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

Kalendern 1 mars - 31 maj
NÄT • Årsmöte på Ängby slott 

tis 19 mars 2013 klockan 18.30.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motioner skall vara styrelsen tillhan-
da senast tre veckor innan årsmötet. 
Läs verksamhetsberättelsen mm på 
sidorna fyra till sju.Alla medlemmar 
i Norra Ängby Trädgårdsstadsfören-
ing hälsas hjärtligt välkomna den 19 
mars, OBS tiden 18.30!

ÖVR/NÄT • Secondhandförsäljning 
Stefanskolan lör 23-sön 24 mars. 

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

Inlämning fredag 22 mars 
kl.17.30. Försäljning lördag 23/3 
kl. 11-14 + söndag 24/3 kl. 10-13 
– 50% på allt. Hämtning av pengar 
och ev. överblivna kläder/saker: Sön-

dag 24/3 kl.16. Obs! Tänk på att 
du måste kunna vara på plats dessa  
tider + att aceptera att allt säljs med 
50% på söndagen, hälsar »Klädgäng-
et«/Christina Kullenberg – mail: 
christina.kullenberg@stockholm.se

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

NÄT • Vår klassiska Gökotta! 
Till årets trevliga Gökotta sker 
samling vid Ängbyplans tunnelbane-
station söndag den 12 maj, klockan 
06.00. Medtag goda vänner, kaffe-
korg, kikare och sittunderlag. Bertil 
Högström leder dig som vanligt rätt 

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

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

Kontakta oss så ska vi berätta hur vi hittar
din köpare. Eller läs mer på svenskfast.se. Välkommen. 

Nya Elementar – 
skola med gamla anor!

bland vårens alla läten. Förhopp-
ningsvis kommer du även att se en 
och annan ägare till de välsjung-
ande struparna – fast dom hävdar 
väl mest sitt revir – och så jagas det 
ju brudar... Ja, se, det är ju helt som 
det ska i Guds fria natur!
Välkomna! 

NÄT • Cafésöndagar i Björkan
Välkomna att komma in och ta en 
fika i Björkan sön 7:e och sön 28 
april 11-16. Bröd av olika slag. Korv 
med bröd. Trädgårdsstadsföreningen 
säljer böcker samt det fina Ängby-
äpplet i silverkedja. Ponnyridning 
med 4H.
Konstvenissage kan inträffa! Mer 
info finns på hemsidan, med-
lemsmailet och facebook. •
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Sen sist!
Ordföranden har ordet: Hur ser det 

ut framöver? Gäst på årsmötet
Utblick:

Alla medlemmar hälsas välkomna till

Årsmöte 2013 
Tisdag den 19:e mars 2013, Ängby Slott, stora salen, kl. 18.30.

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

 §9 Fastställande av medlems- 
  avgift för kommande 
  räkenskapsår 
 §10  Fastställande av verksam-  
  hetsplan och budget för   
  kommande verksamhetsår 
 §11 Val av ordförande; 
  Omval eller nyval
 §12 Val av övriga styrelseledar- 
  möter (fyra-sex personer), 
  fyra-sex personer omval 
  eller nyval
 §13 Val av suppleanter; tid 
  ett år (två personer)
 §14 Val av revisor samt revi- 
  sorsuppleant (två + en person)
 §15 Val av valberedning, minst  
  tre personer varav en sam-  
  mankallande
§16  Behandling av propositioner  
  och motioner
§17  Övriga frågor

18.30:Kaffeservering. 19.00: Årsmötesförhandlingar
20.00: Ginna Lindberg - se artikel här bredvid.

20.40: Årsmötet återupptas.

Ginna Lindberg är åter hemma 
efter sin tid som utrikeskorre- 
spondent för SR i Washington.

– Javisst, jag kommer, svarade 
hon när jag frågade om hon kunde 
tänka sig berätta på vårt årsmöte 
om upplevelserna som USA-korre.

Du har de senaste sex åren hört 
henne rapportera om vad 
som händer på andra sidan 

Atlanten. Nu får du i anslutning till 
vårt möte på Ängby slott, chansen att 
möta Ginna och höra henne med egna 
ord berätta om livet som utrikeskorres-
pondent. 

Hon har kuskat runt i snart sagt 
hela Amerika och gjort utflykter till 
platser där det hänt saker, både gläd-
jande men också hemska som jordbäv-
ningen på Haiti eller oljekatastrofen 
och nu senast stormen i höstas. 

Du har säkert hört Ginna intervjua 
de »viktiga« personerna i politiken men 
hon kan också berätta om intressanta 
möten med den vanliga människan.  

Hur blev Ginna och hennes familj 
bemötta som nyinflyttade i Washing-
ton? Det är en fråga som har sin aktua-
litet för 70 nyinflyttade familjer årligen 
i Norra Ängby. Jag tror vi kan ta till oss 
en del av hennes erfarenheter.

Nu är Ginna hemma i Olovslund 
igen med ny omställning för familjen, 
inte minst för barnen som skall återgå 
till svenska. Det blir ett trevligt avbrott 
i mötesförhandlingarna. Välkommen!
• Hans Erik Jonsson

Föranmälan krävs
Kaffe serveras 18:30. Årsmötet börjar 
19:00. Ginna berättar i mötespausen 
20:00. För att beräkna kaffe med 
tilltugg samt då slottet bara tar 65 
personer, vill vi genast ha din föran-
mälan på 08-37 02 22 eller per e-post 
till arsmote@norra-angby.se
med både ditt namn och telefon!

På Grannsams hemsida – som 
debuterade 2005 – finns siffror 
från 2001 och framåt.

Under den tidsperioden har vi 
råkat ut för i genomsnitt 16 
inbrott årligen här i Norra 

Ängby. Men så kom 2011 med en obe-
haglig överraskning.

Det året gjordes 32 inbrott i Norra 
Ängby och förra året återigen 32 st. 
Till det kommer inbrottsförsök med 
t ex sönderbrutna fönster. Jag trodde 
det var värst i vår historia men går vi in 
i klipparkivet så hittar vi 1998 som top-
pade. Ack ja, 1997 var det 14 inbrott så 
det är upp och ner.
• Hans Erik Jonsson

Klippet från 10 juni 1999
i Lokaltidningen Västerort.

Omslaget:
Rektor Michael Martinson, Nya 
Elementar, framför Lennart Rodhes 
väggmålning Trappans tema.

Nu i mörkret och i vinterväglag 
ser jag ibland joggare eller gående 
på Beckombergavägen, inte på 
trottoaren utan på gatan! För-
ståeligt, det finns inte så många 
sandkorn på trottoarerna och snön 
är moddig och besvärlig där, men 
livsfarligt! Joggarna har oftast 
reflexväst, men inte alltid, de 
äldre damerna med käpp på väg 
från affären har det aldrig. Fast vi 
ska väl inte klaga enbart på dem 
utan i första hand på väghållings-
ansvariga.

Jag har knappt sett till snöröjning-
en på vår gata. Än är det kanske 
för tidigt att se om det blivit 

bättre röjt och städat på de gator där 
det införts städdag. Förhoppningsvis 
blir det bättre nästa år när väghållarna 
har fått lite mer rutin på städdagarna

Konferensdag
Styrelsen hade i januari 2013 en konfe-
rensdag då vi diskuterade och arbetade 
fram en stategi inför framtiden. Vi har 
sammanfattat föreningens mål och stra-
tegi i fem olika delar:
1. Medlemsförmåner- medlemssidor  
 på hemsidan. Vi vill göra viss infor- 
 mation på hemsidan gömd för  
 allmänheten och då bara visas för  
 medlemmar. Det kan vara olika  
 artiklar eller tips för hur man byg- 
 ger en takkupa exempelvis.
2. Vår boendemiljö. Detta handlar  
 om området i stort och smått.  
 Det kan vara framtida byggplaner  
 eller trafikfrågor. Farthinder utan- 

 för skolan eller snöröjning.
3. Kommunikationsplan. Handlar 
 om tidningen och hemsidan.  
 Kontakten med grannföreningar  
 och andra föreningar i området. 
4. Intern administration som handlar  
 om styrelsens arbetssätt.
5. Aktiviteter för medlemmar.

Dessa punkter skall styrelsen arbeta 
med under det kommande året. Vi 
vill tänka långsiktigt och tror att 
dessa punkter kan hjälpa föreningen 
att bevara och utveckla föreningen Vi 
hoppas också att vi genom detta kan 
tydligöra föreningens roll och värde för 
medlemmarna.

Styrelsens heldagskonferens på Ljunglöf-
ska slottet. Fr v Anna-Karin Ekholm, Carola 

Bengtsson, Hans Erik Jonsson,Elisabet 
Engdahl-Linder, Thomas Fagerholm, Sven 
Rygart. Den sjunde ledamoten, Lars Lund, 

håller i kameran.

Årsmötet
Nu stundar årsmöte om ett par veckor 
och jag hoppas att ni tar tillfället i akt 
och kommer dit för att lyssna »live« 
på Ginna Lindberg, en mycket känd 
radioröst. Naturligtvis vill vi att ni 
kommer för att lyssna på årsmötet och 
är med och diskuterar vår verksam-
het också. I år börjar vi redan klockan 
18.30 med fika och lite samvaro. 
Klockan 19.00 startar årsmötet. Vi gör 
paus kl. 20.00 för Ginna. Är det några 
frågor kvar så tar vi dom därefter.
• Anna Karin Ekholm
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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

Mars 2012 – mars 2013:

Verksamhetsberättelsen 2012
Styrelse

Vid årsmötet i mars 2012 valdes föl-
jande styrelse: Anna-Karin Ekholm 
(ordförande sittande på två år), Carola 
Bengtsson (omval), Thomas Fager-
holm (nyval), Lars Lund (nyval) och 
Sven Rygart (omval), Elisabet Eng-
dahl Linder (nyval). Suppleant: Hans 
Erik Jonsson (nyval).

Styrelsen har haft elva protokoll-
förda sammanträden. Under året har 
Sven Rygart varit kassör. 

Övriga funktionärer
Revisorer: Lars-Göran Gabrielsson 
och Kenneth Sahlin. Revisorsupple-
ant: Lena Nordensson. Valberedning: 
Birgitta Åman och Thomas Fager-
holm. 

Allmänt
Vid årsmötet beslöts om oförändrad 
medlemsavgift, 150 kronor. Styrelsen 
har liksom tidigare år skickat ut riktade 
brev med inbetalningskort såväl till 
medlemmar som till icke medlemmar 
samt påminnelser. 

 Den omtyckta kalendern delades 
ut i december av tidningsutdelarna. 
Styrelsen har beslutat att göra en alma-
nacka även för 2014.

Styrelsens ambition är att söka öka 
föreningens medverkan i och påverkan 
på det som sker i och omkring Norra 
Ängby. Således överklagade vi till Läns-
styrelsen Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Beckombergaexploate-
ringens etapp tre. Man avvisade dock 
vår överklagan.

Styrelsen har följt planeringen såväl 
av daghemmet på Snorreängen som 

radhusbebyggelsen på Bureusvägen 
(Ängbytvättens tomt). Representant för 
styrelsen har deltagit i möten med de 
boende och med byggherren. Redo-
görelser för dessa projekt och vår del i 
detta har givits i tidningen nr 4/12.

