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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Vi behöver din hjälp !
Är du en engagerad person som vill driva en fråga, 
vill vara med och arrangera events eller är du en 
person som har bra administrativa färdigheter? 
Vill du skriva i tidningen? 

Vi är numera över 1 100 medlemmar i fören-
ingen så några personer borde passa in på ovanstå-
ende beskrivning. 

Vi behöver vara fler i styrelsen. Alla har mycket 
att göra, även vi som arbetar i styrelsen idag. 
Med fler händer och huvuden kan vi uträtta mer. 
Uppslag till aktiviteter och arrangemang saknas 

inte, men vi behöver för-
stärkning  i styrelsen. På 
årsmötet i våras fick sty-
relsen acceptans på att ta 
in nya styrelsemedlem-
mar under året eftersom 
vi inte kunde fylla på 
med tillräckligt många 
personer. 

Vi behöver bättre täck-
ning av frågor som intres-

serar barnfamiljer, men tyvärr duckar de flesta när 
de tillfrågas och gömmer sig bakom argumentet 
”de e mycké nu”. Vi förstår, men vädjar ändå. Vi 
har förstått att även föräldraföreningen i skolan 
har svårt att rekrytera. 

Är dina barn utflugna? Är du rentav nybliven 
pensionär? Hur många timmar spenderar du fram-
för teven? En rask promenad och lite styrelsear-
bete gör gott för kropp och själ! Vi träffas en gång 
per månad. 

Det är vår höga ambitionsnivå men bristande 
resurser som sätter stopp för vad vi kan göra. Med 
andra ord; vi kan göra mycket mer om vi blir fler.

Kontakta mig, Anna-Karin Ekholm (070-
7213053 eller annakarinekholm@hotmail.com) 
eller Thomas Fagerholm (070-5508130 eller tho-
mas.fagerholm@telia.com).

Anna-Karin Ekholm 
Ordförande i Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening

Kom med 
i styrelsen.
Vi kan göra 
mycket mer 
om vi blir fler.  

inledaren
norra ängby tidning
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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

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 stor 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.

Karin Kellander
Fastighetsmäklare

Caroline Andersson
Assistent

Magnus Ohlsson
Fastighetsmäklare

Våra mäklare 
på Ängby Torg
I hjärtat av Norra Ängby ligger vårt kontor. 

Där möts du av erfarna fastighetsmäklare, 

Karin och Magnus samt assistent Caroline.

Varmt välkommen!

Annons - December 2013 - N. Ängby Trädgårdsstadsförening.indd   1 2013-11-12   10:20:33

Årets julmarknad vid Ängby slott den 1:a advent blev en 
succé. Kanske var det fler besökare än någonsin tidigare. 
Varmkorven och Ängbyglöggen vid Trädgårdsstadsför-
eningens bord hade en strykande åtgång. Knallarna hade 
många kunder både ute och inne och i slottets kaffeserve-
ring var det fullsatt. 

Föreningen, som arrangerar den populära julmark-
naden tillsammans med lottorna, passade också på att 
dela ut priser i kalenderfototävlingen. De fotografer som 
fått sina bilder med i Ängbykalendern belönades (bilden 
nedan). Läs mer om årets kalender på sidan 6

Julmarknaden
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Byggvägen från Södra grindstugan till 
Bällstavägen i höjd med Vassvägen har vi 
informerat om i tidigare nummer av NÄT. 
Avsikten med den nyanlagda vägen var 
god: att leda bort bullrande byggtrafik från 
Beckombergavägen mellan Runstenplan 
och grindstugan. 

Dessvärre har detta syfte inte nåtts: 
byggtrafiken på Beckombergaväg-
en i form av tunga lastbilar med släp 
fullastade med sand, grus eller bygg-
element, på senare tid även en strid 
ström av betongbilar, har tilltagit i 
takt med att byggintensiteten blivit 
högre. De boende störs påtagligt: bul-
ler, skallrande fönsterrutor, inte säl-
lan ordentlig fortkörning. Allt detta 
med maximum under tidiga morgon-
timmar.

Möte med platschefen

Av denna anledning tog föreningen 
initiativ till ett möte med platschefen 
på bygget, Hans Rodin, vilket ägde 
rum i mitten av oktober. Vi tillställde 
honom i förväg ett antal synpunkter 
och frågor. Vi hade även två konkreta 
förslag:

1. att för åkarna ange byggets 

adress med det gatunummer på Bäll-
stavägen som motsvarar korsningen 
med byggvägen och där sätta upp en 
tydlig infartsskylt. Detta borde leda 
till att chauffören genom GPS tar den 
vägen och inte åker via Runstensplan, 
vilket blir fallet om adressen anges 
till Beckombergaområdet.

2. att med tydlig skyltning hänvisa 
även utfartsbyggtrafiken till byggvägen. 

Dessa förslag antogs på stående 
fot med löfte att söka få skyltarna på 
plats inom några veckor.

Förbättrat byggvägen

För att få förarna att använda bygg-
vägen i större utsträckning har man 
förbättrat vägbeläggningen, vilket 
tydligt syns på bilderna här ovan. 
Tydligen har vissa förare undvikit 
byggvägen pga att framkomlighe-
ten inte varit fullgod. Bara nu inte 
vinterslasket krånglar till det alltför 
mycket!

Bra möte, goda idéer. Låt oss hop-
pas på avsedd effekt: kraftigt mins-
kad bullerstörning från byggtrafiken 
för de boende på Beckombergavä-
genfrån mellan Runstensplan och 
byggplatsen och minskad risk för sätt-

ningsskador. För vår uppföljning är vi 
beroende av feedback. Ge den gärna  
till någon av undertecknade, gärna 
mail. Bygget ska ju fortsätta ännu i 
flera år. Vi följer upp med kontakter 
med platschefen.

Kontakter
Lars Lund  
larslund10@gmail.com  
0729-13 61 91
 
Martti Sköldelid
martiskolelid@gmail.com  
0723-37 89 02

PS 1: ett av byggföretagen, Veidekke, 
hade redan en hänvisningsskylt vid 
infarten från Bällstavägen. Guld-
stjärna!
PS 2: skylten vid infarten är på plats. 
Utfartsskylten vid grindstugan sak-
nas ännu vid NÄT:s pressläggning. 
Påminnelse gjord.
PS 2: under några minuters observa-
tion körde tre lastfordon in på bygg-
vägen från Bällstavägen och två ut. 
Guldstjärnor! Dock: en i vardera rikt-
ningen gjorde otillåten sväng (över 
körbana). Bock i kanten!

Text och foto: Lars Lund

Byggtrafiken från Beckomberga
Betydligt bättre underlag för den tunga trafiken hösten 2013 jämfört med i våras, när första ekipaget gick.
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Ängbys damlag
upp till division 3
Ängby IF:s damlag är efter en tuff 
fotbollssäsong nu klart för division 
3. Laget lyckades vinna hela 10 av 14 
matcher under säsongen. 

Vårsäsongen avslutade laget i top-
pen av serien då det inte förlorat en 
enda match. Under hösten mötte 
laget vissa motgångar med bland an-
nat många skadade spelare. Seriens 
förstaplats knep Rissne IF efter vinst 
i det spännande finalmötet på Tan-
tolundens BP. Men den fina andra-
platsen i serien för Ängby IF innebär 
också uppflyttning. 

Ängbys herrar
trea i sin serie

Sista matchen för säsongen, en ren seriefinal, spelades mot Rissne IF på Tantolundens BP. 

Ängby IF:s herrlag kom trea i fyran. 

Välkommen till Tandvårdsgruppen vid Ängby Torg
Här jobbar två tandläkare, två tandsköterskor och en hygienist. Till oss är alla välkomna! 
Vi tittar gärna på ditt barns tänder och är extra försiktiga med dig som är tandvårdsrädd!  
Till vår hjälp har vi senaste utrustningen inom modern tandvård. Ring oss för kostnadsfri 
konsultation eller besök oss på vår hemsida www.tandvardbromma.se

Tandvårdsgruppen Bromma AB
Stora Ängby Allé 1
Telefon 08 –37 12 00 Bromma

Ängby IF:s herrlag i fotboll spelar i 
Division 4, Norra, även nästa säsong. 
Man kom trea i serien, sju poäng efter 
IFK Viksjö och en poäng efter Sund-
bybergs IK. Nästa säsong är målet 
klart, avancemang till division 3!

