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Ängby IF 80 år!

Frissa i 30 år!Nords 50 år!

Tre jubilarer!
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Tänk framåt!

FIXAR HÅRET PÅ
BÅDE TJEJER & KILLAR! Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings 

styrelse 2012–2013, utanför det röda lilla 
torpet nedanför slottet, som nu bl a blivit 

vår »sammanträdesstuga«.
Fr v: Sven Rygart kassör, Thomas Fagerholm 
webmaster, mm, Elisabet Engdal-Linder, tid-
ningen, Hans-Erik Jonsson, kontaktansvarig, 
Carola Bengtsson, evenemangsadministratör, 

Lars Lund tidningen, samt Anna-Karin 
Ekholm, ordförande, med dottern Maria.

Se övriga ansvarsområden i redaktionsrutan 
på sidan 31.

Ordföranden har ordet:
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GYNNA  VÅRA 
ANNONSÖRER!

I förra numret av NÄT skrev vi 
om styrelsens planer på att under 
hösten ha ett informationsmöte 
rörande omställning till ett mer 
självförsörjande samhälle.

En del av oss är säkert självför-
sörjande vad gäller äpplen, 
plommon och vinbär – men 

hur många är det när det gäller potatis 
och morötter? Inte 
så många kanske, 
då krävs att man 
odlar upp mer av 
tomten än en liten 
köksträdgård i en 
pallkrage.

Få är självför-
sörjande vad gäller uppvärmning av 
huset. En viktig fråga är då:

– Hur klarar du ett längre ström- 
avbrott? Har du eldstad för värmen och 
stormkök för matlagning? Har du kon-
server hemma eller är det mest färskva-
ror i kyl och frys? Vad gör du om 
kylskåp och frys inte längre fungerar?

På vintern går det väl an, då kan 
maten ställas ut i snön, men under 
sommaren? Styrelsen har diskuterat 
dessa viktiga frågor. Har du tankar och 
funderingar kring detta, ta kontakt 
med oss för vidare samtal inför ett 
allmänt möte som av praktiska skäl har 
måst flyttas till våren.

Reflexer.
Om du inte har plockat fram dina 
reflexer ännu så är det hög tid att göra 
det. Med reflex syns 
du på 100 meters 
avstånd, utan och 
med mörka kläder 
syns du först på 
20 meters avstånd. 
Skillnaden kan betyda liv eller död om 

olyckan skulle vara 
framme.

Enligt NTF:s 
hemsida sker de 
flesta olyckor med 
gående i tätbe-
byggt område med 
gatubelysning. 

Kom ihåg att din cykel skall ha reflexer 
och fungerande lyse. När jag cyklade 
hem från ett styrelsemöte häromkvällen 

märkte jag tydligt 
att cykellyset är 
nödvändigt.

På Beckomber-
gavägen är det bara 
gatubelysning på 

ena sidan av vägen. På den mörka sidan 
av vägen cyklade jag utan cykellyse, 
vilket inte alls kändes bra.

Hjälm har jag dock! Och ordentligt 
cykellyse till nästa cykeltur, jag lovar!

Grannsamverkan
men på ett annat plan

Häromsistens var styrelsen inbjuden 
till möte med kollegorna i Råcksta 
Trädgårdstadsförenings styrelse för att 
utbyta erfarenheter.

Vi träffades i en av styrelsemedlem-
marnas trädgård en kväll i augusti. 
Småhusen i Råcksta är enplans och 

byggdes 
på 1950-
talet 
efter 
samma 
mall som 

våra »fyror« och »femmor«. Hälften av 
de cirka 300 hushållen är medlemmar i 
Råcksta Trädgårdsstadsförening.

Föreningen håller liksom vi igång 
en tidning och en hemsida. Tidningen 
har inga annonser. Hemsidan är av hög 
klass, titta gärna in på www.rtf.nu.

En hjärtefråga är problemet med att 
boende runt om parkerar på villaområ-
dets gator. Förutom att det är svårt att 
hitta parkeringsplats blir också snöröj-
ning och städning av gatorna lidande. 
Det är ju ett problem, som vi känner 
igen eftersom gatorna intill Bergslags-
vägen numera är rena infartsparke-
ringar.

En skön höst önskar jag er!
• Anna-Karin Ekholm email: anna-
karinekholm@hotmail.com

– Hur klarar du 
ett längre strömavbrott? 

Har du eldstad för värmen 
och  stormkök för 

matlagning?

Skillnaden
kan betyda liv eller död 
om olyckan skulle vara 

framme.

En hjärtefråga
är problemet med att

boende runt om parkerar
på villaområdets gator...
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Spöklikt på Snorreängen
Naturens under:

Några veckor senare hade näten 
försvunnit. Busken verkade 
ha återhämtat sig, men var 

full av centimeterlånga fjärilar, silver-
vingade med svarta prickar. Ytterligare 
lite senare hade buskagen återhämtat 
sig helt. Bladen var tillbaka och bären 
hade börjat bli mattblåa.

Jourhavande biolog på Riksmuseet, 
Lars Åke Janzon, tvekar inte:
– Slånspinnmal, Yponomeuta padel-
lus. Nära släkting till häggspinnmal, 
Yponomeuta evonymella.

Vi som bor vid Karsvikshage minns 
angreppen för några år sedan då häg-
garna var tätt insvepta i näten och helt 

Fullt angrepp av slånspinnmalen i början av juli...

...tre veckor senare har fjärilarna
lämnat sin värdväxt och slånets åter- 

hämtning är i full gång.

avlövade. Någon månad senare var 
näten borta och en ny lövsättning på 
gång. Och så är det säger Lars Åke:

– Det är sällsynt att värdväxten slån 
(Prunus spinosa) eller hägg (Prunus 
padus) inte klarar sig. Om angreppet 
kommer tidigt på våren kan fruktsätt-
ningen dock påverkas negativt.
• Lars LundDet stora slånbuskaget på Snorreängen såg anskrämligt ut i 

början av juli. Stora delar var invävda i ett fint nät. I nätet fanns 
mängder av larver. Alla blad var borta. 
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Sol, kommers och glada människor
I backspegeln:

Alla har kommit hem till stan igen! Strålande sensommarväder! Ett torg att samlas på! Kan 
det bli bättre? Gittan slog till och ordnade med storloppis på ett torg på bästa humör lör-
dagen den 1 september.! Här samlades fullt med köpsugna i alla åldrar. Norra Ängby i ett 
nötskal! Naturligtvis gjorde alla sitt bästa sommarfynd denna lördag – eller hur...
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Bekymmer:

Mina äpplen ruttnar på trädet.
Jag har ett gammalt äppelträd 
som de två senaste åren drabbats 
av att ett stort antal äpplen rutt-
nar på trädet och faller av. 
Nu ligger fullt med angripna 
äpplen på marken och det sitter 
ruttna äpplen i trädet. Hur hante-
rar jag dem och vad kan jag göra 
för trädet ?

Våra trädgårdsskribenter har haft 
fullt upp, så denna gång får vi leta 

Alla ruttna äpplen måste plockas 
ner. Nerfallna äpplen skall plockas upp 
och kastas i soporna. Angripna äpplen 
skall inte läggas i komposten, eftersom 
smittan kan spridas vidare.

Gul Monilia kan förebyggas genom 
att beskära trädet så att det får luft och 
äppelkarten skall gallras tidigt så att 
äpplen inte sitter tätt bredvid varandra.
Inga äpplen skall sitta kvar över vintern 
– då kan smittan spridas vidare.
• Elisabet Engdahl Linder

 Gul Monilia smittar! 

 »Äppelbibeln«
skriven av Görel Kristina Näslund.

svaret i Äppelbibeln – Görel Kristina 
Näslunds praktbok om äpplen. Det 
finns också frågespalter på nätet, som 
ger viss vägledning.

Det är en liten elaking,  gul 
Monilia eller Monilia frutigena som 
angriper äpplena på trädet vid mog-
ningstiden. På skalet syns ringar med 
grå mögelfläckar. Det stämmer väl med 
hur det ser ut i äppelträdet. Gul Moni-
lia är smittsamt, och sprids från äpple 
till äpple.
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En underbar trädgård!
Bakom häcken i Norra Ängby:

digt honungsdoftande Flox blom-
mar i purpur och lila nyanser, för 
att bara nämna några av hennes 
fantastiska blommor. Flera av väx-
terna hade hon hemifrån pappans 
trädgårdsmästeri i Småland och de 
blommar fortvarande år efter år.

På ena kortsidan av trädgården 
skymtar trädgårdslandet med raka 
rader av potatis, lök, rödbetor och 
mangold, inramade av vinbär- och 
hallonbuskar. Iris konstaterar att 
potatisen kom lite sent i jorden, så 
den hann inte bli klar till midsom-
marsillen.

Iris har en trädgård som är till 
nytta och nöje som en Ängby träd-
gård var tänkt på trettiotalet.
• Maj-Len Komi

 En vacker sommardag sitter Iris 
och jag i hennes välskötta och 
lummiga trädgård. Vi dricker 
kaffe och diskuterar växter. Hon 
pekar och berättar. Många av 
hennes blommor är förknippade 
med kära minnen. Några är så 
sällsynta att hon inte har hittat 
namnet på dem, de får i stället 
bära givarens namn! 

Iris trädgård är så som jag 
skulle tro att trädgårdarna 
var planerade från början, när 

Norra Ängby byggdes, förutom 
att Iris dessutom har massor med 
blommor.

 Sittplatsen har Iris i lövskuggan 
under ett äppelträd. Ingen parasoll 

behövs. Den kortklippta gräsmat-
tan är skön och mjuk under bara 
fötter. Trots att Iris hunnit bli 94 
år rensar hon fortfarande ogräset 
själv.

Som dotter till en trädgårdsmäs-
tare har hon planerat rabatterna så 
att det hela sommarhalvåret finns 
någonting i blom. På våren är det 
först snödroppar, vintergäck och 
hyacinter. Sedan kommer tulpa-
nerna i omgångar. För några år 
sedan räknade Iris dem och kom 
fram till att hon hade flera hundra!

Efter tulpanerna kommer 
vallmon, pioner, syrener, aklejor, 
dagliljor och iris. Nu är det tid för 
rosor som blommar mellan Hosta 
och andra gröna bladväxter. Kryd-
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I femtio år har Ängbybor i alla 
åldrar handlat cyklar och mope-
der och allt vad därtill hörer och 
fått sina trasiga, cyklar, mopeder, 
gräsklippare med och utan motor 
fixade hos Nords Sport & Motor. 
Egentligen ännu längre.

Bernt Nord, pappa till nu-
varande innehavaren Sten, 
övertog affären 1962, bara 22 

år gammal, men hade börjat där redan 
som fjortonåring, 1954. Affären hette 
på den tiden Ängby Cykel & Motor 
och hade börjat sin verksamhet 1942. 
Innehavare var en sjökapten som var 
mer  intresserad av de sju haven än av 
punkterade cyklar, så Bernt fick alltmer 
sköta ruljangsen själv. Och för femtio 
år sedan erbjöds han alltså att överta.

