
mot gatan tar hänsyn till befintlig 
bebyggelse. Man kan naturligt-
vis också ifrågasätta varför staden 
sockrar varje markanvisning med 
en bit parkmark. Fyra, istället för 
fem radhus i detta eftertraktade läge 
skulle likväl vara en god affär för 
såväl exploatören Metropol Fastighe-
ter AB som staden. Stadens politiker 
behöver mot denna bakgrund inte bli 
förvånade om också denna planänd-
ring kommer att överklagas.

Föreningen kommer att följa pro-
jektets fortskridande, men viktigast är 
naturligtvis att de närboende enga-
gerar sig. Tjänsteutlåtandet går att 
ladda hem från vår hemsida: 
www.norra-angby.se

• Christian Schlumpf

hel dags mycket tungt kroppsarbete 
utfördes på några timmar av en effektiv 
maskin! Mindre slit, mer tid för annat.

Till en början användes tvät-
ten enbart för självtvätt, men snart 
anställdes en tvättmästare som skötte 
maskinparken och hjälpte husmöd-
rarna till rätta. Ganska snart började 
man även tvätta mot betalning. Den 

kommersiella delen växte undan för 
undan, medan självtvätten avtog. 1964 
såldes verksamheten till Södermalms 
Ångtvätt, som genom familjen Gab-
rielsson drev tvätten fram till 2009 då 
verksamheten övertogs av Tvättjänst. 
Möjlighet till självtvätt fanns kvar 
under något år efter överlåtelsen 1964, 
men upphörde sedan på grund av bris-

tande efterfrågan. Allt fler villaägare 
hade skaffat sig egna tvättmaskiner och 
pensionerat tvättgryta och sköljbas-
säng!

Den kommersiella delen utveck-
lades efterhand. Föreståndaren Lasse 
Sandervig berättar att nio personer 
för närvarande arbetar i tvätten, de 

Forts från föregående sida.

En tvättepok är över – nybygge på gång!

KF:s arkitektkontor var under sin glansperiod på 1930- och 1940-talet internationellt uppmärksammat och under många år Sveriges största 
arkitektkontor. Det gjorde en betydande insats i det svenska folkhemsbygget. Dess mest namnkunniga arkitekter var Eskil Sundahl, Olof Thun-
ström och Artur von Schmalensee. Många av kontorets byggnader, som exempelvis KF-huset med Katarinahissen och restaurant Gondolen, 
Lumafabriken och butiker och varuhus över hela Sverige hör idag till det funktionalistiska kulturarvet.

Kontoret gjorde också banbrytande bostadsforskningsinsatser som syftade till att rationalisera bostadsbyggandet och underlätta hushålls-
arbetet. Som en del av detta forskningsarbete utredde Erik Ahlsén sedan mitten av 30-talet hur tvätterier med mekaniska tvättmaskiner kunde 
avlasta husmödrarna från ett av hushållens tyngsta arbetsmoment.

Arkitektkontorets forskning inom bostadsplaneringen och byggandet av mönsterbostäder utgör grunden för den bostad vi idag ser som 
självklar.

Förutom tvätteriet vid Bureusvägen är f. d. Konsumbutiken vid Runstensplan, idag Nords Sport & Motor, ritad av KFs arkitektkontor.

Vad händer på tvättstugetomten?

flesta trotjänare. Man tvättar enbart 
med vatten, ingen kem. tvätt således. 
Kunder är t ex restauranger, hotell och 
kursgårdar, men man utför även indu-
stritvätt och en hel del vanlig hushålls-
tvätt.

Av de tio andelstvättstugor som 
byggdes på 1940-talet, alla efter samma 
mall, är det bara den i Ängby som 
behållit tvätteriverksamhet i alla år. Lite 
unikt alltså, kanske värt att dokumen-
tera? Jovisst, Stadsmuseet gjorde raskt 
en omfattande fotodokumentation 
genom fotografen Göran Fredriksson, 
vars bilder pryder denna artikel, vilket 
vi tackar honom och Stadsmuseet för.
• Lars Lund och Christian Schlumpf

Forts från föregående sida.

Forts nästa sida.
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Grodsläpp på Spångavägen
Kärlekskranka på språng: 

Förtvivlade Brommabor ringer 
allt oftare till Trafikkontoret  och 
klagar på att hundratals paddor 
och grodor bli ihjälkörda på 
Spångavägen, som blivit allt mer 
trafikerad.

Anledningen är denna. Grodor 
och paddor bor på ena sidan av 
Spångavägen. De leker sedan 

på andra sidan vägen, där Kyrksjölö-
tens naturreservat ligger. Varje gång 
grodorna tar sig över Spångavägen, är 
det med livet som insats.

Nu skall trafiksituationen ses över 
och eftersom det ligger ett natur-
reservat vid Spångavägen, måste även 
djurlivet beaktas. Grodorna måste få en 
egen gångtunnel skild från trafiken. 

Grodprojektet innebär att en flera 
hundra meter skärm satts upp bredvid 
Spångavägen. Där finns 22 fällor, en 
hink med kompost och löv som fångar 
upp vandrande grodor och paddor. På 
detta sätt kartläggar naturvetare gro-
dornas och paddornas rörelsemönster, 
dvs var och hur de rör sig.

Undersökningen kommer att utgöra  
underlag för den grodtunnel som 
staden skall bygga under Spånga-
vägen,  för att rädda grodor och 
paddor från en säker död. Grod-
tunneln beräknas bli klar 2013.

Just denna regniga fredag skall 
de 22 grodfällorna vid skärmen 
vittjas. Det är ett stort pressuppbåd 
på plats; Radio Sweden, Metro, 
Naturvetaren och så förstås Norra 
Ängby Tidning!

Grodprojektet leds av ett antal 
experter, som alla är naturvetare – bio-
loger, landskapsarkitekt och geovetare.  