Men Ängby IF är en breddklubb. 38 
lag har tränat och tävlat i fotboll och 
innebandy i år! Totalt 650 spelare, 
av vilka 240 är flickor. Man ordnade 
Landslagets fotbollsskola med 260 
deltagande barn i år. Knatteskolan 
den kommande säsongen vänder sig 
till barn födda 2008. Dessutom hin-
ner man med att planera för idrotts-
platsens framtid! Förhandlingar har 
inletts om konstgräs även på gruspla-
nerna. 
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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Johans månbild vann 
första pris

Johan är Ängbybo sedan fem år till-
baka. Han är amatörfotograf  och 
fotograferar gärna landskap, men 
framförallt stadsmiljöer. Han gillar 
skymning och gryning och undviker 
helst starkt solsken när han fotogra-
ferar. Johan har fått tre foton publi-
cerade i årets kalender, september, 
oktober och november.

Ett hedersomnämnande vill kalen-
dergruppen ge till den unga fotogra-
fen Elin Hallne som tagit den fina 
bilden av äppelblom i maj månad. 
Övriga vinnare är
Anna-Karin Ekholm, januari och 
juni. 
Magnus Linden, februari.
Anna Kagebäck, mars.
Christina Kullenberg, april. 
Björn Edergren, augusti. 
Johan Berglund, september, oktober 
och november.
Familjen Mården, juli och decem-
ber.

Många duktiga fotografer

Det var ovanligt många och fina bil-
der i år.  Tävlingskommitten har be-
stått av undertecknad projektledare, 
vår redaktör Rolf A Olsson samt två 
professionella fotografer Urban Bråd-
he på tidningen Metro och Stefan 
Nilsson på Stefan Nilssons Bildbyrå. 
Stefan Nilsson har framförallt varit 
med och valt vinnarbilden. Vid valet 
av bilder har vi tagit bort alla namn 
på fotograferna och kommittén har 
inte fått lämna egna bilder. 

Johan Berglund vann 2014 års fototävling 
med sin bild ”Måne över Dybecksvägen”. 
Johan berättar att när han kom hem en 
kväll lyste hela vägen som en mångata. 
Snabbt var han framme med sin kamera 
och kunde fotografera denna fantastiska 
måne över Norra Ängby.
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Den fotointresserade Johan Berglund fick med tre bilder i kalendern.

Medlemmar i Norra Ängby Träd-
gårdsstadsförening får Ängby-
kalendern och de nya reflexerna. 

Om du ännu inte är medlem kan 

Vi syns i Norra Ängby

I Norra Ängby håller vi

du bli det genom att betala årsav-
giften 150 kronor till föreningens 
plusgirokonto 94 01 78-7. Sedan 
kan du hämta kalender och reflexer 
hos Sven Rygart (08-87 09 70, 
sven@rygart.se). 

Alla som redan är medlemmar 
har fått kalendern och reflexer i 
brevlådan. Kontakta Sven om för-
månerna inte kommit.

Kalender och reflexer till medlemmar
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Med några års erfarenhet av ka-
lenderarbetet kan vi konstatera att 
det alltid finns många fina höst- och 
sommar bilder men färre vårbilder.  
Vackra  blommor och djur utan Äng-
bykännetecken kan vi inte använda.  
Vi skulle gärna se fler bilder med 
människor, som visar på livet i Norra 
Ängby. Något att tänka på inför nästa 
års tävling.

Fotokurs?

När vi arbetat med årets kalender och 
våra professionella fotografer, slog 
det oss en tanke. Tänk så spännande 
det vore att få utveckla fotograferan-
de tillsammans med Ängbybor och 

ETABL. 1922

Vi kan byggvaror! 

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

en professionell fotograf här i Norra 
Ängby. Så en fråga till er medlem-
mar; skulle du tycka att det vore kul 
om trädgårdsstadsföreningen ord-
nade en fotokurs i Norra Ängby under 
2014? Tycker du att det är en bra idé  
skicka ett mail till: elisabet.engdahl.
linder@gmail.com.

Med detta vill vi önska er alla ett 
spännande fotoår 2014 – nu börjar 
nämligen tävlingen för 2015 års Äng-
bykalender …

Så än en gång, stort tack för alla 
fina bilder!

Elisabet Engdahl Linder
Projektledare för 2014 års Ängbykalender
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Den 29 september var det äppelsöndag vid Ängby slott. Pomologerna Anna-Stina Andersson och Anders Karlberg hjälpte fåkunniga be-
sökare med sortbestämning. De är aktiva i Sveriges Pomologiska sällskap, Anna-Stina som styrelseledamot och redaktör för medlems-
tidningen Pomologen. Efter någon minuts funderande, sniffande och avsmakande fastställde Anna-Stina och Anders att fotografens tidi-
gare oidentifierade äpple var av sorten Filippa. Tack för det. Text och bilder från äppelsöndagen: Lars Lund 

Pär Wilhelmsson och sonen Melker har under många år mustat Ängbybornas äpplen. En mustare av yngre årgång får hjälp av Melker att 
sätta igång pressen. En ”kross” har först skurit sönder äpplena i mindre bitar. Maskineriet är en sevärdhet från 40-talet, som tuffar och 
går för fullt under mustsäsongen på olika platser i Uppland och runt Stockholm. I bakgrunden häller Pär färdig kallpressad must i en 
plastdunk. Man brukar få ungefär hälften av äppelvikten i kg som färdig must i liter.

Mustig söndag med många äpplen 
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Inte fullt lika många besökare som vanligt enligt erfarna bedömare, men ändå full fart på kommersen. Mycket att välja på: gotländsk 
lammkorv, honung, bakverk, lammskinn i olika storlekar, loppisar. Sjöscouterna var där, liksom lottorna, som ordnat kaffeservering i slot-
tet och dessutom gjort en spännande exposé över slottets historia. Vid ett fullt bokbord sålde Sven Rygart och Thomas Fagerholm Träd-
gårdsstadsföreningens böcker (bilden till höger). Och överalltihopa vakade arrangörskan Carola Bengtsson.
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Hösten 2013 blev ovanligt varm. När detta skrivs är det snart mitten av 
november och vi har ännu inte drabbats av det plötsliga och överras-
kande tidiga snöfall och den kyla som brukar orsaka trafikkaos för att vi 
inte bytt till vinterdäck än. Men kanske är det vitare på marken när ni 
får tidningen i början av december? Här är några minnesbilder från den 
varma hösten i Norra Ängby. 

Långa köer till second-handförsäljningen
Köerna ringlade långa när dörrarna till hös-
tens second-handförsäljning i Stefanskolan 
slogs upp en lördagsmorgon i mitten av 
september.

Försäljningen bjöd på många fina klä-
der till barnens höstgarderob. Även 

vuxna gjorde flera fina fynd för en 
billig penning.

Leksaksavdelningen är dock för-
säljningens höjdpunkt. Där kan man 
låta sitt barn, eller barnbarn, få välja 
fritt utan att plånboken blir tunn.

Vädret visade sig från sin bästa 

sida. Föreningen sålde korv och kaffe 
på löpande band. När vi låste dör-
ren på söndagskvällen kom de första 
regndropparna …

Jag tänkte för mig själv: Hösten är 
här!

Text och foto: Christina Kullenberg

Blommande 
äppelträd i 
september
– Jag har bott i Norra Äng-
by i 60 år har aldrig sett 
förut att äppelträdet står i 
full blom den 15 septem-
ber, berättar  Åke Fors på 
Tegnebyvägen. Han tog en 
bild som bevis och minne. 

Minnesbilder 
från hösten

2013
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I slutet av oktober hade blodlönnarna på Beckombergavägen 
släppt de flesta av sina blad och de Ängbybor som var vakna ti-
digt en morgon hörde ljudet av de lövblåsare och traktorer som 
alltid kommer vid denna tid på året. Man kunde se en och annan 
husägare skynda sig ut i trädgården och i sista minuten försöka 
hinna kratta ut löv till trottoaren för att de skulle sopas upp och 
få snålskjuts med lastbilarna till tippen. 

Förskolan 
på Snorreängen
Förskolebygget fortskrider planenligt. 
Bilderna är från olika stadier under 
hösten. 

De 80 platserna är efterlängtade, 
men inte byggets placering, som dock 
bestämdes redan på tidigt 90-tal.

Lövblåsarna kommer! Orädda trädklättrare
När löven var borta från Beckombergavägen kom 
arboristerna för att beskära och vårda de fina 
gamla träden. De grenar som kunde störa trafik, 
cyklister och fotgängare togs bort. 

