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Vad ska hända
på Snorreängen?
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Sen sist!

GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR 
TILL ER ALLA ÖNSKAR MARLENE!

Ordföranden har ordet:
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GYNNA VÅRA 
ANNONSÖRER!

I mitten av november kom de nya 
parkeringsskyltarna upp, i alla 
fall där jag bor. Det blir onsdags-
städning i mitt kvarter. Läs mer 
längre fram i tidningen om de nya 
parkeringsreglerna, som även finns 
på hemsidan. På hemsidan och  
nyhetsbrevet finns senaste nytt 
om det som händer i området.

Nu är det hög tid att rensa bort 
äppelskrutten som hänger 
kvar på träden. Jag menar 

inte de vinteräpplen som hänger kvar 
utan de ihopskrumpnade »äppelliken«. 
De är fruktmögel! Om man inte tar 
bort dem nu, smittar de övriga äppel-
skörden i vår och all frukt ruttnar 
bort hängandes på trädet. Lägg inte 
dessa äpplen i komposten – samla dem 
i en säck och frakta till Lövsta eller 
Bromma återvinningscentral. 

Reflexer!
Styrelse vill återigen pusha för reflexer 
och cykelhjälm. De räddar liv! Förra 
året blev en släkting till mig påkörd av 
en bil, när hon cyklade över vägen på 
cykelbanan. Det var inte så farligt som 
det låter, men hon ramlade av cykeln 
och slog sig. Det var på ett övergång-
ställe, vid sextiden på kvällen. Bilen 
som körde på henne hade vänstersväng 
och körde därför sakta. Min släkting 
hade inte några reflexer, vare sig på 
kläderna, eller på cykeln. Hade hon 
haft det kanske bilisten hade sett henne 
tydligare. Ni som kör bil, vet hur skumt 
och mörkt det kan vara på kvällarna, 

speciellt när det också duggregnar lite. 
Så fram med reflexerna och reflexväs-
tarna till dig själv, din partner, dina 
barn och hunden så syns vi i trafiken.

Hans Erik har gjort ett jättefint 
fotomontage på den tänkta försko-
lan vid Snorreängen. Se längre fram i 
tidningen.

Lena Wigforss, föreningens kassör 
under många år, har efter en tids sjuk-
dom gått bort. Lena var en engagerad 
och noggrann styrelseledamot, som gav 
oss glädje och gemenskap. Vi saknar 
henne mycket.
• Anna-Karin Ekholm

Årets
kalender

2013 års kalender har du nu 
förhoppningsvis fått tillsammans 
med denna tidning i din brevlåda. 
Vi tackar alla bidragsgivare för 
bilder vi fått oss tillsända.

Det var många bra bilder, 
men många tyvärr för dåligt 
upplösta. Årets resultat tycker 

vi ändå är väldigt fint och bilderna 
representerar och presenterar Norra 
Ängby  fint.

Vill du ha flera kalendrar att kanske 
dela ut till släkt och vänner kan du 
komma åt fler exemplar genom att 
maila thomas.fagerholm@telia.com 

MEN!
Nu är det verkligen inte dags att luta 
sig tillbaka och vila på de fotografiska 
lagrarna. Nej då, man får aldrig slappna 
av! Nu står ett nytt år framför alla foto-
grafer. Ha kameran eller mobilen med 
dig i alla väder och håll den i högsta 
hugg, vid alla tillfällen, du har möjlig-
het att dokumentera Norra Ängby ur 
de mest spännande vinklarna. Så kan vi 
nästa år välja ur ett rikhaltigt sortiment 
med bilder tagna under alla fyra årsti-
derna. Och tänk verkligen på att alla 
inskickade bilder bör visa ett igenkänn-
bart Norra Ängby.

Välkommen med dina bilder
Skicka in dina bilder allt eftersom till 
thomas.fagerholm@telia.com 

Ett önskemål vi har
Redaktionen vill kunna använda 
bilderna att illustrera vårt område i 
tidningen. Har du något emot det, 
meddela oss detta, när du mailar oss 
dina bidrag.
• Styrelsen
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Bygget vid Ängbyplan har en baksida.

Tackar, tackar säger vi när fltiga asfaltarbetare lägger igen potthål 
och fiberdragningsgropar i våra svårt sargade gator och trottoarer..

Lönnarnas löv har fallit. Uppsamlingen är 
i full gång på Beckombergavägen. Ingen 

tvekan, hösten blir snart vinter.

Ängby i november
Höstrusk:



Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

4

En presentation:

Norra Ängby skolor
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Vardagsmorgon vid Norra Ängby 
skola. Klockan är några minuter 
över åtta. Ett färgglatt myller av 
gående barn, cyklande barn, barn 
på sparkcykel, gående föräldrar, 
cyklande föräldrar, bilande föräld-
rar. Tio minuter senare är skol-
gården tom, så när som på någon 
eftersläntrare. Skolpoliserna är 
på väg tillbaka från sina poste-
ringar. Trafiken på Vultejusvägen 
är åtskilligt lugnare, det är inte 
längre kaos vid Peringskiöldsvä-
gen. Ängby torg ser åter ut som 
ett ordinärt torg i en villaförort.

Ja, ungefär så har det sett ut sedan 
trettiotalet, då Norra Ängby 
skola byggdes. Minus bilar och 

av bokstavligen allt, uppackning i de 
tillfälliga lokalerna och två år senare 
samma sak i omvänd riktning, berättar 
Elisabet Malmström, boende i Norra 
Ängby, som var lärare på skolan under 
många år och deltog i flyttbestyren.

Men fint blev det och lärare och 
elever trivdes och trivs fint i det nya.  
Men man är trångbodda, berättar 
biträdande rektor Annika Nyquist. 
Man äter till exempel i omgångar från 
10.30  till 12.00. Maten tillagas på 
plats från råvaror och serveras i matsa-
len på bottenvåningen. Mat skickas till 
Bromma kyrkskola i välisolerade kärl, 
vilket fungerar bra.

Lärarna äter med eleverna, inte vid 
eget bord, som jag föreställde mig. 
Nej, all personal äter i matsalen tillsam-
mans med eleverna. Av detta har man 
enbart goda erfarenheter. Eleverna 
gillar nästan all mat, men populärast är 
köttbullar, pasta, tacos, pannkakor och 
tomatsoppa, det senare kanske något 
överraskande.

Skolan har nu omkring 750 elever, 
från förskoleklass till och med årskurs 
5. I organisationen ingår Bromma 

Norra Ängby Skola – bygggd redan 1932 - som en av de första byggnaderna i Norra Ängby, innan alla stugorna restes.

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: www.ideida.se

sparkcyklar. Och kanske också minus 
föräldrar. Förr tog barnen sig till skolan 
själva oftare än nuförtiden. 

Skolan byggdes i samband med den 
stora ínflyttningen till Norra Ängby 
1932 och några år framöver. Den 
blev snart för liten. I Trädgårdsstads-
föreningens tidning nr 1, 1934, kan 
man läsa att »fullmäktige beslutat om 
tillbyggnad av Norra Ängby folkskola 
med samlingssal, gymnastiksal och 
tretton lärosalar till en kostnad av 
595000 kronor.« Arkitekten hette Ture 
Ryberg. 

En omfattande renovering av skolan 
gjordes 1993, då också flygeln mot 
norr tillkom. Under två år fanns skolan 
i Nya Elementars lokaler. En arbet-
sam tid för personalen: nedpackning 
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Annika Nyquist, biträdande rektor, vid Kyrkskolan, som invigdes 1864.

Rektor Bror Heikensten avtackar skolpoliserna 1980.
Flickan i röd klänning är Gunilla Malmström, dotter till fotografen.

Kyrkskola, med klasser från förskole-
klass till och med årskurs 2. I Norra 
Ängby finns för närvarande årskurs 

1-5, men från höstterminen 2013 får 
man även årskurs 6, dvs de nuvarande 
femmorna stannar kvar ett år till som 
årskurs 6 i stället för att som tidigare 
flytta till Nya Elementar eller Södra 
Ängby. Det kan nog bli trångt, säger 
Annika.

Skolan har 38 klasslärare, alla 
tjänster är besatta. Rektor har hjälp av 
fem biträdande rektorer, med varsitt 
ansvarsområde, och en intendent. 
Annika Nyquist har hand om Bromma 
Kyrkskola. De biträdande rektorerna 
arbetar deltid som skolledare. Dess-
utom finns tre specialpedagoger, två 
slöjdlärare, musiklärare, idrottslärare 
och ett skolhälsoteam med skolsjukskö-
terska, läkare, psykolog.

Omsättningen av lärare är låg, 
många har arbetat länge i skolan. Köns-
fördelningen bland lärarna är dock 
inte vad skolan önskar. Två manliga 
slöjdlärare, en manlig idrottslärare och 
två manliga klasslärare just nu, det är 
allt. Men ser man till all personal är 25 
procent män.
• Lars Lund

Nytt liv i anrik Konsum-butik! 

 

Nylagade rätter att ta med hem fr. 79 kr 
Helgkassen, 3rätters meny, 169 kr 

Trädgårdscafé 
Catering/take away 

Minisaluhall-delikatesser 
Catering av julbord 

 
Bergslagsvägen 268-270, Islandstorget 

08-208896   www.gardenbistro.se 
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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

Björn Eriksson heter den nye rek-
torn i Norra Ängby skola. Han är 
tillförordnad sedan mitten av ter-
minen efter det att den tidigare 
rektorn, Terhi Bisander, flyttat 
till en tjänst i en annan skola.

Den månad Björn har arbetat i 
skolan, har han naturligt nog 
varit fokuserad på att lära 

känna medarbetarna och åt att sätta sig 
in i skolans sätt att arbeta. 

– Lyssnar mycket, frågar mycket, 
säger Björn. Mest i ledningsgruppen, 
som, förutom av honom själv, består 
av de fem biträdande rektorerna, 
intendenten Ebba Dumell och verk-
samhetschefen för samklasserna. I det 

dagliga arbetet har Björn god hjälp av 
skolsekreterarna Denita Jansson och 
Lilian Bentrell.

Ett par praktiska frågor har den 
nye rektorn redan måst gripa tag i. 
En hänger samman med att skolan 
kommer att ha en sjätte årskurs från 
höstterminen 2013, troligen i fyra 
parallellklasser. Skolans organisation 
kommer att påverkas, vilket blir den 
stora utmaningen för ledningsgruppen. 
Lokalfrågan blir ett krux, men kommer 
att ordna sig.