Idag  finns dessutom 30 intresse-
rade sjuåringar från Norra Ängby skola 
på plats när grodfällorna skall vittjas.  
Alla tittar intresserat och kamerorna 

smattrar, när naturvetaren Elisabeth 
Zigg till slut kunde visa upp en trött 
och frusen padda. Paddan – som nu 
blev medial på ett sätt som paddor inte 
är vana vid.

Jag skulle gärna vilja veta hur det 
känns för en padda att ena stunden 

ligga anonym i en hink vid Spånga-
vägen för att pötsligt bli huvud-
person i Radio Sweden, Metro, 
Naturvetaren...

Nu ser vi alla fram emot att få 
fler grodor och paddor vid Kyrk-
sjön. Och har du inte varit med och 
tittat på när paddorna parar sig. 
Passa på att göra det i maj. Det en 
inspirerande upplevelse.
• Elisabet Engdahl Linder 

Stort pressuppbåd hittade en trött och frusen padda.

Hur får jag gräsmattan fin?
Trädgårdsfrågan:

– Vad skall jag göra? Min gräs-
matta blir aldrig riktigt fin. På 
ena sidan är det fullt med mossa 
och på en del växer det inte alls. 
Här spricker jorden och marken 
är stenhård. Mitt på växer det 
jättebra.

R ed skickar frågan från 
Viktor vidare till trädgårds-
mästarna på Blomsterlandet, 

som svarar så här:
För att få liv i gräsmattan kommer 

här fem »enkla« knep som kan vara 
lösningen på ditt problem:

Kompletteringsså
på den kala och slitna delen av din 
trädgård. Luckra upp jorden med en 
hård kratta och blanda även i lite ny 
planteringsjord eller toppdress. Så ut 
nytt lämpligt gräsfrö för platsen och 
se sedan till att hålla sådden fuktig till 
dess att det nya gräset etablerat sig. Det 
finns idag även särskilda gräsfröbland-
ningar att köpa för reparation av gamla 
gräsmattor. Klipp gräset först när det 
nått en höjd av 7-8 cm.

Mossa i trädgården
Det är viktigt att fastställa orsaken 
till varför mossan finns här. Tar man 
inte bort orsaken till att den trivs här, 
kommer den åter även om du rensar 
bort den tillfälligt. I skuggan trivs 
dessutom mossa bättre än gräs. Använd 
gräsfröblandningar för skuggiga lägen 
så klarar sig gräset bättre i konkurrens 
med mossan. Kanske kan några stora 
träd tas bort eller glesas ut?

Dränera
Om gräsmattan är dåligt dränerad trivs 
mossan. För att förbättra dräneringen 
kan du i värsta fall bli tvungen att gräva 
om gräsmattan för att lägga ett dräne-
rande skikt av sten eller dräneringsrör i 
botten.

Lågt pH-värde – dvs om jorden är 
kemiskt sur – gör att mossa trivs bättre 
än gräs. Det kan åtgärdas genom att 

kalka gräsmattan. Det finns dock vissa 
mossarter som trivs vid höga pH-
värden. Vi rekommenderar att kalka på 
vårvintern. Tänk på att en välgödslad 
och välmående gräsmatta är det bästa 
motmedlet mot mossan!

Gödsla regelbundet!
Gödsling är nyckeln till lösningen av 
många problem när det gäller gamla 
gräsmattor. Gräset blir t ex tätare och 
grönare och konkurrerar bättre med 
mossa och gräs.

Klipp regelbundet
– med vassa knivar!

Ju oftare du klipper din gräsmatta 
desto tätare kommer den att bli och 

desto svårare får olika ogräs att klara 
sig. Nästan ingen annan växt klarar täta 
nedklippningar lika bra som gräs. Tänk 
på att gräsklipparens knivar ska vara 
vassa så att gräset inte slits av istället för 
att klippas av på grund av slöa knivblad. 
Slitna stråtoppar kan göra det lättare 
för svamp att angripa gräset.

Vattna gräsmattan
Det finns inget annat som hjälper mot 
en gul och tråkig gräsmatta än vatten 
under heta och torra somrar. Så vattna 
under längre torrperioder om det är 
möjligt. Vattna gärna på kvällen när 
solen inte dunstar vattnet i onödan!
• Anna G, Caroline & Anna O 

Anna Godin, Caroline Åkesson samt Anna Olsson, alla tre trädgårdsmästare 
på Blomsterlandet i Bromma.

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

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

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

Välkomna! 
»Både herre & fru!«

Ängby
Salongen
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Rapport från Trafikgruppen:

Trasslig morgontrafik runt skolan
Under april och maj genomförde 
Trafikgruppen vid tre tillfällen 
observationer av trafiken i områ-
det runt Norra Ängby skola. Vi 
räknade och filmade trafiken vid 
skolan, Ängby Torg och Pering-
skiöldsvägen mellan 07.30 och 
08.15.

Skolan

Utanför skolan stannade under denna 
tid 25 bilar för att släppa av elever, fem 
av dem på östra sidan, där stoppförbud 
råder mellan 07.30 och 08.30. I början 
av observationperioden var trafiken 
gles, men med hastigheter ofta klart 
över 30 km/h. När skolpoliserna var 
på plats blev trafiken lugnare. Skolpo-
liserna lämnade dock sina platser några 
minuter före skolstart, vilket innebar 
att sena elever måste passera övergångs-
ställena utan hjälp av skolpoliser. Vi såg 
inga direkta olyckstillbud, men riskerna 
var uppenbara. Många elever cyklade 
till skolan. Praktiskt taget alla elever 
och de flesta vuxna cyklade bland 
gående på gångbanorna, inte sällan 
mot körriktningen. Den stora trängseln 
gjorde att farterna var låga. Vi såg inga 
olyckor, men tillbud.