Styrelsen har genom trafikgruppen 
(Lars Lund och Johan Shaeffer) del-
tagit som observatörer i Trafikkonto-
rets utredning om trafiken vid skolan. 
Det preliminära förslaget till åtgärder 
beskrivs i NÄT 1/13.

lemmarna, förmåner för medlemmarna, 
medlemssidor på hemsidan, styrelsens 
arbetssätt. Aktuellt just nu är förbätt-
ring av hemsidan för att underlätta för 
medlemmarna att hämta information 
och även koppla detta till medlemsre-
gistret och medlemsavgiften.

Ekonomi
Föreningens ekonomi redovisas separat. 

Medlemmar
Det finns omkring sextonhundra  hus- 
håll i Norra Ängby. Drygt elvahundra 
av dem – cirka sjuttio procent – är 
medlemmar i trädgårdsstadsföreningen. 
Vårt medlemsregister sköts av Sven 
Rygart. 

Medlemskort 
Medlemskort har som tidigare funnits 
att hämta hos Fjelkners fastighetsmäk-
leri vid Ängby torg. Medlemskortet 
behövs när man deltar i någon av de 
aktiviteter, där vi tar ut en högre avgift 
av icke medlemmar.

Tidning
Norra Ängby Tidning har under sitt 
trettiofjärde år som vanligt utkom-
mit med fyra nummer. Redaktionens 
strävan är att söka belysa stort som 
smått, viktigt som vardagligt, i det som 
sker i och omkring Norra Ängby. Vi 
vill också få flera att bidra med inlägg 
och artiklar för att på så sätt aktivera 
medlemmarna och samtidigt kunna 
erbjuda en så omväxlande och intres-
sant läsning som möjligt.  

Redaktionen har bestått av Lars 
Lund och Elisabet Engdal Linder. 
Från NÄT 1/13 ingår Rolf Olsson 
i redaktionen. Redaktörsposten har 
varit vakant. Nalle Remnelius har som 
tidigare svarat för layout och kontakter 
med tryckeriet.

Tidningen delas numera även ut 
till näringsidkare, skolor och daghem 
i området. Den skickas också till 
muséer och våra grannföreningar. Att 
tidningen uppskattas visar det ökade 
antalet prenumeranter utanför Norra 

Ängby.
Hemsida

Hemsidan www.norra-angby.se 
uppdateras fortlöpande med aktuell in-
formation av Thomas Fagerholm. Det 
som läggs upp på hemsidan kan vara 
aktuella eller kommande begivenheter 
eller andra aktiviteter av olika slag samt 
informativa artiklar om exempelvis 
parkeringsregler och bygglov. Där finns 
även de senaste årens tidningsnummer 
och skrivelser som föreningen avgivit i 
olika sammanhang. 

Nyhetsmail
På hemsidan kan man prenumerera på 
medlemsmejl i form av nyhetsbrev, som 
utges en gång i månaden. Nyhetsbrevet 
produceras och distibueras av Thomas 
Fagerholm. Styrelsen uppskattar denna 
möjlighet till snabb kontakt med med-
lemmarna och ser gärna att så många 
som möjligt ansluter sig. 

Förråd
Föreningen hyr ett vindsrum på Ängby 
Slott för förvaring av arkiv och mate-
rial. Vi har inskaffat hyllor och återställt 
rummet efter 2010 års vattenskada.
Föreningens stegar, vältar och annan 
utrustning för uthyrning förvaras hos 
olika medlemmar.

Kulturmiljögruppen
Kulturmiljögruppen, som är en del av 
Trädgårdsstadsföreningen, bildades 
2007. Gruppen vill sprida kunskap 
om riksintresset och värna om Norra 
Ängbys unika karaktär, med utgångs-
punkt ifrån ursprunglig gatubild, 
trädgårdar och byggnader. På hemsidan 
finns information som gruppen samlat, 
värderat och dokumenterat och under 
året har hemsidan vidareutvecklats och 
kompletterats.

Gruppen har under året bestått 
av sju personer, som träffats var sjätte 
vecka. Kulturmiljögruppen bevakar 
nybyggnadsplaner i och i närheten av 
Norra Ängby och förbereder Träd-
gårdsstadsföreningens korrespondens 

med myndigheter i dessa ärenden. I 
mars 2013 planeras en temakväll »När 
krävs bygglov i Norra Ängby« med 
experter från Stadsbyggnadskontoret 
och Stadsmuseet.

Till årsmötet i mars 2012 bjöd 
gruppen in Stephan Fickler, Bygg-
nadsvårdsföreningen, för att för Norra 
Ängbyborna presentera Byggnads-
vårdsföreningens engagemang och 
den nyligen utkomna Energiboken. 
Detta var ett mycket uppskattat inslag 
och tydliggjorde synergierna mellan 
Byggnadsvårdsföreningens och Träd-
gårdsstadsföreningens intressen. 
Trädgårdsstadsföreningen har under 
året blivit medlem i Byggnadsvårdsför-
eningen.

Gruppen kan nås under e-post-
adressen nat.kulturmil@gmail.com 
dit medlemmar kan ställa frågor eller 
lämna synpunkter. Gruppen har fortlö-
pande bidragit med artiklar och inslag i 
Norra Ängby Tidning, t ex information 
om fasadfärgsättning, energihushåll-
ning, källmaterial till Norra Ängbys 
historia och byggprojekt i närområdet.

Under året har kulturmiljögruppen 
på initiativ av Sven Rygart genomfört 
ett projekt att återskapa emaljerade hus-
nummerskyltar och låta tillverka dem. 
I samarbete med Falu Emaljskyltar har 
gruppen med hjälp av gamla num-
merskyltar låtit ta fram ett teckensnitt 
som är så gott som identiskt med det 

ursprungliga. Under året har en sam-
lingsbeställning lagts hos Falu Emalj-
skyltar på uppdrag av våra medlemmar. 

Styrelsen hade i januari 2013 ett 
heldagsmöte då tidsmässiga möjligheter 
fanns att penetrera aktuella ärenden 
och även diskutera strategiska frågor 
om föreningens framtida arbete.

Underlag för diskussionen hade 
framtagits av Sven Rygart och Elisabet 
Engdal Linder. Föreningens mål och 
strategi sammanfattades i fem områ-
den: boendemiljö, aktiviteter för med-

Valborg på Snorreängen.
De nya husnummerskyltarna.

Gökottan i Judanskogen..

För den som vill pryda sin fasad med 
en ny husnummerskylt finns fortfa-
rande möjlighet att beställa direkt från 
tillverkaren. Denna möjlighet har även 
uppmärksammats av andra stockhol-
mare, bl a från boende i Södra Ängby.

Kulturmiljögruppen har även i år 
tipsat medlemmar om hur nyprodu-
cerade taklister och golvsocklar med 
originalprofilering kan införskaffas.

Norra Ängby Destillerade Äpplen
Tillverkning av äppelglögg från egen 
skörd skedde även 2012. Cirka 200 
flaskor producerades, som kostade 50 
kronor/flaskan. Den såldes på julmark-
naden, på torget och via hemsidan. 
Krister Bengtsson har ansvarat för 
detta. 
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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

Årsmöte
Årsmöte hölls 20 mars 2012 med ett 
trettiotal medlemmar närvarande. Mö-
tesordförande var Anna-Karin Ekholm. 
Efter mötet  höll Stephan Fickler ett 
uppskattat föredrag om Energiboken 
med tillfälle till frågor och diskussion.

Arkeologidagen 
Nils Ringstedt guidade en intresserad 
grupp till några av de många fornmin-
nena i Norra Ängby, bl a gravområdet 
vid Bällstavägen intill resterna av Björk-
lundstorpet.Vandringen fortsatte över 
på andra sidan Bällstavägen och upp i 
skogen där ett par tidigare inte kända 
fornlämningar upptäckte.

na åter en fin och stämningsfull ljusfest. 
Trädgårdstadsföreningen bidrog som 
vanligt med anslag till marschallkost-
naden och hade även välbesökt korvför-
säljning. 

Äppelsöndag 
Hölls som vanligt på slottet i månads-
skiftet september - oktober. Musteriet 
och pomologerna deltog, vilket var 
mycket uppskattat. Äpplen samlades in 
för årets glöggtillverkning. Föreningen 
hade försäljning bl a av våra jubileums-
böcker och, som vanligt, korv med 
bröd.

riskerna och informationen är viktig 
för att motivera våra medlemmar till 
kloka åtgärder. Föreningens nyhets-
brev och hemsidan är de sätt vi sprider 

gar att finansiera patrullverksamheten.
Störst bland finansiärer är stadsdels-

förvaltningen och trädgårdsstadsför-
eningarna i Bromma inkl vår förening.  
Bidraget uppgår till omkring 7 kr per 
medlem.De flesta aktiva deltagarna 
kommer från vårt område, men patrul-
lerar i hela Bromma. Hela konceptet är 
en vidareutveckling av grannsamver-
kan. Se www.grannstodbromma.se

Övrigt
Föreningen representeras av Anna-
Karin Ekholm i styrelsen för Stiftelsen 
Hemvärnsgården Norra Ängby, som 
förvaltar Ängby Slott. Föreningen 
har två platser i stiftelsens styrelse, för 
närvarande är det bara en plats tillsatt. 
Stiftelsen drivs av Västerorts Hemvärn 
och Bromma lottakår. 

Stipendium
Styrelsen beslutade att ge ut ett sti-
pendium till unga ledare inom Ängby 
IF. Två stipendium om 1000:- vardera 

secondhandförsäljningen i Bromma 
skolan ordnade föreningen kaffeserve-
ring.

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

Föreningen är medsponsor till Val-
borgsfirandet på Snorreängen.

På promenad längs Beckombergavägen.

Nisse - vår initierade arkeologiciceron!

Slutord
 För styrelsen har verksamhetssåret 
varit fyllt av projekt och evenemang 
som varit intressanta, spännande och 
roliga – men arbetskrävande.

Vi inser att föreningen behöver fler 
aktiva för att kunna behålla och helst 
vidareutveckla den nuvarande verksam-
heten. Vi behöver vara fler aktiva såväl i 
styrelse som vid våra evenemang. Tveka 
därför inte att höra av dig om du vill 
vara med och utveckla föreningen och 
dess aktiviteter. 
• Anna-Karin Ekholm
• Carola Bengtsson
• Lars Lund
• Elisabeth Engdahl Linder
• Hans Erik Jonsson
• Sven Rygart
• Thomas Fagerholm

Midsommar i Björklunds hage.

Grannstöd i Bromma 
Den trygghetsskapande patrullverk-
samheten står sedan första april på egna 
ben sedan Folksam dragit sig ur det 
finansiella ansvaret. Föreningen Grann-
stöd Bromma har lyckats finna andra vä-

Engagerade årsmötesbesökare.

Gökotta
En tidig majmorgon ledde Bertil 
Högström promenaden runt Judarn 
och Kyrksjön. Många fåglar och ännu 
fler läten identifierades. En återkom-
mande och mycket uppskattad aktivi-
tet.

Midsommarfirande
Midsommar firades som vanligt i 
Björklunds hage med klädning och 
resning av stången samt dans runt 
densamma under ledning av Bromma 
Folkdansgille. 4H skötte caféet. För-
eningen ordnade lotteri för barn och 
vuxna med många fina vinster, bl a 
grill, grillbestick, kokbok. Parken var 
som vanligt full med barn och unga 
från Norra Ängby och närliggande 
områden. Detta är vårt mest upp-
skattade evenemang som samlar stor 
publik, men också kräver stora funk-
tionärsinsatser.