Många av de nerklippta tjockare grenarna såg 
mörka ut i sin kärna men de orädda trädklättrarna 
tycker inte att lönnarna är i dåligt skick. 
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Omkring 2000 f.Kr., dvs. i slutet av yngre 
stenålder, var vattennivån ca 22 m över 
dagens nivå. De högt belägna områdena 
stack upp som öar och skär över vatteny-
tan. Bromma var en skärgård. 

Spår finns inte av någon boplats un-
der yngre stenålder i Bromma. Brom-
ma kan dock av fynden att döma ha 
fått tillfälliga besök av fiskare och 
jägare mot slutet av stenåldern. 

Brons- och järnålder

Spår av bebyggelse från bronsåldern 
finns i form av rösen och gravfält 
i Bromma. Det finns en påträffad 
avsatsyxa i brons från Norra Ängby, 
Jomsborgsvägen 7, och två holkyxor 
i brons i Smedslätten från kvarteret 
Snabblöparen. Under järnåldern – 
främst från mitten av första årtusen-
det kom bebyggelsen igång på allvar 
och då främst i de bördiga delarna av 
Bromma – den norra och mellersta 
delen av området. 

Fynd från stenåldern i Bromma

Att människor vistats i området under 
yngre stenåldern framgår av beva-
rade stenyxor, s.k. skafthålsyxor, som 
var vanliga redskap under den tiden. 
En yxa har påträffats i Grönvik, Hög-
landet 1913, en i Sandvik, Traneberg 
1923, en yxa i kvarteret Träkolet, 
Stora Mossen, på 1930-talet och en 
yxa i Alvik 1930 på en trädgårdstomt 
högt uppe på berget i närheten av Al-
viks skola. Yxan tillhör den s k strids-

yxekulturen och har båtform. Dessa 
yxor kallades tidigare ”båtyxor”. Ett 
fragment av en skafthålsyxa har på-
träffats vid Åkeshovs slott vid schakt-
ningsarbeten.

En skafthålsyxa av sten grävdes 
fram intill flygfältet vid ”Bomens 
backe” på Bällstavägen nordväst om 
flygfältet, ungefär 10 m över havsy-
tan vid vägarbete. 

Skafthålsyxa i Norra Ängby!

En stenyxa uppmärksammades i au-
gusti 2005 i samband med en stads-
delspromenad i Norra Ängby, som 
Bromma Hembygdsförening arrang-
erade. Fru Ulla Svensson visade då 
en skafthålsyxa, som hon hade med 
sig i handväskan. Yxan har funnits i 
familjens privata ägo sedan 1931-32, 
då hennes far fann den vid grävning 
i en hög i trädgården på Jordanesvä-
gen 6, Norra Ängby. Tomten befinner 
sig ungefär vid 20-metersnivån, som 
är på stenåldershöjd. Platsen är belä-
gen ca ett 20-tal meter från Karsviks 
platåhus. 

Högen såg enligt fru Svensson ut 
som en grav. I högen fanns några 
järnföremål, som lämnades in till 
antikvarisk myndighet. Yxan behölls 
dock. Den kan härröra från senare 
delen av yngre stenålder eller möjli-
gen äldre bronsålder, då sådana yxor 
fortsatt var i bruk. Med andra ord 
kan yxan vara mellan 3500 – 4000 
år gammal. Yxan är 15 cm lång med 
största bredd mätt över skafthålet 

6,5 cm. Vikten är 0,5 kg. Det är up-
penbarligen den längsta stenyxan i 
Bromma, då tidigare uppmätts till 13 
cm (Bomens backe-yxan till 10,5 cm).

En gravgåva?

Mellan Jordanes- och Tacitusvägarna 
ligger gravfält RAÄ 122 med fyra 
stensättningar – återstod av gravfält 
troligen tillhörande Karsvik under 
järnåldern. Gravar har tagits bort, 
när husen byggdes. Min tanke har 
länge varit att yxan lagts som gravgå-
va i en grav från järnåldern – ett forn-

Bromma – ett skärgårdslandskap 
under stenåldern

Kanske stenyxan, som hittades på Jordanes-
vägen i Norra Ängby, inte lades ner i järnål-
dersgraven? Kanske det istället är så att gra-
ven byggdes ovanpå marken, där stenyxan 
doldes i jorden? Har yxan haft ett samband 
med bronsålder i området?
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föremål redan då. Kanske medvetet 
som en symbol för att markera konti-
nuitet med det förflutna? Eller i något 
kultiskt syfte? Stenåldersföremål, 
påträffade under medeltiden, förknip-
pades då med det övernaturliga och 
magiska, t ex att föremålen slungats 
till marken vid åska. Föremålen an-
sågs bringa skydd och lycka åt upphit-
taren. Låg en liknande föreställning 
till grund för deponering av stenyxan 
i högen i Norra Ängby? Deponerades 
stenyxan för att ge skydd åt den grav-
lagde? Ungefär så har mina funde-
ringar hittills varit.

Mycket har dock hänt sedan jag 
uppmärksammades på yxan. Stock-

holms universitet grävde 2008 – 2009 
i platåhuset, i den stora stensättning-
en på krönet väster om platåhuset, 
i marken vid de resta stenarna och 
i en husgrund väster om dessa. Re-
sultaten var mycket spännande. Bl a 
visade sig bottenskiktet av platåhuset 
härröra från bronsåldern. Den stora 
stensättningen ser ut som ett brons-
åldersröse. Dock grävdes bara halva 
stensättningen och i den halvan på-
träffades fynd från järnåldern. Kvar 
är ”kärnan” och den östra delen. Hus-
grunden daterades genom 14C-prov 
i stolphål till 400-talet, alltså äldre 
järnålder. Huset är emellertid två-
skeppigt, dvs en stolprad i mitten upp-

bar takåsen – en konstruktion som 
var vanlig under yngre stenålder. 

Den nya hypotesen

Min nya hypotes är följande. Kanske 
stenyxan inte lades ner i järnålders-
graven? Kanske det istället är så att 
graven byggdes ovanpå marken, där 
stenyxan doldes i jorden? Har yxan 
haft ett samband med bronsålder i 
området – den nivå som dokumente-
rats i botten på platåhuset? Kan den 
helt enkelt ha tappats i sen stenålder 
– äldre bronsålder? Skafthålsyxor 
användes även under bronsåldern. 
Finns det bronsålder i resten av den 
stora stensättningen? Har huster-
rassen från äldre järnålder en äldre 
datering med tanke på byggnads-
sättet? Dateringen i stolphålen kan 
bero på senare material som hamnat 
i groparna.

Ytterligare utgrävningar behövs 
för att veta om det finns mer brons-
ålder i Karsvik. Stenyxan påträffad 
i järnåldershögen kommer att fort-
sätta att mystifiera!

Text: Nils Ringstedt

Karta över Bromma år 1000 före Kristus, dvs 
i början av yngre bronsålder. På kartan mar-
kerar symbolerna följande för anläggningar 
under bronsåldern: Runda svarta ringar är 
vallanläggningar, runda röda ringar är grav-
fält, gröna prickar är gravar, lila fyrkanter är 
skålgropsförekomster och röda kryss är fynd 
av bronsyxor. Kartan visar med andra ord 
små bygder i bronsålderns Bromma. 

LILLA

DELIKATESS
BODEN

LILLA

DELIKATESS
BODEN
LILLA

DELIKATESS
BODEN

Ängby Torg 8 • 08-87 05 45

Ny regi sedan maj 2013

Josefine & Micke önskar  
nya och gamla kunder välkomna

Köp era goda julklappar hos oss 
Ostar, chark, oljor, oliver, marmelader,  

choklad, kolor m.m.

Vi ses på Ängby Torg!
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Percy Rosberg växte upp granne med tennisbanorna vid 

Runstensplan. Sommartid spelade Percy mest fotboll med 

grabbarna i husen runtomkring men när han fick hoppa in 

och spela mot en äldre bror på tennisbanan hittade han sin 

sport. 

Percy blev själv en bra tennisspelare men han är mest 

känd som Björn Borgs upptäckare och förste tränare.

Text och foto: Rolf A Olsson och Lars Lund

När Percy hade lotsat fram Björn Borg mot världs-
toppen i mitten av 70-talet blev tennisbanorna vid 
Runstensplan en tillflykt för den alltmer påpas-

sade tennisstjärnan.
– Björn ville ofta att vi skulle träna på tennisbanorna 

här. Han gillade avskildheten i Norra Ängby, att han fick 
vara ifred. Ingen visste att vi tränade här. Och ibland bjöd 
Björn med andra världsstjärnor hit för att få sparring, be-
rättar Percy.