Ängby torg
Vid Ängby torg var biltrafiken mycket 
tät. Vi noterade »tåg« av fordon som 

kom från Ängbyplan och sedan körde 
igenom torget för att fortsätta Vulte-
jusvägen förbi skolan till Spångavägen. 
Under 45 minuter räknade vi till 176 
fordon som tog denna väg. Tågen var 

tydliga även vid skolan och Perings-
kiöldsvägen. Vi misstänkte att dessa 
»tåg« är genomfartstrafik som kommer 
från Gubbkärrsvägen, vilket bekräf-
tades vid observation vid Ängbyplan 
07.30 till 08.15. Tågen kunde identi-
fieras redan på backkrönet bortom ten-
nisbanorna. Föreningen har tillskrivit 
Trafikkontoret med önskemål dels att 
närmare utredning görs av omfatt-
ningen av denna trafik, dels att åtgär-
der vidtas för att minska trafiken. Vår 
skrivelse finns på hemsidan.

Peringsköldsvägen
Den mest kaotiska trafiksituationen 
rådde vid Peringskiöldsvägen med gott 
om incidenter och riskabla situationer: 
vänsterparkering på Peringskiöldsvägen 
för att släppa av barn, ibland åt höger, 
dvs rakt ut i körbanan, tidvis endast 

Om förhållandet mellan 
hastighetsöverträdelse, tidsvinst, 

bötesbelopp 
och skaderisker.

Runstensplan till Ängby torg. Sex-
hundra meter. Tar sjuttitvå sekunder 
om du kör tretti, femtifyra om du 
kör fyrti. Arton sekunders tidsvinst. 
Kan kosta dig tvåtusen riksdaler. Eller 
tvåtusenfyrahundra om du råkat hålla 
fyrtien!

Har du riktigt bråttom och kör 
femti, vinner du nästan en halv 
minut. Tvåtusenåttahundra! Tre-
tusentvåhundra om du klockas för 
femtien!

Och du!
Om grannens barn springer ut i väg-
banan efter sin boll och du inte hin-
ner bromsa i tid så har han statistiskt 
nitti procents chans att överleva om 
du kör tretti. Kör du femti är hans 
chanser mindre än tio procent. Det är 
just därför du bara får köra tretti.
• Lars Lund

ett körfält öppet där fordon möttes, 
backning tillbaka till Vultejusvägen 
över trottoaren närmast idrottsplatsen, 
barn som släpptes av på parkeringen vid 
idrottsplatsen och sedan sneddade mot 
skolan för att passera Peringskiöldsvä-
gen mitt i det värsta trafikkaoset (utan 
skolpoliser och övergångsställe). 

Vi har skriftligt sammanfattat våra 
iakttagelser. Rapporterna har sänts till 
skolan, föräldraföreningen och Trafik-
kontoret.

i ett fortlöpande arbete vid skolorna i 
Stockholm.

Vi deltog i ett första orienterande 
möte tillsammans med Trafikkontorets, 
skolans och föräldraföreningens repre-
sentanter. Efter att ha sett morgontra-
fiken vid skolan och tagit del av våra 
iakttagelser informerade Trafikkontoret 
om principiellt möjliga åtgärder för 
att öka trafiksäkerheten såsom smalare 
gata (»timglas«), upphöjning av över-
gångsställena till trottoarnivå, särskild 
cykelbana, men poängterade att kon-
toret måste utreda situationen närmare 
innan åtgärder beslutas.

En del i utredningen är en enkät 
riktad till alla elever i skolan angående 
skolvägens risker. Varje elev får på en 
karta med grön färg ange var på skol-
vägen hen känner sig säker, med röd 
var hen känner sig osäker eller rädd. 
Föräldrar får hjälpa till. En samman-
ställning görs som ger en god uppfatt-
ning om var skolvägarna är farligast och 
således var åtgärder måste till.
• Lars Lund 
• Johan Schaeffer

Med bil, cykel, sparkcykel eller gående, sätten är många att ta sig till skolan.

Här kommer fordonstågen från Ängbyplan.

Liten cyklist -stor bil!

Korsningen mellan Vultejusvägen och Peringskiöldsvägen. Trafiken tätnar.

Hus sökes i Norra Ängby. Förmånligt arvode !
Ring Sven Würtz – anlitad mäklare i Ängby, 0705-250 700.

Besöksadress Åkermyntan Centrum, Box 5088, 165 11  Hässelby
Tel: 08-89 49 00 Fax: 08-89 90 60 Webb: www.erasweden.com

Trafikkontoret utreder
Oberoende av vårt initiativ till ob-
servation av trafiken runt skolan vid 
skoldagens början har Trafikkontoret 
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ten vid Norra Ängby skola som ett led 
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Nummerskyltar
Äntligen hemma:

ETABL. 1922

Vi kan byggvaror! 

Nu är det hög tid att ta fram 
kameran och se Norra Ängby med 
dina ögon. Vad tycker du är fint 
och vilken bild skulle du vilja se i 
nästa års kalender ?

Bilderna som skall publiceras vill 
vi ha liggande, högupplösta,   
och med god skärpa som gör 

att de klarar kalenderns format. Bilder-
na måste ha ett kännetecken från Norra 
Ängby så att vi andra kan känna igen 
Norra Ängby i din bild. Skicka gärna in 
bilder som beskriver alla årstider.

Det skulle vara väldigt roligt att ha 
med ett flygfoto över Norra Ängby på 
första sidans baksida, så en sådan bild 
välkomnar vi särskilt.

Föreningens kalendergrupp kommer 
att välja ut de bilder som kommer att 
pryda 2013 års kalender i höst.

Lycka till!
Alla vinnarbildsfotografer får tio Norra 
Ängbykalendrar att ge till vänner och 
bekanta. Omslagsbildsfotografen tillde-
las ett alldeles särskilt pris. 