Men »en Nordare« har man alltså 
kunnat träffa i affären i snart sextio år. 

Och om man inte träffade Sten eller 
pappa Bernt kunde det vara Stens barn 
eller hans farfar, som tog emot den 
vrenskande motorgräsklipparen. Fyra 
generationer alltså, inte illa. Farfar, 
Albin, byggde hus på Rökstensvägen 
1932. Han var trädgårdsmästare och 
fann tomten i Ängby alltför liten, så 

och cyklade sedan genom hela områ-
det och ut genom den södra grinden 
vid Beckombergavägen på sin väg till 
skolan. Det hände dock att den förste 
grindvakten var på dåligt humör och 
särskilt sur på cyklande grabbar och 
därför ringde sin kollega i den andra 
grindstugan och sa åt honom att låsa 
även gånggrinden! Tablå! Det var bara 
för Sten att vända om och snällt be den 
förste vakten att släppa ut honom!.

Affären låg från början vid Ängby 
torg i källaren där företagen Ingegerds 
Damfrisering och Mormor Margit nu 
ligger. Där höll man till i 35 år och 
sålde och reparerade cyklar och mope-
der precis som nu. Man hade – också 
precis som nu – en kompressordriven 
cykelpump, på den tiden  en verklig 
nymodighet som lockade flockar av  
Ängbyungdomar.

Lokalen var dock liten och oprak-
tisk för den växande verksamheten. Så 
när Konsums gamla lokaler vid Run-
stenplan blev till salu efter klädgros-
sistföretaget Scheja, som importerade 
barnkläder, mest från Indien, bland 
annat till Lindex, köpte familjen Nord 
fastigheten. Där har man nu varit i 15 
år.

Det är inte mycket som idag påmin-

Nords Sport & Motor:

Ett släktföretag sedan 50 år.

1938 flyttade han med familj till Flysta 
och 5 000 kvm trädgård! På äldre dar 
hjälpte han till i cykelaffären.

Sten växte upp i Flysta och gick 
de första skolåren i Bällstalund, men 
därefter i Norra Ängby skola. Den när-
maste cykelvägen till skolan gick genom 
Beckomberga sjukhusområde. Sjuk-
huset var då i full gång och helt slutet 
med grindvakter och låsta grindar. 
Grinden för gående var dock öppen 
och där smet Sten in från Spångavägen 

Cykelverkstaden 2012.
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ner om de tidigare verksamheterna. I 
källaren finns kylrummen kvar med 
bastanta dörrar som en påminnelse 
om tiden som Konsumaffär. Några 
kakelgolv finns, kanske från charkuteri- 
eller mjölkavdelningen. Men för övrigt 
är det nya cyklar, begagnade cyklar, 
cyklar under reparation, mopeder, 
hjälmar, cykelkärror, handskar, lampor 
som fyller lokalerna. Välsorterat med 
andra ord. De större lokalerna och det 
bättre läget har gjort att verksamheten        
utvecklats. Man är nu tre heltidsarbe-
tande och dessutom en halvtidare:

– De e farsan de ,́ säger Sten
Cykelförsäljningen har tillsam-

mans med reparationerna alltid varit 
bas för verksamheten. Vi har väl alla 
sett de färgglada cyklarna vid Run-
stensplan. Sammanlagt finns uppemot 
200 stycken i butiken – och utanför. 
Det tar tid att plocka in och ut, nästan 
en timme i varje riktning. Men det är 
lätt att hålla med Sten om att det är 
bra reklam. Nyligen har man dessvärre 
måst börja låsa cykelutställningen med 
en lång vajer på grund av stölder mitt 
på ljusan dag. Trist!

Sten är en driven mekaniker
2004 vann han en tävling för cykelme-
kaniker, bl a genom att ekra ett hjul på 
dryga halvtimmen. Från noll: hjulet i 
ena handen, en bunt ekrar i den andra. 
Och det färdiga hjulet fick givetvis inte 
vara skevt!

Sten Nord och Jonas Rosenqvist i den välsorterade butiksdelen

hjul från 1897, fortfarande cyklingsbar.
Social stödverksamhet

Men allt är inte cyklar och motorer i 
den Nordska verksamheten. Sedan 35 
år tar man emot pryo/praoelever.  Fem 
stycken under vårterminen, två på hös-
ten. Två veckor var. Nästan alla killar, 
bara två tjejer har försökt sig på cykel-
reparerandet genom åren. Eleverna får 
pröva på lite av varje, men Sten lägger 
också vikt vid en annan sak:

– Vi lär dom att komma i tid, säger 
Sten småskrattande och ser ut att 
mycket väl komma ihåg hur det var att 
gå upp på mornarna som tonåring. 

Man lagar också annat än motorer – 
trasiga själar! Bernt och Sten Nord har 
i snart 25 år i ett samarbete med sociala 
myndigheter tagit emot ungdomar som 
kommit på kant med samhället och 
som under en tid arbetar i butiken. 
Handledarna Sten och Bernt får ingen 
ersättning. Det rör sig om rent intresse. 
Deras ideologi är tydlig: raka puckar, 
inget velande, fasta regler, arbete 
med händerna. Ibland har det strulat 
ordentligt och Sten har många gånger 
fått rycka in som extrafarsa och ställa 
upp på sin fritid. 

– Till sist brukar det i alla fall bli 
ganska bra, säger Sten, som har kontakt 
med flera av sina grabbar ännu många 
år efter deras tid som cykelreparatörer. 
Sannerligen en fantastisk insats, som 
gör vårt grattis till femtioåringen ännu 
varmare.
• Lars Lund

Nords är en de äldsta cykelaffä-
rerna i Stockholm. Man har det äldsta 
fortfarande använda kundnumret hos 
Crescent! Två veckor äldre än Roslings 
i Abrahamsberg! Man har gamla cyklar 
också. Sten visar en skönhet med trä-

Fullt fungerande modell från 1898 
med träfälgar.

Idé idá etablerades 1984 och har sedan dess hjälpt företag, 
organisationer och privatpersoner med datorer, nätverk – 
trådlöst eller kablat, internet, program, »rädda data«, 
virusrensningar...  Vi hjälper till oavsett mac, pc eller unix/linux.

Välkommen med just Era behov på 0708 - 43 24 33 eller 
maila: info@ideida.se För mer info - se vår hemsida: wwwdeida.se
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Hundstallet:

En andra chans!
Hundstallet är en ideell förening 
bildad 1908. I början tog man 
bara emot hittehundar som det 
inte fanns någon ägare till. Hun-
darna såldes sedan vidare till 
nyfunna ägare.

Åren gick och fler hundar kom 
till Hundstallet och ju fler 
hundar desto större förening!

Efter en tid bestämde man sig för 
att utveckla verksamheten och byggde 
ut. Nu ligger Hundstallet i Åkeshov, 
ett stenkast från tunnelbanan och med 
bara några minuters promenad till 
grönskan.

Men vad är Hundstallet?
Hundstallet är en förening med hjärta 
och själ. Ett ställe dit människans bästa 
vän får komma och få en andra chans. 
En chans till ett bättre liv.

Den vanligaste hund som kommer 
till hundstallet är en hittehund eller 
en hund som polisen har fråntagit en 
person på grund av vanvård, misshan-
del eller av ren misär. Hittehundarna är 
de hundar som sprungit bort från sin 
ägare men som lämnas åter efter några 
dagar. Värre är det med  hundar som 
polisen omhändertagit p.g.a. vanvård. 

Om inte Hundstallet hade funnits så 
hade inte dessa hundar kunnat omhän-
dertas. Hundarna hade förmodligen 
suttit kvar i hemmen och fortsatt 
vanvårdats.

Vad har den lilla fyrbenta vännen 
varit med om? Vad är hunden i för 
skick när den kommer till Hundstallet? 
Hur ska man göra för att hunden ska 
bli bra?

Mitt första intryck av personalen på 
Hundstallet är att de är väldigt kunniga 
samt att det finns ett genuint intresse 
för att varje hund ska bli frisk, vilket 
är viktigt för en hunds rehabilitering. 
De flesta i personalen är utbildade. Här 
finns hundpsykologer, problemhunds-
konsulter och hundinstruktörer. Den 
som inte har utbildning får det på plats. 

– Det viktigaste är inte vad du har 
för bakgrund utan att du har engage-
mang, sunt förnuft och även känsla för 
vissa typer av hundar, förklarar Helen 
som är en av vårdarna på Hundstallet.

Om du funderar på att skaffa hund 
men känner att tiden inte räcker till, 
och kanske bara vill ha sällskap på 
en promenad, så finns här något som 
kallas »doggywalker«.

En doggywalker är en volontär som 
promenerar med hundarna antingen på 
morgonen, mitt på dagen eller på kväl-
len – alltid en timma åt gången. Som 
Doggywalker väljer du den dag och tid 
som passar dig bäst.

Innan du börjar som doggywalker 
får du en introduktion där du lär dig 
vad du ska tänka på med vissa hundar. 

– Hej, du där utanför! Får jag komma hem till dig?



Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

9

Det är en utbildning som får dig att 
känna dig trygg på promenaderna. 
Hundarna som du får äran att ta en 
promenad med är de hundar som är 
helt klara för omplacering, alltså snälla, 
friska hundar som väntar på att få ett 
nytt hem.

Som doggywalker är du till väldigt 
stor hjälp i den dagliga motionen för 
hundarna som finns på stallet. Som 
doggywalker måste du vara över arton 
år och du får inte ha med dig egen 
hund på promenaden.

Känner du efter en tid att en hund 
är det som fattas i ditt liv gör du en väl-
digt stor insats genom att välja någon 
av hundarna på Hundstallet.

Nytt hem
Alla hundar som är klara för 

omplacering läggs ut på Hundstallets 

den kontaktperson som har ansvar för 
hunden. Finner du hunden intressant 
hör du av dig till kontaktpersonen och 
bokar ett möte.

Öppet hus
Hundstallet har varje år öppet hus dit 
vem som helst får komma och kika på 
verksamheten samt alla fina hundar. 
Alla som har möjlighet borde besöka 
Hundstallet för att se vilket gediget 
arbete personalen lägger ner.

Hjälp till
För att ge en hjälpande hand kan man 
lämna ett litet bidrag. En valfri gåva till 
Hundstallet sätter du in på plusgiro-
konto 90 05 57-0, eller sms:ar »Hund« 
till 729 80 så skänker du hundra kro-
nor till Hundstallet. Besök hemsidan 
www.hundstallet.se för mer info.
• Mimmi Rydstrandhemsida. Här står det lite om hundarna 

samt bild. Där finns även nummer till 

– Hej! Jag är din nästa bästapolare!

Blackebergsplan, Bromma
tel 08-87 21 89
www.handelsbanken.se/angby_blackeberg

Lite närmare dig
Nu kan du träffa oss på vår nya mötesplats i Södra Ängby.

Tisdag-torsdag mellan kl 15.00-19.00.