Större krav ställs även på lärarnas 
formella behörighet, eftersom eleverna 
får sina första betyg i sexan, betyg som 
man tar med sig in på högstadiet. Fram 
till sexan har eleven och föräldrarna 

Björn Eriksson, vid en »räknemaskin« modell ä, som använts i skolan på 1930-talet.

utvecklingssamtal med klassläraren och 
får då skriftliga omdömen och indivi-
duella utvecklingsplaner. Men bokstavs-
betygen kommer först i sexan: A-F, där 
F motsvarar »Ej godkänd«

Inspektion
Skolverket har meddelat att man i vår 
kommer att företa en inspektion av 
skolan, vilket man gör rutinmässigt i 
alla skolor. Inför den gör skolverket 
en förberedande utredning, där man 
skriftligen vill ha svar på tusen och en 
frågor. Rektor har ansvar för att skolan 
svarar noggrant och i tid.

När vi talar om dessa frågor, berät-
tar Björn om sin tillfredsställelse med 
den nya läroplanen för grundskolan, 
Lgr 2011. I den ges undervisningen 
tydliga mål. Kunskap och förmåga 
prioriteras.

Som rektor deltar Björn också i 
skolhälsoarbetet tillsammans med de 
fem biträdande rektorerna, speciallä-
rare/specialpedagog, med regelbundet 
återkommande möten. Vid behov kan 
olika specialresurser sättas in, ibland 
genom att skolläkaren konsulteras.

De skriftliga omdömena kommer 
att vara kvar i årskurs 6. Då blir det 
både omdömen under terminen och 
betyg i slutet.

På fritiden är det friluftsliv som 
gäller för Björn, tidigare ofta i form 
av orientering, numera segling. Båten, 
en Albin Cumulus, heter ”Elle”, norra 
skärgården är favoritvattnen. Vi önskar 
Björn god seglats, såväl i skolan som på 
Trälhavet.
• Lars Lund

Rektorn
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Mattias Rydstedt är nyvald ordfö-
rande, Fredrik Brynielsson styrel-
seledamot i Föräldraföreningen i 
Norra Ängby skolor.

De berättar om en föräldraför-
enings syfte: att vara en länk 
mellan föräldragruppen och 

skolan, att ge insyn i hur skolan arbetar 
och hur arbetsmiljön är.

Allt för att skapa en trygg skolmiljö 
för eleverna och därigenom ge så bra 
förutsättningar som möjligt för deras 
fortsatta utveckling. Just nu har Föräld-
raföreningen 179 registrerade medlem-
mar.

– Kunde och borde vara fler, säger 
Mattias och Fredrik samstämmigt. Den 
stressade tillvaron för föräldrar med 
barn i skolan är nog en förklaring.

– Man hinner inte med allt.
Föreningen har en hemsida, där 

nyheter och begivenheter tillkän-
nages, t ex skidbytardagen, som gick 
av stapeln 18 november. Man har 

Föräldraföreningen
fackartiklar. Just nu finns artiklar av 
Karin Taube om betydelsen av bra 
självförtroende: »Negativ självbild blir 
ett hinder för ungas läsframgång« och 
av Stefan Samuelsson om »Tid är 
viktigare än metoder« som handlar om 
lästräning. Båda författarna är etable-
rade pedagogiska forskare.

Ligger i topp
Föreningens styrelse håller också ögo-
nen öppna efter rapporter där skolor 
jämförs. Nyligen publicerades en rap-
port som mätte arbetsron i olika skolor, 
där Norra Ängby låg i topp. Fint erkän-
nande och bra bekräftelse för skolper-
sonalen, skönt besked för föräldrarna!

När vi talar om detta berättar Mat-
tias och Fredrik om sin positiva syn på 
den nya läroplanen, där tydligt formu-
lerade kunskapskrav är i fokus.

Föreningen är också engagerad i 
arbetet för att förbättra trafiksäkerhe-
ten vid skolan, inte minst värnar man 
om skolpoliserna. Möjligen får man ett 
utökat praktiskt ansvar för skolpoliserna 

Klockan på skolans huvudbygg-
nad ses av alla. Stor är den. Jag 
föreställer mig att det på insidan 
finns ett urverk av motsvarande 
storlek med kugghjul, kedjor och 
lod, ärevördigt, aningen dammigt, 
sakta tickande.

Skolans vaktmästare, Muris 
Alagic, visar gärna vägen. 
Trappgång ett par våningar, låst 

Skolklockan

dörr upp till vinden. Och där, på yt-
terväggens insida, sitter en liten, liten 
låda, som driver den STORA, STORA 
klockan! Vilken besvikelse! Elektrisk 
drivning alltså, inga lod och kedjor. 
Muris har arbetat i skolan i sjutton år. 
Den nuvarande drivningen har funnits 
hela hans tid. Men det finns märken i 
väggen som antyder en tidigare driv-
mekanism. Måste efterforskas. Kanske 
finns i läsekretsen någon klockkunnig 
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som vet eller kan tipsa? Klockan kräver 
inte mycket vad gäller skötsel, lite fett 
på kugghjulen någon gång per år. 

Vinden är spännande. Grova tak-
bjälkar, damm, allsköns material, en 
del bråte. Gamla orglar. Här finns fem 
eller sex.

–Vi får inte kasta dem, säger Muris, 
och spelar en ljudlös koral.
• Lars Lund

efter detta läsår, alltså från hösttermi-
nen 2013. Föreningens medlemmar har 
just deltagit i enkätundersökningen om 
barnens skolväg och riskställena på den. 
Styrelsen hoppas på hög svarsfrekvens.

I föreningens stadgar anges att två 
till fyra klassföräldrar ska utses i varje 
klass. En av dessa är kontaktombud för 
samverkan med föreningens styrelse.

Minst en gång per termin anordnas 
möte med klassföräldrarna för informa-
tion och planering.

Styrelsen sammanträder några 
gånger per termin, i regel deltar då 
rektor och en lärare, vilket ger tillfälle 
till givande diskussioner.

Jag frågar avslutningsvis Mattias 
och Fredrik om det finns någon kinkig 
fråga att reda ut med skolan. Svaret är 
ett enstämmigt:

–Nej!
• Lars Lund
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Vi har haft 191 inbrott i Norra 
Ängby sedan 2001. Det gör ett 
genomsnitt på knappt sexton per 
år. Men förra året skakade om oss 
då vi summerade 32 inbrott. Fram 
till 19 november i år är 28 rap-
porterade så vi frågar oss var det 
skall sluta. Jag får ibland brev 
från Ängbybor. Först det från i 
somras:

»Nu har vi drabbats«
»Redan när jag öppnade ytterdörren 
märkte jag att något inte stämde. Hal-
len var stökigare än vanligt och byråns 
alla lådor utdragna. Som tur var hade 
jag inte barnen med mig. Jag vågade 
faktiskt inte gå in utan avvaktade nå-
gon minut – ropade men fick, som tur 
var, inget svar. Med hjärtat i halsgro-
pen och min man i mobilen gick jag 
in i vardagsrummet. Där möttes jag av 
glassplitter från ett krossat altanfönster 
och jord från krukväxter som trillat ned 
från fönsterbrädan. Nu hade det alltså 
hänt; Vi hade haft inbrott.

Polis och låssmed var snabbt på plats 
och hjälpte oss med det mest akuta 
omgående. Ett provisoriskt fönster 
sattes in och alla lås byttes ut eftersom 
även våra reservnycklar försvunnit vid 
inbrottet. 

Vi kom trots allt lindrigt undan, vi 
blev inte bestulna på värdefulla saker 
utan endast på sådant vi kunde ersätta. 
Enligt polisen är det vanligaste stöld-
godset pass, kontanter och guld och 
inte längre TV och pc som man kanske 

skulle kunna tro.«
Nästa brev kom i lördags

»I torsdags kväll kl 17.40 råkade vi 
ut för inbrott i vårt hus. Med hjälp av 
kofot och skruvmejsel lyckades tju-
varna bryta upp vårt sovrumsfönster 
och tog sig in i huset. Tre rum hann 
de gå igenom innan vårt larm blev för 
avskräckande.

Tyvärr kan man aldrig helt undvika 
inbrott. Vi hade bra upplyst när inbrot-
tet ägde rum, nya fina fönster och bra 
larm. Trots det begicks inbrottet. 

Hos oss är det främst materiella 
skador; fönstret förstört, fönsterkar-
mar, fönsterfoder och fönsterbleck 
måste bytas, fasaden nedanför fönstret 
lagas, sönderslagna blomsterkrukor 
och växter, nedsmutsat invändigt, 
plocka iordning kläder och saker som 
är utslängda från garderober, hyllor och 
lådor. Tack vare vårt larm hann tjuven/
tjuvarna bara kolla ett par rum; antag-
ligen blev de så stressade av larmet och 
stack ganska kvickt…« 

Slutsatser
•	 Först	och	främst	skall	det	synas	 
 att huset har ett bra skalskydd. Det  
 avskräcker från försök.
•	 Om	du	har	växtlighet	eller	väggar	 
 kring altan och fönster som hindrar  

Fler inbrott 2011 och 2012

 insyn så är skalskyddet än viktigare.
•	 Uppmärksamma	grannar	vet	vi	 
 bidrar till färre inbrott.. 
•	 Efterarbetet	underlättas	om	man	har	 
 dokumenterat och fotograferat sina  
 tillgångar. Det hjälper dig både att  
 återfå stöldgods, binda gärnings- 
 mannen till brottet och inte minst  
 värdera förlusten vid anmälan till  
 försäkringsbolaget.

Läs mer på vår hemsida om skal-
skydd www.norra-angby.se/grann-
samverkan
• Hans Erik Jonsson

Fönsterbrott med skruvmejsel!

B
il

de
r:

 H
an

s E
ri

k 
Jo

ns
so

n.

Intensifierad brottsvåg:
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Ängbystafesten!
Nu är det dags att anmäla sig:
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Den 9 februari 2013 är det dags 
för den 9:e ÄngbyStaFesten där 
alla som tycker om god mat och 
trevlig samvaro är välkomna.

Vad är nu detta? Ja – man börjar 
med att anmäla sig till johan@
forssblad.se senast den 21 

januari.
Sen blir man tilldelad en av kväl-

lens tre rätter (förrätt, varmrätt eller 
efterrätt) som ska serveras i det egna 
hemmet tillsammans med fyra över-
raskningsgäster.

Mellan rätterna går man sedan 
tillsammans med någon trevlig kamrat 
till nästa hus, för att till sist samlas nere 
vid Ängbyplan för gemensam avslut-
ning i baren på den nygamla krogen vid 
Ängbyplan.

Mer detaljer om hur det går till får 
ni i god tid före festdagen, så att ni 
hinner förbereda er både mentalt och 

Vad kan man tänka sig servera till denna sallad vid Ängbystafesten 2013? 

praktiskt.
Det kostar inget mer än mat och 

dryck i det egna hemmet för totalt sex 
personer (inklusive er själva) samt det 
man eventuellt vill dricka efteråt.