Skicka dina bilder till thomas.
fagerholm@telia.com senast den 30 
september 2012.
• Kalendergruppen

2013 års Ängbykalender?
Är det din bild som pryder omslaget på

Vilket är ditt finaste Ängby? Hitta nya vinklar på Norra Ängby!
Delta i bildtävlingen inför 2013 års Norra Ängbykalender! Ovan ser du vinnarbilden 2012.

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

Den första leveransen av nummer-
skyltar har nått Norra Ängby och 
kommer snart att kunna beskådas 
på sina hemmafasader.

Trädgårdsstadsföreningen har 
låtit återskapa typsnittet från 
fotografier och vi kan kon-

statera att det är väldigt likt förlagan 

Nya, blanka och fina med gammalt snitt.
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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

från 1940-talet, se bild. Skyltarna har 
tillverkats av Falu Emaljskyltar på ett 
hantverksmässigt sätt och håller hög 
kvalitet.

Vi hoppas att de fina nummerskyl-
tarna ska inspirera fler att beställa en 
ny nummerskylt. Detta görs då enk-

last genom att skicka ett mejl till Falu 
Emaljskyltar som tillverkar och skickar 
skylten direkt hem till dig tillsammans 
med fakturan. På trädgårdsstadsfören-
ingens hemsida finns adress, pris och 
beskrivning hur du beställer din skylt.
• Sven Rygart

Gammal och ny, lika som bär!
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Exploatering och fornminnen
Beckomberga:

Länsstyrelsen har ännu inte 
avgjort överklagandena av bygg-
nadsplanerna för Beckomberga-
området, etapp 3, där föreningen 
som bekant har avgivit synpunkter 
och även överklagat kommunsty-
relsens beslut. Vårt överklagande 
finns på hemsidan.

Stadsbyggnadskontoret ansåg 
dock att föreningen formellt inte 
var berättigad att överklaga utan 

endast de berörda inom själva områ-
det. Vår överklagan, som lämnades 
in i november 2011, finns dock hos 
länsstyrelsens handläggande jurist. Vid 
kontakt i maj meddelade handläggaren 
att hon läst vårt överklagande, men 
att beslutet dröjer ytterligare några 
månader.

Markberedning och grundför-
stärkning har dock redan påbörjats 
inom sankmarken omedelbart norr 
om den södra grindstugan. Man har 
även anlagt en väg österut mot Bäll-
stavägen. Byggföretaget har ansökt hos 
Trafikkontoret om att den vägen få 
genomföra transporterna till och från 
byggarbetsplatsen, vilket ju drama-
tiskt skulle förbättra situationen för de 
boende vid Beckombergavägen mellan 
Runstensplan och sjukhusområdet. Man 
har dock ännu inte fått något svar.

Fornminnen inventerade
Länsstyrelsen uppdrog åt Kjell An-
dersson, arkeolog från Länsmuseet, att 
besiktiga och kartera de tidigare inte 
kända fornfynd som jag upptäckt i öst-

ra delen av etapp-3-området. Han fann 
där ett spismursröse som rest efter ett 
hus. Nedanför husresten finns en fossil 
åker från vilken en stig till huset kan 
skönjas. Norr om detta fynd alldeles 
intill den stora de-Geer-moränen finns 
en hålväg som möjligen kan vara en rest 
av den gamla vägen mellan Beckom-
berga by och Stora Ängby. Dessa fynd 
ligger omedelbart öster om byggnads-
planens parhus och radhus inom ett 
område som på plankartan betecknas 
som natur.

I områdets västra del, norr om 

ASTORIA SPORT & SALOON
• Massor av ölsorter • Sportsbar • Steakhouse • Pizzeria
• Medlem hos Svenska Ölfrämjandet 
• Öppet: Alla dagar 13-24
• Tel: 37 63 53
• Färjestadsvägen 8, Ängbyplan/Södra Ängby

Det nyupptäckta spismursröset i östra delen av Beckombergaområdet.

Beckomberga skogsväg, bekräftades två 
gravar med stensättningar. Arkeologen 
fann även en lång stensträng, sanno-
likt en forntida hägnad, samt tydliga 
spår efter den gamla vägen mellan 
Beckomberga by och Råcksta. Dessa 
fynd ligger på platsen för de planerade 
sluttningshusen.

Alla fynd har nu anmälts till 
fornminnesregistret. De är nu således 
skyddade av Fornminneslagen. Kjell 
Anderssons rapport och karta finns på 
trädgårdsstadsföreningens hemsida.
• Lars Lund
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»Fyra gånger Ängby« 
Säljs av 

Föreningen 
bl a på Äppel- 
söndagen och 
julmarknaden 

för 290 kr.

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

Den tredje etappen av exploate-
ringen av Beckombergaområdet 
har börjat med grundförstärkning 
i dalen omedelbart norr om den 
södra grindstugan, vilket medfört 
en kraftig ökning av den tunga 
trafiken.

Martti Sköldelid, som i 
november 2011 flyttade 
in i ett hus strax nedanför 

Runstensplan med hustru Elisabet 
och fyra barn, stördes av de tunga 
lastbilarna, som körde slalom mellan 
cementringarna i backen och beslöt 
att försöka göra något åt saken. Efter 
många telefonsamtal och mail lyckades 
han få byggbolaget att rekommendera 
en maximal hastighet på 10 km/h från 
trafikhindren i backen till Wallenberg-
skolans område.

Men det var inte bara den tyngsta 
trafiken som körde för fort. Martti 
kontaktade därför även andra aktörer 
såsom färdtjänsten, som har många 
transporter till Bromma sjukhus, den 
lokala busstrafiken, sjuktransportföre-
tag, som alla lovade att uppmana sina 
chaufförer att hålla den rekommende-
rade hastigheten.

Det lönar sig att agera!

Martti Sköldelid med sonen Mårten, 11 år, vid trafikhindren på Beckombergavägen.
Rekommenderad hastighet numera 10 km/h!