Du hittar oss på Färjestadsvägen 12  T  Ängbyplan.

Välkommen!

Annons_190x130.indd   1 2012-09-06   13:59:05
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Bygglov för solcellspaneler
Fortums egen el-kampanj:

Vår nätleverantör Fortum har f n 
en egen el-kampanj riktad till 
villaägare i Stockholms län med 
en paketlösning inkluderande 
solcellspaneler på t ex husens tak. 
Eftersom gällande detaljplan för 
vårt område föreskriver rött tak-
tegel har vi tillfrågat Stadsbygg-
nadskontoret om deras inställning 
i frågan. Vi har fått följande svar:

Nedanstående information om 
solcellspaneler finns på stadens 
hemsida. Staden har generellt 

en positiv inställning till energieffek-
tiviseringsåtgärder och det finns inget 
förbud mot solcellspaneler ens i områden 
av riksintresse som Norra Ängby. Som 
framgår av texten nedan ska dock sol-
cellspanelerna placeras med omsorg, i liv 
med taket och helst inte i framträdande 
lägen. 

En solcellspanel tar emot solstrålar 
och omvandlar dessa till värme eller 
elektricitet. En solcellspanel på tak eller 
vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre 
utseende. Därför behövs bygglov inom 
detaljplanelagt område. (Se vidare 
under fasadändring). Solcellspaneler på 
marken eller på bygglovsfri byggnad, 
till exempel friggebod, behöver inget 
bygglov.

Inom områden med kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse, speciellt inom 
områden av riksintresse för kulturmin-

nesvården, bör solcellspaneler i första 
hand försänkas i taket och vara väl 
indragen från alla dess kanter. Undvik 
placeringar som är viktiga för områdets 
karaktär, exempelvis i läge mot torg, 
huvudstråk eller gata. Enskilda hus av 
byggnadsminnesklass är olämpliga för 
installation av solcellspaneler. 
• Mats Kager Sektionschef , stadsbygg-
nadskontoret, bygglovsavdelningen 

Av svaret kan 
man dra följande slutsats: 

Vid en strikt tolkning av regeln skulle 
det vara omöjligt att haka på kam-

panjen eftersom Fortum förutsätter 
att solcellspanelerna monteras på den 
befintliga taktäckningen och inte 
försänks i taket. Vid en friare tolk-
ning skulle det kanske vara möjligt 
att montera solcellspanelerna på takens 
sydsida vid hus med udda husnummer 
på t ex Ängby Allé, men inte på hus 
med jämna husnummer vid samma 
gata. Frågan får avgöras från fall till fall 
av stadsbyggnadskontoret i samråd med 
stadsmuseet.
• Christian Schlumpf

Brennervägen 31.

Beckombergavägen 139.
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Det är ljudet som är speciellt. Ett 
svagt surrande omger honungro-
sen. Det är alla humlor och bin 
som samlar nektar. Rosen doftar 
honung och friskt vatten – den 
ljuvligaste doft man kan tänka sig. 
Under dagen växlar blommans färg 
från honungsgult till vitt. Kron-
bladet är format som ett hjärta... 
bara det.

Man kan umgås med ho-
nungsrosen på olika sätt. På 
dagen kan det bli »roskaffe« 

– samla familjen eller grannarna, bästa 
finduken, kaffekoppar och nybakta 
bullar. Kaffe och jordgubbsaft med 
humlesurr är helt bedårande. En härlig 
sommardag kan knappast avslutas härli-
gare än med ett glas svalt rosevin,  med 
omgivande honungsdoft.

Men – underbart är kort. Blom-
ningen varar ca två veckor. Då är 
honungsrosen helt gigantisk, varje 
blomklase kan innehålla upp till tju-
gofem små rosor och klasarna kommer 
i hundratal. Några är honungsgula, 
andra har hunnit bli vita under dagen. 

in en portal – då bör den i varje fall 
bindas upp för att komma till sin rätt.

Som alla rosor vill den ha sol!
Någon form av söderläge vill rosen ha 
och inte för tätt inpå en husvägg. Mina 
rosor trivs bäst i sydöstläge. Skuggiga 
fuktiga platser med jord som har lågt 
pH-värde är inget för en honungsros.

Honungsrosen är en farlig kärlek. 
Jag har fem stycken och funderar hela 
tiden på om det finns någon bra plats 
för ytterligare en honungsros. Det 
går inte alltid. Då går mina tankar 
till vännerna, om de har plats för en 
honungsros. Det är en uppskattad 
födelsedagspresent, kan jag lova.

Bli lycklig!
Skaffa dig en honungsros:

Semestern måste helt enkelt planeras 
utifrån rosens blomning, vilket oftast 
innebär de två första veckorna i juli. I 
år blev blomningen förskjuten en vecka, 
på grund av kall försommar.

Honungsrosen, Rosa helenæ, är 
en starkt växande klätterros. Den blir 
sex meter hög. Den måste få svinga sig 
upp och få stöd för sina långa vackra 
blomrankor.

Den kan klättra mot ett träd eller 
ett plank. Alternativt kan rosen klä 

Ros-kaffe!

Honungsrosen blir gigantisk.
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ETABL. 1922

Vi kan byggvaror! 

Var köper man 
en sådan underbar växt.

Många välsorterade handelsträdgårdar 
har honungsrosor. De skall köpas i 
kruka och man skall välja ett kraftfullt 
exemplar, utan prickar och fula saker på 
bladen. Riktig rosjord, hönsgödsel och 
fungital mot svampangrepp – det blir 
omkring femhundra kronor. Men vad 
är det, om honungsrosen sedan ger dig 
minst två veckors underbara sommar-
dagar – varje år…
• Elisabet Engdahl Linder

Rosens kronblad – som ett hjärta!!
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Brommadräkten 

Efter nyår planeras en dräktsöm-
nadskurs i Studieförbundet Vux-

enskolans regi, där deltagarna under 
sakkunnig ledning kan sy t ex Brom-
madräkten (som ursprungligen hette 
Ängbydräkten). Läs mer i NÄT 3/11 
där Birgit L. Karlsson, 579 72 925, 
skrev om dräktens historia och där även 
en bild av dräkten finns.•

Beckomberga, etapp 3

Länsstyrelsen avslog samtliga över-
klaganden. Vårt överklagande av-

visades, då vi inte ansågs vara sakägare. 
De frågor vi fokuserade på – överex-
ploateringen och frånvaron av trafikpla-
nering – avhandlas dock i Länsstyrel-
sens yttrande, men alltså utan gravare 
anmärkning från Länsstyrelsens sida. 

Länsstyrelsens har också att ta 
ställning till huruvida de nyupptäckta 

fornlämningarna i områdets östra del 
medför krav på förändring av detalj-
planen. Beslut väntas i september eller 
oktober. I väntan därpå ligger byggna-
tionen i stort sett nere.

För att minska trafikbelastningen 
på Beckombergavägen under byggti-
den har byggherren hos Trafikkontoret 
ansökt om att få bygga en tillfällig 
utfart från södra grindstugan till Bälls-
tavägen. Ärendet är ej avgjort.•

Bureusvägen

Ängbytvättens tomt ska bebyg-
gas, vilket NÄT redogjorde för i 

föregående nummer. En av de boende, 
Steinar Halvorsen, har tagit initiativ 
till grannsamverkan vilket har engage-
rat ett tjugotal boende. Man har etable-
rat kontakt såväl med Stadsbyggnads-
kontoret som med byggbolaget och 
deras arkitekt för att redan på ett tidigt 

Notiser
stadium kunna framlägga sina syn-
punkter och förhoppningsvis få gehör 
för dem. Länk på hemsidan. •

Ättebacken 10 - Snorreängen

Helt nyligen blev det känt att 
Bromma Stadsdelsförvaltning 

planerar nybygge av en förskola på 
Snorreängen, närmare bestämt på fast-
igheten Ättebacken 10. På den 
2 000 kvm stora tomten, som ligger ös-
ter om parkeringsplatsen vid Beckom-
bergavägen, planerar man en 800 kvm 
stor envåningsbyggnad med plats för 
80 barn. Detta ärende är i ett betydligt 
tidigare skede än Bureusvägen. Några 
grannar har kontaktat Trädgårdstads-
föreningen, som arbetar för att få till 
stånd en arbetsgrupp som vid Bureus-
vägen. Länk till Bromma Stadsdelsför-
valtnings underlag för beslut finns på 
vår hemsida. •
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Oklippta häckar – störande och trafikfarligt:

Vem har ansvaret?

Häckar bör inte vara högre än 70 centimeter i tomthörnen. Gata korsar gata: Det gäller minst 
10 meter åt varje håll från gatukorsningen. Gång- eller cykelbana korsar gata: Det gäller 

minst 10 meter åt varje håll längs med gatan och 5 meter in på gång- eller cykelbanan.

Vid utfarten bör buskar och häckar inom 2,5 meters avstånd från utfarten och gatan eller 
trottoaren inte vara högre än 70 centimeter. Häckar bör inte vara högre än 70 centimeter i 
tomthörnen. Gata korsar gata: Det gäller minst 10 meter åt varje håll från gatukorsningen. 

Gång- eller cykelbana korsar gata: Det gäller minst 10 meter åt varje håll längs med gatan och 
5 meter in på gång- eller cykelbanan. Kontrollera att sikten är god Sätt dig i en bil och titta 
tvärs över tomthörnet. Du ska kunna se trafikanterna på den korsande gatan utan problem.

Vi fick en fråga till NÄT: vad gäller 
egentligen när häckar breder ut 
sig över gångbanor och skymmer 
sikten över trafiken? 

Frågan går vidare till Anders 
Salomonsson vid Bromma 
stadsförvaltning som ger föl-

jande svar:
– Häckar är alltid fastighetsägarens 

ansvar. Utgör häcken olägenhet för 
gående kan man göra en anmälan till 
Bromma stadsdelsförvaltning, som kan 
uppmana fastighetsägaren att klippa 
häcken.

Utgör häcken fara i trafiken, blir 
det däremot trafikkontorets ansvar. 
De skickar först en uppmaning till 
fastighetsägaren. Händer inget kan 
trafikkontoret tvångsklippa en häck på 
fastighetsägarens bekostnad.

Har du ytterligare frågor om häckar 
kontakta gärna: Bromma stadsdels-
förvaltning.
• Elisabet Engdahl Linder

Om ena sidan av gatan saknar trottoar ska det vara fritt minst 50 centimeter
från tomtgränsen till körbanan. Då finns det utrymme för gående även på denna sida.

Kontrollera att sikten är god. Sätt dig i en bil och titta tvärs över tomthörnet. Du ska kunna 
se trafikanterna på den korsande gatan utan problem.