 
Vi träffar Percy Rosberg vid lunchtid en av de soliga och 
varma höstdagarna i början av november. Tennisnäten 
är fortfarande uppe och hade det inte varit för en liten 
vattenpöl vid ena baslinjen skulle det ha varit möjligt att 
spela på banorna även så här sent det här året.

Percy har sitt tennnisracket med. Han kommer direkt 
från Salkhallen i Alvik där han fortfarande hoppar in som 
tränare, över 80 år gammal. Han är pigg, skrattar  ofta 
och är fylld av berättelser och anekdoter från den tid då 
han tränade flera svenska tennisstjärnor. Percy upptäckte 
en tioårig Björn Borg i Södertälje när han var utsänd av 
Tennisförbundet för att inventera vilka talanger som 
fanns runtom i landet. Percy har också tränat de unga 
och blivande världstjärnorna Stefan Edberg och Magnus 
Norman.

För Percy Rosberg är trakten runt Runstensplan hem-
mabana. Percy föddes 1932. Under hans första fyra lev-

nadsår bodde familjen på Beckombergavägen 137, men 
flyttade sedan till det större huset på 177:an i början av 
backen ner mot Beckomberga sjukhus, självbygge det ock-
så. Mer utrymme behövdes verkligen, minstingen Percy 
hade många syskon. 

Gott om ungar i husen runt om var det också, så lek-
kamrater saknades inte. Man lekte på gatan utanför eller 
på skyddsrummet vid Runstensplan, som var en stor jord-
hög med en lång trappa ned till ingången. Man kan väl 
hoppas att det fanns en stabilare stomme inunder ”om kri-
get skulle komma”. Bra skid- och kälkbacke för de minsta 
blev det i alla fall vintertid. 

Percy minns också från krigsåren både den obligatoriska 
mörkläggningen med kontrollanter som knackade på om 

Percy från 
Runstensplan 
startade svenska  
tennisundret!

81-årige Percy Rosberg är fortfarande 
aktiv. Som ung hade han nära till  
tennisbanorna vid Runstensplan.  
Grabben från Norra Ängby blev en av 
de främsta tennistränarna genom 
tiderna i Sverige, kanske den främste. 
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man lämnat en glipa där ljuset sipprade ut och de förank-
rade spärrballongerna vid Bromma flygplats med nät av 
stålvajrar hängandes under för att hindra fientliga plan 
att landa.

Sommartid var det fotboll för hela slanten på ängen mellan 
Bällstavägen och Beckombergavägen alldeles intill Beck-
omberga sjukhusområde. Percy berättar att de närmsta 
kvarterens grabbar samlades där så gott som varje kväll 
under sommarmånaderna. Hemsnickrade mål utan nät. 
Alla som ville fick vara med, påpekar Percy. Ingen ute-
slöts, även den minste blev vald, liksom den lite rultige. 
Spelet pågick tills det mörknade, sedan hem för rengöring 
– myllan i den gamla sjöbottnen dammade kraftigt.

En av Percys äldre bröder hade en fast tid på tennis-

banan och Percy följde ibland med och tittade. En gång 
kunde inte broderns motspelare komma så Percy fick 
hoppa in och slå lite. Och resten är svensk idrottshistoria. 
Percy Rosberg startade och utvecklade det svenska ten-
nisundret. 

Han var själv en av Sveriges bästa tennisspelare som 
junior. Och från 18 års ålder reste han runt i Europa och 
spelade tävlingar.

– Men då fanns det inga prispengar, möjligen fick man 
en brödrost i pris, så jag tvingades ta olika extrajobb mel-
lan tävlingarna för att kunna försörja mig och få ihop till 
resorna. Det var sju slitsamma år. 

När Percy fick erbjudande om att bli tränare i Salk och få betalt 
sa Tennisförbundet stopp. Det här var under den heliga ➤
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Hur kom det sig då att han kunde skapa världsspelare 
efter världsspelare inom tennisen? 

– Jag har bra bollsinne, säger Percy. Det gör att jag ser 
om en rörelse är harmonisk och ändamålsenlig, om sam-
arbetet mellan öga och muskel är perfekt. Därigenom kan 
jag upptäcka även små fel och vet genom lång erfarenhet 
hur jag ska rätta till dem. Jag kan bedöma om en spelares 
racketfattning är den rätta för hans eller hennes rörelse-
mönster och fysiska förutsättningar. Sedan är jag tålmo-
dig och ganska lugn, brusar inte upp. Jag tror att jag är 
bra på att få spelarens förtroende.

Senare har Percy fått undervisa svenska tränare på för-
bundets tränarkurser på högsta nivån. Resultaten av hans 
träningsmetoder är bevis nog på hans förmåga. 

Björn Borg tog sin första Grand Slam-titel 1974. Våren och för-
sommaren året efter tränade han ofta på tennisbanorna 
vid Runstensplan för att försvara titeln i Paris.

– Det var min bror Kay som skötte banorna då, berät-
tar Percy.  De var i mycket fint skick, som salsgolv, och 
Björn tyckte om att träna här. Han hade fått körkort också 
och gillade nog att köra själv till Norra Ängby. Björn bjöd 
bland annat hit proffset John Lloyd för att få sparring. 

Framåt sommaren skulle Björn spela Franska Öppna i 
Paris. Alla trodde väl att han skulle flyga till Paris i god tid 
före första matchen men han ringde Percy och sa att han 
ville träna vid Runstensplan dagen före första matchen.

– Jag blev förstås förvånad över hans upplägg men vi 
tränade i Norra Ängby och tidigt dagen därpå tog han fly-
get till Paris. Och vann hela tävlingen. 

➤

På ängen utanför Norra Ängby skola hittar vi spår 
efter en av Percy Rosbergs tidiga insatser som upp-
finningsrik tränare. Av någon anledning, som ingen 
av de inblandade riktigt minns, började i slutet av 
40-talet en tonårig Percy träna en ännu yngre Lars 
Lund i längdhopp.

Hoppgropen är fortfarande synlig liksom av-
stampsplankan. 

– Percy tyckte att jag hoppade för flackt och 
tog sig för att lägga en cykel på sned en bit efter 
plankan. Listigt av den unge Percy, eller hur? Inga 
krockar med cykeln såvitt jag minns, berättar Lars.

– Trots Percys idoga försök blev min längdhoppar-
karriär rätt kortvarig.

Spår efter Percys 
första tränaruppdrag

amatöridrottens tid, när bland andra Gunder Hägg blev 
diskad för att ha tagit emot pengar. Percy fick välja om 
han ville vara amatör eller betald tränare.

– Jag valde att bli tränare och la av med tennisen vid 
25-års ålder, för övrigt i samma ålder som Björn Borg var 
när han slutade.

Percy hade sin egen kunskap om tennis med sig när han 
blev tränare. Han följde också noga vad en amerikansk 
tränare i Salk gjorde.

– Jag lärde mig mycket av honom, om noggrannhet i 
grundträningen med mera. Men jag hade ingen formell 
tränarutbildning. 

Familjen fick elva barn. Percy var yngst. Pappan var murarmästare 
och byggde först ett hus vid Beckombergavägen 137 där familjen 
bodde tills Percy var fyra år. Tillsammans med arbetskamrater 
byggde pappan sedan ett större hus vid Runstensplan på Beckomber-
gavägen 177 (bilden). 
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Direkt från Norra Ängby till Grand Slam-titeln!
Percy Rosberg var med till Paris den gången men ville 

inte resa runt i världen som tränare. Han prioriterade att 
vara hemma hos sin familj. Då tog Lennart Bergelin över 
som Björn Borgs tränare och han gjorde också ett mycket 
bra jobb. Men ofta när Björn kom hem tog han kontakt 
och ville att Percy skulle se på hans teknik. 

Än i dag har Percy och Björn bra kontakt. 
– Vi ses minst var fjortonde dag och jag har varit med 

och sett hans son Leo spela. Och om några dagar ska vi 
ses på middag hemma hos min son. 

Från sin uppväxt har Percy Rosberg goda minnen. Vi tar med 
honom på en tur runt Norra Ängby och lämnar Runstens-
plan efter att Percy visat att han väl minns vilka butiker 
som fanns vid Runstensplan när han växte upp: Kon-
sum där Nords cykelaffär nu ligger. I längan: Konditori 
Sten Sture, tobaksaffär, Färg-Larsson, livsmedel, frisör, 
Kronlaxen, som var Konsums fiskaffär, guldsmed, som 
fortfarande ligger där med originalskylt, järnhandel och 
sybehör. 