Och bättre har det blivit, men inte 
bra. Många bilister kör fortfarande 
alldeles för fort, men kanske är det så, 
säger Martti, att medelhastigheten i 
alla fall har sänkts ned mot de trettio 
km/h, som ju var hastighetsbegräns-
ningen innan den nya rekommendatio-
nen kom till.

Initialt tog Martti även kontakt med 
trafikpolisen, som snabbt planerade 
att genomföra en hastighetskontroll. 
Dessvärre visade det sig att hastig-
hetsbegränsningen till 30 km/h, som 
ju skyltas vid Runstensplan, inte var 
registrerad på rätt sätt. Det gick alltså 
inte att bötfälla fortkörande bilister! 
Men den saken har nu rättats till, så nya 
hastighetskontroller kan förväntas!
    • Lars Lund

Efter många telsamtal:
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Det var hösten 1990 som för-
söket startade och »samverkan 
mot brott« omnämndes ffg i NÄT. 
Några områden runt Stockholm 
valdes ut att pröva på Grannsam-
verkan enligt en modell från USA.

Möten med polisen arrang-
erades och trädgårdsstads-
föreningen engagerade 

sig. Först i början av 1992 hade första 
Grannsamverkansskylten satts upp, så 
det var lite trögt i början men det växte 
och Norra Ängby blev så småningom 
känt bland polisen som ett »aktivt« 
område – vilket det fortfarande är! 

Kärnan i verksamheten
De små nätverken grannar emellan 
är själva kraften. En del har vi gratis, 
grannsämjan som på de flesta gator är 
god. Den kan ta sig uttryck i gemen-
samma gatufester – sillfrukost, kräft-
skiva  t.ex.

20 år!
Grannsamverkan i NÄ:

Med det följer att vi ser det som 
självklart att ta hand om grannens post 
när de är bortresta. Då är grannsam-
verkan som bäst. »Normalt« att bry sig 
helt enkelt. Men det förutsätter förstås 
att vi talar om när vi åker på semester 
och dessutom lämnar ut vårt mobiltele-
fonnummer till grannen!

En vänlig handling föder gentjäns-
ter grannar emellan. Då är sämjan som 
bäst. Så skall det vara.

Det hänger på oss alla som bott 
här i Norra Ängby i några år att vi hela 
tiden aktivt inlemmar de nyinflyttade i 
gemenskapen. Det vinner vi alla på!
• Hans Erik Jonsson

Gatufest på Jordanesvägen.
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Polis överraskade klass 1A!
Femtio stjärnor gjorde sitt till:

Allt började som en vanlig prome-
nad, en helt vanlig tisdag i början 
av maj. Klass 1A med fröken Sara 
och klassföräldrarna Bitte, Anne 
och Malin var på väg  till Kars-
vikshage, ett stenkast från Norra 
Ängby skola. Barnen skulle äntli-
gen få sin efterlängtade överrask-
ning för att de skött sig så bra i 
skolan.

De hade passerat torget, affä-
ren och skogsdungen när de 
först fick syn på en häst som 

var misstänkt lik Blenda, en av hästarna 
i Björkan. Men ännu konstigare var 
polisbilen som stod parkerad mitt på 
ängen. Vid bilen stod två poliser, båda 

hagen demonstrerade poliserna polis-
bilen och satte till och med igång blå-
ljuset en kort stund. Barnen tyckte det 
var mest spännande att prova platsen 
där tjuvar och andra banditer får sitta 
när de åker i polisbilen – lite läskigt var 
det också. De fick lära sig att knubbiga 
skurkar inte kan ha handklovar, de 
surras fast med kardborreband. Ibland 
behöver tjuvar lämna kiss- och bajsprov. 

i full mundering – batong, handklovar 
och allt annat spännande. Det var un-
gefär då det gick upp för barnen: Detta 
var ju faktiskt deras överraskning! En 
av poliserna kände de dessutom igen, 
det var Johan, Vilmas pappa. Men vad 
gjorde Blenda där? Hon var ju såklart 
också en del av överraskningen.

Stjärnorna gjorde sitt!
Nu var mysteriet löst: polisbilen och 
Blenda var överraskningen till klassen 
för att de samlat på sig 50 stjärnor.  
Stjärnor får klassen om de håller sig 
till de regler de kommit överrens om 
med Sara, som till exempel att sköta sig 
i matsalen, på lektionerna och att visa 
hänsyn och respekt.

Medan Blenda bjöd på ridturer i 

Kolla! Och blåljuset är på också!

Det blev snabbt kö till både till att få sitta in i polisbilen och till en tur med Blenda!
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– Nu sticker vi iväg 
på  en rundtur!

Då tar poliserna fram speciella burkar 
som finns i bagageutrymmet.

Första överraskningen fick barnen 
när de gick i förskoleklass, då i form av 
disco och popcorn en fredagseftermid-
dag. Ytterligare 50 stjärnor senare var 
det dags för bowling i Åkeshovshallen. 
Efter bowlingen lyckades klassen samla 
på sig 50 stjärnor till som belönades 
med rysligt Halloween-firande på 
»Seglet« i skolan. 

Nu väntar vi med spänning på fort-
sättningen av jakten på stjärnorna…
• Sylvia Schmid Serrander

Protokollet kommer här:

Årsmötet 2012
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
Årsmötesprotokoll den 20 mars 2012

§1 Val av mötesordförande och mötesse-
kreterare: Årsmötet valde Anna Karin 
Ekholm som ordförande för dagens 
årsmöte och Elisabet Engdahl Linder 
som sekreterare.
§2 Fastställande av röstlängd: Årsmö-
tet beslutade att använda närvarolistan 
som röstlängd under förutsättning att 
närvarande par, markerar vem som skall 
vara röstberättigad.
§3 Val av rösträknare och protokoll-
justerare: Årsmötet valde Hans Erik 
Jonsson och Johan Schaeffer som 
rösträknare tillika protokolljusterare.
§4 Årsmötets utlysning: Årsmötet fast-
slog att kallelse till årsmötet gått ut två 
veckor före mötet allt enligt stadga.
§5 Fastställande av dagordning: Års-
mötet fastställde liggande förslag till 
dagordning.
§6a Verksamhetsberättelse: Anna Karin 
Ekholm – ordförande i Norra Ängby 
trädgårdsstadsförening – redovisade för 
årets verksamhet tillsammans med ett 
bildspel. Årsmötet godkände verksam-
hetsberättelsen.