Det här gäller för alla

Det här gäller för dig som har hörntomt

GYNNA  VÅRA 
ANNONSÖRER!
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Dolda och okända gravar
Arkeologidagen: en vandring bland

Trädgårdsstadsföreningen arrang-
erar för fjärde gången en arkeolo-
gisk vandring på arkeologidagen. 
Den firas den 26 augusti och 
utgör också 25-årsjubileum för 
detta riksomspännande arrang-
emang. Tyvärr ligger det regn i 
luften vilket nog medverkar till 
att endast ett tiotal intresserade 
kommer till gravfältet Björklunds 
hage vid Bällstavägen – det mest 
välskötta i Norra Ängby. Men 
gravfältet är fint röjt inför arkeo-
logidagen av Stockholm Entre-
prenad efter min påstötning hos 
Stadsdelsförvaltningen.  

Vi ser de många förhöjningarna och 
högarna på gravfältet - alla påvisar 

gravar. Detta gravfält med 68 regist-
rerade gravar (troligen dubbla antalet 
om grästorven tas bort) ligger på ömse 
sidor om Bällstavägen. På gravfältet 
finns åtta fyrsidiga/rektangulära gravar 
– nästan 12 % av samtliga synliga, en 
ovanligt hög andel. Varför så många 
rektangulära? Är några ev. husgrunder 
enligt dokument från 1943, då grav-
fältskartan på skylten ritas? Är det gra-
var för särskilt framträdande personer? 
Möjliga vapengravar som t ex konsta-
terats för motsvarande typ av gravar på 
Öland? Inget har dock grävts på östra 
sidan. Det är bara en grav väster om 
Bällstavägen som grävts – och det är en 
hög i vilken påträffats kol, lerskärvor 
och järnspikar.  

Tyvärr är det bara en del av östra 
gravfältet – den som är närmast Bällsta-
vägen, som röjs varje år enligt Stads-
delsförvaltningens parkplan. Övriga är 
överväxta. Särskilt de tretton gravarna 

väster om Bällstavägen är gömda och 
glömda! De är överväxta med träd och 
sly och besökare får tränga sig igenom 
tät växtlighet för att se dem. Dock 
finns här den största högen på hela 
Björklundsgravfältet! Den är nästan 2 
m hög! Jag har framställt önskemål hos 
Stadsdelsförvaltningen att växtligheten 
luckras upp på den västra sidan så att 
besökare kan se det vackra gravfältet på 
ömse sidor. Bällstavägen, byggd 1675, 
går genom gravfältet – och förmodli-
gen försvann många gravar då.

Råckstastugan
Vi besöker också husterrassen för det 
1955 rivna 1700-talshuset, Björklunds-
torpet – även Råckstastugan kallad, 
Sörtorp och NTO-stugan (den var 
mötesplats för nykterhetsivrare efter 
torptiden). Gravfältskartan från 1943 
anger att det är ett båtsmanstorp – så 
kanske någon gång en av Brommas 
båtsmän har bott i stugan! 

I norra delen av västra gravfältet 
ligger en röseliknande hög med en 
skönjbar kantkedja. Gruppen tycker sig 
också se denna kantkedja – inte bara 
jag. Kanske det är en möjlig grav – den 
högen är inte registrerad men förhopp-
ningsvis kanske den blir det, om graven 
godkänns av länsstyrelsen. Antikvarien 
från Stadsmuseet är emellertid tveksam. 
Det är en svårtolkad kulle!

Vi går över Svoldervägen och uppför 
berget för att se fyra stensättningar/
gravar på höjden. Tre påträffar jag 
2007, när jag inventerar området för att 
samla material till min bok »Bromma 
före historien«. Gravar som ligger högt 
och ensligt är från en äldre period. Vi 
tror att det är yngre bronsålder, dvs ca 
1100 – 500 f Kr. Då är Norra Ängby 

ett skärgårdslandskap och gravarna 
ligger på en ö. Växtligheten är då helt 
annorlunda. Inga tallar och granar 
finns – de invandrar för ca 2 000 år 
sedan. Runt en del av bergets topp kan 
skönjas en stensträng. Kan det vara 
en medvetet anlagd gravhägnad runt 
den heliga gravplatsen på bergshöjden? 
Stensträngen är inte registrerad utan 
påträffas av mig och Bengt Windel-
hed 2011, då vi inventerar Bromma på 
bronsåldershöjd (över 15 m ö havsy-
tan). Stensättningarna på höjden har 
tydliga kantkedjor men är låga och 
delvis övertorvade av mossa. Det är för-
vånande att tre av de fyra inte upptäcks 
1979 då Bromma inventeras en andra 
gång. En grav är registrerad, när jag 
besöker platsen första gången. Vi tror 
att det döljs fler gravar i marken – men 
för att leta efter dem måste platsen röjas 
upp. Tidig vår kan antydningar till 
möjliga gravar ses utifrån stenar som 
skymtar under träden.

Tre gravar?
Vi går ner i en dal och uppför ett berg 
ovanför Långskeppsgatan. Här ligger 
en registrerad grav, 12 m i diameter 
enligt Fornminnesregistret. Men är det 
endast en grav? Vid flera besök på plat-
sen tycker jag mig se tre gravar, varav 
åtminstone en mindre med tydlig kant-
kedja. Har platsen inventerats dåligt? 
Ligger här i själva verket en liten famil-
jegravgrupp? Endast en utgrävning kan 
påvisa om det är en stor grav eller tre 
mindre. Gruppen ser samma möjliga 
gravar som jag själv! Lite nedanför 
bergshöjden på slät mark beväxt med 
tallar ser gruppen en stor tall omgiven 
av en rad med stenar. Flera tycker sig 
se – liksom jag själv – en möjlig rund 
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När hösten och mörkret kryper närmare vill vi åter igen bjuda på 
en kväll med mycket ljus. 
 
Mellan klockan 19:00 och 21:00 lördagen den 15 september 
välkomnar Mälarscouterna alla boende i Norra Ängby och 
Bromma Kyrka till en Ljuskväll vid Kyrksjön.  
 
Vandra sakta medsols runt Kyrksjön när skymningen faller och ta 
del av en stämningsfull upplevelse. Välkomna! 
 
Ljuskvällen är ett samarbete med Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening och Bromma Kyrka Villaägarförening. 

En Ljuskväll i mörkret runt Kyrksjön 

Mälarscouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar! Läs mer: malarscouterna.se 

stensättning.  Kanske denna höjd också 
har flera bronsåldersgravar än den re-
gistrerade uppe på bergets topp?

I denna del av Norra Ängby låg en 
gång två torp – Komötet (troligen vid 
Tingvallavägen) och Räfsan (sannolikt 
vid Långskeppsgatan). Båda torpen är 
utmärkta på 1689 års lantmäterikarta. 
Räfsan nämns 1750 men torpet Komö-
tet finns på kartor 1750, 1829 och 
1855. Inga spår finns kvar av torpen – 
modern villabebyggelse har tagit över. 
Koloniområdet norr om Tingvallavägen 
kan vara Komötets ängs- och åkermark.

Vi slutar vår vandring vid Brom-
mas finaste runsten, Ängbystenen vid 

Runstensvägen, ristad på två sidor. 
Platsen har precis röjts ren från sly av 
Stockholm Entreprenad. »Udd lät resa 
stenen efter Björn, Ingrids fader. Han 
var Vides arvinge«, står det på stenen. 
En fantastisk sten med en historia! Jag 
tror att Udd var gift med Ingrid. Dessa 
hedrade hennes far med en fin, skick-
ligt huggen och ristad sten och att han 
– Björn – fick ett arv av sin far Vide.

På detta sätt talar de indirekt om att 
de själva nu är arvtagare – och troligen 
syftar de på den bondgård, som senare 
blev Stora Ängby, och gårdens marker.

En sådan vackert ristad sten har 
kostat mycket att hugga och rista. De 

visar alltså med stenen sin förmögen-
het. Stenen står sannolikt vid den 
gamla vägen mellan Åkeshov, förbi 
Ängby mot Beckomberga by – en 
runsten måste ses, och placeras därför 
vid vägar eller vid ägogränser. Är den 
stenpackning, som runstenen står på, 
en rest av den gamla vägen eller ett vad 
över ett sankt område?

Vår vandring tar ca 1,5 timme 
– och precis när vandringen är slut 
kommer regnet!
• Nils Ringstedt
Ordförande i Stockholms hembygds-
förbunds arkeologisektion
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I vilken kulör som helst?
När jag vill måla om huset får jag då måla:

Jag borde målat om vårt hus för 
länge sedan, men nu har läget 
blivit akut. Huset är grönaktigt 
och det har stört mig ända sedan 
vi köpte det, så nu har jag chan-
sen att byta färg till något snyg-
gare. Men en granne menade att 
man bara får måla sina hus i pas-
tellfärger i Norra Ängby. Kan det 
vara sant? Har sett att någon i år 
bytt färg på sitt hus till mörkblå 
med vita knutar. Hur är det egent-
ligen? undrar BW.

Det ligger mycket i det din 
granne säger. Färgbyte på 
fasad eller tak kräver enligt 

Plan- och bygglagen alltid bygglov i 
detaljplanlagt område. Fasadmaterial 
och kulör ska också vara anpassade till 
kringliggande bebyggelse.

I Norra Ängby är dessutom valet av 
kulör begränsat ytterligare genom att 
vår stadsdel har status som riksintresse. 
När Norra Ängby byggdes var valet av 
färger reglerat och begränsades till i 
princip fyra kulörer. Det är dessa som 
de flesta husen ännu idag är målade i, 
vilket ger Norra Ängby dess karaktär. 
Färgerna är baserade på de pigment 
som var tillgängliga på 30-talet. Denna 
begränsning gjorde att det egentligen 
inte kunde bli fel. De tre lokala färg-
handlarna hade pigmenten i lager och 
blandade i butik till de föreskrivna 
kulörerna. Idag kan man med synte-
tiska pigment åstadkomma vilka kulörer 
som helst, vilket i långa loppet kan bli 
förödande för vår stadsdels karaktär. 

Olika, harmonierande nyanser av gult 
var det inget problem att få fram på 
trettiotalet. Idag kan man se exempel 
på illgula hus eftersom kulören valts 
på ett okunnigt sätt. Blå färg var över 
huvudtaget inte tillgängligt när Ängby 
byggdes. Därför skulle man idag troli-
gen inte få bygglov om man ville byta 
till denna färg.

Det finns i vår stadsdel enstaka hus 
som under 70-talet fick helt avvikande 
färger. Delvis som en reaktion på detta 
blev husens kulör reglerat i detaljpla-
nen och Norra Ängby klassat som 
riksintresse. (Gällande detaljplan går 
att ladda ned som PDF på vår hemsida 
under Att boBygga om bygga till.) 
Detaljplanen från 1981 föreskriver: 
»Inom området... får inte vidtas sådana 
förändringar av befintlig bebyggelse 
att områdets egenart förvanskas. Vid 
uppförande av till- eller nybyggnad 

skall hänsyn vad gäller fasadutform-
ning, höjd, taks lutning och färg, tas 
till karaktären hos närbelägen bebyg-
gelse.« Planen preciserar särskilt att 
»takpannorna bör vara röda« och »inga 
markerade knutar«.