Vi kör ned mot Ängby torg där Percys fru växte upp i 
huset där damfriseringen nu ligger, och svänger upp mot 
skolan.

Här inledde Percy strax efter kriget sin tränarbana, inte 
i tennis, men väl i längdhopp (se bild och text på föregåen-
de sida). Detta var Percys första jobb på den tränarbana, 
där han sedan kom att skörda så stora lagrar.

En av de främsta tennistränarna i Sverige blev han, 
grabben från Norra Ängby, kanske den främste. När han 

Tennisbanorna vid Runstensplan
Banorna vid Runstensplan ägs av bostadsrättsföreningen 
som har husen vid sidan av de två banorna. Sedan några 
år drivs verksamheten av två tränare från Tennisklubben 
i Spånga.

Ett säsongskort kostade senaste sommaren 1 600 kro-
nor. Då får man en fast timme i veckan och dessutom 
kan man spela när man vill om banorna är lediga. På för-
sommaren arrangeras också tennisskola för barn och ung-
domar. 

Tennisbanorna vid Ängbyplan
Det finns även tennisbanor vid Ängbyplan. Banorna ägs av 
kommunen och drivs av Ängby Tennisklubb. Tenny Svensson 
hjälper klubben med driften.

Här kan man under sommarhalvåret hyra en bana för 120 
kronor i timmen eller köpa ett sommarkort som ger möjlighet 
att boka bana när man vill och det är ledigt. Ett familjekort 
kostar 1 600 kronor, seniorkort 1 100 kronor och juniorkort 
600 kronor.

Ängby Tennisklubb har ingen tävlingsverksamhet. Den som 
önskar kan boka privatlektioner. 

➤

Sommaren 1975 var Björn Borg redan i världstoppen. Då var han ofta 
och tränade vid Runstensplan i hemlighet. (Foto: Kay Rosberg)
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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 moder-
na 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 bråk-
del av priset. Våra isolerrutor är alltid 
fabriksbyggda och skräddarsydda. 
 Du behåller även husets karaktär när 
du väljer  att bygga om och renovera, 
istället för att montera in prefabricera-
de 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.

fyllde åttio för ett år sedan var kön av uppvaktande lång. 
Gåvor i mängder, bla instiftade Sveriges Tennisveteraner 
ett pris, Percy Rosbergs vandringspris, att årligen utdelas 
till bäste svenske herrspelare i 35-årsklassen.

Det blev ingen tur runt hela Ängby. När Percy växte upp rörde 
man sig nästan enbart i de närmaste kvarteren: gatan där 
man bodde, där alla kompisar fanns, närmsta affär, vägen 
till skolan. Så Percys platser i Ängby är koncentrerade 

Björn Borg bjöd andra tennisstjärnor tiill Runstensplan för sparring. 
Här med den brittiske storspelaren John Lloyd. (Foto: Kay Rosberg)

På SVT Play finns en fin film från 1975 där Percy Rosberg intervjuas 
under en träning med Björn Borg.

kring barndomshemmet på Beckombergavägen.
Han flyttade hemifrån när han var 25 år och i dag bor 

han med sin hustru i ett radhus i Hässelby Gård. 
Percy in action finns på webben. Sök på ”Serveträning 

med Percy Rosberg” så kan du i några minuter se honom 
träna en ung Björn Borg, 1975. Svart-vitt och mycket se-
värt. Percy utstrålar lugn och auktoritet, precis som han 
gör tillsammans med oss!

➤
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Har du sett den 
nydöpta vägen?
Plötsligt fanns det en skylt med ett helt 
nytt gatunamn i Norra Ängby: Runforskar-
vägen. Men var ligger den? Första rätta 
svaret till larslund10@gmail.com belönas 
med en flaska ängbyglögg.

fo
to: la

r
s lu

n
d

När hustomterna i Norra Ängby stakades 
ut i början av trettiotalet fanns inga ga-
tunamn, endast kvartersnamn. I vår före-
nings protokoll  från de första åren anges 
därför föreningsfunktionärernas adress 
med kvartersnamn och nummer, t ex Bälte-
spännet nr 5. 

Men efterhand döptes gatorna; så 
gott som alla med namn tillhörande 
kategorin ”Nordisk forntid och forn-
forskning”. ”Berömda fornforskare” 
är en underkategori, en annan ”Be-
römda svenska fornminnesorter”,  
t ex Frösön, där Sveriges nordligaste 
runsten står. En tredje kategori är 
”orter av betydelse för vikingatidens 
historia”, t ex Saxland som var viking-
arnas beteckning på norra Polen och 
Tyskland, där sachsarna bodde.

Tolv pionjärer

Vilka var de då, runforskarna eller 
fornforskarna, som kanske är en bätt-
re beteckning, eftersom långt ifrån 
alla som fått gator uppkallade efter 
sig i Norra Ängby var runforskare? 

Tolv stycken är de. Gamla kämpar, 
bara två levde in på nittonhundra-
talet: Hjalmar Stolpe, banbrytande 
arkeolog med utgrävningar på Björkö, 
Vendel och Stora Förvar, grottan på 

Stora Karlsö, och Hans Hildebrand, 
som liksom fadern Bror Emil Hilde-
brand var riksantikvarie. Flera var 
just riksantikvarier: 1600-talets Olof 
Verelius, Johan Hadorph, ”Sveriges 
förste arkeolog” och Johan Pering-
skiöld medan 1700-talets Johan 
Gustaf Liliegren var riksarkivarie. 

Rickard Dybeck utgav ”Sveriges 
runurkunder”, idag är han hågkom-
men framför allt som författare till 
”Du gamla, du fria.”

Epokgörande runforskare

Den äldste namngivaren är Johan 
Bureus, född 1568, död vid 84 års ål-
der 1652. Han var runforskare, epok-
görande sådan, berättar källorna.

Elias Brenner levde på 1600-ta-
let. Han var arkeologisk tecknare 
och målare, dessutom numismatiker 
och samtida med Andreas Stobeus, 
Lundaprofessor, ortnamnsforskare.

Slutligen Pehr Arvid Säve, död 
1887, gotlänning som ägnade sitt liv 
åt studier av öns fornminnen, språk, 
geografi och kultur.

Text och foto: Lars Lund

Källa: Nils-Gustaf Stahre och med-
arb.: ”Stockholms gatunamn”, andra 
upplagan, 1992.

Runforskarna som hedrats 
med gatunamn i Norra Ängby

Öppet: Mån-fre 8-21, lör-sön 9-21
Ängby Torg. Tel: 08-37 65 90

Den personliga matbutiken
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En balanserad, lagom stökig trädgård 
välkomnar även skadeinsekternas fiender. 
Vissa äter upp dem, andra lägger sina ägg 
i dem. De ser till att sniglar, bladlöss och 
andra oönskade skadeinsekter inte får 
övertaget. Balansen är till nytta och nöje 
för både oss människor och djur. Om en art 
av skadeinsekter dör ut, finns ingen föda 
åt de fiender som äter dem och därför dör 
även de. 

Bland djuren som hjälper oss att hålla 
trädgården i balans finns fåglar, igel-
kott, paddor, nyckelpigor, tusenfo-
tingar, jordlöpare, blomflugor, spind-
lar, tvestjärtar och getingar. Alla 
dessa djur behöver en lite ”skräpig”, 
skyddat hörna för att trivas och att 

gömma sig i. Vissa är storkonsumen-
ter av bladlöss och andra av sniglar 
och snigelägg. En enda tvestjärt kan 
äta tusentals bladlöss under sitt liv. 
Getingar är utmärkta skadeinsekts-
jägare. De kan leverera mer än 200 
flugor i timmen till boet för att föda 
sina larver. Visst kan getingarna bli 
besvärliga vid sensommargrillningen 
men får de en bit kött vid sidan om 
matbordet slipper man dela med sig 
av sin egen mat.

Igelkott

Igelkotten är nog det djur som tyd-
ligast visar på en naturvänlig träd-
gård. Erbjuder miljön kring våra hus 
tillräckligt med skydd, föda och en 

giftfri miljö kan man ofta få igelkot-
tar att trivas.