Sven Rygart kunde också visa upp 
ett exemplar av den nummerskylt för-
eningen tagit fram för beställning.
§6b Förvaltningsberättelse: Sven Rygart 
redovisade resultat och balansräkning 
för verksamhetsåret. Årsmötet beslu-
tade godkänna förvaltningsberättelsen. 
Se nr 1/2012 av denna tidning.
§7 Revisorernas berättelse: Revisorerna 
Lars Göran Gabrielsson och Ken-

neth Sahlin redovisade sin revision och 
föreslog årsmötet att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet.
§8 Ansvarsfrihet för styrelsen: Årsmötet 
beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§9 Förslag till verksamhetsplan och 
medlemsavgift: Sven Rygart redovisade 
förslag till verksamhetsplan för kom-
mande verksamhetsår och föreslog 
årsmötet att behålla nuvarande med-
lemsavgift på 150 kr.
§10 Beslut om verksamhetsplan och 
medlemsavgift: Årsmötet beslutade att 
behålla medlemsavgiften på 150 kronor 
och godkänna förslag till verksamhets-
plan för kommande verksamhetsår.
§11 Val av ordförande: Sittande ordfö-
rande Anna-Karin Ekholm är vald på 
två år.
§12 Val av övriga styrelseledamöter: 
Årsmötet valde följande styrelseleda-
möter: Sven Rygart/omval, Carola 
Bengtsson/omval, Lars Lund/nyval,
Elisabet Engdahl Linder/nyval – tidi-
gare suppleant, Thomas Fagerholm/
nyval, Hans Erik Jonsson/suppleant.

Årsmötet, liksom sittande styrelse, 
ställer sig mycket positivt till alla de 
personer som bidrar till föreningens 

arbete genom att sitta i kulturmiljö-
gruppen, bevaka trafikfrågor, skriva för 
tidningen, eller ordna Ängbystafesten, 
men som inte behöver sitta i styrelsen. 
Fler personer är välkomna.
§13 Val av revisorer: Årsmötet valde 
Lars Göran Gabrielsson och Kennet 
Sahlin som revisorer.
§14 Val revisorssuppleant: Årsmötet 
valde Lena Nordensson till revisors-
suppleant.
§15 Val av valberedning: Årsmötet 
valde sittande valberedning; Birgitta 
Åhman och Thomas Fagerholm/
sammankallande.
§16 Propositioner och motioner: En 
motion har glädjande kommit in till 
årsmötet. Tyvärr var förslagsställaren 
Bengt Randers inte närvarande för 
att kunna utveckla sitt förslag att skapa 
»omställning för Norra Ängby«. Styrel-
sen föreslog att bjuda in Bengt Randers 
till ett kommande styrelsemöte för att 
få en klarare uppfattning om förslaget 
och undersöka om det finns personer 
som har tid och intresse för att arbeta 
med ett sådant projekt. Årsmötet biföll 
förslaget.
§17 Övriga frågor: Inga övriga frågor.
§ 18 Mötet avslutades. Anna-Karin Ek-
holm tackade alla för visat intresse och 
avslutade mötet.
Ängby slott den 20 mars 2012
• Elisabet Engdahl Linder 
 mötessekreterare
• Hans Erik Jonsson 
• Johan Schaeffer  
 justerare

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

Årsmötet på Ängby slott.
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Fornminnesskyltarna
Femton stycken i Bromma:

Sedan några år har kulturhis-
toriska skyltar satts upp runt-
omkring i Bromma av Bromma 
Hembygdsförening tillsammans 
med Stockholms Stadsmuseum. 
En liten sammanställning som 
beskriver var de femton skyltarna 
finns – kronologiskt uppdelade 
på bronsålder, järnålder och 
nyare tid – kan nu vara på sin 
plats. Bromma hembygdsförening 
publicerar framöver en detaljerad 
vägvisare till alla skyltar– även de 
som Stockholms stad har satt upp 
vid kulturminnen.

Bronsålder:

ca 1 800 fvt – 500 fvt
1  I Smedslätten, Aladdinsvägen nr 
33, har skyltats ett gravfält (RAÄ 4), 
Kämpakumlet kallat. Det ligger på 
en obebyggd tomt och har sju gravar 
i form av stensättningar, som liknar 
rösen. Skylten finns vid vägen.
2  I Södra Ängby, i hörnet av Zornvä-
gen och Blackebergsvägen, ligger på en 

berghäll en sten (RAÄ 157) med ett 
40-tal offergropar (skålgropar), som 
använts vid religiösa riter. Skylten finns 
i hörnet.
3  I Abrahamsberg, på Skidbacksberget 
i hörnet av Västerled och Nyängsvägen, 
finns låga stenhägnader (RAÄ 136:1). 
De bildar en vallanläggning som 
kanske har hägnat in en kultisk eller 
social samlingsplats. Skylten finns vid 

gångväg från Nyängsvägen intill Stora 
Mossens koloniområde.