Stadsbyggnadskontorets krympande 
resurser gör att efterlevnaden av dessa 
föreskrifter inte kontrolleras kontinuer-
ligt. En kontroll från myndigheten eller 
en anmälan från någon annan skulle 
emellertid kunna tvinga en fastighetsä-
gare att måla om sitt hus om bygglov 
saknas. Med »streetviewer« från Eniro 
eller Google Earth är det idag lätt 
att se vilken kulör ett hus hade före 
ommålning.
• Styrelsen

För att underlätta val av kulör har 
trädgårdsstadsföreningen en NCS-färg-
likare för utomhuskulörer som lånas ut 
av Johan Schaeffer 0739 – 83 22 07.

Nygamla Tandvårdsgruppen vid Ängby Torg!
Väl mött i vår gemytligt moderna praktik på Ängby Torg! Vi är stolta att få 
ta över praktiken efter Monica Ivarsson och Thomas Bååth. Välkommen till 
tandläkarna Tove Haglund och Brynja Björk Hardardottir med tandsköterskorna
Ann Cedrell-Hedberg och Christina Gripenberg och –  förståss vår hygienist 
Lotta Kjellsten.
Vårt personliga omhändertagande och en tandvård av bästa kvalitet är vår
drivkraft i mötet med dig som patient – i allt från enklaste undersökning till 
svåra fall av helbroar eller estetiska porslinsfasader. 

TANDVÅRDSGRUPPEN
Ängby Torg nr xx. Öppet: mån-tors 8-17, fred 8-15. Tel: 37 12 00
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Milda pastellfärger på husen hör ihop med riksintresset Norra Ängby. 
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Klassträff
1956 – 2012:

Klass 8 slutade 1956 sin 
skolgång i Norra Ängby 
folkskola.

Uppklädda, glada och 
förhoppningsfulla 
står grabbarna där. 

Vad månde bliva? Var flickorna 
finns förmäler inte historien. Lä-
raren John Jakobsson finns inte 
med, inte heller överläraren Albin 
Stenbeck.

Femtiosex år senare
Klassmöte och uppställning på klas-
sisk trappa. Gott humör trots ihärdigt 
regn och inställd vandring i skolan. 
Det fick bli titt utifrån och sedan livad 
fest i sockenstugan och beslut om snart 
återseende.
• Lars Lund
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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

Omstart
Grannstöd:

Hösten 2009 drog vi igång Grann-
stöd Bromma med åtta medlem-
mar. Efter en rekryteringskampanj 
var vi kring årsskiftet uppe i ett 
trettiotal medlemmar och växte 
ytterligare åren efter.

Folksam var starkt engagerade i 
verksamheten och finansierade 
leasing av bilen men i vintras 

kom överraskningen. Folksam medde-
lade att de avsåg avsluta sitt stöd under 
våren 2012 och den 29 juni upphörde 
de sista spåren av samarbetet.

Efter den kallduschen övervägde vi 
att ta över men det krävde kapital. Flera 
villaföreningar i Bromma visade sig 
vara beredda att stötta en omstart och 
med stöd från organisationen SAMBO, 
Svenska Bostäder, Stockholmshemsamt 
Familjebostäder kunde vi gå vidare. 
När stadsdelsförvaltningen accepte-
rat en ökning av anslaget från tio till 
femton tusen kunde vi börja förhandla 
med eventuella billeverantörer. VW på 
Ulvsundavägen var intresserade och 
kunde ge oss tilltalande villkor.

Grannstöd behöver en ekonomisk 
buffert och önskemålet är bidrag på 
5-6 kr/medlem i villaföreningarna. 
Västerled, Bromma kyrka, Ulvsunda 
och Norra Ängby har varit med på 
noterna.

De övriga villaföreningarna som 
ännu inte bidragit i år har just fått ett 
brev med en vädjan om bidrag på mot-
svarande nivå. Kontraktet med VW är i 
så fall i hamn för tre år framåt. 

Nu kör vi igen efter sommaruppehållet 
med en läcker liten POLO som inte är 
bemängd med trista reklamdekaler. Det 
syns att det är vi i Bromma som gör 
jobbet i Grannsamverkans anda. 

Nästa utmaning
Fler medlemmar behövs. Norra Ängby 
är väl representerat med många aktiva 
medlemmar – men fler behövs. Såväl 
chaufförer som bisittare, gärna från 
andra delar av Bromma, är välkomna 

för en provtur. Du behöver alltså inte 
ha körkort eftersom vi alltid är två som 
patrullerar. Ta steget och slå oss en 
signal för att känna på. 

Vi har med oss ytterligare några 
viktiga sponsorer som inte nämnts här 
men syns i vår broschyr och på www.
grannstodbromma.se
• Hans Erik Jonsson
Tel 37 02 22, mail: 
hanserik.j@telia.com

Hedebyvägen får ett besök av vår nya VW Polo!

Bisittare Göran Söderberg och Willy Eriksson är ute på en sväng.
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Din lokala frisör 
och nagelteknolog.

Stora Ängby Allé 1
Boka tid på  37 03 22
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Fototävling
Kalendern 2013:

Hitta nya vinklar på Norra Ängby - varje månad året runt.
Ovan 2012 års kalender.

www.beckomberga.nu

Trött på trädgårdsarbete och villan? 
Nu startar vi försäljningen av nya 
bostadsrätter i Beckomberga!

Välkommen till säljstart av etapp 3 i den fina parken i 
Beckomberga söndagen den 30 augusti klockan 13-15.

Nu är det dags för säljstart av nya bostadsrätter i varierande storlekar 
i Beckomberga. Tag med barn och barnbarn. Vi bjuder på äppelkaka 
och vaniljsås och andra överraskningar. Blomsterlandet i Bromma är 
på plats och ger idéer och tips för din balkongodling.

Välkommen till grindstugan vid Beckombergavägen!

Vill du vara med i Norra Ängbys 
fototävling? De tretton bästa 
bilderna publiceras i Norra Ängbys 
kalender för år 2013.

Bilderna skall vara liggande, gär-
na årstidsspecifika Det måste 
också finnas ett kännetecken 

från Norra Ängby, något som gör att vi 
känner igen oss.

Den bästa bilden kommer att pryda 
kalenderns omslag och får dessutom ett 
specialpris. Övriga fotografer erhål-
ler tio kalendrar var –  att dela ut till 
vänner och bekanta.

Skicka dina bilder till 
thomas.fagerholm@telia.com 
senast den 30 september.
• Lycka till!
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Odlingar av högsta klass

Arya Jansson från Thailand tillbringar mycket tid på sin odlingslott.

Maj-Len Komi, odlingsrådgivare, och 
Kenneth Eliasson, som sköter maskinparken, 

tar en paus i solskenet.
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Trädgårdsstaden, ja, så kallades 
Norra Ängby redan från begyn-
nelsen, på trettiotalet. Egna 
hus skulle det vara och en täppa 
därtill. Egenodling var tanken och 
så blev det. Fruktträd, bärbus-
kar, hallon och ett »land« med 
potatis, morötter, rödbetor, dill, 
persilja och snittblommor, oftast 
ringblomma.

Täppan var liten. Alltför liten för 
somliga, som i stället började 
odla på de gamla åkrarna mot 

Råcksta och Beckomberga och även på 
andra håll, t ex vid Ängby slott. Under 
kriget med livsmedelsbrist fanns ord-
nade lotter, där det odlades potatis och 
rotsaker för försörjningens skull.
I Bromma fanns som på många andra 
håll i Stockholm koloniträdgårdsom-
råden. En del hade funnits länge och 
blomstrade under och efter kriget: 
Åkeshovs slottsträdgårdar, Gubbkärret, 
Iris, Linnea, Riksby och Sundby för att 
nämna några. En del kom till senare 
som Kyrksjölöten och Råcksta.

Föreningen
Råcksta Fritidsträdgårdar 

I området norr om Torgny- och 
Tingvallavägarna ned mot ån mellan 
Kyrksjön och Råcksta Träsk, numera 
kulverterad, fanns alltså odlingslotter 
redan på trettiotalet, men först 1976 
samlades man till Föreningen Råcksta 
Fritidsträdgårdar och anslöt sig till ko-
lonirörelsen. Man har totalt 221 lotter 
att hyra ut med en sammanlagd yta av 
24 100 kvm. Årskostnaden är omkring 
1 000 kronor. Efterfrågan är stor. Just 
nu har föreningen endast en outhyrd 
lott. Det är inte svårt att finna nya od-
lare i stället för den tiondel som varje år 
av olika skäl inte förnyar arrendet. 

Föreningsmedlemmarna sköter 
gemensamt en örtagård, en äng samt 
grillplats och regnskydd. Man har ett 
par bodar för förvaring av föreningens 

maskiner som gräsklippare och jordfräs. 
I bodarna finns även torrtoaletter. 

Jorden
Jorden består av lerjord med inslag av 
mylla på de lägst liggande lotterna. Det 
är tungarbetat, föreningens jordfräs är 
till stor hjälp. Näring måste tillföras, 
vilket görs dels genom egen kompost, 
dels genom höstgödsling med kogöd-
sel. Föreningen får sin gödsel från en 
bonde på Färingsö, som ger bort göd-

seln mot att föreningen betalar trans-
porten. Bra affär för båda parter alltså.

Bevattningen var från början ett 
problem, eftersom kolonisterna var 
tvungna att bära vattnet från den 
närbelägna Beckombergaån. Tungt 
och dessutom sinade ån ibland varma 
somrar, när vattnet behövdes som bäst. 
Numera finns kommunalt vatten i ett 
par vattenposter. Långa slangar gör 
att bevattningen inte längre är något 
problem.

Odlarna
– Här finns alla åldrar och många 
nationaliteter, säger Maj-Len Komi, 
odlingsrådgivare i föreningen. De 
flesta bor i närbelägna bostadsområ-
den: Norra Ängby, Råcksta, Vällingby, 
Söderberga, Blackeberg. Ambitionen 
varierar. Många lägger ned hundratals 
arbetstimmar varje år på sin lott och 
skapar prunkande trädgårdar med en 
blandning av nyttoväxter och blom-
mor, ofta med en liten pergola som ger 
skugga och vila. Andra nöjer sig med 
potatisodling. Omkring en tredjedel är 
utlandsfödda bl a från Irak, Thailand, 
Tyskland, afrikanska länder. De är ofta 
aktiva och kunniga kolonister. 

Grödan
Som odlingsrådgivare vet Maj-Len 
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Skördemarknaden i full gång trots regnrusk.

I förgrunden dahlian »Arabian Night«, till höger pumpan »Uchiki Kuri«.

Komi vad som odlas.
–Nittio procent är nyttoväxter. 

Potatis, bönor, ärter, morötter, rödbe-
tor, lök, spenat, mangold, kål, sallad 
av alla de sorter, squash och pumpa. 
Hallon, svarta och röda vinbär, krus-
bär. Med åren har föreningen skaffat 
sig stor erfarenhet av vilka sorter som 
trivs bäst och klarar sig från angrepp. 
Inte sällan prövar utlandsfödda odlare 
med framgång hemlandets sorter.