Igelkotten är 
fridlyst, men inte 
utrotningshotad. 
Alla som färdas 
längs vägarna vet 
att trafiken skör-

dar många offer bland igelkottarna. 
Vad lika många inte vet är att råttgift 
och andra kemikalier i vår miljö dö-
dar minst lika många igelkottar. Det 
största hotet är annars utarmningen 
av vår miljö i såväl trädgårdar som på 
jordbruksmark. Får igelkotten leva 
ifred kan den bli ungefär tio år gam-
mal.

Under sommaren har igelkottarna 

Den naturvänliga trädgården
är balanserad och lagom stökig

Så här prunkande kan trädgården bli genom eget idogt arbete med bistånd av nyttiga djur. Fåglar, igelkottar, paddor, nyckelpigor, tusenfoting-
ar, jordlöpare, blomflugor, spindlar, tvestjärtar, getingar och flera andra djur hjälper oss att hålla trädgården i balans.
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löv- och mossklädda bon under t.ex. 
trädrötter. Utanför boet ligger de 
gärna och solar i timmar. På vintern 
bor igelkottarna gärna i löv- och jord-
högar eller under marken i isolerade 
hål medan de sover. Är det en väldigt 
kall vinter kan de frysa ihjäl. 
Ibland kan man höra igelkottarna 
fräsa, snörvla och fnysa, speciellt vid 
hanarnas oblodiga kämpalekar under 
parningstiden. 

Sätt gärna ut något att dricka till 
igelkotten. Helst ska det vara vatten, 
men mjölk är faktiskt inte så farligt 
som man förr trodde. Igelkotten, som 
är en allätare, gillar både katt- och 
hundmat. Den livnär sig på sniglar, 
maskar, tusenfotingar, insekter (och 
insektslarver) men även döda djur 
och matrester slinker ner. Egentligen 
ska man ju inte behöva mata igelkot-
ten. Låt i stället trädgården bli lite 
stökigare på ett trivsamt sätt, så hjäl-
per dig igelkotten att hålla sniglar, 
maskar och insekter i schack.

Gör en trivselhörna åt igelkotten

Igelkotten behöver ha skyddande 
vegetation i marknivån. Miljöer av 
buskar, snår och öppna trädgårds-
komposter är idealiska. Den miljön är 
dessutom mycket bra för småfåglar 
och annat djurliv. Vill du verkligen bli 
granne med en igelkott ska du dessut-
om bygga ett vinterbo åt den. Det är 
då sannolikt att den bosätter sig hos 
dig för gott. Den öppna trädgårds-
komposten är ett möjligt vinterbo om 
den innehåller mycket löv och ligger 
ganska torrt. Även en hög med torra 
löv som täcks med skyddande ris och 
pinnar under ett buskage fungerar. 
Bygger man ett vinterbo av trä, till 
igelkott bör ha en lång smal ingång. 

Men dessa bon måste avlusas. Igel-
kotten är nämligen en hyresgäst som 
kan ha ohyra. 
Lycka till med din nya granne!

Grodor och paddor

Även grodor och paddor älskar lum-
miga trädgårdar. De är beroende av 
vatten och fuktiga hålor där de kan 

söka skydd under 
dagen. De ligger i 
dvala över vintern 
i öppna komposter 
eller lövhögar. Det 
går att ordna en 

upp och nedvänd blomkruka som kan 
bli vinterbostad till dem. De är stor-
konsumenter av bland annat sniglar, 
snigelägg, gråsuggor och larver. 

Jordlöpare

Ett annat djur som du kanske har sett 
ila runt i trädgården, är jordlöparen. 
Den är en blank, svartryggad skal-
bagge som kan bli 2,5 cm lång. På 

dagarna gömmer 
den sig i multnan-
de vegetation eller 
kompost om den 
inte störs. Den är 
nattaktiv och jagar 
sniglar, snigelägg, 

larver och andra skadedjur.

Sniglar

Sniglar och snäckor har en viktig 
roll i naturen. De bidrar till nedbryt-
ningen av växtrester som sedan kan 
omvandlas till mull med hjälp av 
svampar och bakterier. Exkrementer-
na innehåller växtnäring och slem-
met som de lämnar efter sig gynnar 
jordens struktur så att den blir grynig 
och lucker för växtrötterna.

Vill du minimera snigelbeståndet 
under tiden du väntar att igelkott, 
paddor och jordlöpare flyttar in, finns 
det flera sätt att göra detta. Ett sätt 
är att till exempel lägga ett halvt ho-
nungsmelonsskal upp och ner under 
funkiablad och lite matrester i den. 
Glöm inte att vittja fällan tidigt på 
morgnarna.

Ett annat sätt är att mata sniglarna 
med järnfosfat i ”snigelbarer” som 
går att köpa i handel. Men det går 
lika bra att ta en liten plastburk från 
t.ex. creme fraiche. Gör några hål på 
sidorna, straks under locket. Ta några 
korn av ”snigelfritt” järnfosfat i bur-
ken och gräv ner den till hålens nedre 
kant nära växter sniglarna gillar. Det 
går att gömma många små burkar 
med ”snigelgodis” i trädgården utan 
att det stör. Sniglarna smaskar i sig 
och kryper ner i jorden och dör. Det 
är ingen större idé att strö ut kornen 
som Weibulls rekommenderar, det 
mesta äts upp av skator och trastar 
till ingen nytta. 

Tredje fungerande sätt är ölfäl-
lorna. Dessa kan göras av petflaskor. 
Klipp itu flaskan strax under halsen 
och stoppa halsen in i flaskan (utan 
kork). På detta sätt kan sniglarna inte 
krypa upp efter att de har druckit sig 
mätta på ölet. Fyll i starköl eller öl 
med stark doft i flaskan och gräv ner 
den till lagom höjd för sniglarna.

Källor: 

Naturskyddsföreningen, ”Köksträd-
gården” av Lena Israelsson, ”Skade-
djur” av Charlie Ryrie, www.snigel.
org, www.jordbruksverket.se 

Maj-Len Komi

Bli helgfin. Lena fixar frisyren.

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

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
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Konsten att anlägga en kompost 
I området mellan Norra Ängby och Beck-
omberga, längst västerut, nedanför Ting-
vallavägen och Torgnyvägen, fanns det 
redan på fyrtiotalet, under krigets svältår, 
odlingslotter för Ängbybor, där det nästan 
enbart odlades potatis. 

Idag finns betydligt mer sofistikerad 
odling, administrerad av Föreningen 
Råcksta Fritidsträdgårdar, som bil-
dades 1976. Odlingsansvarig är Maj-
Len Komi, Tingvallavägsbo. Under 
hennes ledning ordnade föreningen i 
slutet av september en kurs i konsten 
att anlägga en kompost.

Varva och trampa ihop

Vad behöver man för att ordna en rik-
tigt bra kompost? Jo, något torrt, t ex 
gammalt gräsklipp, något grönt, t ex 
färskt gräsklipp, gödsel av hög kvali-
tet (Råckstaföreningen har avtal med 
en Mälaröbonde!), och lite gammal 
kompostjord. Allt varvas och trampas 
ihop. Det får inte bli för kompakt, luft 
måste till, annars inträder förruttnel-
se, men det är kinkigt, eftersom för 
mycket luft ger uttorkning, som gör 
att processen i komposten avstannar.

Vad händer då i komposten? Hur 
blir gräs jord? Förmultningen inleds 
med att allehanda småkryp: maskar, 
kvalster, gråsuggor, tusenfotingar 
utför grovarbetet, när de äter och 
tuggar det grövre materialet. Sedan 
svarar syrekrävande bakterier och 
svampar för den sista fasen. Gräs har 
blivit jord!

Ivrigt arbete av kursdeltagarna i 
ett par timmar och så var det klart. 
Kaffet med grillkorv efter väl förrät-
tat värv smakade givetvis förträffligt.

Nästa år är den klar

Efter en knapp vecka var förmult-
ningsprocesseni full gång. Tempe-
raturen i centrum av komposten 62 
grader. Perfekt! Ingen skötsel behövs 
nu. Nästa år är den klar. Härlig nä-
ringsrik jord, klar att spridas ut på 
områdets gemensamma ytor för att 
ytterligare förstärka julis och augus-
tis blomsterprakt.

Text och foto: Lars Lund

Smaskens med kaffe och grillkorv. Kompostspecialisten och kursledaren Maj-Len Komi tvåa 
från höger.

Arbetet i full gång. Förra årets kompost längst bort, färdig att använda.