De ca 140 personer som samman-
lagt varit med under dessa åtta år vi 

hållit på, brukar tycka att det här är ett 
spännande och trevligt sätt att träffa 
nya – och gamla – grannar i Norra 
Ängby i nya miljöer.

Alla är hjärtligt välkomna, anmäl er 
snarast!
• Johan Forssblad

Ängby IF firade sina 80 år 15 
september. Vackert väder, stor 
uppslutning kring alla aktiviteter 
för stora och små. Herrarnas A-lag 
vann sin match i div. 3 Norra 
Svealand, solen sken, paraden av 
pojk- och flicklag blev pampig 
och visade på den stora bredden i 
föreningens arbete. Stor heder och 
varmt tack till alla ideellt arbe-
tande ledare i föreningen. 

Trädgårdstadsföreningen ville 
förstås vara med i hyllningarna 
och uppvaktade, genom Tho-

mas Fagerholm, med ett stipendium 
på 1000 kronor att utdelas årligen i fem 
år till två förtjänta personer. Den när-

Festligheterna avklarade
mare utformningen av statuterna sker 
i samråd 
med Ängby 
IF. 

Tyvärr 
blev avslut-
ningen av 
fotbollssä-
songen för 
herrarnas 
A-lag inte 
lika lyckad. 
Man låg 
länge på 
nedflytt-
ningsplats men tog sig till kvalomgång 
genom en fin avslutning i serien. I 
kvalet fick man nöja sig med andraplat-

Ängby IF 80 år:

sen efter Vallentuna. Spel i div 4 nästa 
år alltså, 
men som 
en ledare 
sa: 

– Vi 
har 
många 
lovande 
unga 
spelare 
som 
behöver 
ett år 
till för 

att bli riktigt bra så vi är snart tillbaka 
i trean!
• Text och bild: Lars Lund 

Veteraner och seniorer redo för inmarsch. Man igenkänner Bertil 
Odlander till vänster och Arne Lenneryd, just ovan flaggan.
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Bengt Randers bor i Norra Ängby. 
Till föregående årsmöte lämnade 
han in en motion, som återges 
nedan. Den handlar dels om den 
energikris som kommer när oljeut-
vinningen börjar minska (och det 
gör den snart!) dels om sårbarhe-
ten i vårt samhälle. Bengt kom-
pletterade sedan med en artikel 
som beskriver några katastrofer, 
t ex tsunamin i Japan med mycket 
allvarliga konsekvenser.

Styrelsen vill gå vidare för att 
vi i Ängby ska stå bättre rustade. 
Den framtida oljebristen kan vi i 
vår lilla skala inte göra så mycket 
åt, utöver fler bergvärmepumpar 
förstås. Men sårbarheten kan vi 
nog minska, för vår egen skull. Vi 
tänkte börja i blygsam skala med 
att försöka få till stånd en kurs 
för hågade medlemmar under vin-
tern/förvåren om hur man kommer 
igång med ett potatisland och 
en köksträdgård. Håll ögonen på 
hemsidan och nyhetsbrevet extra 
noga framöver.

Bengt Randers motion
Jag är ingen expert på på »Omställning 
Sverige« eller »Hela Sverige ska leva« 
och hur man ska ställa om. Rekom-
menderar att läsa denna 24 sidor långa 
skrift på www.helasverige.se/kansli/
foer-dig-som-vill/staella-om-till-
haallbart/

Tills dess lite sammanfattande om 
oljan och dess uthållighet: 

Om Peak oil
Olja är en ändlig, ickeförnyelsebar 
naturresurs. Med »peak oil« avses den 
maximala utvinningen av olja i ett land, 
en region eller för hela jordklotet. Ut-
vinning av olja ur 
ett oljefält följer 
alltid en klockfor-
mad kurva. Efter 
att ett oljefält 
hittats, och pro-
duktionen startar, 
så ökar utvin-
ningen successivt, 
allteftersom fältet 
kartläggs nog-
grannare och fler 
brunnar borras. 
Men samtidigt 
sjunker trycket i reservoaren, grund-
vatten tränger in, och efter en tid stag-
nerar oljeutvinningen och når en platå, 
eller ett maximum, för att därefter avta. 
Se bild 2.

Om man lägger samman utvin-
ningen från flera fält i ett land eller en 
region så får den totala utvinningen ett 
liknande utseende. T ex nådde oljeut-
vinningen i Nordsjön ett maximum 
ca 1999 och har sedan dess stadigt 
minskat. USAs oljeutvinning passe-

rade maximum 
ca 1970. Med 
»peak oil« avses 
oftast den tid-
punkt när hela 
jordklotets olje-
utvinning når 
ett maximum.

Föreningen 
ASPO Inter-
national gör 
bedömningen 
att denna 
kulmen inträf-

far ca 2010. Se bild 2. Enligt många 
andra bedömare ligger denna tidpunkt 
i intervallet 2010 - 2020. 

När tar oljan slut?
En vanlig fråga som många ställer 

Vad är Peak-oil?

»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.

Det kom en motion till årsmötet:

Sallad och kål av alla de slag. Majs i bakgrunden. Så kan din trädgård bli med god jord, värme, 
vatten och arbete. Gott och närande och du står dig bättre om världen krisar.

Bild 1. Utvinning av olja ur ett, eller flera oljefält.
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sig är »när tar oljan slut«? Men detta 
är egentligen fel fråga att ställa. Ol-
jan kommer troligen aldrig att ta slut 
helt och hållet. Men utvinningen av 
olja kommer att nå ett maximum och 
därefter sakta minska. Allteftersom den 
konventionella oljan blir mer knapp, så 
kommer priset att stiga och olja som 
är sämre, smutsi-
gare, och svårare 
och dyrare att 
utvinna, kom-
mer att spela en 
större roll. Men 
denna sämre och 
kostsammare olja 
kommer att kräva 
ett stadigt ökande 
oljepris för att 
vara lönsam att 
utvinna och 
denna utvinning är i sig energikrä-
vande, vilket betyder sämre och sämre 
utbyte. ASPO International bedömer 
att tidpunkten för »peak oil« – jordklo-
tets maximala oljeutvinning – inträffar 
ca 2010-2015.

Varför är oljan så viktig?
Olja är världens största och viktigaste 
energikälla. Oljan utgör ca 35% av 
världens totala energitillförsel; som 
jämförelse står kärnkraften för ca 6% av 
den totala energitillförseln. Transport-
sektorn som är avgörande för industrin, 
är helt och hållet oljeberoende. För 
transportsektorn så står oljan för mer 
än 95% av energibehovet. I stort sett 
alla samhällen och länder, pågår i högre 

Bengt Randers sitter i styrelsen för ASPO 
Sverige och skriver 
en del på dess 
blogg inom ämnena 
Energi, Ekonomi och 
Ekologi. Arbetar på 
Fortum Värme med 
energifrågor mot 
kunderna, bl a En-
ergi- och klimatråd-
givning.

Referenser:
ASPO, Newsletter September 2008. The As-
sociation for the Study of Peak Oil.
Bentley R. W.: An Explanation of Oil Pea-
king, R.W. Bentley Visiting Research Fellow, 
Department of Cybernetics, University of 
Reading, UK.
Cleveland, Cutler J .,  Energy and the United 
states economy. A biophysical perspective. Sci-
ence, Augusti 1984.
BP Statistical review of world energy 2008.
Robert L. Hirsch, PEAKING OF WORLD 
OIL PRODUCTION: IMPACTS, MITIGA-
TION, & RISK MANAGEMENT, 2005 ETABL. 1922

Vi kan byggvaror! 

eller lägre grad en utveckling mot ökad 
urbanisering, industrialisering, meka-
nisering av jordbruk och globalisering. 
Allt detta kräver ökande transporter, 
och därmed ökande konsumtion av 
olja. 

Kan förnyelsebara 
energikällor ersätta oljan?

Alternativa, förnyelsebara energikäl-
lor som sol och 
biobränsle, kan 
ersätta en liten 
del av dagens 
oljeanvändning. 
Men dagens 
oljeförbrukning 
är på hela 87 
miljoner fat varje 
dag eller 900 fat 
per sekund (1 
fat = 159 liter 
olja). En så stor 

energimängd är i princip omöjlig att 
ersätta med förnyelsebar energi. Som 
jämförelse kan nämnas att energimäng-
den i all skog som avverkas globalt, 
bara är en bråkdel av den energimängd 
som oljan ger oss. 

Finns det en koppling mellan 
ekonomisk tillväxt och energi- 

förbrukning?
Ja. »Ekonomisk tillväxt« betyder, enkelt 
förklarat, att vi ständigt producerar och 
konsumerar mer. Historiskt sett så har 
ekonomisk tillväxt varit nära korrelerad 
med ökande energiförbrukning. Se t ex 
Cleveland 1984. Men historiskt sett så 
har vi också alltid haft ett överutbud på 
energi. När efterfrågan har ökat, pga 
den ekonomiska tillväxten, så har det 
oftast lett till ökat utvinning av kol olja 
och gas. Vad händer om vi inte längre 
har ett överutbud på energi? Det har 
nästan aldrig hänt, annat än under 
korta tidsperioder och lokalt avgränsa-
de områden. Av all erfarenhet att döma 
är det inte möjligt att producera mer, 
och samtidigt minska förbrukningen av 

Bild 2. Historisk utvinning av olja och gas fram 
till 2007, och därefter prognos av The Association 
for the Study of Peak Oil . Från ASPO Newsletter 

september 2008.

energi. 
Varför är tillväxt så viktigt?

»Pengar« och skuldsättning hör ihop. 
Den monetära basen i vårt penning-
system utgörs av mynt och sedlar. Men 
detta utgöra bara en liten bråkdel av 
den totala mängden pengar i samhäl-
let. Den största andelen av våra pengar 
skapas av bankerna i och med deras ut- 
och inlåning. Banksystemet skapar s a s 
nya pengar ur tomma intet på låntaga-
rens konto, i utbyte mot att låntagaren 
försätter sig i skuld till banken och lo-
var att betala tillbaka lånebeloppet med 
ränta. Skuldsättning och pengar är, 
både bildligt och bokstavligt, två sidor 
av samma mynt... När »pengar« skapas, 
så skapas också en skuld. Men mängden 
pengar som existerar idag räcker inte 
för att i framtiden betala amortering 
och ränta på de skulder som uppstod 
när pengarna skapades. För att det hela 
skall fungera så krävs att skuldsättning 
och penningmängd hela tiden ökar. 
Och om det skall fungera så krävs också 
ständigt ekonomisk tillväxt, annars 
uppstår inflation.
• Bengt Randers
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Riskplanering för Norra Ängby
Vad gör vi?