Maj-Len nämner som exempel kur-
disk basilika, som klarar sig på friland 
betydligt bättre än den vi vanligen 
odlar, italienska Genovese. Man tar till 
vara odlarnas erfarenheter och för dem 
vidare.

Maj-Len håller varje år odlingskur-
ser för nya kolonister, där hon även lär 
ut komposteringens hemligheter. Allt 
får odlas, men högst tio procent av 
lotten får vara gräsmatta. Föreningen 
håller också viss pli på kolonisterna 
genom en besiktning i mitten av juni, 
då den försumlige odlaren kan åläggas 
att snygga upp på sin lott.

Att rensa ogräs tar mycken tid 
på våren. Slitsamt, men nödvändigt. 
Tyvärr är det inte bara maskrosor och 
tistlar som hotar odlingarna. Rådjur, 
harar, fasaner låter sig väl smaka. Och 
där det finns harar finns det räv, som 
dock inte äter av grödorna. Det gör 
däremot mördarsniglarna. Järnfosfat 
går åt i massor, men kampen är ojämn, 
sniglarna är svåra att bli av med. Även 

tvåbenta hot finns. Så här i skördetider 
stjäls hallon, vinbär, morötter. Trist, 
tycker förstås odlarna, som polisan-
mält. Än värre är att bränder vid två 
tillfällen anlagts i redskapsbodarna. 
Bränderna är ouppklarade och har varit 
kostsamma för föreningen.

Betydligt roligare för föreningen är 
skördefesten som hålls sista söndagen i 
augusti. Där säljer medlemmarna sina 
grönsaker och sina blommor, sin sylt 
och sin saft till varandra och till utom-
stående. Man har lotterier där vinsten 

går till reparationer och förnyelse av 
maskinparken. Tipspromenader och 
kasperteater finns också på program-
met. Årets skördefest hade att kämpa 
mot hällande regn, vilket gjorde att 
teatern för barn måste ställas in. Men 
kommersen var ändå livlig. Jag fick 
för en billig penning med mig potatis, 
härligt jordiga morötter, en underbar 
sensommarbukett och drottningsylt till 
plättarna. Nyupptagen, nykokt potatis, 
vilken smakupplevelse! Man kanske 
skulle fundera på den lediga lotten!
• Lars Lund
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Föddes i Karsviks hage
Ängby IF 80 år:

Fredagen den 5 maj 1932 bildades 
Ängby Idrottsförening i Karsviks 
hage av en handfull idrottsintres-
serade ungdomar som just flyttat 
till Ängby med de första flyttlas-
sen. Om beslutet fattades vid 
stora stenen på ängen eller in mot 
skogen där minnesplaketten är 
uppsatt är oklart.

Fotboll var i alla fall den första 
sporten. En boll inköptes för 
hopsamlade slantar. Ingen riktig 

fotbollsplan fanns, så den gropiga 
ängen vid Karsvik fick duga. Det berät-
tas att de egenhändigt hopsnickrade 
målställningarna en dag var försvunna. 
Gumman Boman i Karsviks Östergård 
– ett original – hade använt dem till 
kaffeved! Nya snickrades och året efter 
skaffade man även målnät som knöts av 
två medlemmar. Garnet kostade trettio 
kronor.

»Lite smått«
Aktiviteten var hög och ideerna många. 
Innan ett halvår gått hade man, för-
utom att spela fotboll, startat juniorlag 
i bandy med spel på egenskottad plan 
på Kyrksjön, skaffat klubbdräkt, lila 
tröjor med orange krage, skaffat virke 
till bordtennisbord, börjat spela schack 
i Palms Kafé vid Ängby torg, »lite 
smått« som det står i protokollet, hållit 
soaré i Ängby folkskola, avverkat fyra 
skogspromenader och sist, men inte 
minst tagit upp frågan om idrottplats i 
Ängby.

Under det följande året hade fotbol-
len fem lag i verksamhet. Damhand-

boll, gymnastik, símning, fri idrott och 
orientering togs upp på programmet. 

Dansbanebygge
Man hann också med att bygga en 
dansbana på ängen vid Vultejusvägen 
mitt emot Karsviks hage i samarbete 
med Stora Ängby Trädgårdsstadsför-
ening. Den flyttades efter ett par år till 
en festplats vid skolan. Damsektionen 
rapporteras ha gjort en långpromenad 
från Ängby torg till Lovö kyrka och 
åter för att avsluta med att heja på 
bandylaget på Kyrksjöns is. Och det 
kanske viktigaste: »Efter många och 
långdragna förhandlingar med stadens 
myndigheter presenterades två förslag 
till placering av fotbollsplan, nämligen 
mitt emot skolan eller där den nuva-
rande idrottplatsen är belägen.«

Allt detta krävde hårt arbete. Under 
1934 hade man tio månadsmöten för 
medlemmarna, sexton! styrelsesam-

manträden samt fyra sammanträden 
med Stora Ängby Trädgårdstadsfören-
ing. 

Serieettor
Föreningen fortsatte att utvecklas. 
Nya sektioner bildades: skidor, ter-
ränglöpning, bordtennis. De idrottsliga 
framgångarna kom. Fotbollens A-lag 
vann sin serie 1937, bandylaget sin. Vid 
sidan om kärnverksamheten, idrotten, 
fortsatte man att anordna fester, soa-
réer och revyer, spela teater och schack. 
Föreningen fyllde helt klart en viktig 
social funktion genom att kanalisera 
den verksamhetslust och idérikedom 
som fanns i det nyetablerade samhället. 

Birger Larsson
Uppgifterna härovan är hämtade från 
Birger Larssons faktaspäckade artikel 
i Bromma Hembygdsförenings Års-
skrift 1988 med rubriken: »Ängby i 
våra hjärtan. Ungdom och idrott under 
femtio år«. Där beskriver han inte bara 
ÄIF:s utveckling utan samhället, »byn« 
i stort.

Birger flyttade 1931 till Ängby med 
föräldrarna och bodde på Stora Ängby 
allé till 1954. Han var aktiv i fotboll, 
ishockey och bandy och var även ung-
domsledare och redaktör för fören-
ingens tidskrift. Hans genomgång av 

Styrelsemöte  i Ängby IF på gång – men först poserande bakom fanan. 
Fr v: Peter Hamnström, Peter Björklund, Daniel Wiklund, Fredrik Englund, Johan Krüger 

och Erik Torstensson.
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idrotten i Ängby förs fram till omkring 
1970. Fotbollen är huvudtemat. Namn 
som Lars-Oskar »Loskan« Nilsson, 
Jerker Hannerz, bröderna Ingvar 
och Hilding Rune, Gunnar »Gutte« 
Wetter och syskonen Rosberg är väl-
bekanta för gamla ängbyiter. 

Pigg 80-åring?
Ja, så såg åttioåringens första år ut. 
Hur mår han idag? Ålderskrämpor? 
Nej, inte alls! Ordföranden Fredrik 
Englund berättar om en imponerande 
verksamhet, numera koncentrerad till 
fotboll och innebandy med tyngdpunk-

från närområdet: Norra Ängby, 
Bromma Kyrka, Beckomberga. Intresset 
är stort. Medlemsantalet är i stigande, 
för närvarande har föreningen omkring 
1000 medlemmar: Av dem är alltså 650 
aktiva i något lag. Ledare rekryteras ur 
föräldragruppen, vilket inte bruka vara 
svårt. Ledarna arbetar ideellt, men får 
utbildning på klubbens bekostnad. Ett 
hundratal ledare är engagerade, de allra 
flesta föräldrar till barn i klubben.

Ekonomin baseras till ungefär lika 
delar på medlemsavgifterna och bidrag 
från stat och kommun. Medlemsavgif-

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

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

Välkomna! 
»Både herre & fru!«

Ängby
Salongen

Ängbys + 17, vilket kan bli avgörande 
i slutspurten. Fem matcher återstår. 
De sista hemmamatcherna spelas 15 
september mot Norrtälje och 6 oktober 
mot Viggbyholm. Sista matchen kan bli 
avgörande.

– Kom till Ängby IP och heja på 
våra grabbar!

Bra & dåligt
Till sist ber jag Fredrik nämna något 
som han är nöjd respektive mindre nöjd 
med i föreningen just nu. Mest nöjd är 
han och styrelsen med den ekonomiska 
och administrativa stabilitet som klub-
ben nu har och som är förutsättningen 
för idrottsliga framgångar. Ser man till 
föreningen som helhet är Fredrik också 
väldigt nöjd vad gäller de sportsliga 
prestationerna, trots det något prekära 
läget för A-laget. På önskelistan står en 
idrottshall. Redan nu är det svårt att få 
tider för innebandylagen och värre blir 
det när hallen vid Brommaplan för-
svinner. Man skulle också gärna se fler 
spelande flickor med åtföljande ledar-
föräldrar.

Födelsedagen firas
Ängby IF är en åttioåring som sjuder 
av aktivitet och kraft och som säkerli-
gen kan se framtiden an med tillförsikt. 
Man firar sin dag lördagen den fem-
tonde september på Ängby idrottsplats 
med olika begivenheter för små och 
stora och dessutom viktiga hemmamat-
cher för A-lagen. 

Vi i storebrorsföreningen – ett år 
äldre är vi – gratulerar å det varmaste 
och önskar lycka till i framtiden.
• Lars Lund

ten på ungdom och bredd. Föreningen 
har 650 aktiva spelare av vilka 260 är 
flickor. Åtta flicklag (F 98 till F 05) och 
nio pojklag (P 96 till P 05) håller igång 
med träningar och tävlingsspel, även i 
serieform. Utöver det reguljära arbetet 
med alla lag anordnas varje sommar 
under tre veckor en fotbollsskola för 
barn födda 2000 till 2005 dagligen 
mellan nio och fyra under tre veckor. 
På sensommaren driver föreningen en 
knatteskola för barn födda 2006 med 
sju träffar. I år deltog 170 barn! Rekry-
teringen til A-laget förefaller säkrad! 

Spelare och medlemmar kommer 

ten för enskild är 400 kronor upp till 
18 års ålder, sedan 500 kronor. Årsav-
giften för familj är 750 kronor. 

Hur går det idag?
Klubbens A-lag herrar spelar denna 
säsong i division 3 Norra Svealand och 
har där att tampas med lag från bl a 
Ekerö, Österåker, Märsta och Norrtäl-
je. Det har väl inte gått så där alldeles 
lysande. ÄIF förlorade den senaste 
matchen på hemmaplan mot Österåker 
med 0-2. Laget ligger på nedflyttnings-
plats, en poäng efter Viggbyholm, som 
också har en match mindre spelad, men 
betydligt sämre målskillnad, + 3 mot 

Friidrott fanns länge på Ängby IF:s program, men nu är det fotboll och innebandy som gäller. 
Bild från invigningen av Ängby idrottsplats 1947. Här starten 300 m ungdom, final: fr v nr 48 

Reidar Ekner, nr 57 Henrik Bildt, nr 83 Curt Widéen (Ängby IF), nr 96 Håkan Undén.
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Ängbyplans
frisersalong
Tack kära kunder 

för sju framgångsrika år!
Låt oss fortsätta vårt goda samarbete. 