Kö till odlingslotterna
Föreningen Råcksta Fritidsträdgårdar bildades 1976. Man arrenderar mark av Stock-
holms stad, som sedan hyrs ut som odlingslotter. 221 lotter finns, en del på 100 
kvm, andra på 200. Arrendet till staden är 540 kr per år och lott. Till detta kommer 
avgift till föreningen på 200 kronor per år för de mindre lotterna, 400 för de större. 
För närvarande finns inga lediga lotter, men det går bra att ställa sig i kö. På våren 
brukar en och annan lottinnehavare hoppa av. Intresse kan anmälas till maj-len.ko-
mi@bredband.net
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Trädgårdsstadsföreningen är sedan något 
år medlem i Byggnadsvårdsföreningen 
och får då Bvf:s tidskrift som ges ut fyra 
gånger årligen. Tidskriften är synnerligen 
läsvärd såväl till form som innehåll. Här ett 
axplock ur de senaste numren.

I nr 2/2013 görs en för oss trä-
husägare intressant genomgång av 
skillnaden mellan kallpressad och 
varmpressad linolja för användning 
i färgframställning: högsta kvali-
tet anges av uttrycken kallpressad, 
avslemmad linolja eller kallpressad 
blekjordsfiltrerad linolja. Båda ut-
trycken anger högsta möjliga renhet. 
Ofta är dock linoljan varmpressad, 
vilket ger större utbyte i volym olja, 
men avsevärt mycket mer kvarvaran-
de föroreningar som påverkar färgens 
lyster och hållbarhet.

Osannolik klenod

I samma nummer, 2/13, berättas i ett 
fylligt reportage om Gröndalsvarvet: 
”en båtkatedral som står kvar mot 

en läsvärd tidskrift för oss trähusägare
alla  odds, Träbåtsällskapet Skepps-
myrans osannolika klenod.” Från 
avdelningen för kuriosa meddelas 
att Svenska Stråtaktäckarföreningen 
haft årsmöte. Nåja, kuriositet för våra 
breddgrader kanske, men i Skåne, 
Danmark, Holland, England är strå-
tak, oftast halm, fortfarande vanliga.

”En torkad hwetesemla”

Och på tal om fukt och ventilation i 
hus tar man Carl von Linné till hjälp: 
”At probera om rummet är godt, 
der man tänker bygga, tager man 
en torkad hwetesemla och skalar af 
det yttersta och lägger henne på det 
rummet, hwälfandes en kruka öfwer, 
samt låter henne ligga 24 timmar: så 
mycket hon wäger mera, när man ta-
ger henne tädan än då hon lades , så 
mycket ohälsosammare är rummet.”

I nummer 3/2013 finns fylliga re-
portage om byggnadsvård och föns-
terrenovering.  För oss boende i Riks-
intresset Norra Ängby är det också 
spännande att ta del av en artikel om 

hur det kulturhistoriska värdet på ett 
hus påverkar priset vid försäljning: 
”Den första analysen av fastighets-
värden tyder på att människor fak-
tiskt betalar mer för byggnader med 
kulturhistoriska kvaliteter än andra.”

Utomordentligt innehållsrik tid-
skrift, dessutom vacker till formen. 
För medlemmar i NÄT går det fint  att 
låna Byggnadskultur genom kontakt 
med Johan Schaeffer (johan.schaef-
fer@yahoo.se) Lånetid tre dagar. 
God och givande läsning garanteras.

Text: Lars Lund

Träffa oss på Ängbyplan

Vi tror på det personliga mötet med våra kunder. 
Därför har vi öppnat en mötesplats vid Ängbyplan,
Färjestadsvägen 12.

Öppettider
Tisdag till torsdag mellan klockan 15.00 och 19.00.

Välkommen!

 
Ängby Blackeberg

 

 
Vi ordnar Julbordet! 

Välkommen att catera ett färdigt julbord. 
Antingen till företagets julfest, till grannfesten eller 

till självaste julafton. För 249 kr/pp får du våra 

egna sillsorter, varmrökt lax, julkryddade köttbullar, 
Saltå julvört, jultryfflar och mycket mer!                   

Kika in på vår hemsida för den kompletta menyn, 

www.gardenbistro.se                                
Ni måste vara minst 6 personer och beställa 3 dagar i förväg.                    

För avhämtning 23/12 beställs maten senast 18/12. 

info@gardenbistro.se     08-208896 
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Paul Källenius, Södra Ängby, Inger Larsson och Andreas Aly, Bromma kyrka och Christian 
Schlumpf, Norra Ängby samråder.

Polisen varnar
efter 27 inbrott
i Norra Ängby
Första halvåret 2013 ingav hopp om att 
vi går mot lugnare tider efter två svåra 
år. Polisens stora satsning 2012–2013 
på att hejda inbrottstrenden verkade ha 
givit resultat. I Norra Ängby var det bara 
fyra inbrott fram till 30 juni men så kom 
chocken i juli och vi har haft 27 inbrott 
och 11 inbrottsförsök i år. 

Polisen informerar om inbrotten i sitt 
extra informationsbrev som kom i 
slutet av november:

”De senaste inbrotten har gjorts 
under dagtid och inbrottstjuvarna 
har tagit sig in i via balkong- och al-
tandörrar. Tjuvarna koncentrerar sig 
på att ta kontanter, guld, pass och dy-
rare datorer samt annan elektronisk 
utrustning.” Hela informationsbrevet 
från Västerortspolisen finns på vår 
hemsida www.norra-angby.se under 
rubriken Grannsamverkan.

Minska risken

De många inbrotten är skrämmande 
och i synnerhet om polisen genomför 
den vid årsskiftet planerade neddrag-
ningen av satsningen mot inbrott.  

Du kan avse-
värt minska ris-
ken för inbrott 
i ditt hem 
om du 
gör huset 
motbju-
dande för 
en gärningsman. Syns det att ”Detta 
kommer att ta tid” ger du en klar 
signal och du kan slippa inbrottsför-
sök. Varje fönster i markplan skall ha 
fönsterlås och dörrar, i synnerhet al-
tandörrar vara försedda med c-profil! 

Gå in på hemsidan för Grannsam-
verkan och läs vad det innebär för 
din del. Ta till dig av råden och följ 
länkar du hittar där. Du kan alltid be 
Bromma Lås om ett besök hos dig för 
professionell rådgivning och kost-
nadsförslag.  

    
Hans Erik Jonsson 

0708- 97 02 22

En afton i september träffades represen-
tanter för villaföreningarna i västra Väs-
terort på Ängby slott. Råcksta trädgårds-
stadsförening, Bromma kyrka villaägarför-
ening, Södra Ängby villaägarförening och 
vi själva. 

Initiativet var var vårt med baktan-
ken att vi tillsammans kunde bli mer 
slagkraftiga och effektiva än var för 
sig i olika frågor, alltifrån trafik till 
bygglov och skolfrågor.

Gemensam trafikgrupp

Tolv representanter deltog. Varje 
förening gjorde en kort presentation 
av sig själva: medlemsantal i förhål-
lande till antalet hushåll, årsavgift, 
knäckfrågor (trafik för alla, både 
kringtrafik och genomfartstrafik, 
bygglovsfrågor för några, nybyggna-
tioner på gröna ytor).

Start för samarbete 
med våra grannföreningar

Efter ett par timmars samtal och 
diskussion överenskoms dels att bilda 
en trafikgrupp, dels att ordna ett upp-
följningsmöte inom några månader, 
för vilket Södra Ängby åtog sig att 
vara värd. Trafikkontoret har seder-
mera uttryckt sin uppskattning över 
bildandet av en trafikgrupp. 

Fortsättning följer!
Text och foto: Lars Lund

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

Bli helgfin. Lena fixar frisyren.

Ängby
Salongen

Boka klipptid på 08-37 03 32
Bergslagsvägen 270 – Islandstorget

Öppet: måndag–torsdag 9–18, fredag 9–12
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NÄT informerade häromsistens styrelsen i 
Föräldraföreningen vid Norra Ängby skola 
om det senaste beträffande ombyggnaden 
av Vultejusvägen, som planeras starta vå-
ren 2014, så snart väglaget tillåter. 

Föräldraföreningen är aktiv i skolre-
laterade frågor såsom t. ex. studie-
resultat, skolmat, rastverksamhet, i 
nära samarbete med skolans personal 
och ledning. Man anordnar före-
läsningar av intresse för föräldrar, 
nyligen om utvecklingen av barns 
självkänsla med 150 åhörare. 