Med tanke på klimathotet och 
den framtida energibristen, vill 
jag med nedanstående exempel 
visa på händelser som kräver att 
vi ökar vår motståndskraft mot 
oväntade och plötsliga omvärlds-
händelser:

England 2000
I september 2000 blockerade lastbils-
förare med sina lastbilar en bränsle-
depå i England, vilket fick till följd att 
bränslet på hälften av alla bensinsta-
tioner i landet tog slut inom tio dagar. 
Det ledde i sin tur till att en allvar-
lig livsmedelsbrist var hotande nära. 
Dessutom kunde nästan bara akut vård 
bedrivas inom sjukvården.

Sverige 2005
När stormen Gudrun härjade över stora 
delar av södra Sverige i januari 2005, 
ställdes samhällets funktioner och el-
nätsbranschen på svåra prov. Återställ-
ningsarbetet påbörjades omedelbart. 
Trots det blev elkunder i glesbygden 
utan ström upp till en och en halv 
månad. Stormen raserade stora delar av 
elnätet och gjorde 730 000 abonnenter 
strömlösa, varav 56 000 under åtta till 
tjugo dygn. Dessa långvariga avbrott 
visar hur sårbart det elberoende sam-
hället är för större störningar. Dessut-
om upphörde telekommunikationerna 
att fungera.

USA 2008
Efter kollapsen, hösten 2008, av det 
amerikanska finansbolaget Lehman 
Brothers, stoppades en stor del av utfär-

Att öka motståndskraften mot ovän-
tade och plötsliga omvärldshändelser är 
viktig också på lokal nivå, dvs även för 
oss i Norra Ängby. Därav min motion 
i våras. I Styrelsen för Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening har diskuterats 
att under hösten starta en studiecirkel 
kring ovanstående problematik.
• Bengt Randers

Tsunamin i Japan.

dandet av finansieringsinstrumentet 
remburs, dvs. en kombination av en 
bankgaranti och betalningsuppdrag. 
Det ledde till att Baltic Dry Shipping 
Index föll med 93 procent.

Island 2010
På grund av Eyjafjallajökulls vulkanut-
brott, våren 2010, och det efterföljande 
flygförbudet i norra Europa, fick biltill-
verkaren BMW stoppa tre produktions-
linjer beroende på komponentbrist.

Japan 2011
I mars 2011 drabbades ett område i 
norra Japan av en jordbävning med 
efterföljande tsunami. Den ekonomiska 
världen chockades då viktiga nyckel-
komponenter inom industrin därmed 
inte kunde levereras. Många av de 
industrier, som var beroende av leve-
ranserna, fick stoppa sin produktion.

Gudrun.
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Nej, ännu inte i huset, men i 
jorden under och i krypgrunden, 
men mögellukt och sannolikt före-
komst av mögelsporer inomhus.

SISAB, som förvaltar stadens skol-
fastigheter, vill riva och bygga nytt 

och har därför sökt förhandsbesked 
om rivningslov och bygglov, men fått 
avslag på båda.

Informationsmöte
Tillfälliga paviljonger får inte plats på 
tomten och får inte stå utanför. Man 
undersöker nu tillsammans med mö-
gelspecialister vad som behöver göras 
i byggnaden för att verksamheten ska 
få fortsätta till dess att en permanent 
lösning finns. Informationsmöte för 
föräldrar med barn i förskolan hålls den 
3 december med deltagande av mögel-
expert. Du kan läsa vad som framkom 
vid mötet i nästa nyhetsbrev.

Föräldragruppen är aktiv.
Kontaktpersoner är gilbert.bismarck@
hotmail.com, mathias.wikell@me-
nigo.se och d_schill@hotmail.com
• Lars Lund

Mögel i förskolan
Blomstermåla:

GYNNA  VÅRA 
ANNONSÖRER OCH 

SPONSORER!

Man bör 
sopa rent 
framför 
egen dörr 
innan...

I förra numret av denna tidning 
läste jag om häckar och hur de 
bör klippas. Vidare stod det att 
kommunen avsåg att uppmana 
folk med alltför höga häckar att 
klippa ner dessa och att den som 
inte följde uppmaningen skulle 
bli tvångsklippt. Inte husägaren 
alltså utan….., ja, ni fattar. I 
dessa fall skulle kommunen sedan 
skicka en räkning på jobbet. 

Jag fick också höra talas om att 
man kunde anmäla sina gran-
nar med alltför yviga eller höga 

häckar.
– Äntligen! Nu ska de få, så de 

tiger!, tänkte jag och googlade fram 
Stockholm Stads hemsida. Jag kunde 
inte finna någon plats för anmälan av 
just reglementsvidriga häckar, men 
hittade ett ställe som heter Felanmä-
lan och tänkte att det fick duga. Jag 
beskrev den yviga växtligheten och dess 
adress. Sakligt och korrekt, inga invek-
tiv eller otidigheter. 

Några veckor senare kunde jag till 
min stora tillfredsställelse se, att kom-
munen varit på plats med röjsågar och 
ansat kanten av sin egen skog längs 
Svoldervägens norra ände!
• Pelle Sahl
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Vad gör man:

Ingen fornminnesvård?
Alla som besöker fornlämningar 
i Norra Ängby har säkert märkt 
att det faktiskt idag bara är ett 
enda forntida gravfält som är 
väl skött, nämligen Björklunds 
hage invid Bällstavägen. Skälet 
är att det är den enda fornläm-
ningen i hela Bromma, som ingår 
i Bromma Stadsdelsförvaltnings 
skötselplaner för park- och grön-
områden, vilket innebär att vi får 
detta gravfält vårdat varje år, så 
t ex strax före arkeologidagen i 
augusti efter förfrågan av Nils 
Ringstedt hos stadsdelsförvalt-
ningen.

Självklart är det önskvärt att också 
alla andra intressanta fornläm-
ningar i Norra Ängby vårdas på 

samma sätt. Platåhuset i Karsvik är nu 
övervuxet av högt gräs och konturerna 
av den tidigare väl synliga (magni-
fika, som en besökande arkeolog 
uttryckte sig) terrassen är utplånade. 
Så är fallet också med de fina högarna 
i Komötet. Här har gräs och buskar 
alltmer tagit över och det är svårt att 

se högarna. Fortfarande är det möjligt 
att se gravarna på det stora gravfältet 
i Kyrksjölöten norr om Runsavägen 
eftersom det röjdes hösten 2011 av 
Stockholm Entreprenad i anslutning till 
att Bromma Hembygdsförening satte 
upp en skylt vid gravfältet. Så har också 
gjorts vid alla övriga tillfällen då skyltar 
satts upp. Fornlämningarna har röjts så 
att de varit i fullgott skick i samband 
med visningen.

Tidigare har Fornminnesgruppen 
skött om röjningen av fornlämningar 
på ett mycket förtjänstfullt sätt. Tyvärr 
upphörde den verksamheten, vilket 
framgår av Stockholms Stadsmuseums 
brev till Bromma Stadsdelsförvaltning 

»Vården av fornlämningarna har 
varierat genom åren. Men under de 
senaste femton åren har merparten 
av vårdarbetet, både i Bromma och i 
övriga delar av staden, skötts av Forn-
minnesgruppen. Tyvärr har nu Forn-
minnesgruppen lagts ned och i och 
med detta har ansvaret för vårdarbetet 
lagts över på Stadsdelsförvaltningarna.«

Skötselplan
Med anledning av detta skrev Bromma 

Nils Ringstedt och Bengt Windelhed
är flitiga vandrare i våra marker. 

Resultatet blir upptäckt av tidigare
inte kända fornlämningar, registreringar

hos Riksantikvarieämbetet, artiklar,
inte minst i NÄT, välbesökta arkeologiska 

exkursioner.
Heder och tack!
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Hembygdsförening hösten 2012 till 
Bromma Stadsdelsförvaltning och 
framhöll det angelägna med kontinuer-
lig skötsel av fornlämningar. Risken för 
skador på kulturarvet ökar om fornläm-
ningarna växer igen. Till brevet fogades 
en förteckning på de femton fornläm-
ningar och torp, som Hembygdsfören-
ingen skyltat i samarbete med Stock-
holms Stadsmuseum. Vi framhöll också 
att det var gravfälten som i första hand 
borde skötas och att vi var beredda 
att diskutera vilka fornlämningar som 
möjligen skulle kunna undantas.

Fråga om resurser
Svaret blev dessvärre inte alls positivt! 

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

I brev 5 november 2012 från stadsdels-
förvaltningen meddelades att »I enlig-
het med politiska beslut så har förvalt-
ningen att anpassa driftskostnaderna 
till tilldelade medel för stadsmiljöverk-
samheten. Budgettilldelningen innebär 
omfattande prioriteringar och ger oss 
inte möjlighet att ha en kontinuerlig 
skötsel av fornlämningar.«

Det är alltså resurser som fattas för 
fornminnesvården. I grunden krävs 
politiska beslut för att ändra detta. Där 
bör Bromma Hembygdsförening och 
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 
överväga att agera. I Norra Ängby 
har omkringboende vid ett par tillfäl-

Ska fornlämningarna få buska igen och »försvinna«? När löven fallit kan man skönja graven bakom. 
Ännu vackrare skulle det bli efter en ordentlig röjning.

Din lokala frisör 
och nagelteknolog.

Stora Ängby Allé 1
Boka tid på  37 03 22

len röjt, t ex vid Karsviksplatån och i 
Komötet. Det tog lång tid med många 
påminnelser innan Stadsdelsförvalt-
ningen hämtade de jättelika högarna av 
sly och gräs vid Karsviksplatån. Det är 
inte rimligt att samhället överlämnar 
ansvaret för omsorgen om fornmin-
nena till de kringboende. Regelbunden, 
dvs årlig, röjning och gräsklippning gör 
dessutom att växtligheten mattas ut. 
Det blir således lättare och lättare att 
hålla växtligheten stången och få forn-
lämningarna att behålla den skönhet de 
har – minnen av vårt gamla kulturarv!
• Nils Ringstedt och Lars Lund
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En tidningsutdelares funderingar
Jag är en av många utdelare av 
denna tidning, kanske har just jag 
lagt den i din brevlåda? 

Men vad står det på din 
brevlåda? När jag går 
min runda, slås jag av hur 

många som har satt en skylt på brevlå-
dan där det står »Ingen reklam, tack!« 
eller liknande. Jag har gjort några 
halvhjärtade försök att räkna, men tap-
par alltid bort mig. Min uppfattning är 
dock att ungefär hälften av lådorna har 
en sådan skylt.

Jag har sedan fem år själv en sådan 
skylt på lådan och kan konstatera att 
den är mycket effektiv. De professio-
nella reklamutdelarna hoppar numera i 
stort sett alltid över min låda. Däremot 
kommer det en eller annan ensam lapp 
om fönsterputsning, byggnadsarbeten 
och slikt, men dessa tror jag oftast är 
ilagda av entreprenören själv eller hens 
familj. 