Torgfest
I år har Torgfest och Ängbylopp inte 
anordnats. Vi hoppas få möjlighet att 
återuppta traditionen under 2013.

Ljusfest runt Kyrksjön  
En lördagkväll i september, när mörk-
ret sänkt sig, arrangerade Mälarscouter-

Inbrott i Norra Ängby!

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

Ängbystafest 
Ängbystafesten är en återkommande ak-
tivitet i februari, då deltagarna lagar och 
bjuder på mat hemma och blir bjudna 
på mat hos andra och därigenom under 
trevliga former får möjlighet att träffa 
nya människor. Kvällen avslutades på 
Astoria. Johan Forsblad är initiativta-
gare. 

Grannsamverkan 
Vi har i genomsnitt drabbats av sexton 
inbrott per år, men de senaste två åren 
fördubblades det till 32 per år. Grann-
samverkan har betydelse för att minska 

kommer att delas ut årligen i fem år. 
Uppvaktningen skedde i samband med 
ÄIF:s 80-års jubileum.

Föreningen deltog med informa-
tionsbord vid Ängby Torgs julmark-
nad och secondhandförsäljning. Vid 

Glada pensionärer patrullerar i närområdet.

Hemgjort i Norra Ängby!
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kunskapen på. Vår närpolis förser oss 
med information som Hans Erik Jons-
son lägger ut i nyhetsbreven och på 
hemsidan. 

Verksamhetsberättelsen, forts:
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Tillgångar   
Kassa 1 712,00 1 712,00 2 243,59 7 210,68
Plusgiro 18 443,58 53 355,13 229 748,03 176 352,19
Bankkonto 341 755,59 272 190,24 117 683,84 117 033,84
Summa tillgångar  361 911,17 327 257,37 349 675,46 300 596,71

Skulder och eget kapital   
Tidigare års ackumulerade vinster  327 257,37 349 675,46 300 596,71 275 453,30
Årets resultat 34 653,80 -22 418,09 49 078,75 25 143,41
Summa skulder och eget kapital 361 911,17 327 257,37 349 675,46 300 596,71

 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Balansräkning 31 dec 2012
Jämfört med tidigare år:

Ekonomisk redovisning jan - dec 2012, jämfört med budget och tidigare år:

Resultaträkning 2012 + budget 2013
 Benämning Budgetförslag 2013 Utfall 2012 Budget 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 
  Intäkter  Kostnader Intäkter  Kostnader Intäkter  Kostnader Intäkter  Kostnader Intäkter  Kostnader

Medlemsavgifter1 165 000    166 649   165 000 170 320  165 550 
Annonsintäkter 
prenumerationer2 200 000   188 825   200 000  223 900  220 875 -64 000
Tidningstryck,
redigering, mm  -230 000   -235 930   -230 000   -240 150   -198 750
Nettokostnad   -30 000  -47 105   -30 000   -16 250   -41 875
Torgfest/Barndag3 3 000     -7 000   2 000  -7 000 2 400 -1 830   -11 827
Midsommar 4 000 -5 000 4 954  -5 499  2 000  -5 000  3 035 -3 953  5 145 -8 811
Äppelsöndag 4 000  -6 000  4 323  -6 223  2 000  -5 000  1 797 -4 227  2 639 -5 249
Pubkvällar            
Kurser och föredrag         650 -382.30
Kulturevenemang4  -15 000     -4 234   -20 000   -29 050 
Div aktiviteter5 8 000  -8 000  7 267  -5 568  16 000  -20 000  18 041 -18 285  2 467 -9 629 
Evenemang med
andra föreningar6 5 000  -12 000 6 384  -10 367  1 000  -6 000  2 014 -6 643  -4 500 
Jubileum/medlemsfest  -10 000      10 000 -71 664   
S:a evenemang  -39 000   -8 963   -40 000   -98 365   -29 497 
Försäljning/
Inköp böcker  3 000   2 720   6 000  -500  10 390 -20 000 1 850 
Glögg 10 000  -16 0007 7 650  -685  10 000  -8 000  11 020 -16 580  5 150 -2 052 
NÄ Destil. Äpplen          
»Fornminnesvård«  -3 000     -3 000     -1 600
Husnummerskyltar8 500  22 820 -26 491   -2 500     
Inköp av prylar
för uthyrning  -4 000     -4 000   -385  -2 938
S:a projekt  -9 500  6 014    -2 000   -15 555  410  
Hemsidan  -33 0009  -2 775   -10 000   -3 228  10 500 -2 635 
N Ängbybroschyr       1 000  3 000 -6 000
Kalender och andra
medlemsförmåner  -40 00010  -45 411   -48 000   -29 441  -8 400
Medlemsbrev  -10 00011  -13 456   -10 000   -8 238  -11700
Affischering  -10 000   -7 110   -10 000   -10 372  -16 427
Grannsamverkan  -8 00012  -7 462   -4 000   -1 000  
S:a medlemsinfo  -101 000   -76 214   -82 000   -51 279   -31 662 
Års- o medlemsmöten  -2 000   -762   -4 000   -3 328   -711 
Funktionärsuppmuntran  -15 000   -7 222   -9 000   -6 578   -7 853 
Kontorsomkostnader  -3 000    -1 706   -4 000   -3 175   
Bankintäkter o
-kostnader 5 500  -1 000   7 565  -998  4 000  -1 000  4 506 -1 019  650 
-823 
S:a administration  -15 500   -3 123   -14 000   -9 593   -8 737 
Övriga intäkter  2 01213 2 451     3 301   
Övr kostnader  -5 000   -5 055   -5 000   -4 998   -5 110 
Summa intäkter/
kostnader 408 000 -443 000  421 609  -386 955  408 000  -416 000  461 725  -484 143  418 476  -369 397 
»Årets resultat (över-
skott om positivt)«  -35 000  34 654    -8 000   -22 418  49 079

1 Bibehållen medlemsavgift 150 kr/år
2 Annonsintäkterna har eg inte gått ner 2012
3 Bl a Norra Ängby-loppet
4 Ambition att utöka utbudet
5 Björkanfika, mm
6 Nytt: ÄIF stipendium
7  Sen faktura från Norrtälje Brenneri
8 Typsnitt framtaget
9 Omarbetad hemsida med interaktivitet 
10 Utfall 2012 avser kalendrar för två år
11 Tryck av brev och kuvert
12 Även grannstödsbilen
13 Återbetald prelskatt

 

  

Köp 2 betala för 1 
Gäller på Gardens portions take-away till den 
27/3-2013 vid inlämnande av denna kupong. 

www.gardenbistro.se 
            08-208896 

 

Förslag till verksamhetsplan 2013

Revisionsberättelse 2012
Efter verkställd granskning av 

Norra Ängby Trädgårdsstads-
förenings räkenskaper och sty-

relsens förvaltning för verksamhetsåret 1 
januari – 31 december 2012, får under-
tecknade, av årsmötet utsedda revisorer, 
avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat kassörens redogö-
relse av föreningens räkenskaper och 
funnit dessa förda med mycket god 
ordning. Resultat och balansräkningar 
ger en rättvisande bild av föreningens 
resultat och ställning.

Styrelsens ledamöter har enligt 

vår mening inte handlat i strid med 
föreningens stadgar. Vi tillstyrker att 
årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet 
för det gångna årets förvaltning.
Bromma 2013-03-01
• Lars-Göran Gabrielsson
• Kenneth Sahlin

April 2013 – mars 2014:

Medlemmar
• Bibehålla anslutningsgraden och  
 medlemsavgift
• Aktivt leta upp nyinflyttade för att  
 hälsa välkommen, visa vad fören- 
 ingen står för och värva en ny med 
 lem, samt på sikt bredda basen av  
 aktiva i föreningen
• Fortsätta att utöka antalet aktiva i  
 föreningen, så att vi kan erbjuda mer  
 till våra medlemmar

Medlemsinformation
• Tidning, 4 nummer per år, utöka  
 redaktionskommittén
• Hemsida kontinuerligt uppdaterad,  
 göra en mina sidor – endast för  
 medlemmar
• Medlemsmejl, skickas ca tio ggr/år
• Medlemsbrev, i samband med att  
 faktura delas ut
• Norra Ängby-kalender
• Säkra föreningens elektroniska arkiv  

 bl. fotoarkiv
NÄT och omvärlden

• Aktivt bevaka kommunens beslut  
 som har bäring på Norra Ängby, t ex  
 byggplaner i vårt närområde.
• Mer aktivt söka samarbete med  
 föreningar med gemensamma intres- 
 sen i vår närhet, med syfte att bredda  
 vårt utbud till medlemmarna
• Grannsamverkan med syfte att  
 förhindra brott i vårt område. Fort- 
 satt engagemang i samma omfatt- 
 ning som 2012.
• Projekt Forminnesvård 

Egna evenemang
• Gökotta. Familjeaktivitet i maj.
• Traditionellt midsommarfirande  
 i Björklunds hage. Familjeak- 
 tivitet
• Barnens dag på torget /torgfest i  
 augusti. Barn och familjeaktivitet.
• Äppelsöndag i sep/okt. Artbestäm 

 ning av äpplen, insamling till »cal- 
 van«. Familjeaktivitet, musteri  
• Julmarknad på slottet. Visa upp  
 föreningen, en familjeaktivitet
• Ängbystafesten, Johan Forssblad 
• Fönsterrenoveringskurs? (kultur- 
 miljögruppen)
• Trädgårdskurs el utflykt (kultur-
mil- 
 jögruppen)
• Funktionärsmiddag
• Projekt Engiaby glögg

Deltagande i andra 
föreningars evenemang

• Cafe Björklunds hage. Visa upp för- 
 eningen. Nå boende några lördagar  
 vintertid och hålla Björkan vid liv.
• Ljusfest runt kyrksjön. Mälarscou- 
 terna
• 4H: Samarbeta? Sponsra?
• Valborgsmässoafton, sponsra  
 Mälarscouterna på Snorreängen •
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Trafiken vid Norra Ängby skola
Rapport om Trafikkontorets enkät med preliminärt förslag till åtgärder:

energiisolerar  bullerdämpar  renoverar 
fönster

iwa21 AB Stenhammarsvägen 13, 168 58 Bromma  Telefon 08-21 36 21  Fax 08-7600 322  www.iwa21.se  info@iwa21.se

Byt inte fönster!  
Vi bygger istället om och renoverar de 
du redan har!
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VÅRA BÄSTA

Byt inte fönster! Vi bygger om till 
moderna energieffektiva fönster med 
våra egna montage iwa-FastTM, iwa-
STTM, iwa-SDTM och iwa-montagetTM.  
 Vår lösning är anpassad till just dina 
förhållanden. Du minskar din energi-
kostnad med minst 12 %  samtidigt 
som boendekomforten förbättras  
märkbart. Du blir av med kallras från 
fönstren, känslan av att det är ruggigt 
och kallt försvinner helt. Dessutom 
reduceras utifrån kommande buller 

med minst hälften med de fl esta av 
montagen.
 Våra montagemetoder är ofta dess-
utom mer energieffektiva än att byta 
till helt nya 3-glasfönster. MEN till en 
bråkdel av priset. Våra isolerrutor är 
alltid fabriksbyggda och skräddar-
sydda. 
 Du behåller även husets karaktär 
när du väljer  att bygga om och reno-
vera, istället för att montera in prefa-
bricerade 3-glas fönster. Första vintern vi hade huset drog det jättekallt från fönst-

ren. Vi var tvungna att klä på vår lille Hugo tjocka tröjor för 

att han inte skulle frysa. Energiförbrukningen var för hög 

och fl ygplatsen i närheten störde oss.

 iwa21 byggde om våra fönster, balkong- och altandörrar 

utan att ändra på husets ursprungliga karaktär. Till och 

med våra blyinfattade fönster kunde de bygga om till mo-

derna 3-glasare0. Det hela blev klart billigare än att byta 

ut fönstren mot nya. iwa21 löste våra problem.  