Utrymmesproblem

Största problemet just nu är dock att 
skolan har fler elever än den rymmer. 
Detta beror på att man från denna 
hösttermin också har en sjätte års-
kurs genom att förra årets femteklas-

Föräldraföreningen i Norra Ängby skola fick informarion av NÄT om trafiken och berättade om 
utrymmesproblemen i skolan. På bilden ses från vänster Melisa Ludvigson, Fredrik Bryniels-
son, Mattias Rydstedt, ordförande, Pia Åhlén, lärarrepresentant och Maria Borgström. 

sare stannar kvar i skolan i stället för 
att, som tidigare, flytta till andra sko-
lor. Påtagliga utrymmesproblem finns 
således för närvarande, inte minst i 
matsalen. 

Man skulle gärna vilja ha större 
andel föräldrar som medlemmar och 
några fler som tog sig tid att arbeta i 
föreningen. Problemet känns igen! 

Text och foto: Lars Lund

Trångt med 
fler elever i 
Norra Ängby skola



Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Medlemskortet = förmån!
Som medlem får du rabatt hos en del 

av våra handlare i närheten.

Ombyggnad/tillbyggnad/stambyten
Engqvist Bygg AB
www.engqvistbygg.se  
Ingentingsgatan 6, 171 71 Solna
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 08-37 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 in-
fo@skonatradgard.se

Om & tillbggnader, renoveringar, fasad, 
badrum, målning! 
Roberts hantverksservice 
www.robertshantverksservice.com  
Adilsvägen 16, 168 53 Bromma  
Mobil 070-412 63 84

Vill du vara med här –  
Ring Johan på 0739-83 22 07 
boka 4 ggr/år för 500 kr!

Du som har betalt medlemsavgiften på 150 kr 
för 2013 går till Fjelkners Fastighetsmäkleri 
på Ängby Torg och får årsmedlemsdekal för 
2013 klistrat på ditt kort. Då gäller det för 
medlemsrabatter och övriga förmåner enligt 
följande lista under 2013. Du som var medlem 
2006 och ännu inte har hämtat ut jubileums-
boken – gör det på samma plats.

2013 års medlemsavgift beslutades på års-
mötet till oförändrat 150 kr. Här de företag 
som lämnar rabatt vid uppvisandet av med-
lemskortet.

Föreningen har hos några medlemmar pla-
cerat ut en del trädgårds- och andra prylar 
för uthyrning eller lån. Ring och boka:

Stege 14 m
Rolf Larsson, Karlebyvägen 13
telefon 08-35 80 89

Stege 9 m
Johan Gunnarsson, Franklandsvägen 29,  
08-37 66 44
Tommy Östling, Kiviksvägen 11 
08-687 03 16
Kostar 50 kr + 5 kr/dag.

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

Gallervält
Krister Bengtson, Rökstens  vägen 11, 
08-87 22 59.
25 kr/dygn, 50 kr för icke medlemmar.

Elektrisk märkpenna för metall
HE Jonsson Jordanesvägen 7
telefon 0708 97 02 22. Gratis, men  
deponera en slant som återfås.

Färglikare och Tidskriften Byggnadskultur
Johan Schaeffer: johan.schaeffer@yahoo.se 
telefon 0739 83 22 07
Max 3 dagar.

Ängby Slott
Visa upp ditt medlemskort för slottsparet Fia 
& Johan Barkman så får du 10 procent på 
slottshyran: 0708 38 21 11

Ängby Smycken
10 procent på lagervaror (ej beställnings- 
arbeten) t ex smycken, halskedjor, 
födelsedags- & doppresenter: 08-37 06 34

Hantverkshjälp
Medlemsförmåner

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Prenumerera på nyhetsbrevet 
på www.norra-angby.se
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Julbord med sjöutsikt från395:-
välkommen att boka bord på 08 - 704 04 24 
eller bokning@sjopaviljongen.se

vi har öppet även på nyårsafton och serverar 
då en härlig skaldjursbuffé.

sjopaviljongen.se



     

Genom ditt medlemskap visar du att du vill vara del i en gemenskap som har som ändamål att 
främja Norra Ängbybornas 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. 

Genom medlemskap i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening får du 
• möjlighet att delta i alla föreningens aktiviteter under ett helt år
• ditt exemplar av Norra Ängbyalmanackan hem i brevlådan
• låna föreningens prylar: stegar, märkpenna, färglikare mm
• möjlighet att få föreningens månatliga nyhetsbrev levererat per e-post
• nyttig och intressant information på föreningens hemsida.
• vissa rabatter.
Inte minst viktigt är att du i och med ditt medlemskap stödjer föreningens engagemang i för 
Norra Ängbyborna angelägna frågor, t ex angående nybyggnationer i och omkring vårt område el-
ler att sprida kunskap om och främja områdets unika värden.
  Du blir medlem i trädgårdsstadsföreningen 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 medlemsbrev med inbetalningskort i brevlådan. Medlemsavgiften betalas till föreningens 
plusgirokonto 94 01 78-7.

Föreningens styrelse

Anna-Karin Ekholm, ordförande, 08-30 66 77, annakarinekholm@hotmail.com

Carola Bengtsson, Engia Glöggen, Café Björkan, Julmarknad, Äppelsöndag, Midsommar, 08-87 22 59, carola.my@hotmail.com

Sven Rygart, kassör, medlemsregistrerare, kulturmiljögruppsrepresentant, 08-87 09 70, sven@rygart.se

Lars Lund, redaktion, skola, trafik, grannföreningar, 072 913 61 91 larslund10@gmail.com

Thomas Fagerholm, webmaster, nyhetsbrev, 070 550 81 30, thomas.fagerholm@telia.com

Martti Sköldelid, trafik, 072 337 89 02 marttiskoldelid@gmail.com

Suppleanter
Elisabet Engdahl-Linder, kalender, redaktion, 08-17 86 83, elisabet.engdahl.linder@gmail.com

Rolf A Olsson, redaktör, 070 564 93 93, rolf@rao.se

Revisorer: Lars-Göran Gabrielsson, 08-87 24 93, lagges@gmail.com. Kenneth Sahlin, 073 624 39 62, ksisb.sthlm@telia.com

Revisorssuppleant: Lena Nordensson, 070 680 62 62

Valberedning: Hans Erik Jonsson, 08-37 02 22, hanserik.j@telia.com, Thomas Fagerholm, 070 550 81 30. Birgitta Åhman, 070 835 11 72.

Föreningens adress: Norra Ängby Trädgårdsstadsförening, c/o Anna-Karin Ekholm, Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma

Kulturmiljögruppen inom Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
Gruppen vill – utgående från Norra Ängby som riksintresse för kulturmiljövården:
• öka kunskapen om och medlen till bevarande av stadsdelens unika värden.
• genom insamling av bakgrundsmaterial och kontakt med berörda myndigheter dokumentera stadsde-

lens historia.
• göra fakta om våra hus och trädgårdar tillgängliga för de boende så att de kan anpassa dessa med 

bibehållen inneboende 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.schaeffer@yahoo.se eller 0739 83 22 07.

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

BROMMA  DROTTNINGHOLMSVÄGEN 334  08-598 222 00  SvenSkfASt.Se/BROMMA  

Vill du veta vad  
din bostad är värd?

Genom våra cirka 230 bobutiker och vårt stora  
kundregister har vi tillgång till fler möjliga köpare  
än många andra fastighetsmäklare. Vi hittar inte  
bara köpare från området där du bor utan vi hittar 
köpare från hela landet. Det här ger dig möjlighet  
till en riktigt bra bostadsaffär där du kan få bättre 
betalt för din bostad. Välkommen till oss eller läs
mer på svenskfast.se/viharkoparna  
 
Funderar du på att sälja? Kontakta oss så kommer  
vi hem till dig och gör en kostnadsfri värdering.  
Du får då även vår fina Kalender 2014 med gamla 
bilder från Bromma!
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Årsmöte
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
18 mars 2014 på Ängby Slott.

Cafédagar i Björklunds Hage 
Söndagar kl 12–16

12 januari

2 februari

2 mars

16 mars

Det är alltid ponnyridning och även andra aktivite-
ter, se vidare hemsida och nyhetsbrev!

Vinterns program

Konsten att välja fasadfärg
Föredrag på Ängby slott 
måndagen den 10 februari kl. 19 till 21

Föreningen har lyckats engagera Karin Fridell Anter, 
en av landets mest sakkunniga experter på färg och 
fasadfärgsättning, att berätta för oss och med bilder 
illustrera detta svåra ämne.

Före mötet, från ca halv sju är det mingel med kaffe 
och kaka. Kvällen är gratis för föreningens medlemmar 
(medlemskap kan ordnas på plats).