Jag tycker att Norra Ängby Tidning 
är en produkt med betydligt högre 
kulturellt värde än en reklamlapp, så 
dessa skyltar struntar jag glatt i, trots 
att tidningen innehåller många annon-
ser och till stor del är finansierad av 

reklam. Dessutom kan man ju säga 
att hela tidningen är reklam för Norra 
Ängby Trädgårdsstadsförening. 

Ännu lättare är det om det står 
»Ingen reklam men gärna lokaltid-
ningen.« En variant på detta är »Ingen 
reklam men gärna samhällsinforma-
tion«.  Då känner jag att jag är välkom-
men. 

Ett värre moraliskt dilemma ställs 
jag inför om det står: »Ingen reklam 
och inga gratistidningar!« Då brukar 
jag oftast tänka att lådans innehavare 
menar andra publikationer än den jag 
kommer med, så tidningen åker oftast 

ner där också. Dock inte alltid, för 
ibland ser skylten så arg ut att jag inte 
törs. 

Brevlådans konstruktion 
En annan fundering, omöjlig att und-
vika, gäller brevlådornas användarvän-
lighet. De bästa modellerna har luckan 
upphängd i överkant, stängs utåt med 
hjälp av en magnet och öppnas inåt, 
vilket gör att det enda som krävs är 
att man håller tidningen i ett stadigt 
grepp, trycker in den genom luckan 
och sedan släpper ner den. Denna mo-
dell är dessutom relativt ljudlös. Vissa 
lådor har en lucka som kan öppnas 
med tidningen som hävstång, vilket 
också är en godtagbar modell. Sämst är 
förstås de lådor som kräver en hand för 
att öppna luckan och hålla den öppen 
medan den andra handen släpper ner 
tidningen. 

Många lådor verkar hembyggda och 
är väldigt trevliga och funktionella. 
Men det finns också exempel på lådor 
som verkar ha suttit sedan 1930-talet, 
knappt fungerar längre och verkligen 
borde bytas.
• Pelle Sahl

Efter en promenad i närheten:

Vad får/eller kan/ man stoppa ner här?
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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

GYNNA  VÅRA 
ANNONSÖRER!
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Nytt på byn:

Nya restauranger

79
Laxfilé
Norskodlad
hel sida eller bit
               95
            /kg
Gäller 30.11-9.12!

Ängby Torg
För oss som älskar mat 

För ett år sedan bredde jag ut mig 
i dessa spalter om hur en kompis 
och jag hade besökt restaurangen 
vid Ängbyplan, och om hur gott 
och trevligt det var. 

Det var förstås för bra för att 
vara sant, så när vi skulle dit 
igen på årets septemberbe-

sök hade restaurangen stängt. Vi gick 
då i-stället till den relativt nya China 
House vid Islandstorget och det blev 
vi riktigt nöjda med. God mat, hyfsade 
priser och god öl. Dit kommer vi abso-
lut att gå igen – om det finns kvar då, 
är kanske bäst att tillägga. Det är också 
ett utmärkt hämtställe för kinamat, för 
oss som ibland vill äta framför Dobidoo 
eller På Spåret på fredagskvällarna. 

En annan spännande nyetablering 
i Norra Ängby är Garden to Go som, 
när detta skrivs, håller på att flytta 
in i gamla Konsum vid Islandstor-
get. Denna kedja finns redan bl.a. i 
Bromma Blocks, där fler än jag säkert 
har varit och fikat och/eller ätit lunch. 
När man tittar in genom fönstren ser 

det ut som om det blir både butik och 
café i lokalen.

I detta sammanhang kan jag inte 
låta bli att leverera en intressant iakt-
tagelse. På 1960-talet fanns det sex 
matbutiker i Norra Ängby och ytterli-
gare minst tre strax utanför gränserna. 
Hämtmat och restauranger fanns inte 
alls, om man inte räknar korvkiosken 

vid Islandstorget.
Numera finns en enda mataffär och 

ytterligare en ganska nära. Å andra 
sidan finns fyra restauranger/hämt-
matställen och strax utanför gränserna 
ytterligare åtminstone sex, beroende på 
hur långt man vill åka.
• Pelle Sahl

Norra Ängbys »nya« krogområde!
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Kiosken vid södra grindstugan:

Så var det då!
Busslinje 62 trafikerade västerort 
från 1 september 1930. Sträck-
ningen varierade. Från början var 
utgångspunkten Kungsbroplan och 
ändhållplatsen Bromma kyrka. 
Efter ett halvår förlängdes linjen 
till Ängby torg, tidigt i Norra 
Ängbys historia således, och från 
hösten 1932 till Runstensplan. 

Först 1934 blev ändhållplatsen 
Beckomberga sjukhus, som sedan 
i princip stod kvar till dess buss-

linjen lades ned i november 1952, då 
nuvarande linje, 113, kom till.

Det är oklart när kiosken byggdes. 
Säkert inte före 1934, då Beckom-
berga sjukhus blev ändhållplats. Det 
var då som sjukhuset var färdiginflyt-
tat med 1 600 patienter. Den byggnad 
som ses i bildens bakgrund inrymde 
en avdelning för neurosvård, men är 
nu ombyggd till vård av äldre under 
namnet Lindgården. Kraftledningen 
fanns inte när bilden togs. På en annan 
bild, ett flygfoto från »c.1935«, ses 
skuggan av bussen tydligt och en 
skugga intill kan kanske vara kiosken.

Kiosken blev tidigt samlingsplats för 
ungdomar från de närmaste kvarteren, 

det var långt innan Ängbygården kom 
till. Godis köptes i kiosken om man var 
stadd vid kassa. En och annan vågade 
sig på »två lösa Boy«. På andra sidan 
Beckombergavägen fanns en primitiv 
fotbollsplan, i hörnet av Torgnyvägen 
en branddamm av trä.

Funkis
Den eleganta kiosken visar tydligt 
tidens omtanke om funktionen i en ljus 
framtid. Den enkla geometriska formen 
i kombination med fina detaljer ger ett 
helgjutet intryck. En lång bänk under 
det utskjutande taket och hyllan för 
väskan vid kioskluckan visar att man 
tänkt på resenärernas bästa.

Här finns inga inbrottssäkra rull-
jalusier. Markisen, som påminner om 
soliga dagar, ett signum för tiden efter 
Stockholmsutställningen, har inte 
offrats för dagens fixering vid under-
hållskostnader.

Bilden visar även en av de nyplan-
terade balsampopplarna. De fälldes 
för ett tiotal år sedan. Kvar idag finns 
endast enstaka exemplar uppväxta från 
rotskott.
• Lars Lund och 
Christian Schlumpf 

»Den eleganta kiosken visar tydligt tidens omtanke om funktionen i en ljus framtid.«
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I bostadsannonser ser man 
numera ofta en uppgift om ener-
giprestanda, ibland förkortat till 
EP. Det kan också stå: Energi-
prestanda beställt. Man får då 
lätt intrycket att det krävs en 
specialist för att klura ut denna 
siffra. Så är det naturligtvis inte. 
En förälder som helt förträngt 
sina mattekunskaper, eller lider 
av datorskräck, kan säkert med 
hjälp av sitt mellanstadiebarn och 
en energifaktura, komma fram till 
detta magiska tal.

Vad är 
Energiprestanda?

Talet anger husets 
energiförbrukning inkl. hus-
hållsel i kWh per m2 och år.

Det som räknas är arean innanför 
ytterväggarna som värms till mer än 
10°C utom arean för varmgarage. (Ska 
inte förväxlas med energideklaration!)
På boverkets hemsida finns en räkne-
snurra med vars hjälp man kan komma 
fram till sitt värde. Där kan man också 
se värden för jämförbara hus, krav vid 
nybyggnation samt exakta definitioner:
www.boverket.se/Bygga--forvalta/
Energideklaration/Mer-informa-
tion/Berakning-av-energiprestanda/

Resultatet är naturligtvis beroende 
på familjesammansättning och krav på 
inomhustemperatur och kan därför bli 
olika för likvärdiga hus.

De flesta hus i Norra Ängby har 
genomgått olika energibesparande för-
bättringar. Det finns dock fortfarande 
hus vars energiprestanda går upp mot 
200 kWh/m2 år, jämfört med 55, som 
är nybyggnadskravet i Stockholm.
• Christian Schlumpf
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Alla vi Ängbybor har säkert ibland 
undrat hur våra hus sett ut när de 
var nybyggda. De flesta av husen 
har ju byggts om och till många 
gånger under 70 års tid.

På Stadsmuseets »site« www.
stockholmskallan.se kan man 
hitta de under byggtiden årligt 

utkommande skrifterna som beskriver 
våra småstugor med ritningar, pris 
och inbjudande text. Sök med «Norra 
Ängby« och filtrera med »Texter«.
• Christian Schlumpf

Hur såg mitt hus ut 
när det var nytt?

Spännande:

Några av Norra Ängbys första småstugor i kvarteret Båtyxan 1932. Bilden hämtad från Stockholmskällan.
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Notiser

rätt får du pengarna åter. Om du inte 
betalar får du en påminnelse, erinran, 
om du missar den kommer ett åläg-
gande, som kostar ytterligare 150 
kronor och därefter blir det indrivning, 
för vilken kronofogdemyndigheten tar 
500 kronor.

*

Ur Stora Ängby Trädgårdstads 
Förenings Medlemsblad årgång 1, 

1932, nr 2 har vi saxat följande:
»Ängby postkontor hålles öppet var-

Som nog är allom bekant trädde nya 
parkeringsbestämmelser i kraft från 

1/11 2012. Det är numera ständigt 
parkeringsförbud på ena sidan av gatan, 
i regel trottoarsidan. På andra sidan 
gatan är det P-förbud 8-16 en vardag i 
veckan under tiden 1 november till 15 
maj. Allt för att underlätta framkom-
ligheten, framför allt i samband med 
snöröjning. När detta skrivs är många 
skyltar inte på plats. Stolparna finns 
dock. 

Felparkering kostar 800 kronor
Om bilen står kvar trots parkeringsbot 
kan ny bot ges nästa dygn, när minst 
fem timmar gått efter den första. Man 
kan få böter max fem dygn i rad. Efter 
sju dygn kan bilen flyttas till uppställ-
ningsplats. Tänk på det vid vinterresan 
till Kanarieöarna. Kom också ihåg att 
alltid betala boten, även om du tycker 
att den är felaktig. Överklaga, har du 

dagar kl 9-11 f.m., 4-6 e.m., söndagar 
10-11 f.m., 1-2 e.m. Brevlådan tömmes 
kl 8,30 f.m., 12,05 midd. och 6 e.m; 
söndagar kl. 8,30 f.m. och 2 e.m.«

Lördag räknades som vardag på den 
tiden och nämns därför inte särskilt. 
Måndag till lördag alltså fyra timmars 
öppettid och tre brevlådetömningar. 
På söndagar öppet två timmar och två 
tömningar av brevlådan. Inte illa för att 
vara för 80 år sedan. Lägg märke till 
att man skriver 2 e.m., på engelskt vis, 
inte kl 14.