Välkomna till Roon 
– nya som gamla kunder, i alla åldrar!

Färjestadsvägen 12 Fri parkering 08-87 50 89
Öppet: mån - fred 10 - 18 lör: 10 - 14

»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.

På Ängby IP träffar vi tränaren 
Maria Goude och delar av Ängby 
IF:s lag »Flickor 03« – för att höra 
vad fotbollstjejerna tycker om sitt 
bollspelande.  

Inför intervjun blir det en riktig 
huggsexa om vilka flickor som skall 
få vara med och svara på frågor.

Alla som vill, får naturligtvis vara 
med. Tre av flickorna är 8 år, två har 
fyllt 9. Alla bor i Norra Ängby.

Kul med fotboll
Fotboll spelar dom därför att deras 
syskon spelar – och det verkade så kul. 
Flera av deras föräldrar är tränare i 
Ängby IF.

Flickorna tränar en gång i veckan, 
därtill kommer matcher. 

– Vad är det som är så kul med 
fotboll ?

– Det är att dribbla en boll framåt 
och att göra mål så klart!

Alla är överens om att den svåraste 
rollen i fotbollslaget är att vara målvakt 
– som Agnes är. Hon har å andra sidan, 
spelat fotboll sedan hon var tre år. När 
man är målvakt eller backspelare, kan 
kännas rätt så pinsamt om man släpper 
in ett mål, påpekar flickorna! Pinsamt 
är att göra självmål, men det händer 
också.

Man får vara med även om man inte 
är en så duktig spelare – och det verkar 
alla tycka är bra. Alla får spela, förutom 
då man är avbytare. Allra viktigast är 
att ha kul – och att vinna förstås!

Deras lag spelar just nu i St Erikscu-

pen och senast vann laget mot Ekerö.
Jag frågar tjejerna vad som känne-

tecknar en bra tränare. De säger samma 
sak: 

– En tränare som kan säga till utan 
att skrika. Det som är bra med en 
tränare, är att man får lära sig viktiga 
saker i fotboll. Exempelvis att man inte 
får gå in i målet när man gör mål.

Slutligen – har ni någon fotbolls-
idol?

– Zlatan! Men även Marta – brasili-
anskan – kommer med på ett hörn.

Med detta måste flickorna avsluta 

Fotbollsspelare »F03«
Ängby IF 80 år:

Flickor 03: Anna Mähler, mitt- & anfallsspelare, Agnes Molnö, målvakt, 
Sofia Pellegrino, back & mittspelare, Nicol Tisljarec, mitt- & anfallsspelare samt 

Hanna Goude-Sälg, målvakt eller mittspelare.
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intervjun. De skall gå och bada med en 
av tränarna, innan kvällen blir för sen.
• Elisabet Engdahl Linder
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Det var ett par kvarglömda gröna 
strumpor som påminde mig om 
tiden med Ängby IF. Sonen var med 
och spelade. Jag och några andra 
föräldrar stod där och hejade på 
småpojkarna. De var inte stora, 
knattarna. En liten ljus kille stod 
helt i egna tankar, när bollen 
susade förbi rakt in i mål. Men han 
var lika glad för det. Det gjorde 
inte så mycket. Knatteverksamhe-
ten var mycket på lek då...

Jag har – 18 år senare – stämt träff 
med Martin Garp, tränare  i 
Ängby IF för pojkar 02.

Martin är pappa till en pojke född 
02, som tränar i Martins lag. Det är 
träning tre gånger i veckan. Därtill 
kommer matcher på helger, under vår 
och höst, samt viss vinterträning

Martin tränar 02:or, 60 pojkar, 
tillsammans med tolv andra pappor. 
(Det finns ett flicklag 02 med femton 
tjejer). Därutöver ordnar Martin med 
träningsläger och sköter lagets hemsida. 
Mellan tummen och pekfingret blir det 
tio timmar obetalt arbete per vecka, 
under fyra månader.

Tänk då att det finns cirka 100 
tränare i Ängby IF, som många lägger  
ner lika mycket tid som Martin. Man 
kan inte bli annat än djupt imponerad 
över detta!

Vad driver en tränare?
– Att sonen är med i laget. Det är 

för Martin en helt avgörande drivkraft. 
Att få arbeta med en grupp pojkar från 
knattenivå och se dem utvecklas, ger 
mycket  mycket tillbaka.

Och vad arbetar en tränare med 
egentligen, när han träffar laget? Som 
tränare är man ledare för gruppen. 
Laget har ett gemensamt mål och det 
är att bli bäst och vinna i slutändan. Att 
leda 40 till 60 killar kräver ledarskap. 
Det vill säga att du blir accepterad i 

gruppen, att du är tydlig, så att alla vet 
vilka regler som gäller. Fotboll handlar 
mycket om att bygga upp en grupp, 
som kan samarbeta, förhålla sig till var-
andra, samt veta vilka regler som gäller.

Nu har Martins grupp med tioår-
ingar kommit så långt att gruppen tar 
ansvar för varandras beteenden. När 
någon bråkar, eller pratar när de borde 
lyssna, säger lagkamraterna ifrån. De 
lär sig också ta hänsyn. Om någon slår 
sig hjälper andra till. (Då slår det mig 
att Martin inte alls har samma pro-
blem som en del lärare har med elever 
som pratar i telefon eller som stör och 
bråkar under lektioner.)

»Sanktan«
Målet just nu, handlar mycket om S:t 
Erikscupen. Där får laget pröva sig mot 
andra lag. Jag frågar Martin:

– Är det bara de duktiga grabbarna 
som får spela?

Enligt Martin får alla spela mycket, 
eftersom gruppen är stor. Det finns 
många att spela emot. Han tillägger 
dock:

– Om någon känner att det inte 
går så bra, tappar man oftast intresset 

för fotboll och hittar snart en annan 
idrott. Det erbjuds ju många andra 
idrottsverksamheter i Västerort: bandy, 
friidrott, spjut, judo, ishockey, golf...

Mycket för pengarna
– Om jag nu har en telning som vill 
börja spela fotboll, hur gör jag och vad 
kostar det?

– Det finns mycket info på hemsi-
dan www.angbyif.se Sedan – ring och 
anmäl telningen och kom sedan hit på 
en träning. Ni får lägga ut ungefär 
2 000 kronor per år – en del är trä-
ningsavgift och en del är spelaravgift 
och här ingår försäkring. Så behöver 
telningen ju lite utrustning också: 
fotbollskor – för gräs och grus – strum-
por, benskydd och träningströja. 
Matchtröja får man genom klubben. 
Allt som allt går det löst på cirka 3000 
kronor.

För det erbjuder klubben fot-
bollsträning, gruppträning, målfo-
kusering, konditionsträning, vuxna 
förebilder och kamrater som lärt sig ta 
hänsyn till andra...Visst måste vi säga:

– Länge leve Ängby IF!!
• Elisabet Engdahl Linder

Ledarskap & gruppträning

Martin Garp – tränare för Ängby IF för pojkar 02.

Ängby IF 80 år:
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Nu publicerad:

Utgrävningen i Karsvik
Som läsare av NÄT säkert minns 
var det utgrävningar i Karsviks 
fornminnesområde 2008 och 2009. 
Det var arkeologiska institutio-
nen vid Stockholms Universitet 
som hade seminariegrävningar. 
Nu har en mycket spännande och 
väl illustrerad rapport publicerats 
– dock inte tryckt men i form av 
en elektronisk fil. Förhoppnings-
vis finns den nu också på NÄT:s 
hemsida, där intresserade kan ta 
del av den.

Vad kom grävarna till för resul-
tat? I NÄT har tidigare infor-
mation lämnats om utgräv-

ningen. Faktum är att de äldsta spåren 
av människor i Karsvik har daterats till 
den yngre bronsåldern – förromersk 

järnålder. Det innebär bosättning re-
dan på ca 600-talet – 500-talet före vår 
tid. Under det stora platåhuset påträf-
fades nämligen en bränd örtstam, som 
visar att människor redan då verkat på 
platsen! Sedan visar undersökningen 
att människor bodde här under äldre 
och yngre järnålder, dvs tiden ca 500 
före vår tid – ca 1050 efter vår tid – 
och förstås under medeltid och fram i 
nutid!

Under äldre järnålder anlades en 
gård i västra delen av Karsvik. Studen-
terna undersökte en husterrass med 
flera stolphål och en härd. Den datera-
des till folkvandringstid/tidig vendeltid 
(ca 400 – 600). I stensträngar intill, 
som omgärdade en fägata, daterades 
kol till tidig vendeltid (ca 600-tal). Här 
grävde undertecknad och Bengt Win-Rapporten finns att ladda ner på hemsidan.
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DIN TRYGGHET – VÅRT ANSVARÄngby Torg 6 & Alviksvägen 103, Bromma   •   08-26 86 00 
www.fjelkners.se   •   info@fjelkners.se

Din lokala mäklare  
i Norra Ängby
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

Margareta Millde
Fastighetsmäklare

Magnus Ohlsson
Fastighetsmäklare

Våra mäklare 
på Ängby Torg
I hjärtat av Norra Ängby ligger vårt Ängby-
kontor. Där möts du av fastighetsmäklare 
Magnus, Jennie och Margareta.

Varmt välkommen!
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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

delhed. Av synnerligen stort intresse 
är att ett sädeskorn under en sten i en 
stensträng daterades med 95 % san-
nolikt till ca 225 efter vår tid, alltså 
romersk järnålder. En åker fanns på 
platsen redan då!

Under yngre järnålder uppfördes 
det stora platåhuset – den storman-
nahall som det troligen en gång var. 
Jag anmälde den terrassen efter det jag 
2002 fick klart för mig att det troli-
gen var ett av de sällsynta platåhusen i 
Sverige. På skylten på platsen finns bra 
information om huset. Bland fynden 
var ett keramikkärl, troligen nedgrävd 
som rituell/kultisk deposition! Mellan 
platåhuset och äldre järnåldersgården 
grävdes delar av en stor stensättning 
samt det s k »femstenarör«, som mani-
festeras genom två kvarstående resta 
stenar. I den stora stensättningen fanns 
sedan tidigare en större nedgrävning. I 
den fanns fynd från yngre järnålder upp 
i modern tid. En fragmentarisk blå glas-
pärla och en kniv samt brända ben av 
spädgris visar att anläggningen använts 
för rituella/kultiska aktiviteter.

Femstenaröset var anlagt i en vi-
kingatida grav! Det intressanta fyndet 
här är en pilspets – en av två som på-
träffats över tiden i Bromma. I slutt-
ningen strax öster om platåhuset finns 
fortfarande rester av ett gravfält som en 
gång omfattade 12 gravar.