  Gör som vi, bygg om dina fönster. 

 Anna & Christian Ireby

Ps vi har fram till idag byggt om & renoverat fönster hos ett 10-tal 
medlemmar i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening. Kontakta oss så 
ser vi till att du får besöka någon av dina grannar för att se hur 
det blev i deras hus.

Trafikkontoret genomförde i slutet 
av höstterminen 2012 en skift-
lig enkät, där alla elever i skolan 
med hjälp av föräldrar ombads 
svara skriftligt på vilket färdsätt 
man använder till skolan, rita in 
färdvägen på en karta och med 
rött ange riskabla ställen utefter 
skolvägen.

Vid ett möte nyligen på skolan 
redogjorde Trafikkontorets 
representant, Åsa Lindgren, 

för resultatet av enkäten och även för 
det åtgärdsförslag som ett trafikpla-
nerinsgföretag tagit fram på uppdrag av 
Trafikkontoret. 

Svarsfrekvensen var nästan 70 
procent, vilket enligt Trafikkontoret 
är en relativt hög siffra. Av dem som 
angav 77 procent att de går, cyklar eller 
åker sparkcykel till skolan, medan 23 
procent skjutsades till skolan med bil. I 

den yngsta klassen, sex-års, kom nästan 
hälften med bil, i den äldsta, åk 5, 
endast två procent.

Som riskabla platser angavs
• Ängby torg
• Vultejusvägen utanför skolan
• Vultejusvägens korsningar vid Vass- 
 vägen och Spångavägen
• Bällstavägens korsningar med Beck- 
 ombergavägen och Sävevägen
• Beckombergavägens korsningar  
 med Bureusvägen och Liljegrens- 
 vägen.

Säkrare trafik!
I enkätsvaren lämnades många förslag 
till hur säkrare trafik skulle kunna 
uppnås, t ex:
• Färre bilar
• Säkrare och fler övergångsställen  
 med trafikljus
• Få fler att gå till skolan
• Få ned bilarnas hastighet runt skolan
• Avlämningsplatser en bit från skolan 

I sin sammanfattning påpekar 
Trafikkontoret att man »fokuserar och 
prioriterar de som går och cyklar till 
skolan..., ibland på biltrafikens bekost-
nad. Eftersom 95 procent av eleverna 
bor inom två km, finns mycket stor 
potential för att få fler att gå och cykla 
till skolan. Många av de yngre eleverna 
skulle vilja gå till skolan, tillsammans 
med sina kompisar, t ex i en vandrande 
skolbuss.«  För de föräldrar som skjut-
sar sina barn »finns två mycket lämpliga 
avlämningsplatser vid idrottsplatsen 
och Ängby torg.«

Förslag till åtgärder
Trafikkontoret hade uppdragit åt ett 
trafikplaneringsföretag att utarbeta 
förslag till trafiktekniska åtgärder med 
utgångspunkt dels från enkätresultatet, 
dels från observationer på plats. Här 
följer en sammanfattning av de före-
slagna åtgärderna, dock med reservatio-
nen att Trafikkontoret inte har hunnit 

Genomgripande trafiktekniska förändringar planeras på gatorna kring Norra Ängby skola för att ge ökad trafiksäkerhet.
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ta egen ställning till förslagen: 
• Avlämningsställen föreslås vid IP  
 på Kyrksjösidan och vid södra delen  
 av Ängby torg
• Beckombergavägen vid torget:  
 Övergångsställen höjs till trottoar- 
 nivå – »platågupp«
• Vultejusvägen: infarten mot sko- 
 lan från båda hållen markeras med  
 en cirka meterhög trafikskylt  
 bestående av två stolpar förbundna  
 med halvcirkelformad överdel i  
 vilken Varning-barn-skylten och  
 tilläggsskylten Skola är monterade.  
 Efter skylten följer fem rader stor- 
 gatsten, lagda tvärs över och i nivå  
 med gatan. Tanken är att däcksbull- 
 ret vid passagen skall medföra dels  
 att man lättar på gasen dels blir  
 mer uppmärksam

•  Flera målningar i gatan »Skola 30« 
•  Ungefär i höjd med skolklockan  
 görs en midja med övergångsställe 
 upphöjt till trottoarnivå och fyra  
 pollare
•  Vid IP görs en motsvarande midja  
 avgränsad av fyra pollare samt fem 
 rader storgatsten
•  På Bureusvägen görs »genomgåen- 
 de gång- och cykelbana« – ett över 
 gångsställe upphöjt till trottoarnivå 
 Fordonstrafik till och från Bureus- 
 vägen måste alltså passera gång- 
 banan, inte som nu då gående måste 
 passera bilvägen
•  Peringskiöldsvägen får midja och  
 gupp ungefär mitt för skolan och  
 daghemet för att skydda de elever  
 som sneddar genom skogen från  
 avlämningsplatsen vid IP

•  Stoppförbud införs på Stobeusvägen  
 vid kurvan mot Peringskiöldsvägen 
•  Cykelbana anläggs där plats finns, i  
 övrigt markeras cykelbanan med  
 målning

Gynnsamma effekter
Man kan vänta sig gynnsamma se-
kundära effekter av åtgärderna i form 
av minskad medelhastighet och att 
genomfartstrafiken från Ängbyplan till 
Spångavägen och omvänt kommer att 
minska.

I förslaget nämns inget om eventu-
ella åtgärder vid Bällstavägen/Run- 
stensplan eller Spångavägen/Vultejus-
vägen.

Medel  finns för arbetena, som 
eventuellt kommer att kunna utföras 
redan i sommar, annars under hösten. 
• Lars Lund och Johan Schaeffer
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På besök i Ängby - varför?

ETABL. 1922

Vi kan byggvaror! 

»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.

Storbritaniens mäktigaste kvinna – The Queen:

Jo, du ser rätt på bilden. Det är 
Drottning Elisabeth II som kliver 
ut ur ett litet ängbyhus. Närmare 
bestämt på Anundsvägen 49, den 
9 juni 1956.

Drottning Elisabeth II kröntes 
till drottning 1952. Hon var 
bara 26 år gammal när hon 

utsågs till drottning för det brittiska 
imperiet. Hon var 30 år gammal och 
hade suttit på tronen i fyra år när hon 
gjorde sitt första statsbesök i Sverige i 
juni 1956.

Inför statsbesöket hade hon önskat 
att få se ett typiskt svenskt hem. Det 
hus som utvaldes tillhörde familjen 
Larsson, Karl-Oskar med hustru Elvy 
och sonen Hans på Anundsvägen 49 i 
Norra Ängby.

För att få lite mer detaljer från 
besöket har jag tagit kontakt med 
Britt Ullestad som fortfarande bor på 
Anundsvägen. Där har hon bott som 

liten och som 
vuxen sedan 
1988.

Britt var 
bara sex år 
gammal vid 
statsbesöket 
och familjen 
bodde då på 
Holmgårdsvä-
gen. Hennes 

äldre bror Björn kastade sig på cykeln 
och tog kameran för att titta och helst 
fotografera drottningen.1 

1 Björns bild på drottningen finns återgiven 
i Norra Ängbys 75-årsjubileumsbok, 2006.

Besöket var en stor 
händelse i Norra Ängby.

Alla barn fick ledigt från skolan. Huset 
på Anundsvägen målades om. Fru Elvy 
Larsson hade för det celebra tillfället 
inköpt juice för att kunna bjuda drott-
ningen. Alla Ängbybor var uppsträckta 
och uppklädda.

Så kom hon, Elisabeth II, kl 11.00 
den 9 juni 1956 till det nymålade och 
fejade huset på Anundsvägen. Den 
svarta bilen med ekipaget stannade 
och drottningen och dåvarande Kung 
Gustav VI Adolf klev ur för att gå in i 
det lilla huset.

Då händer det 
som inte får hända

Dörren blåser igen och går inte att 
öppna. Hade den gått i baklås? Stor 
förskräckelse utbröt, sonen Hans 

springer runt för att 
via altanen ta sig in 
och öppna. Det löser 
sig snabbt, dörren går 
att öppna. Drott-
ningen går runt i 
huset och beskådar 
ett typiskt svensk hem 
på 1950-talet. Någon 
juice kan drottningen 
inte ta emot – tro-
ligen av säkerhets-
skäl. Elvy Larssons 
förberedelse, med 
juice som var ovan-
ligt på vid den här 
tiden, hade skett helt i 
onödan.

Så skriver drott-
ningen sitt namn i 
gästboken och hastar 
vidare till nästa punkt 
på dagordningen. 
Hon stannar bilen en 
kort stund vid de flerfärgade radhu-
sen i trä längre upp på Anundsvägen. 

Kanske är radhu-
sen mer i hennes 
engelska smak, eller 
så var det den stora 
vackra blommande 
spireahäcken tvärs 
över gatan hon 
såg...

Denna fråga 
diskuterar gran-
narna på Anunds-
vägen fortfarande, 
säger Britt. Hon 
berättar också att 
det efteråt diskute-
rades fru Larssons 
inköp av juice, och 
vem som betalat 
ommålningen av 
huset, och så lite 
olika tolknngar om 
vad drottnngen 
egentligen tittade 
på.

Kung Gustav VI Adolf var med på 
besöket - men han hade ju inte riktigt 

Vill du se detta på film? Gå in på www.filmarkivet.se/sv/film/?movieid=567

samma status som »the Queen«.
Elisabeth II är still going strong

Efter 60 år på tronen är hon nyligen 
utsedd till Storbritanniens mäktigaste 
kvinna. Så detta statsbesök i Norra 
Ängby får vi lägga till områdets histo-
riska storhet.

Vårt fina Norra Ängby, Stockholms 
största sammanhängande egnahems-
område, som både är kulturmärkt och 
ett område av riksintresse. Det är något 
att bevara för framtiden och väl värt 
nya stora statsbeök.
• Elisabet Engdahl Linder

Elizabeth II, född Elizabeth 
Alexandra Mary, 21 april 1926 

i Mayfair, 
London, är 
statsöverhu-

vud för sexton 
självständiga 

stater och deras 
besittningar, 
Engelska kyr-

kans överhuvud, 
samt Samväl-
dets symboliska 
överhuvud. Hon är bosatt i Stor-

britannien och är även drott-
ning av Antigua och Barbuda, 

Australien, Bahamas, Barbados, 
Belize, Grenada, Jamaica, Ka-
nada, Nya Zeeland, Papua Nya 
Guinea, Saint Christopher och 
Nevis, Saint Lucia, Saint Vin-
cent och Grenadinerna, Salo-

monöarna och Tuvalu.

Bygglovskväll
på Ängby slott!