*

Art Globe kommer inte att ha öp-
pet om dagarna en tid fram över. 

Verksamheten begränsas starkt och 
man kan endast tillmötesgå kunder 
med tidigare beställningar,  fram mot 
mars nästa år. Ove ska medverka med 
en monter på möbelmässan och visa 
sina nya konstbord. Mari har ett heltids 
datakonsultjobb numera. Men företa-
gen kommer att vara kvar – vi får se hur 
lyckosamt det går på mässan! •

Nya P-regler!
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Tänkbart:

»Något miljötänk hade vi säkert inte«
Vi vill inte undanhålla läsekretsen 
denna reflektion som Pelle Sahl 
hittat på www.helahälsingland.se 
2012-07-20.

Jag skulle betala i mataffären 
nyligen och den unga kassörskan 
föreslog att jag skulle ta med 

egna kassar eftersom plastpåsar inte 
är bra för miljön. Jag bad om ursäkt 
och förklarade att vi inte hade det här 
miljötänket när jag var ung. Kassörskan 
svarade att det är problemet:  
– Er generation brydde sig inte tillräck-
ligt för att bevara miljön till kommande 
generationer. 
Hon hade förstås rätt i en sak – vår ge-
neration hade inte lärt sig miljötänket.

Men vad hade vi på den tiden? Efter 
långt funderande insåg jag till sist vad 
vi hade på den tiden:

I stället för alla engångsförpack-
ningar hade vi mjölkflaskor som vi 
lämnade tillbaka, läskflaskor som vi 
pantade. Butiken skickade tillbaka dem 
till leverantörerna, som tvättade dem 
och återanvände, så de kom till använd-
ning många gånger. Men vi hade inte 
miljötänk.

Vi gick i trappor för vi hade inte 
hiss eller rulltrappor i alla affärer, 
skolor och företagsbyggnader. Vi gick 
eller cyklade till affären för att handla 
och tog inte bilen varje gång vi skulle 
förflytta oss några hundra meter. Men 
kassörskan hade rätt, vi hade inget 
miljötänk.

Vi tvättade blöjorna för det fanns 
inga engångsblöjor. Vi torkade våra 

kläder på linor. Sol- och 
vindkraft torkade kläderna åt 
oss på vår tid. Barnen ärvde 
kläder från sina syskon, inte 
alltid det senaste märket och 
inte tillverkade av under-
betalda arbetare i fjärran 
östern. Men kassörskan 
hade rätt, vi hade inte 
miljötänket då.

På den tiden hade 
vi som mest en enda tv 
eller radio i hemmet, 
inte en i varje rum. 
Den hade en liten 
skärm, ungefär som 
en näsduk, inte som 
halva Gotland. I 
köket blandade och 
vispade vi allting 
för hand. Vi hade 
inte maskiner som 
gjorde allt jobbigt 
åt oss. När vi packade 
sköra saker i paket använde vi gamla 
tidningar att skydda dem med. Vi hade 
inte bubbelplast eller styrenkuddar. 
Eller miljötänk!

På den tiden startade vi aldrig en 
bensinslukande motor bara för att 
klippa gräset, vi sköt gräsklipparen för 
hand. Vi fick motion genom att arbeta, 
så vi behövde inte gå till ett gym med 
elmaskiner för att hålla musklerna i 
gång. Men vi hade inte miljötänket då.

Vi drack kranvatten ur en skopa i 
stället för att använda plastmugg eller 
köpa drycker på burk. Vi återfyllde 
våra bläckpennor när bläcket tog slut, 
i stället för att köpa nya hela tiden. Vi 
ersatte rakbladet i hyveln i stället för att 
kasta hela hyveln, bara för att bladet var 
slött. Men vi hade inte miljötänket då.

På den tiden åkte man tåg eller 
buss. Barnen cyklade eller gick till 
skolan i stället för att föräldrarna 
bedrev egen taxirörelse. Vi hade 
endast ett eluttag i varje rum i stället 

för ett dussin uttag och förgreningar. 
Vi behövde ingen dator eller gps som 
skickade signaler 2000 mil ut i rymden 
för att hitta närmsta pizzeria.

Är det inte lite märkligt hur dagens 
generation beklagar sig över hur slösak-
tig den äldre generationen var, bara för 
att vi inte hade lärt oss miljötänk?
• »Hela Helsingland«

På Stockholmskällan finns denna fina
köksbild från Norra Ängby,

plåtad av Carl Gustaf Rosenberg 1935.
Men nått miljötänk kom inte med!
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Mälarscouternas ljuskväll:

Som en stjärnhimmel…
... var det denna magiska kväll när 
Kyrksjön lystes upp av hundratals 
ljus och marschaller. 

Det är ljusfest. Jag börjar med 
en god korv hos trädgårds-
stadsföreningen och tar mig 

sedan vidare på slingan som nu är 
kantad av marschaller. Mörker kan vara 
både skrämmande och behagligt – man 
hör bättre och ögonen ställer om sig 
för att se. Ljus och marschaller skapar 
en behaglig känsla och snart märker jag 
– jag är inte ensam – det är fullt med 
ängbybor och många barn som fascine-
rade går i mörkret och tittar.

Det finns flera ljuspunkter – och det 
är scouter överallt. Här bjuds kaffe med 
kaka och ännu bättre – du kan få sitta 
vid en lägereld och lyssna på gitarrlåtar. 

Bryggan är kantad med ljus och 
till och med i vattnet är det ljus – en 
hel rad marschaller knyter samman de 
bägge bryggorna över hela sjön. Åh, 
det är verkligen vackert!

Jag fortsätter min vandring över 
spången, och här finns det belysta träd. 
En trädstam ser sagolik ut i ljusskenet, 
det är som en bild ur böckerna Tomtar 
och Troll av John Bauer – han som 
ritade underbara troll och vackra små 
prinsessor.

Det är nu det vackraste kommer
Det är som en stjärnhimmel som reser 
sig framför mig. Hela kullen är klädd 
med ljuslyktor som på håll ger intrycket 
av en stjärnhimmel.

Jag vandrar vidare och kommer 

till den andra ljusklädda bryggan. 
Nu är det fullt med folk som vandrar 
omkring i mörkret. Här finns också 
nästa ljuspunkt – du kan spela ljuskägla. 
Det är ett självlysande klot och käglor 
på en bana och barnen står i kö för att 
spela.

Nu kommer det nya saker, ballonger 
och senare också små budskap vid de 
upplysta träden. »Det bästa sättet att 
få en vän är att vara en«. Det är flera 
tänkvärda meningar vilka förmodligen 
speglar grundläggande värderingar hos 
Mälarscouterna som anordnar denna 
ljusvandring. Vi gör unga redo för livet 

– det är Mälarscouternas varumärke. 
Det borde varje förälder ha som sitt 
varumärke!

Mälarscouterna har 250 medlem-
mar och håller till i det mysiga huset 
vid Karsviks hage. Det kostar 500 kr 
per termin att vara med och den som är 
mellan åtta och arton år kan bli scout – 
är du för gammal för att bli scout – då 
kan du bli ledare!!

Norra Ängby Trädgårdstadsfören-
ing sponsrar ljuskvällen – kanske var 
det den skimrande stjärnhimlen som 
blev vårt extra bidrag.
• Elisabet  Linder-Engdahl

Gitarrspel i skenet av öppen eld.

En trollsk stämning med upplysta stammar.

Ljusmarschaller  gick som ett radband  över hela kyrksjön.!
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Bygget på Bureusvägen
I början av november hölls ett 
informationsmöte för de boende 
på Bureusvägen, som närmast 
berörs av den planerade byggna-
tionen på Ängbytvättens tomt.

Ett femtontal boende deltog för 
att informeras av och diskutera 
med Kim Gyllenpalm, arki-

tekt, Peter Hertzman, vd fastighetsbo-
laget Metropol och Björn Simonsson, 
vd byggbolaget Metrolit.

Beslutet om att bygga radhus och 
inte villor, tillkom efter samråd mellan 
byggaren och kommunen. Kommunen 
framförde önskemål om stor bostadsyta 
eftersom det efterfrågas mest. Metropol 
föreslog först sex trevåningsradhus med 
tredje våningen indragen med terrass 
i söder, vilket accepterades av kom-
munen. Man ändrade sig dock senare 
och krävde uppställningsplats för två 
bilar i stället för en. Detta ledde till 
det förslag som nu finns: fem radhus i 
två våningar med boyta 178 kvm, plus 
garage, med fyra rum och badrum i 
övervåningen, som också 
har balkong.

De ritningar och 
gatuskisser som visades 
på mötet, kunde vi inte 
avlocka arkitekten för 
publicering.

– Det är för tidigt, 
det är bara råmaterial för 
diskussionens skull, inga 
färdiga detaljförslag.

Flera boende påpekade radhusens 
stora volym och den stora yta på mar-
ken som de upptar, vilket förklarades 
bero på minskningen från tre våningar 
till två. Utöver önskemålen/direktiven 
från kommunen, finns också ekono-
miska faktorer med. Fem radhus med 
stor boyta ger större vinst än tre villor, 
även om dessa skulle ha större boyta. 

Andra undrade hur husen skulle 
utformas för att »passa in« i Norra 

Ängby-miljön. Arkitekten förde då in 
begreppet »besläktning« i diskussionen. 
Besläktning är inte anpassning till den 
befintliga miljön, inte heller inpassning, 
utan innebär att något i utformningen 

hämtas från den omgi-
vande arkitekturen. Han 
menade att det var för 
tidigt att antyda vad 
det skulle kunna vara 
för Bureusvägens del. 
Studier av Ängbyarki-
tekturen och ett visst 
mått av intuition måste 
tilI. I andra fall kan det 

ha rört sig om utformningen av ett 
tak eller fönstrens placering. En av de 
närvarande undrade om färgsättningen 
skulle kunna följa »Ängbyfärgerna«, 
vilket arkitekten menade var ett bra 
exempel på besläktning och absolut 
värt att tänka på för detta bygge.

Föräldraföreningens representanter 
frågade om byggtrafiken i förhållande 
till skolbarnens passerande i korsningen 
mellan Vultejusvägen och Bureusvägen. 
De fick, på stående fot, löfte om att 

ingen byggplatstrafik skulle komma att 
äga rum före 08.30.