Järnålder:
äldre ca 500 fvt – 550 evt

yngre till 1 050 evt
4  I Norra Ängby ligger stormanna-
gården (RAÄ 226) vid Karsvik – ett 
platåhus från yngre järnålder beläget 
mellan Tacitusvägen och Jordanesvä-
gen. Ytterligare hus låg i anslutning till 

platåhuset. Skylten finns vid stig till 
Östergården. I närheten finns terrasser 
från äldre järnålder.
5  I Norra Ängby finns ett stort gårds-
gravfält (RAÄ 62) från äldre och yngre 
järnålder med 68 gravar vid Bällstavä-
gen (Björklunds hage) på höjden norr 
om Islandstorget vid Bällstavägens 
östra sida, platsen för forna Björk-
lundstorpet. Skylten står ett stycke från 
vägen.
6  I Norra Ängby ligger också det stora 
gårdsgravfältet (RAÄ 41) norr om 
Runsavägen med 30 gravar. Gravarna 
är från äldre och yngre järnålder. Skyl-
ten finns intill vägen där stigen går in i 
naturreservatet.
7  I Norra Ängby ligger i Komötet två 
gårdsgravfält (RAÄ 63 och 64) från 
yngre järnålder med totalt 30 gravar. 
Platsen är norr om Bureusvägen och 
Beckombergavägen samt väster om 
Norra Ängby skola. Skylten står intill 
Liljegrensvägen.
8  I Eneby ligger mellan Enebyvägen 

Denna skylt står i Abrahamsberg vid Dragontorpet, från 1700-talet.
Här bodde bl a dragonen Gustaf Abraham Pihl. Abrahamsberg har fått sitt namn efter honom.

och Bällstavägen gårdsgravfälten (RAÄ 
47 och 52) från äldre och yngre järnål-
der med sammanlagt 33 gravar. Skylten 
står vid promenadväg ett stycke från 
Enebyvägen. 
9  I Ulvsunda ligger söder om Lill-
sjön och väster om Ulvsundavägen 
gårdsgravfältet (RAÄ 6) samt gravarna 
(RAÄ 7 och 8), totalt 17 gravar. Nr 
6 och 8 är från yngre järnålder och 
nr 7 möjligen från äldre. Skylten står 
vid promenadvägen längs Lillsjön nära 
koloniområdet.
10  I Ålsten öster om Ålstensängen lig-
ger på en höjd gårdsgravfältet RAÄ 2 
från yngre järnålder med ca 10 gravar. 
Skylten står vid promenadväg på ängen 
nedanför gravfältet.
11  I Riksby finns på höjden öster om 
vägen mellan Kvarnbacksvägen och 
miljöstationen Linta gårdsgravfält 
(RAÄ 28) från yngre järnålder med 
närmare 100 gravar. Skylten står intill 
den skyltade runstenen (RAÄ 32).

Nyare tid - 1700-talet – nutid
12  I Abrahamsberg ligger Dragontor-
pet, ett av de sista i sitt slag i Bromma. 
Torpet är från 1700-talet och ligger 
mellan Abrahamsbergsvägen och Gus-
tav III:s väg. Skylten står vid infarten 
till torpområdet vid Gustav III:s väg.
13  I Nockebyhov ligger i Judarns 
naturreservat 1700-talstorpet Lugnet. 
Torpet nås via en promenadväg från 
Ängbybadet. Skylten står nära torpet.

Planerade skyltar
Under hösten avser Bromma Hem-
bygdsförening uppsätta skylt vid
14  Lilla Ängby gård vid Blackebergs-
vägen i Södra Ängby. Vidare planeras 
en skylt i
15  Riksby vid Glia gårdsgravfält från 
yngre järnålder (RAÄ 39) med ett 
fyrtiotal gravar. Gravfältet ligger väster 
om flygfältet nära koloniområdet, som 
nås via Gliavägens förlängning mot 
flygfältet. Dessa skyltar är de sista som 
sätts upp i projektet.
• Nils Ringstedt

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

Medlemskort
Norra Ängby Träd-
gårdsstadsförening
Glöm inte att hämta ditt nya medlems
kort och årsmärke hos oss.

Föreningen välkomnar alla hushåll i Norra Ängby som medlemmar. 
Medlem blir man genom att betala in avgiften till Postgiro 940178-7.

Annons - Juni 2012 - N. Ängby Trädgårdsstadsför. Medlemstid.indd   1 2012-05-30   16:12:40

• Mälarscouterna har funnits i Bromma sedan 1931 och är sedan många år en av Sveriges största scoutföreningar. Vi engagerar 
 ungefär 200 scouter i åldrarna åtta till arton år och därtill ledare i alla åldrar. Vi träffas varje vecka och åker iväg på både hajker  
 över helger och läger på sommaren.
• Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får dem att växa som individer. Genom att träna på att  
 samarbeta, leda varandra och utmana sig själv stärker Scouterna självkänslan och ökar självinsikten.
• För Mälarscouterna är det viktigt att allt vi gör håller hög kvalité, är säkert och att vi har roligt ihop. Våra aktiviteter genomförs  
 i små grupper där alla får synas och vara delaktiga. I Scouterna lär man sig nya saker genom att själv få prova, våga misslyckas och  
 prova igen, vi kallar det »learning by doing«. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör - vi är schyssta kompisar! Framförallt är det  
 kul att vara scout!
• Anmäl ditt barn till scouterna på www.malarscouterna.se. 
• Vi har nu plats inför hösten i alla åldrar (från åtta år). 
 Där hittar du också information om hur du själv kan 
  engagera dig som ledare.

Välkommen till Mälarscouterna!
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Medlemskortet = förmån!
Som medlem får du rabatt hos en 

del av våra handlare.

• 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 
Långskeppsgatan 9 
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 2012 går till 
Fjelkners Fastighetsmäkleri på 
Ängby Torg och får årsmedlemsde-
kal för 2012 klistrat på ditt kort. 
Då gäller det för medlemsrabatter 
och övriga förmåner enligt föl-
jande lista under 2012. Du som var 
medlem 2006 och ännu inte har 
hämtat ut jubileumsboken - gör 
det på samma plats.