Onsdagen den 13 mars kl. 19 till 21
Representanter från Stadsbyggnadskontoret och Stadsmuseet 
berättar vad som gäller i vår stadsdel, hur man söker bygglov

och svarar på våra frågor.
Före mötet, från ca halv sju är det mingel med kaffe och kaka.

Kvällen är gratis för föreningens medlemmar – medlemskap
kan ordnas på plats. Välkommen!



Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

14 15

Områden i Bromma av riksintresse för kulturmiljövården, del 1:

Riksantikvarieämbetets motiveringar
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Ängby Stekhus
Ät, drick och umgås! Känn vår grekiska värme, blandad med mycken kärlek!

Öppet alla dagar 11 - 22. Fredagar: karaoke 21 - 01.
Tips: Sju libanesiska förrätter, varmrätt, dessert när du abonnerar 

hela eller del av restaurangen. Ring 0706 29 63 01.
 Fullständiga rättigheter.

Välkomna hälsar Affe, till fd Lilla Riviera. Färjestadsvägen 8. Tel: 37 63 53.
Om Ängby Stekhus i Stockholm Nu startar KARAOKE på fredagar! Från och med fredag 22 februari kör vi igång med Karaoke! Varje fredag 21:00 - 01:00 
kan du komma och sjunga din favoritlåt hos oss! Nu har vi slagit upp portarna till vår nya restaurang! Ni är välkomna att äta, dricka och känna värme 
i våra nyrenoverade lokaler som har inslag från världens olika hörn. Restaurangen går i Grekisk stil med mycket kärlek! Nya ägare vid FD restaurang 
Astoria numera under namnet Ängby Stekhus välkomnar gamla och nya gäster. Vi har fullständiga rättigheter! Vi tänker satsa på olika arrangemang som 
levande musik och karaoke. Vi har 60 stycken bordsplatser om man vill kan man abonnera hela eller del av restaurangen. Vid abonnemang serverar vi 7 
stycken olika Libanesiska förrätter, naturligtvis varmrätt och efterrätt. Varmt Välkomna hälsar Affe
Vid intresse för abbonering ring 0706 29 63 01.

När tillbyggnader eller nybygg-
nader i Norra Ängby diskuteras 
hörs ofta argumentet: »Men Norra 
Ängby är av riksintresse, det 
måste man ta hänsyn till.« Vad är 
då riksintresse och vilka särskilda 
bestämmelser finns för ett sådant 
område?

R iksantikvarieämbetet är den 
myndighet som ansvarar för 
riksintressena. För närva-

rande finns över 1 700 i landet. Utöver 
byggnader eller samlingar av byggna-
der – som i Norra Ängby – är också 
ett flertal naturområden klassade som 
riksintressen.  Cirka 140 av riksintres-
sena ligger i Stockholms län. Så hör t ex 
Stockholms innerstad dit, liksom Väl-
lingby/Grimsta och – förstås – Skogs-
kyrkogården, som ju är ett världsarv.

I Stockholms kommun  finns elva 
områden av riksintresse, fyra av dem 
ligger i Bromma, vilka här presenteras 
med den motivering som Riksantikva-
rieämbetet anger.

NORRA ÄNGBy 
Norra Ängby egnahemsmiljö, ett stort 
och enhetligt »småstugeområde« pla-
nerat för arbetare, vilket visar stadens 
satsning på självbyggeri på 1930-talet, 
den bostadssociala politiken och en 
framsynt planering som utgick från de 
äldre kulturlämningarna på platsen.

Motivering
»Planeringen med enhetliga tomter, 
ett femtontal hustyper i sammanhållna 
grupper med enhetlig utformning. 
Husens placering utmed gatorna. De området inordnade Stora Ängby slott, 

med huvudbyggnad från 1690-talet 
och omgivande park, och det som park 
sparade järnåldersgravfältet.«

SÖDRA ÄNGBy
Södra Ängby, ett av norra Europas bästa 
exempel på största sammanhängande 
förortsmiljö med större, mycket enhet-
liga funkisvillor från 1930-talet avsedda 
för ett tjänstemannaskikt, utbyggt på 

initiativ av Stockholms stad och ett ut-
tryck för tidens arkitekturideal.

Motivering
»Planstrukturen med gator, tomter, 
byggnadernas placering och omgivande 
grönska. Gestaltningsmässiga värden 
hos de likartade, men inte helt identiska 
byggnaderna.«

OLOVSLuND 
Egnahemsmiljö från 1920-talets slut, 

som utgör ett av de första exemplen på 
den kommunala bostadspolitiken, som 
gick ut på att skapa »småstugeområ-
den« med själv-byggda hus för arbetare. 
En föregångare och förebild för många 
områden av likartad typ inom och 
utom landet. 

Motivering
»Planeringen med central park, enhet-
liga tomter, husens placering och sam-

manhållen gatumiljö. Husens enhetliga 
och tidstypiska utformning.«

ÅLSTENSGATAN 
Bostadsområde i form av funktiona-
listiskt radhusområde från 1932 - 33, 
som speglar den tidiga funktionalis-
mens gestaltningsmässiga och sociala 
idéer om bra bostäder till rimligt pris 
för vanliga människor.

Motivering
»Planeringen med sex grupper av snett 
förskjutna radhus med förgårdar och 
bakomliggande trädgårdar, på vardera 
sidan av den allékantade Ålstensgatan. 
Husens arkitektoniska utformning.«

Vad görs då 
för att bevara de speciella värden 

som finns i de riksintressanta 
miljöerna?

Så här skriver Riksantikvarieämbetet i 
sin broschyr Kulturmiljövårdens riksin-
tressen - i allas intresse:

»Kulturmiljövården behöver fung-
erande verktyg för att lyfta fram bety-
delsen av platsens kulturhistoria som en 
utgångspunkt i planeringen av framtida 
förändringar. Riksintressesystemet kan 
var ett sådant verktyg, men tillämp-
ningen av verktyget måste förbättras. 
Genom broschyren vill Riksantikvarie-
ämbetet bidra till ... att göra kulturmil-
jöns riksintressen kända och angelägna. 
Arbetet kommer att utmynna i en 
vägledning och utbldningsinsatser.« 

Broschyren, som är allmänt hållen, 
är inledningen till ett »tvåårigt projekt, 
riktat till politiker, tjänstemän och 
andra aktörer som arbetar med sam-
hällsplanering.«

Allmänna ordalag alltså. Låt oss 
hoppas att projektet kan leda till mer 
konkreta regler om vad som är tillåtet 
och inte tillåtet för oss boende i Norra 
Ängby för att underlätta för oss att t ex 
göra utbyggnader utan att äventyra den 
miljö som givit oss epitetet riksintresse.
• Lars Lund

Norra Ängby. Olovslund.

Ålstensgatan.Södra Ängby.

trädplanterade huvudgatorna. Det i 
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99
Lövbiff
Från ört- & kalkrika
marker på Gotland!
               00
            /kg
Max 2 paket per
hushåll!hushåll!

Ängby Torg
För oss som älskar mat 

Händelser i byn
Samlat av 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

GyNNA  VÅRA 
ANNONSÖRER!

Grannföreningar går ihop.
Eneby Trädgårdsstadsförening tog  
2012 initiativ till samgående med 
Bromma Kyrkas Villaägarförening, 
läser man  i den senare föreningens 
Informationsblad från november 2012. 
Föreningarnas styrelser  har samtyckt, 
»då föreningarna driver liknande frågor 
och verksamhet.« Samgåendet är dock 
ännu inte formellt klart.

På årsmötet i mars föreslås, till 
att börja med, en stadgeändring, 
som innebär att Eneby ingår i BKV:s 
upptagningsområde, meddelar BKV:s 
ordförande Per Blänning. Namnet 
»Bromma kyrkas villaägarförening« står 
kvar. •

Blomstermåla mögelsaneras
På det mögeldrabbade daghemmet 
Blomstermåla skall omfattande åtgär-
der vidtas för att komma tillrätta med 
möglet. Främst handlar det om förbätt-
rad ventilation enligt information från 
kommunen på det informationsmöte 
för föräldrar som hölls i början av de-
cember 2012.

Man kommer bl a att installera 
en luftrenare med partikelfilter och 

förbättra luftningen av krypgrunden. 
Byggnaden måste på sikt ersättas, riv-
ningslov har sökts, men en permanent 
lösning torde dröja två – tre år. •

Jätten Gluff-Gluff
Ett märkligt ekipage har befriat våra 
smala gator från breda och höga snö-
drivor. Snabbt gick det, en och annan 
häck och buske fick sig väl en törn, men 

fint blev det. Lastbilarna gick i skyttel-
trafik för att lasta av snön någonstans, 
var veta vi icke, kanske vid flygfältet, 
kanske på fotbollsplanen mitt emot 
infarten till Söderberga .•

En gammal karta
På en officiell stockholmskarta från 
1934, uppmätt några år tidigare, har 
Norra Ängby börjat bebyggas. Intres-
sant är planer som inte blev av. Så 
tänkte man sig exempelvis bebyggelse 
på en förlängd Möjbroväg som  skulle 
dras i en båge parallellt med Runsavä-
gen fram till Beckombergavägen, just 
där det planerade daghemmet kommer 
att byggas.

Man planerade även en väg på nuva-
rande Tempusområdet mellan Beck-
ombergavägen och Bergslagsvägen upp 
mot berget, också där med ett tiotal 
hus på vardera sidan.

Gatunamnen känner man inte 

alltid igen: Islandstorget heter Äng-
byplan, nuvarande Blackebergsvägen 
heter Färjestadsvägen, Vultejusvägen 
fortsätter på andra sidan Ängbyvägen, 
som Bergslagsvägen då hette, ned mot 
Ängbybadet. Kristallklart?! •

Byggtrafik från Beckomberga,
etapp 3.

Trafikkontoret gav tillstånd till en 
tillfällig utfart för all byggtrafik från 
bygget, som kommer igång inom kort, 
troligen i början av mars. Den tillfälliga 
vägen, som enbart är till för byggtrafik, 
går från södra grindstugan och myn-
nar på Bällstavägen mitt för Vassvägen, 
något tiotal meter norr om busshåll-
platsen.

Här kommer byggtrafiken till och från den fortsatt exploateringen av sjukhusområdet
att ledas ut på Bällstavägen. mitt för Vassvägen.

Med stor skicklighet och exakt precision manövreras snöbortforslarekipagen
på Badelundavägen.

När detta skrivs är vägen svårt 
uppgrävd av ledningarbeten. Den 
skall dock kunna börja befaras inom 
kort, enligt byggbolagets informatör. 
Allt till glädje för boende på Beckom-
bergavägen mellan grindstugan och 
Runstenplan, som slipper den tunga 
byggtrafiken. •
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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

Beskärning Anläggning Trädfällning
Gräsvård & klippning

Kjäll Sigemo utför 
de trädgårdssysslor du inte 

har tid, lust eller 
kunskap om. 

Ring Kjäll: 070-558 73 35 
eller maila: 

kjall.sigemo@telia.com

Jag blev uppringd av två ängbybor 
som ville berätta vad de varit med 
om. Deras avsikt var att i Grann-
samverkans goda anda dela med 
sig av vad de lärt sig sedan tors-
dagen. Som ni förstår handlade 
det om inbrott. 