När kommer då bygget igång? Tidi-
gast efter nyår 2014 blev beskedet.

Mötet avlöpte lugnt och städat, men 
de boendes oro för »den vägg, som 
kommer att resas mitt emot våra hus« 
var helt tydlig.

Någon påpekade att kommunens 
beslut att upplåta marken för bostads-
bygge, varit det avgörande momentet 
i processen och att nästa moment är 
byggarnas ambition och förmåga att 
anpassa byggnationen till omgivningen. 
»Inte anpassa« – tänkte nog arkitekten 
– »besläkta!«
• Lars Lund

Han menade 
att det var för tidigt 

att antyda vad det skulle 
kunna vara för 

Bureusvägens del. 
Studier av Ängby- 

arkitekturen och ett 
visst mått av intuition 

måste till.

Hur kommer det att se ut? Arkitekten Kim Gyllenpalm i mitten visar 
Ludde och Britta de Geer, Steinar Halvorsen och byggbolagets Peter Hertzman.
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Vad kostar det att fixa häcken?
Häcken – skapar rum i trädgården:
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Boka klipptid på 37 03 32 
Bergslagsvägen 270 – Islandstorget.
Öppet mån - tors: 9 - 18, fre: 9 - 12.

Hårfin till Jul! 
Välkommen till

Ängby
Salongen

Trädgården är en del av boendet, 
när man bor i hus. Det är lite det 
som är själva vitsen med hus – att 
kunna vistas både ute och inne. 
För att det skall kännas ombonat 
ute, behöver trädgården »väggar«. 
Det är här häcken kommer in i 
bilden. Häcken skapar rumskänsla 
och är också ett  insynsskydd.

I vår trädgård finns det mycket kvar 
att göra. När jag sitter i ham-
mocken, ser jag rakt in till gran-

nen – och omvänt. På andra sidan har 
häcken sett sina bästa dagar. Grannens 
lilla kille kan kila rakt igenom häcken, 
– stående. Det är stora hål, där häcken 
dött. Vi har under flera år tänkt laga 
häcken – men tanken har inte övergått 
i handling.

Vår grannar har däremot gjort 
slag i saken. De bestämde sig – och 
det radikalt. Planen är att plantera en 
ligusterhäck som är tolv meter lång, 
180 cm hög.

En viktig förutsättning för ett 
häckprojekt är att du kan göra det 
gemensamt med din granne – eller 
att grannen tycker att det är ok. Våra 
grannar gjorde sitt arbete gemensamt.

Morgonen, när det är dags, vaknar 
jag av kraftigt ljud! Det låter som om 
någon börjat riva huset. Jag tittar ut 
och där står en grävskopa. På Hilde-
brandsvägen, Norra Ängbys smalaste 
gata! Ljud på gatan fortplantar sig lätt 
in i husen, så man kan tror att skopan 
står inne i huset…

Grävskopan skall gräva en halvme-

ter ner i marken, i tolv meter, för att få 
bort gamla rötter, gammal häck och 
sly som växt till sig. Det är ett gediget 
arbete grävskopan utför. Resultatet blir 
en hel container full med rötter, grenar  
och gammal jord och en nerkörd gräs-
matta...

Nästa steg är att lägga dit ny jord 

– anpassad och näringsberikad för 
häckplantor. Därefter skall en lina dras 
från start till slutpunkt, så att häcken 
blir rak.

Ligusterplantorna står på en vagn, 
med blöt rot och väntar på sin tur. När 
skopan gjort sitt, får grannarna gräva 
för hand med spade. Minst 40 cm djupt 
för varje häckplanta.

Det går ungefär tre ligusterplantor 
på en meter.

Det är ett gediget arbete att få ner 
36 plantor i jorden. Efter plantering 
måste häckplantorna vattnas kontinuer-
ligt. Det är viktigt att plantorna hinner 
rota sig innan vintern kommer. Plante-
ring kan därför inte ske försent.

Detta är en ovanligt hög nyplante-
rad häck. Den ser lite tunn och tanig 

Förarbetet är A och O!

Med grävskopa går jobbet på en dag!
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ut. Nu skall den rota sig, hämta näring 
för att nästa år »tjocka på sig« och 
bli en djupt grön och kraftfull häck. 
Beskärning av häckplantorna sker till 
våren.

Vad kostar det att få 
tolv meter nyplanterad häck?  

Den här typen av plantering kostar 
3 500 kronor per löpmeter inklusive 

moms. Då får man grävning med gräv-
skopa tolv meter, 36 häckplantor 180 
cm höga, ny jord och borttranspor-
tering av gammal jord. Det som inte 
ingår i priset är återställning av marken. 
Det kan vara nerkörd gräsmatta eller 
uppfart, när man använder en gräv-
skopa. Det blir också ett annat pris om 
man måste gräva allt för hand. Detta 

Snart är det klart – och fint och fräscht blir det!

Även handkraft krävs – 36 plantor ska ner 40 cm!

Först en slurp!

arbete gjordes på en dag – och det stora 
arbetet är grävningen.

Detta är en investering i trädgår-
den. Ett billigare alternativ är att köpa 
minder häckplantor eller att laga häck 
och återplantera plantor där gammal 
häck dött. Eller att göra hela det omfat-
tande grävarbetet själv.
• Elisabet Engdahl Linder
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Förskola på Snorreängen
Nybyggnation:
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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

Lunchbuffé 79:- 
10.30 - 14.30 - inkl dricka, sallad, bröd, 

kaffe! Öppet: mån-fre: 10-22 lör-sön: 11-22
Bergslagsvägen 264 Tel: 378 282

Fullständiga rättigheter

RESTAURANG 
CHINA HOUSE

För fastigheten Ättebacken 10 
finns en detaljplan från 1990, där 
det anges att fastigheten skall 
bebyggas med »en barnstuga med 
två avdelningar«, vilket nu alltså 
sker i och med att bygglov bevil-
jats.

Att det redan finns en de-
taljplan är förklaringen till 
att inget samrådsförfarande 

behövt äga rum i denna fas.
En handläggare på Stadsbyggnads-

kontoret, som styrelsen rådgjort med, 
bedömde att det nu finns ytterst små 
möjligheter att kunna påverka bygglo-
vet i sig och även byggnadens utform-
ning.

Förskolan planeras ta emot 80 barn 
och ha femton till tjugo anställda. Be-
träffande den ökade trafik som lämning 
och hämtning genererar anger Sisabs 
(Skolfastigheter i Stockholm AB) hand-
läggare att, utöver att det befintliga 
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Nygamla Tandvårdsgruppen vid Ängby Torg!
Välkommen till 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 –  förstås 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 BROMMA
Stora Ängby Allé 1. Öppet: mån-tors 8-17, fred 8-15. Tel: 37 12 00

övergångsstället flyttas, kommer inga 
särskilda åtgärder för trafiken att vidtas. 
Möjligen anläggs en parkeringsficka 
med tillstånd att parkera i tio minuter. 
Man bedömer att de flesta kommer att 
gå till förskolan för lämning/hämt-
ning.

Inte heller kommer P-platser för 
de anställda att anordnas. Man bedö-
mer att de anställda kommer att åka 
kommunalt med T-banan till Åkeshov 
eller Ängbyplan. De som använder bil 
är hänvisade till parkering på kringlig-
gande gator.

Trädgårdsstadsföreningens styrelse 
finner denna planering för trafiken 
förvånande och oacceptabel och arbetar 

vidare med kontakter bl. a. med Trafik-
kontorets Norra Ängby-ansvarige.

Byggnadsnämndens dokument 

En barnstuga för uypp till 80 barn skall byggas på Snorreängen – kv Ättebacken 10.

finns under www.norra-angby.se/
att-bo
• Lars Lund

Så tidigt som 1990 beslutades att 
tomten Ättebacken 10 skulle användas 
för »barnstuga med två avdelningar«. 
För en tid sedan fick jag ta del av 
ritningarna och vår webmaster lade 
också ut informationen här bredvid 
på föreningens hemsida. Barnstugans 
ursprungliga storlek har förändrats 
och det låter nu som den är tänkt för 
upp emot åttio barn. Ritningarna 
inspirerade mig att återge byggnaden 
som det kan tänkas se ut. Jag stegade 
ut husets placering och markerade 

hörnen direkt på ängen.  En solig 
novemberdag fotograferade jag ängen 
från olika vinklar för att hitta rätta 
perspektivet. Fotomontaget måste 
få godkänt före publicering så jag 
kontaktade både Visby arkitekter och 
stadsdelens planeringsansvarige och 
de gav sitt fulla stöd. Beträffande 
väggarnas utseende så svarade Visby 
arkitekter att brandskyddet krävde det 
valda materialet. Hur sanningsenliga 
blev bilderna – ja det återstår att se.
• Hans Erik Jonsson
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Fornlämningar mellan Stolpevägen och Tempus:

Gårdsbildningar innan Ängby

18
29

 å
rs

 k
ar

ta
 ö

ve
r 

B
ro

m
m

a 
so

ck
en

.
 Nockebys ungefärliga utbredning enligt 

1829 års karta över Bromma socken. Kartan 
är mer lättläst jämfört med lantmäterikartan 

1706. De ljusare gröna ytorna med öppna 
diken är åkrar. De mörkare gröna är ängar. 

Grönt: ungefärlig sträckning för Beckomber-
gavägen och Bergslagsvägen.

 Norra gården med gravfält RAÄ 41
 Södra gården med gravfälten RAÄ 99, 

100 och 101

I NÄT 2011:4 beskrev vi det 
märkliga gravfältet RAÄ 41 med 
kontinuitet från och med bronsål-
der till och med yngre järnålder. 
Gravfältet utmed Runsavägen har 
hört till forntida Nockeby gård. 
Vi har nu inventerat skogspartiet, 
kvarteret Ättehagen, mellan Stol-
pevägen och studentbostäderna 
vid Beckombergavägen. Här ligger 
tre intressanta gravkomplex RAÄ 
99, RAÄ 100 och RAÄ 101,som kan 
kopplas till ett senare bebyggelse-
läge i Nockeby. 

Stensättningen RAÄ 99 ligger på 
ett berg strax öster om Stolpe-
vägen och ovanför den kvarva-

rande gamla vägen mellan Stockholm 
och Hässelby, anlagd troligen efter 
det Åkeshovs sätesgård uppfördes på 
1650-talet. Stensättningen är 18 x 3 – 
4, 8 meter stor och utgrävdes 1942 av 
Stadsmuseet. Anläggningen bestod av 
två sammanbyggda stensättningar – en 
kvadratisk och en rektangulär. Båda var 
fyndlösa. Vi bedömer att stensättning-
en är från äldre järnålder – en sk »ta-
randgrav1« , som påträffats i stort antal 
i t ex Estland. En tidig bosättning har 
alltså förekommit i närheten. RAÄ 101 
är en stensättningsliknande bildning, 
närmast rund, tretton meter i diameter, 
nära två stora flyttblock kallade Uppsa-
lablocken med fem meters mellanrum. 
Dessa lämningar ligger i nordvästra 
delen av kvarteret Ättehagen, Norra 
Ängby. Vi tror oss söder om blocken 
ha upptäckt RAÄ 101 i samband med 
att studentbostäders vaktmästare blåste 
bort löv från – vad vi tror – är fornläm-
ningen. Här finns även en märklig yta 
utan sten i ett övrigt blockrikt område. 
Frågan är vad som en gång kan ha fun-
nits på platsen.