Det finns stora utsikter att gräv-
ningen fortsätter 2013 och kanske 
ytterligare år. Beslut har inte fattats 
ännu men det är mycket troligt att 
studenter återkommer och då kanske 
gräver i ytterligare en husterrass från 
äldre järnålder och troligen i fler 
anläggningar. Det är inte uteslutet att 
grävning sker i någon husterrass från 
den medeltida byn på södra sidan av 
höjden och strax ovanför promenadvä-
gen genom Karsviks hage. Jag får säkert 
anledning återkomma till detta i NÄT, 
när närmare information finns. Titta 
på den fina rapporten på hemsidan – s 
93 -97 är en bra sammanfattning att ta 
del av!
• Nils Ringstedt

Spännande – sida 43 ur den digra rapporten på 195 sidor!
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Trettio år vid Ängby Torg
»Frissan«:

Ingegerd Wahren – klippt till på Ängby Torg sedan länge...
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Ingegerd Wahren har friserat 
Ängbys damer och klippt små Äng-
bybarn i trettio år. Det var 1982, 
som hon började här. Släkt i Norra 
Ängby hade tipsat henne om Gerds 
salong och att där fanns stol att 
hyra. Och på den vägen är det.

Efter många år som egen företa-
gare inhyrd hos Gerd, övertog 
hon 2006 lokalen och flyttade 

i samma veva till det nuvarande läget 
i västra änden av affärshuset. Lokalen 
har utrymme för ytterligare en frisör. 
Så har det också varit periodvis, men 
inte för tillfället. Däremot har nagel-
teknologen Eva Storm hyrt plats sedan 
6 år och arbetar nu heltid. Ingegerd 
är mycket nöjd med det samarbetet, 
liksom kunderna, men skulle också 
välkomna en frisörkollega.

Trettio år i fysiskt påfrestande och 
obekväm ställning hela dagarna.

–Hur klarar sig rygg och nacke?
–Styrketräning är modellen!
De senaste tjugo åren har Ingegerd 

tränat på gym två gånger i veckan. 
Nåja, ibland blir det bara en gång i 
veckan och lite semester tar hon ibland, 
men Ingegerd är ändå övertygad om 
att träningen skyddat hennes rygg och 
muskler. Och damfrisörskornas gissel, 
allergier, har hon också klarat sig ifrån.

Inga arbetsskador alltså, så Ingegerd 
har kunnat jobba så mycket hon har 
velat. Kunder har det alltid varit gott 
om. De som har flyttar från området 
håller ändå troget fast vid Ingegerd 

för att få sitt hår omsett av den vanliga 
»frissan«, som vet hur man vill ha det.

Mycket har förändrats vid torget 
sedan de första åren, berättar Inge-
gerd. Borta är Konsum och tobaksaf-
fären och läkarmottagningen. Och 
posten förstås, som rånades med jämna 

mellanrum med polisbilar, sirener, 
uppskärrade ”postfröknar” och rädda 
kunder.

– Blir det 40-årsjubileum 2022?
–Nej, säkert inte, skrattar Ingegerd, 

men några år till blir det!
• Lars Lund
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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

Hjärtligt Välkomna till Tobbes kök 
i Beckombergas gamla grindstuga 

vid Spångavägen! 
Boka bord på 073-682 48 36

eller maila: tobbestenberg@hotmail.com
Tobbes kök, Spångavägen 277

Öppet: ons - lör 17-22.
www.tobbeskok.se

Det kan berättas igen...
Slå 114 14:

Hittills i år har 20 familjer haft  
inbrott och fem drabbats av 
inbrottsförsök. Ge inte upp, vi kan 
minska riskerna. Vi vet ju vilken 
väg tjuven oftast tar. Från gårds-
sidan kan de ostörda bryta sig in 
och väljer lättaste vägen in genom 
altandörr eller fönster. I februari-
numret av NÄT fanns en samman-
fattning av goda råd som polisen 
gav vid januarimötet. Läs sid 12 
och 13 igen! De ligger på hemsi-
dan, se www.grannsams.se 

Inventarieförteckningen är alltför 
lågt prioriterad bland gemene 
man. Polisens satsning på detta är 

berömvärd och får inte rinna ut i san-
den. Många brott skulle kunna klaras 
upp och stöldgods kunna återlämnas!

Mitt råd blir: Gör den nu! Låna 
märkverktyget av föreningen ( se sid 
30) så kan din stulna laptop identi-
fieras. Lägg in bilder på hemmet och 
smycken på lösenordskyddad plats på 
nätet eller liknande. Läs mer på hem-
sidan.

Tipsa
Initiativet att slå en signal till polisen 

när du ser något som väcker frågor 
måste uppmuntras. Tänk vad hem-
mavarande pensionärer kan göra nytta 
– för att inte tala om hundägare som 
rastar sina hundar, eller småbarnsföräl-
drar som promenarar runt i Ängby med 
sin barnvagn. Säg till dem att hellre 

ringa en gång för mycket. Det finns 
flera exempel på lyckade initiativ. 

Så – lägg in 114 14 på din mobil 
och när du ringt upp väljer du 2, så 
kommer du direkt till polisen som 
tar emot  tips.
• Hans Erik Jonsson

Mamma Sara håller kollen på omgivningen och sonen Arvid i gungan. 
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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 
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 Johan på 0739 - 832207 
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:

dag 11-18, lördag 10-15: 37 50 30.
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 87 89 81, max 3 
dagar. Se NÄTartikel nr 3/10. •

Ditt medlemskort 12

2012 års medlemsavgift besluta-
des på årsmötet som oförändrat 
150 kr. Här de företag som 

lämnar rabatt vid uppvisandet av med-
lemskortet.

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-

OK!
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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, totalt 1 632. 
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 nästkommande 
nummer är alltid en månad före utgiv-
ningsdatum. Meddela gärna redaktionen 
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 en-
tré, samt berättigar till de medlemsrabatter 
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

och kontakt med berörda myndigheter 
dokumentera stadsdelens historia.
• Göra fakta om våra hus och trädgårdar 
tillgängliga för de boende så att de kan 
anpassa dessa med bibehållen innebo  
 ende charm för framtida behov.

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 eller 0739 - 
832207

Tidningsredaktion
Elisabet Engdahl-Linder kåsör 17 86 83 
elisabet.engdahl.linder@gmail.com 
Lars Lund 37 68 23 
larslund10@gmail.com
Mimmi Rydstrand reporter  
mimmirydstrand@gmail.com
Johan Schaeffer annonsförsäljning 
0739 - 832207 johan.schaeffer@yahoo.se 
Nalle Remnelius form  
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, ring Johan 
Schaeffer på 0739 - 832207.

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
Föreningens styrelse

Anna-Karin Ekholm ordförande 30 66 77 
annakarinekholm@hotmail.com
Carola Bengtsson evenemangsadministratör 
87 22 59 carola.my@hotmail.com
Sven Rygart kassör, medlemsregistrerare, 
kulturmiljögruppsrepresentant 87 09 70 
sven@rygart.se
Lars Lund kontaktansvarig trafikkontor, 
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 bakgrundsmaterial 

Utveckla föreningens verksamhet som engage-
rat många under de senaste 81 åren här i Norra 
Ängby. Vi vill gärna lyssna på vad du – som kanske 

är nyinflyttad – har för funderingar om en verksamhetsut-
veckling.  

Välkommen till NÄT!
Kontakta Hans Erik Jonsson eller Thomas Fagerholm 
eller någon annan i som du känner i styrelsen. Kontaktinfo 
finns här ovan.
• 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.
• Styrelsen

Vill du få något angeläget 
publicerat i vår tidning?

Trädgårdstadsföreningen
kan göra mer - kom med!
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 NÄT = Trädgårdsstadsföreningens ar rangemang. ÖVR  = Övr iga ar rangörer.
Kalendern 15 september - 30 november

NÄT • Secondhandförsäljning 
lör 15 sept 11 - 14, sön 16 sept 10 - 

13 – Stefanskolan
Lördagens försäljning är fantastisk 
med stort utbud. Kaffe och korv för-
säljs. Söndagen erbjuder allt för 50%. 
Den som vågar hålla ut kan säkert 
göra fynd! 

ÖVR • Ljusfest 15 sept
Se annons sidan 15. Föreningen 
säljer grillkorv + dricka.

NÄT • Äppelsöndag Ängby slott 
sön 30 sept 11-15

Som så många gånger förr om åren 
välkomnar föreningen alla att besöka 
slottet i äpplets tecken. Ta med gott 
om dina äpplen och musta i vårt 
ambulerande musteri! Ta också med 
kärl eller annat att ta hem musten 
i. Kom ihåg att du kan frysa din 
must. Så mängden har ingen bety-
delse. Medlemmar betalar en 10 kr 

Vi hjälper dig hitta hem!
 
 
vi är din lokala mäklare som kan marknaden och vet hur den fungerar här i Norra Ängby. 

Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med unika produkter 

och en framgångsrik försäljningsmetod. Med denna kombination är vi övertygade om att vi 

tillsammans kan hitta den bästa lösningen för att du ska bli en nöjd kund.

 

Varmt välkommen att kontakta oss på telefon    eller mejl sf.bromma@svenskfast.se

BROMMA DROTTNINGHOLMSVÄGEN 334. TEL 08-598 222 00 WWW.SVENSKFAST.SE/BROMMA

PETER ANELIN SOfIA BERGGREN INGER ANDERSSON

LOuISE BRODIN MARTIN ASPANNA BOBjERjIMMIE RöNNBÄck

ANDERS LEwéN

per liter, andra 15 kr! Pomologerna 
artbestämmer dina äpplen. Ta med 
fem av varje sort du vill ha namn 
på! Medlemmar får dem namngivna 
gratis, övriga 20 kr. Ta med med-
lemskortet! 

Övrigt: Kafé med musikunder-
hålling. Flertalet »knallar« bjuder 
ut sina varor. Korv o bröd med 
Festis till alla ungar - Säljes öven till 
hungriga vuxna! Dessutom ber vi 
er att lämna äpplen till årets Glögg 
som ska utkomma lagom till jul-
marknaden på slottet. Antingen tar 
du med äpplen, eller så meddelar du 
någon av funktionärerna att du stäl-
ler kassar med äpplen vid grinden, 
så kommer de med släp och hämtar 
i veckan efter.Vid dåligt väder flyttar 
vi in i slottet.

NÄT • Cafédagar i Björklunds hage
För alla barnsliga familjer håller 

vi öppet mellan 11-16, två sönda-
gar i oktober samt två söndagar i 
november. Allehanda aktiviteter kan 
inträffa. Försäljning av föreningens 
artiklar, böcker, mm. Någon utställ-
ning kan beskriva Grannsamverkan 
eller så. Håll koll på hemsidan, eller 
på facebook: norra-angby, för detal-
jer och eventuella ändringar.

ÖVR • Ängby IF firar 80 år 
lör 15 sept

Ytterligare info se hemsida & Face-
book. •

NÄT • Julmarknaden 
Ängby slott 2 dec 12 - 16

Ytterligare info se hemsida & Face-
book. •