Bägge gärningsmännen valde 
fönstervägen. I det ena fal-
let skedde påhälsningen mitt i 

natten och det är ovanligt. Där fanns 
fönsterlås. I det andra fallet saknades 
lås och det skedde under arbetstid på 
en vardag vilket är det vanligaste.

Med fönsterlås
Fönstret sprack så det hördes och 
väckte familjen. Men fönsterbågen höll 
och tack vare det enkla hänglåset räd-
dades familjen från inbrottet. Detta lås 
klassas inte som godkänt men det visste 
inte tjuven. Ett »godkänt« lås ligger i 
prisklassen 300 – 600 kr för varje halva 
av fönstret och det kostar knappast det 
här hänglåset!

En ännu billigare variant jag sett i 
Ängby är två öglor fastskruvade i karm 
och båge, säkrade med en bult och 
mutter men det är ju knöligt när det 
blir dags för fönstertvätt. Kostnad 10 
kr/ fönsterhalva plus arbete förstås.

utan fönsterlås
Utan fönsterlås kan det i slutändan 
bli mycket dyrare än om du förser alla 
fönster med godkända lås.

I det andra fallet bröts det nya och 
fina fönstret upp med en vanlig skruv-
mejsel. Du ser »fönsterlåset« i delar här 
- så det är inte att lita på. 

Två viktiga samtal kom i lördags!
Glaset höll och fönstret kunde 

öppnas. Gärningsmannen kunde 
klättra in utan att göra sig illa på 
trasigt glas och hämta vad han ville i 
huset. Det vill vi alla slippa.

Sammanfattning
Jag skulle råda till ett besök hos lås-
smeden och be om kostnadsförslag på 
en uppgradering av ditt skalskydd. Du 
får gärna kontakta mig för tips eller gå 
in på grannsams.se där jag samlat en 
del erfarenheter. 
• Hans Erik Jonsson
www.grannsams.se

Ej godkänt – men stoppade tjuven ändå! Föregångaren till dagens fönsterlås – skruvöglor, bult och mutter.

Haken höll inte när fönsterbågen bröts upp med skruvmejseln.
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GyNNA VÅRA 
ANNONSÖRER!
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Genom Föräldraföreningen:
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Just nu händer det mycket inom 
Norra Ängby Skolors Föräldraför-
ening. Vi  engagerar oss i flera 
viktiga frågor, t ex trafiken runt 
skolan, skol- och utbildningsfrå-
gor, introduktion av nya barn och 
föräldrar.

Vi bjuder in dig att, som för-
älder, komma med dina åsikter 
och bidra med ditt engage-

mang. Vi vill aktivt arbeta för att göra 
skolan till en fantastisk plats för våra 
barn. Din röst behövs. Så gå med i 
Föräldraföreningen.

Detta är våra huvudfrågor
• Att engagera klassföräldrar och få  
 med tdessa i föreningens arbete
• Att fortsätta samrådet kring Trafik 
 kontorets utredning om skoltrafiken  

 och förslaget till lösning, som be 
 skrivs på annan plats i tidningen
• Att med rektor och skolledning  
 diskutera skolarbetets och fritids- 
 verksamhetens innehåll
• Att följa i planeringen av återinfö- 
 randet av årskurs 6 från ht 2013
• Att tillsammans med Södra Ängby  
 skolas Föräldaförening anordna  
 cykelbytardag söndagen 21 april i 
 Ljushallen, Södra Ängby skola

Bli medlem
Ju fler förädrar som är med i vår för-
ening, ju bättre blir vår röst hörd. Så 
bli medlem, om du inte redan är det. 
Kanske vill du kanalisera ditt engage-
mang genom att arbeta i styrelsen?  Du 
finner våra kontaktuppgifter på angby-
webben.se. 
• Föräldraföreningen 

Gör din röst hörd

Föräldraföreningarna i Norra Ängby skolor och Södra Ängby har inlett ett samarbete kring gemensamma frågor.
Kring bordet se fr v Magnus Wallén, Kirsi Näränen Olsson, Lars Westman (skymd), Claes Granath, Elisabeth Brandt, Karin Wallmark, 

Peter Åström, Mattias Rydstedt, Carola Egnell och Annika Lassen.

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

 Norra Ängby skolor

Dags att så sina frön

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

När jag tänker på odlingssäsongen 
2012 känner jag doften av sol-
varma tomater och basilika. I 
somras lyckades jag äntligen och 
skörden blev riklig. Har du en bra 
södervägg tillgänglig så tveka 
inte. Här är mina tips.

Det är januari, solen börjar 
värma, dagarna blir längre. 
Fröleverantörerna börja 

skicka ut sin reklam som en påminnelse 
att nu är det dags att ta tag i somma-
rens blivande odlingar. Saker behöver 
förkultiveras. Jag har varit en ihärdig 
odlare i över 35 år. Jag kan dock inte 
påstå att jag lyckats särskilt bra under 
årens lopp, trots att vi har haft växthus 
i över 20 år, inte förrän i somras. 

Jag beställde nya tomatsorter på 
nätet förra våren. Jag lyckades bra med 
förkultiveringen trots sen start. Att 
under april-maj låta plantorna växa till 
sig i växthuset var en stor fördel. Regel-
bunden vattentillförsel och gödning 
gör susen. Dessutom behöver plantorna 
vila på natten i sval temperatur. Annars 
blir det långa och skrangliga.

Jag offrade ett gammalt persikoträd 
på söderväggen som bara gett ludna, 
tjockskaliga frukter. När det var dags 
för utplantering använde jag plante-
ringshinkar av typ självbevattning. Då 
klarar sig plantorna ~en vecka utan 
tillsyn. Uppbundna mot söderväggen 
var det nu bara att vänta tålmodigt.

Semesterperioden klarade plantorna 
tack vare kära, goda grannars tillsyn. 
Hur skulle man klara sig utan dem?

Under nästan 2,5 månader blev vi 
sedan lyckligen översköljda av tomater 
av tre olika sorter. Både tomater av van-
liga storleken och cocktailtomater dig-
nade röda från de kraftiga plantorna. 
Och märkligt nog var skörden från 
söderväggen avsevärt mycket bättre än 
den från växthuset.

Så nu kommer jag denna vecka att 
beställa sommarens skörd i fröform. 
Och några hinkar till fåtr nog rum vid 
väggen. Måste tänka över vad jag ska 
ha i växthuset, det blir nog kryddor för 
hela slanten.

Sist men inte minst
anekdoten om den lilla grodan.

Jag gick min vattningsrunda som 
vanligt och fyllde på vattenkannan från 
trädgårdskranen. En hastig blick ner i 
kannan gav vid handen att det kommit 
lite löv där. Nåja, jag har ju inte haft 
någon stril de senaste åren eftersom det 
alltid kommer löv i kannan. De åker ut 
direkt.

Men den här gången vill inte löven 
åka ut med vattnet. Det blev stopp i 
kannan. Jag hällde på mer vatten och 
försökte på nytt. Men det var tvärstopp. 
Från 1.5 meters håll (ögonhöjd) såg det 
ut som ett löv hade fastnat. Märkligt! 

Jag ställde ifrån mig kannan för att 
leta rätt på verktyg och glasögon. Då 
kom hustrun och påpekade att det alls 
inte var några löv som fastnat, det var 
en liten groda som satt fast i pipen. Ut 
kom han inte.

Efter lirkande och bankande lycka-
des vi så småningom få ut honom 
bakvägen, helt oskadd.

Sensmoralen av detta: Ta alltid med 
dig glasögon på vattningsrundan och 
tro inte att allt är löv som skräpar, det 
är kanske en lövgroda.
• Thomas Fagerholm

En produktiv södervägg.

Löv eller groda?

Tomatlycka:
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Drömvilla i trädgårdsstadsidyll:

Bygglovskväll på slottet

Bli en vinnare!
Vinnarbilden till 2013 års Ängbykalender 
togs av Sven Orvik – till vardags invand-
rarlärare och ängbybo sedan 1979. Sven 
har vandrat många mil i Norra Ängby – 
ofta med kamera. Ett favoritställe Sven 
ofta återvänder till är Kyrksjön. 

– Du står mitt i naturen, inte ett hus i 
blick. Svagt hör du stadsbruset i bakgrun-
den, säger Sven. I Floridas träsk sticker 
mangroveträdens rötter upp ur vätan. 
Växtligheten vid Kyrksjön påminner om 
min resa till Florida.

Som fotograf är Sven lite av en perio-
dare, tar då riktigt många bilder – ofta 

Fototävlingen inför vår utgivning av Norra Ängbykalendern 2014 är redan igång!

Din bild kan komma att hänga på väggen i minst 1 000 Ängbyhem en hel månad. 
För att dina bilder skall inta en representativ plats i kalendern, måste följande krav uppfyllas: 
• Motivet måste vara från Norra Ängby 
• Årstiden skall tydligt framgå av bilden 
• Bildformat A5 – 210 x 148 mm och vara högupplöst – 300 dpi – samt ej tidigare publiserad! 
• Bildmässigt gärna med en »tvist« 

Vinnaren »kröns« på julmarknaden vid Ängby slott söndagen den 1 december. 
Första pris: 1000 krs presentkort hos Fotokungen. Övriga pristagare får tio kalendrar – 
en uppskattad present när man går bort. Och så förstås – till alla – äran!
Skicka dina bilder redan nu och senast  30 september till 
thomas.fagerholm@telia.com

flera på samma motiv – i olika vinklar, 
ljus och inställningar. Sven har flera ka-
meror men använder mest en mindre och 
behändigare »halvkompakt« kamera ändå 
som ger riktigt bra bilder.

Vinnarbilden
Den togs en vacker vinterdag vid Vultejus-
vägen just när tunnelbanan passerar.

– För mig är bilden Norra Ängby i ett 
nötskal, en trivsam småhusstad med små 
fina trähus. Så susar plötsligt, alldeles 
inpå, storstadens puls och brus förbi med 
tunnelbanan –på spåret som snabbt tar 
dig in till stan.

Sven har flera bilder med i årets kalen-
der, som för februari:

– En vinterdag står jag på bryggan och 
betraktar en skridskoåkare glida fram 
över Kyrksjöns blankis. Jag tar några 
bilder och ser först senare att jag lyckats 
fånga honom precis när han – under nå-
gon tiondels sekund –  passerar solgatan.

Nya vinnarbilder!
Några tips till fotograferande Ängbybor 
som vill vinna fototävlingen 2014?

–Ta mååånga bilder! I lugn och ro 
gallrar du sedan i bildfloran hemma vid 
datorn. Lycka till! •

Räcker tiden inte till?

Vi installerar el, målar, renoverar, bygger till, bygger om, anlägger och 
underhåller trädgården, snickrar och bygger trall eller staket, städar 
inne, ute eller i garaget, kör till tippen och mycket, mycket mer...

Behöver du en hjälpande hand hemma, i trädgården eller på jobbet?

Kontakta oss idag och berätta vad just du behöver, 
så hjälper vi dig!

vi fixar det mesta

™

08-410 417 70
www.alltjanstpoolen.se info@alltjanstpoolen.se

Varje år får ungefär 70 hus i Norra 
Ängby nya ägare. Förra året var 
det t o m 90! Bara ett fåtal av de 
nyinflyttade tänker bebo dessa 
hus och trädgårdar i det skick 
de köptes och förr eller senare 
uppkommer frågan: Behöver jag 
bygglov för att förverkliga mina 
boendedrömmar?