Bra att ha:

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
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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, omkring 1 mars, 1 juni, 
1 september och 1 december och delas 
ut av våra duktiga tidningsdistributörer – 
som finner utdelning stärkande till kropp 
och själ – snarast i de tretton distrikten. 
Nästa nummer av Norra Ängbytidningen 
utkommer omkring 1 september. Manus-
stopp 6 augusti. Kontakta gärna någon 
i tidningsredaktionen om du vill lämna 
bidrag till nästa nummer eller har uppslag 
till artiklar.

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 medlemsrabat-
ter som beskrivs på annan plats. Tidnings-
utgivningen – som f ö till största delen 
finansieras av annonsintäkter – kan också 
säkras. Du blir medlem genom att – gärna 
runt nyår – sätta in 150 kr på föreningens 
plusgiro 94 01 78 - 7.

»Prenumeration«
Har du flyttat ifrån Norra Ängby, men 
ändå vill njuta av ängbykänslan, kan du 
prenumerera på tidningen: Namn, adress 
och 100 kr på plusgironr 94 01 78 - 7!

ISSN-nummer
2001 - 290X

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

fakta om våra hus och trädgårdar tillgäng-
liga för de boende så att de kan anpassa 
dessa med bibehållen inneboende charm.

Vill du engagera dig i dessa frågor är du 
mycket välkommen. Vi träffas ungefär 
var sjätte vecka. Mejla till nat.kulturmil@
gmail.com eller kontakta Johan Schaeffer: 
johan.schaeffer@yahoo.se 0739 - 832207

Tidningsredaktion
Anna-Karin Ekholm ansvarig utgivare
30 66 77 annakarinekholm@hotmail.com
Elisabet Engdahl-Linder skribent 17 86 83 
elisabet.engdahl.linder@gmail.com 
Lars Lund skribent 37 68 23
larslund@gmail.com
Mimmi Rydstrand skribent  
mimmirydstrand@gmail.com
Johan Schaeffer annonsförsäljning
johan.schaeffer@yahoo.se eller 
0739 - 83 22 07.
Nalle Remnelius  form/produktion 
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 tidningen?
• Erbjudande: Boka fyra färgannonser 
i följd och du får 25% rabatt på samtliga 
fyra införanden! För mer info,  kontakta 
Johan Schaeffer: johan.schaeffer@yahoo.se 
0739 - 83 22 07.

Införingskostnader
• 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

2012 års medlemsavgift gäller 
tom årsmötet 2013. Medlems-
avgiften för 2013 beslutas på 

årsmötet och betalas först därefter.

ArtGlobe
Inramningar av högsta kvalitet. Ove 
Carlson på Ängby Torg ger dig 15 % 
på arbete och material! OBS: öppet 
torsdag - fredag 11-18, lördag 10-15: 
37 50 30.

Ängby Slott
Visa upp ditt medlemskort för slottspa-
ret Fia & Johan Barkman så får du 

Carola Bengtsson evenemangsadministratör 
87 22 59 carola.my@hotmail.com
Lena Wigforss delat kassörskap 37 75 18 
lenwig@hem.utfors.se
Sven Rygart delat kassörskap, medlems- 
registrerare, kulturmiljögruppsrepresen-
tant 87 09 70 sven@rygart.se
Lars Lund kontaktansvarig Trafikkonto-
ret, skola och grannföreningar 37 68 23 
larslund10@gmail.com
Hans Erik Jonsson kontaktansvarig 
Grannsamverkan, grannföreningar och 
tidningsutdelare 37 02 22 
hanserik.j@telia.com
Elisabet Engdahl-Linder ansvarig för 
kalendern 17 86 83 
elisabet.engdahl.linder@gmail.com
Thomas Fagerholm webmaster nyhets-
brevsansvarig 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  37 02 22 
hanserik.j@telia.com
Thomas Fagerholm  070 - 550 81 30 
thomas.fagerholm@telia.com
Birgitta Åhman 0708 - 35 11 72

Kulturmiljögruppen 
inom Norra Ängby Trädgårdsstads-

förening
Gruppen vill – utgående från Norra Ängby 
som riksintresse öka kunskapen om och 
medlen till, bevarande av stadsdelens unika 
värden, genom insamling av bakgrundsma-
terial och kontakt med berörda myndighe-
ter dokumentera stadsdelens historia, göra 

Äntligen sommar!
Njut av god mat och dryck i solen, med hela Essingefjärden glittrande 
framför er. Ta gärna båten som ni kan lägga till vid vår egen brygga, 
med reserverade båtplatser för våra gäster. 
Vi har öppet hela sommaren, dag och kväll. 

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

sjopaviljongen.se

Gökottan
Premiärvandring:

En solig söndagsmorgon i maj var 
det dags för Trädgårdsstadsfören-
ingens traditionella Gökotta.

Vi var sammanlagt 28 mer el-
ler mindre morgonpigga och 
förväntansfulla Ängbybor som 

möttes redan kl 06.00 vid Ängbyplan. 
Där väntade Bertil Högström som 
visade sig vara en mycket kunnig och 

initierad ciceron som sedan barndomen 
lyssnat på fåglar i naturområdena runt 
Ängby. Vandringen började i Judarn 
– vi gjorde ett flertal stopp då Bertil 
berättade och uppmärksammade oss på 
olika fågelarter, vissa hörde vi endast, 

andra såg vi också. 
Vandringen fortsatte genom slotts-

parken vid Åkeshov och över till områ-
det runt Kyrksjön. Efter ca två timmars 
vandring avslutade vi med kaffe och 
smörgås på Kyrksjöns norra brygga.

Just innan det var dags att bryta 
upp fick vi se en brunand, en art som 
inte ofta kan skådas i detta område.

Vi var flera som deltog i Gökottan 
för första gången och vi var alla eniga 
om att vi gärna går med igen!
• Birgitta Forsblad

Sällsynt i Kyrksjön!
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