RAÄ 100 är – som framgår av grav-
fältskartan från 1943 – uppdelat i en 

1  Tarandgrav: fackindelad rektangulär grav.

västlig och en östlig del. Dessa gravar 
är exponerade mot söder och det södra 
gärdet till Nockeby. På RAÄ 100 har 
funnits ett tjugotal gravar, varav – efter 
undersökning – tio återstår. Gravarna 
ligger eller har legat på och i sluttning-
arna av det berg, som upptar större 
delen av området mellan Beckomberga-
vägen, Bergslagsvägen och Stolpevägen. 
Gravfältskartan visar dock inte alla de 
som uppges i Fornminnesregistret. I 
mitten på kartan syns endast tre hög-
liknande gravar. Vi har påträffat minst 
fyra ytterligare gravar i närheten vid vår 
inventering. 

En av de märkligaste 
fornlämningarna i Bromma

1942 utgrävdes en stor hög enligt en 
rapport från Stadsmuseet. Det är dock 
oklart vilken grav som grävdes. Det rör 
sig dock om en hög, som anges höra 

till en av de märkligaste fornlämning-
arna i Bromma. Den mäter 12,5 – 14 
meter i diameter med en höjd av 1,4 
meter. På krönet fanns en rest sten, 
vilket tyder på en mansgrav. Fynden är 
märkliga – här påträffades tre krossade 
gravurnor med brända ben. I brand-
lagret fanns delar av en speltärning och 
sex spelbrickor av ben samt ett rek-
tangulärt järnbeslag med glödpatina. 
Uppenbarligen begravdes en betydande 
man av gravfynden att döma. Högen 
återställdes och stenen sattes på plats 
efter undersökningen.

Vi bedömer att den gravhög som 
utgrävdes är den numera borttagna 
högen »åtta« i östra delen av gravfältet. 
Vi tror att så gott som alla de östligaste 
gravarna togs bort i samband med 
bygget på 1960-talet av studentbos-
täderna i kvarteret Bärnstenssmycket. 
Endast grav 13 intill ett stort stenblock 
kunde vi identifiera mellan huskrop-
parna. Fyndey– var krukskärvor, 
järnnitar, järnfragment, ornerade ben-
fragment, rester av kammar, fragment 
av brynsten och spikar.

Möjligen har fornlämningar även 
funnits mellan gravarna 2 - 4 (RAÄ 
100) och 5 - 10 (RAÄ 101) på grav-
fältskartan när den fortfarande synliga 
gamla vägen Stockholm – Hässelby 
anlades. Den vägen byggdes efter upp-
förandet av Åkeshovs säteri på 1650-
talet.

Låt oss våga oss på en tolkning
Med områdets fornlämningar och en 
studie av den äldsta lantmäterikartan 
från 1706 över Åkeshovs säteri kan vi 
våga oss på en tolkning av Nockeby, 
den by som föregick Åkeshov. Under 
äldre järnålder låg en nordlig gårds-
bebyggelse i hörnet av Rökstensvägen 
och Stolpevägen. Gården utnyttjade 
gravfältet RAÄ 41. I anslutning låg 
gårdens åkermark, som senare blev 
Nockebys norra gärde enligt lantmäte-
rikartan. En samtida södra gård låg där 
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Gravfältskartan från 1943. Rött = utgrävd grav, kvarvarande. Blått = utgrävd grav, borttagen. Grönt = kvarvarnade grav. 

Åkeshovs slott nu ligger. Den gården 
begravde sina döda på tillhörande grav-
fälten RAÄ 99, 100 och 101. Gårdens 
åkermark kom senare att bli en del av 
Nockebys södra gärde.

Senare flyttade den norra gårds-
bebyggelsen till platsen för den södra 

gårdsbebyggelsen. Kanske skedde det 
när ytterligare en gård etablerades 
här, rimligen under 800- tom 1000-
talen. Nu började uppodlingen av 
det södra gärdet på lantmäterikartan, 
utefter Åkeshovsvägen. De tre går-
darna bildade Nockeby, en för regionen 

typisk by med odling i tvåsäde – ena 
året odlades det norra gärdet och efter 
att ha legat i träda (vila) odlades nästa 
år det södra gärdet. Då låg det norra 
gärdet i träda.
• Nils Ringstedt och Bengt Windelhed

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 mycket lång erfarenhet av 

försäljningar 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 kontor. 
Där möts du av erfarna fastighetsmäklare,  
Margareta, Magnus och Jennie.

Varmt välkommen!
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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

• 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:

Föreningen har hos några medlemmar 
placerat ut en del trädgårds- och andra 

prylar för uthyrning eller lån. 
Ring och boka:

Stege 14 m
Rolf Larsson Karlebyvägen 13
telefon 35 80 89

Stege 9 m
Johan Gunnarsson 
Franklandsvägen 29,  telefon 37 66 44
Tommy Östling Kiviksvägen 11 
telefon 687 03 16
Kostar 50 kr +5 kr/dag.

Flaggstångsvinsch
Niklas Sölvemark, Jomsborgsv 7
telefon 645 44 19 – Gratis!

Gallervält
25 kr/dygn, 50 kr för icke medlemmar. 
Krister Bengtson, Rökstensvägen 11, 87 
22 59.

Elektrisk märkpenna för metall
HE Jonsson Jordanesvägen 7
telefon 0708-970222
Gratis, men deponera en slant som 
återfås.

Färglikare
Johan Schaeffer: johan.schaeffer@
yahoo.se telefon 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.

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

sjopaviljongen.se

Julbord med utsikt från 395:-
Välkommen att fira december hos oss. Julbordet står uppdukat från den 28/11-22/12 
med priser från 395:- till 595:-. Eller varför inte avsluta året här med Skaldjursbuffé, 
dessert och ett glas champagne för 755:- per person. Serveras från kl 19.

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

bevarande av stadsdelens unika värden.
• Genom insamling av bakgrundsmaterial 
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 nat.kulturmil@gmail.
com eller Johan Schaeffer: johan.schaef-
fer@yahoo.se eller 0739 - 832207.

Tidningsredaktion
Elisabet Engdahl-Linder fotograf, 
skribent 17 86 83 
elisabet.engdahl.linder@gmail.com 
Lars Lund fotograf, skribent 37 68 23 
larslund10@gmail.com
Johan Schaeffer annonsförsäljning 
johan.schaeffer@yahoo.se 0739 - 832207
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 För miljö och kvalitet – 
se www.gavleoffset.se 026 - 66 25 00

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: 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
Föreningens styrelse

Anna-Karin Ekholm ordförande 30 66 77 
annakarinekholm@hotmail.com
Carola Bengtsson Engia Glöggen, 
Café Björkan, Julmarknad, Äppelsöndag, 
Midsommar 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 kalender, 
redaktion 17 86 83 
elisabet.engdahl.linder@gmail.com
Thomas Fagerholm webmaster 
nyhetsbrevsansvarig 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
Lena Nordensson  070 - 680 62 62

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 Trädgårdsstadsförening

Gruppen vill – utgående från Norra Ängby 
som riksintresse:
• Öka kunskapen om och medlen till, 

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?

Trädgårdsstadsföreningen
kan göra mer - kom med!
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 NÄT = Trädgårdsstadsföreningens ar rangemang. ÖVR  = Övr iga ar rangörer.
Kalendern 1 december - sista februari

NÄT • Ängbystafesten
Ta med äkta hälften eller bästa kom-
pisen och gå på kulinarisk rundvand-
ring. På sidan nio förklaras hur du 
ska göra för att komma med! 

ÖVR • Årsmöte på slottet
Som medlem i Trädgårdsstadsför-
eningen kallas du till föreningens 
årsmöte på Ängby slott, tisdagen 
den 19 mars,klockan 19.00 Sedvan-
liga årsmöteshandlingar. Kaffe och 
bullar, säker. Trevlig underhållning 
till kaffet. I 2013 år marsanummer 
finner du alla årsmöteshandlingar 
inklusive berättelser och ekonomi.
Redan nu vill vi påminna om att 
motioner till årsmötet skall inlämnas 
senast tre veckor innan.

NÄT • Cafédagar i Björklunds hage
För alla barnsliga familjer håller vi 
öppet mellan 11-16, några sönda-
gar i janurari, februari och mars.  
Allehanda aktiviteter kan inträffa. 

Vill du vet vad din bostad är värd? 

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

Louise Brodin Martin aspanna BoBjerjiMMie rönnBäck peter aneLin sofia Berggren inger anderssonanders Lewén

Och dessutom få koll på värdeutvecklingen? Anmäl dig till vår kostnadsfria
tjänst Bostadsvärdet så får du en värdering av din bostad varje månad! Oavsett 
om du äger en villa, en bostadsrätt eller ett fritidshus. Vi gör en bedömning av din 
bostads värde och en gång i månaden uppdateras sedan värdet utifrån de lokala 
prisförändringarna. Kontakta oss så berättar vi mer! Du kan också prova tjänsten
och anmäla ditt intresse på www.svenskfast.se/bostadsvardet. Välkommen.

Försäljning av föreningens artiklar, 
böcker, mm. Någon utställning kan 
beskriva Grannsamverkan eller så. 
Håll koll på hemsidan, eller på face-
book: norra-angby, för detaljer och 
eventuella ändringar.

• ÖVR Scen Beckis 
Gröna villan, Beckomberga

1 dec kl 15: X, Y, ZEBRA! Musik-
gruppen RAA - Många spännande 
instrument -svängig, lekfull musik! 
Sjung med i årets sista Beckisföre-
ställning. Om allt från hur olika djur 
låter och veckans dagar till alfabetet 
och kamratskap – passar från 3 år. 
Biljetter en kvart innan föreställ-
ningen: 100 kr vuxna,  50 kr barn.

Scen Beckis
Ett gott exempel på ett dynamiskt 
samarbete med det fria kulturlivet 
och näringslivet som till största 
delen finansieras av Riksbyggen och 
Stockholms Stads Kulturförvaltning. 
Scen Beckis drivs av Musikcentrum 
Öst i samarbete med Frilansteatern. 
Mer info: www.musikcentrum.se 