Idag finns det bara ett fåtal småstu-
gor i originalskick i vår stadsdel. 
De flesta har under åren genom-

naturligtvis oftast varit att anpassa 
husen till tidens krav på utrymme, 
komfort och energianvändning. Ofta 
har detta gjorts på ett snyggt och 
skickligt sätt så att fastigheterna också 
vunnit i försäljningsvärde.

Men inte sällan har förändringarna 
i stället uppkommit som en följd av en 
kortlivad trend, som att förse husen 
med vita knutar, fönsterluckor eller 
gavelspetsar i avvikande färg, eller att 
klä fasaderna med plåt eller »fattiglap-
par« av Eternit. Detta gjorde att man 

80-talet och uppvärdering till riksin-
tresse har vi haft detta skydd sedan 
dess. Och kanske är det just detta som 
gjort att denna vår del av världen fort-
farande är så attraktiv.

Norra Ängby Trädgårdsstadsfören-
ing får ofta frågor kring riksintresset 
och bygglov. Därför har vi bjudit in 
experter från Stadsbyggnadskontoret 
och Stadsmuseet med lång erfarenhet 
och särskilt kunnande om vår stadsdel 
att reda ut begreppen.

Onsdagen den 13 mars kl. 19 till 21

Exempel i all välmening på mäklarbeskrivning av Norra Ängbys fina boendemiljö. 
Bilden har inget i övrigt att göra med artikeln!

gått om- och tillbyggnader och uppgra-
derats till »drömvilla i trädgårdsstadsi-
dyll« – för att använda mäklarprosa.

Syftet med dessa förändringar har 

på 1970-talet insåg att vår stadsdel, 
känt som en av Sveriges vackraste träd-
gårdsstäder, behövde värnas speciellt.

Genom ändringar i detaljplanen på 

kommer de att informera om gällande 
bestämmelser, var vi kan hitta ytterliga-
re information och svara på våra frågor. 
Informationsmötet hålls på slottet och 
är gratis för föreningens medlemmar. 
(Medlemskap kan ordnas på plats.)

Före mötet från ca halv sju är det 
mingel med kaffe och kaka.

Se också annons på sidan 13, och 
artikeln om riksintressen på sidorna 
14 - 15.
• Christian Schlumpf

Experter från Stadsbyggnadskontoret och Stadsmuseet med lång erfarenhet och särskilt kunnande om vår stadsdel reder ut begreppen 
om bygglov och riksintresse på Ängby slottt onsdagen den 13 mars!
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Nya Elementar
I vår serie om skolorna i vår närhet, presenteras här:
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Boka klipptid på   37 03 32 
Bergslagsvägen 270 – Islandstorget.
Öppet mån - tors: 9 - 18, fre: 9 - 12.

Vårfint –även håret!  
Ring Lena på

Ängby
Salongen

Skolan har gamla anor. Den starta-
des 1828 som statlig försökskola, 
där nya pedagogiska ideer skulle 
prövas i nybyggda lokaler i inner-
staden vid Hötorget. Efter andra 
världskriget tog Stockholms stad 
över driften av detta klassiska 
gymnasium. Samtidigt hade elev-
kullarna i innerstaden minskat, 
men ökat avsevärt i förorterna, 
inte minst i västra Bromma.

Ett »läroverk«, ja, så hette gym-
nasierna på den tiden, startades 
med namnet Ängby läroverk, 

som under första tiden inhystes i be-
fintliga skolor, t ex Södra Ängby. 1948 
stod den nuvarande byggnaden klar 
och inflyttningen kunde börja. Samti-

digt lades Nya Elementar ned. Ängby 
läroverk övertog namn, alla samlingar 
inklusive uppstoppade fåglar och dägg-
djur med ett sekels damm, märkvärdiga 
fysikaliska apparater som t ex kunde 
visa förekomst av statisk elektricitet. Så 
kom Nya Elementarskolan i Stock-
holm till i slutet av 40-talet.

Ämnesrum
Som  realskola och gymnasium var sko-
lan pedagogiskt ledande. Man lämnade 
den klassiska modellen med ett bestämt 
klassrum för varje klass och övergick 
till ämnesrum. Varje språk hade sitt 
rum: engelska, franska, tyska, svenska, 
klassiska språk – där inredningen var 
samstämmig med rummets använd-
ning. Klassiska friser från Partenon 
smyckade salen där latin och grekiska 

lärdes, ett basbibliotek uppbyggt kring 
ämnet fanns i varje lärosal. Kemi, fysik, 
biologi, geografi, hade egna salar med 
välutrustade laboratorier, ett observa-
torium byggdes, framsynt måste man 
säga, detta var långt före Gagarin, med  
fin kikare, ärvd av den gamla skolan. 
Musiksalen hade högt i tak och fantas-
tisk akustik.

Man sparade inte på utsmyckning. 
I bildsalen finns Lennart Rodhes 
Trappans tema, ett mästerverk, som 
omnämns och avbildas i de flesta över-
sikter över nittonhundratalets svenska 
konst. Dessvärre har man måst dela 
bildsalen i två, vilket gör att Trappans 
tema inte kommer till sin rätt, betrakt-
ningsavståndet är för kort.

På skolans fasad vettande mot 
Bergslagsvägen finns två friser av Liss 
Eriksson, mest känd för La Mano på 
Katarinavägen. En av friserna användes 
under ett par decennier som emblem 
för skolan i brev, mm.

Och eleverna då, var fanns de, när 
inget »hemklassrum« fanns ? Jo, i Stora 
hallen, utmed första skolhusets långsida 
med höga fönster. I denna stora ljusa 
lokal med högt i tak, hade eleverna sina 
skåp för förvaring av böcker, väskor, 
mm. Numera vardagsmat i skolor, men 
då premiär, som mötte kritik. Som 
dock snart tystnade. Stora hallen blev 
en dynamisk samlingsplats för gymna-
sieeleverna. Stora runda bord utmed 
fönsterraden inbjöd till samtal, skoj och 
stoj, någon gång till läxläsning.

En samlingssal, aula, saknades dock. 
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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

Den var påtänkt och skulle ligga mot 
Beckombergavägen. En stor fönsterlös 
yta på fasaden visade var aulan skulle 
byggas, men den blev aldrig av, tyvärr. 

Och cykelstall, bara det. Inrymt 
i källaren på det låga huset vid lokal-
gatan med »nedfart« från den västra 
gaveln. Nu ett minne blott och lager-
lokal. Dagens elever får nöja sig med 
uteparkeringen vid Möjbrovägen.

I över 40 år var Nya Elementar en 
frisk fläkt i Stockholms och Sveriges 
skolvärld. Systemet med ämnesrum 
spred sig och är numera en självklarhet.

Men elevunderlaget minskade 
efterhand och 1991 lades gymnasiet 
ned. Samlingarna flyttades till Blacke-
bergs gymnasium. En tanke fanns att 
låta namnet följa med, Nya Elementar- 
Blackeberg, men så blev det inte.

Under några år på 1990-talet an- 
vändes skolan som reservlokal för 
gymnasier i innerstaden, vars lokaler 
renoverades. Utbildningar av annan art 
förlades till skolan, optik och kosmeto-
logi, t ex. Men behovet av nya lokaler 
för en grundskola, F-9, blev allt större.

Efter en omfattande flerårig 
ombyggnad och modernisering fick 
skolan den nuvarande användningen 
1999. Och den pedagogiska spetsen 
finns kvar. Efter nyskapandet på Carl 
Jonas Love Almqvists tid på 1800-
talet och Sigurd Åstrands på 1950-
och 60-talen, har skolan fortsatt att 
ligga i framkant.

2005 och 2007 fick skolan Stock-
holms stads kvalitetsutmärkelse, 2008 
kvalitetsutmärkelsen »Bättre skola« som 
en av två skolor i Sverige. Bra jobbat 
skulle inte Carl Jonas Love eller Sigurd 
ha sagt, men vi gör det!

*
På informationstavlan för besökare inn-
anför entrén på Nya Elementar möter 
man spännande, men något överraskan-
de beteckningar: Vintergatan, Capella, 
Polaris, Sirius, Vega, osv. Vad gör nu 
denna rymdvokabulär i en skola? 

Rektor Michael Martinsson 

Nya Elementar, forts.

berättar att skolans arbetslag har dessa 
namn, kanske med utgångspunkt från 
skolans observatorium. Vintergatans 
arbetslag utgörs av klasserna 1 till 5, 
Capella och Polaris av år 6 och år 8, 
Sirius och Vega av år 7 och 9. Dess-
utom finns Mira, en grundsärskola 
med klasserna 4 till 9 och Bromma 
resurs – ett skoldaghem. Varje arbetslag 
leds av en biträdande rektor, som även 
arbetar som lärare på halvtid. Adminis-
trationsenheten heter Zenit, elevvårds-
teamet Tellus, välfunna namn må man 
säga. Elevhälsoteamet heter kort och 
gott Elevhälsan.

I skolan går denna termin 780 
elever, huvudsakligen från Norra 
Ängby och Beckomberga med 90 lärare 
och 30 övrig personal. Skolans goda 
rykte gör det lätt att rekrytera kompe-
tent personal. Från höstterminen 2013 
kommer eleverna i Norra Ängby skola 
att gå kvar där under år 6 och flytta 
till Nya Elementar först år 7. Elevan-
talet kommer att minska med ungefär 
etthundra elever, vilket gör det nödvän-
digt med en viss omorganisation. 

Eleven i centrum
I skolans idéprogram poängteras att 
eleven står i centrum. Allt arbete 
fokuseras på att ge varje elev en så bra 
start i livet som möjligt, såväl kunskaps-

mässigt som socialt. Stor vikt läggs vid 
mentors-verksamheten, där en lärare 
ansvarar för omkring femton barn från 
en årskurs, som han/hon träffar flera 
gånger per vecka på schemalagd tid för 
samtal, utanför läroplanen så att säga. 
Mentorn ansvarar även för kontakten 
med elevens föräldrar i form av regel-
bundet återkommande utvecklings-
samtal. 

Michael har varit rektor på Nya Ele-
mentar sedan 1998. Han tjänstgjorde 
tidigare i Södra Ängby skola, så han 
kan verkligen vårt område. Arbetstiden 
fylls förstås nästan helt av administra-
tiva och arbetsledande uppgifter, men 
inte riktigt. Ibland  går han in i en 
klass, gärna år 1 eller 2 och »är med.« 

Nebulosakoll?
Jag frågar om observatoriet, som ju är 
en helt unik resurs i en grundskola. 
Michael berättar lite bekymrat att man 
inte lyckats leva upp till ambitionen att 
varje elev under sin skoltid ska ha varit 
i observatoriet kvällstid och tittat på 
en nebulosa eller på månen, om det är 
en sådan natt. De personella resurserna 
räcker helt enkelt inte till för närva-
rande. Tills vidare får eleverna nöja sig 
med att betrakta den gamla tuben från 
artonhundratalet, som lite trött lutar 
sig mot ett skåp i biblioteket.

Önskningar?
– En större matsal, svarar Michael, gär-
na inglasning av utomhusserveringen, 
nu användbar endast sommarhalvåret. 
Idéer har funnits, men stött på patrull.

Fritid? Ja, sommarhus byggs på 
Bjärehalvön, även radhuset i Träkvista 
behöver ses till, liksom Vespan, som för 
honom till skolan. Tid finns ibland till 
segling och trubadureri.

*
Erik Paulsson är lärare på Nya Ele-
mentar i musik och svenskatw. Lite 
udda ämneskombination?  

– Ja, kanske inte så vanlig, skrattar 
Erik, men ämnena passar bra ihop. I 
svenska arbetar man med språksidan 
av hjärnan, det logiska, disciplinerade, 
regelmässiga, i musiken med känslo-
sidan, man övar sig att uttrycka sig på 
ett annat sätt än med ord. Tillsammans 
får man en helhet. Och så småningom 
upptäcker man att språket även engage-
rar känslan, musiken det strukturerade, 
matematiska. 

Erik arbetar halvtid med vardera 
ämnet. För musiken finns lokaler i 
källarvåningen. Ett par rum, fullt med 
gitarrer, flera slagverk, piano, mikro-
foner, inspelningsapparatur. Inte så 
högt i tak, inte så många fönster, men 
funktionellt. Erik och hans musiklärar-
kollega önskar sig dock mer utrymme, 
gärna högre i tak och bättre akustik. 
Fler grupprum vore inte heller så dumt 
och helst skulle man vilja komma när-
mare övriga skolan, nu huserar man lite 
avsides.

I svenska är ämnet uppbyggt kring 
Tala-Läsa-Skriva. Eleverna läser en bok, 
diskuterar den i en grupp tillsammans 

med läraren, skriver kanske sedan en 
sammanfattande uppsats. Eller skriver 
en debattartikel om miljöfrågor och 
får sedan hålla ett föredrag för sina 
kamrater. Man lär sig att formulera 
sina argument skriftligt på ett koncist 
och tydligt sätt och får sedan öva sig 
att muntligt framföra detta på ett så 
övertygande sätt som möjligt. Det är 
inte ovanligt att en till vardags ganska 
talför elev får tunghäfta när han/hon 
ställs inför publik.

– Då får man ge tips, stötta, lära ut 
lite talteknik, så brukar det gå ganska 
bra. Det gäller ju att ge den talblyge 
eleven självförtroende.

Erik är även mentor för en grupp på 
femton – sexton elever, som han träffar 
schemalagt flera gånger i veckan. Det är 
ett förtroendeuppdrag, säger han, att få 
vägleda unga människor, som talar fritt 
ur hjärtat.

Erik har varit länge på skolan och 
trivs bra i arbetsgemenskapen. Han har 
varit med om konkreta förändringar i 
skolan, inte minst ombyggnaden och 
inglasningen av Stora hallen.

–Behövligt, verkligen, att få de 
nya lokalerna, men ibland saknar jag 
den rymd som fanns i stora hallen och 
ljuden – ibland larmet – som fanns där.
• Lars Lund

Mysig miljö eller hur? Och mysig musiklärare Erik Paulsson.

Michael Martinson, rektor på Nya Elementar, med ansvar för 800 elever och 120 anställda. 
Avslappad ändå, eller hur?
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I Norra Ängby:

Nyfynd av en bronsåldersmiljö

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!

Annons - Mars 2013 - N. Ängby Trädgårdsstadsförening.indd   1 2013-02-15   13:45:47

På bergsryggen i Komötet ligger - 
som nämnts tidigare i NÄT - gravar 
från yngre bronsålder och äldre 
järnålder. I nordvästra delen av 
höjdryggen finns fornlämning RAÄ 
76 med 4 runda stensättningar. Vi 
har inte tidigare kunnat lokalisera 
dessa.

Nu i januari 2013 har vi möjli-
gen identifierat en av gravar-
na. Den är en svagt skönjbar 

stensättning strax ovanför branten mot 
villorna längs Peringskiöldsvägen. Den 
låga stensättningen (5 x 4 m) har en 
övertorvad kantkedja och innanför den 
finns enstaka stenar.

Frågan är dock om det är fornläm-
ning RAÄ 76? Skälet är att gravfält 76 
skall ligga på nersluttningen och strax 
söder om Stobaeusvägen. Vidare miss-
tänker vi att det kan finnas en hittills 
oregistrerad grav 50 m österut. Det är 
en storblockig, stenfylld rund stensätt-
ning c 4 m i diameter. Formen och 
läget på »våra« stensättningar, tyder på 
att de kan vara från yngre bronsålder/
äldre järnålder.

Omkring 30 m öster om den runda 
stensättningen ligger på krönet av 
bergsryggen ytterligare en storblockig 
stensättning (RAÄ 75:1). Strax österut 
ligger 75:2 (som Fornminnesregistret 
anger som stensättning/naturbild-
ning och inte återfunnen, men som vi 
tydligt ser som en rund stensättning). 
Troligen är dessa från yngre bronsålder 
(1100 – 500 f Kr) och ligger på ca 35 
m höjd över havet. Dessa har visats vid 
exkursionen på arkeologidagen 2011.

70 m öster om kröngraven befin-
ner sig sex stensättningar. Fyra är de 
registrerade gravarna RAÄ 619 – 622 
på en svag sydöstlig sluttning på 
bergsryggen. Gravarna ligger på ca 30 
m höjd över havet och har upptäckts 
av oss i Bromma Hembygdsförenings 
fornminnesgrupp år 2006. Stensätt-

ningarna kan vara från bronsålder eller 
äldre järnålder. En storblockig, inte helt 
tydlig, men trolig grav ligger ett 70-tal 
meter från kröngraven. Ytterligare en 
möjlig oregistrerad grav finns på slutt-
ningen – en stenpackning i anslutning 
till ett stenblock. Den upptäcktes, när 
Nils hade visning på arkeologidagen i 
augusti 2011 och ligger ca 125 m öster 
om kröngraven 75:1. 

De ovan beskrivna gravarna finns på 
södra delen av bergshöjden med krön-
graven RAÄ 75:1 på högsta punkten 
i väster. Bergshöjden har en markant, 
brant vägg (4 – 6 m hög) åt söder, från 
strax väster om kröngraven och vidare 
österut mot bl a RAÄ 619 - 622.

I anslutning till bergväggen gjorde 
vi i november 2012 ett spännande 
nyfynd, nämligen en stensträng på c 30 
m höjd. Stensträngen är ca 20 m lång 
och byggd av ett grovt stenmaterial. 
Den börjar nedanför kröngraven 75:1 
och slingrar sig oregelbundet västerut. 
Härigenom bildar den en förlängning 
av bergväggen i detta flackare parti av 
berget.

Kan denna anläggning möjligen 
vara en gravhägnad? Inte så att den 
»hägnade in« ett bergsområde och inte 
ens hela området med gravar här uppe 
på berget. Berget har ju rätt flacka sidor 
i väster, i norr och i öster. Här finns 
ett begränsat naturligt stenmaterial, 
vilket kanske bidrog till att det inte var 
möjligt att bygga en stensträng runt 
bergets krön. Emellertid finns i nord-
ost, ca 25 m norr om de sex gravarna 
i öster, några stensträngsliknande 
formationer. Det rör sig om tre antyd-
ningar till storblockiga stensträngar om 
10 - 20 m längd.

Hur gammal kan 
stensträngarna vara?

Vi tror att de kan dateras till yngre 
bronsålder och höra samman med 
bronsåldersgravarna på berget!

Anläggningen här vid Komötet 
både liknar och skiljer sig från liknande 
anläggningar, som vi har påträffat 
på andra ställen i Bromma. Likheten 
består i att det är ett berg, som är helt 
eller delvis omgivet av stensträngar, 
ibland också som här med gravar från 

bronsålder på berget. Skillnaden är att 
på Komöteshöjden tycks framförallt 
den södra sidan av berget ha fått en 
hägnad. Tillsammans med den höga 
bergväggen bildar den vad vi tolkar 
som en möjlig gravhägnad. 

Varför en hägnad?
Vi tror att den är anlagd för att skilja 
»de dödas värld« på berget från »de 
levandes värld« nedanför berget! Här, 
mellan Beckombergavägen och Berg-
slagsvägen, fanns då låglänta betesmar-
ker viktiga för bronsåldersmänniskor-
nas boskapsskötsel. I området levde och 
verkade folk, som begravde sina döda 
på berget. Norr om det bredde skogen 
ut sig.
• Nils Ringstedt och Bengt Windelhed

Möjlig grav – stensättning intill ett stort block.

Till väster i bild ligger på bergskrönet vid Komötet den storblockiga stensättningen (RAÄ 
75:1). I bergsluttningen, till höger i bild, syns de stora stenarna som bildar stensträngen. Den 

har, tillsammans med bergväggen, bildat en avgränsning mellan gravarna på berget och ”de 
levandes” produktionsmarker nedanför berget.
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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. Tid-
ningens 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.

Genom medlemskap i Norra Ängby 
trädgårdsstadsförening får du: 

• Möjlighet att delta i alla föreningens  
  aktiviteter under ett helt år

• Ditt exemplar av Norra Ängby alma- 
  nackan hem i brevlådan

• Låna föreningens prylar: stegar, märk 
  penna, färglikare mm

• Möjlighet att få föreningens månatliga  
  nyhetsbrev levererat per e-post

• Tillgång till nyttig och intressant  
  information på föreningens hemsida  
  www.norra-angby.se

• Vissa rabatter

Inte minst viktigt är att du i och med ditt 
medlemskap stödjer föreningens engage-
mang i för Norra Ängbyborna angelägna 
frågor, t ex angående nybyggnationer i 
och omkring vårt område eller att sprida 
kunskap om och främja områdets unika 
värden.  

Genom ditt medlemskap visar du att 
du vill vara del i en gemenskap som har 
som ändamål att främja Norra Ängbybor-
nas gemensamma intressen, verka för en 
trivsam boendemiljö och goda kontakter 
mellan medlemmarna. Ju fler medlemmar 
föreningen har desto starkare kan vi agera i 
för oss angelägna frågor. 

Kulturmiljögruppen inom
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Gruppen vill – utgående från Norra Ängby 
som riksintresse:

• Öka kunskapen om och medlen till, beva- 
  rande 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 - 83 22 07.

Tidningsredaktion
Lars Lund fotograf, skribent 37 68 23 
larslund10@gmail.com

Elisabet Engdahl-Linder fotograf, skribent 
 elisabet.engdahl.linder@gmail.com17 86 83

Johan Schaeffer annonsförsäljning 
johan.schaeffer@yahoo.se 0739 - 83 22 07

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
Du blir medlem i trädgårdsstadsfören-

ingen genom att betala medlemsavgiften, 
som f n är 150 kr per hushåll och år och 
medlemskapet gäller för perioden april-
mars. I början av april, får du ditt med-
lemsbrev med inbetalningskort i brevlådan. 
Medlemsavgiften betalas till föreningens 
plusgirokonto 94 01 78-7.

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

ISSN-nummer
2001 - 290X

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

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/grannföreningar, redaktion 37 68 23 
larslund10@gmail.com

Hans Erik Jonsson kontaktansvarig Grann-
samverkan, grannföreningar och tidningsut-
delare 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

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!

Hantverks-
hjälp

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

Påskmeny med utsikt
Njut av vår härliga miljö och vår härliga 3-rättersmeny i påsk för 475:-
Du kan självklart även njuta av vårà la carte om du vill. 

öppettider i påsk: skärtorsdag 12-22 • långfredag 13-20 
påskafton 12-22 •  påskdagen 13-20 •  annandag påsk 13-20

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


