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Tuff träning i naturligt gym
Vi började träningspasset i branta backen vid Åkeshov

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

inledaren

norra ängby tidning

Anna-Karin Ekholm
Ordförande i 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 föreningen
så några personer borde passa in på ovanstående 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 förstärkning i styrelsen. På årsmötet i våras
Kom med
fick styrelsen acceptans på
i styrelsen.
att ta in nya styrelsemedlemmar under året efterVi kan göra
som vi inte kunde fylla på
med tillräckligt många
mycket mer
personer.
om vi blir fler.
Vi behöver bättre täckning av frågor som intresserar barnfamiljer, men
tyvärr duckar de flesta när de tillfrågas och gömmer
sig bakom argumentet ”de e mycke´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 framför teven? En rask promenad och lite styrelsearbete 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 thomas.fagerholm@
telia.com).

Tidningen ges ut av Norra Ängby Trädgårdsstadsförening.
Föreningen förmedlar information om sin verksamhet via
Norra Ängby Tidning och på hemsidan www.norra-angby.se.
Redaktionen förmedlar även annan information som kan vara av intresse för tidningens läsare, dvs hushållen
i Ängby, totalt 1632. Tidningens upplaga är 1800 ex.
Tidningen kommer ut fyra gånger per år, i början av mars,
juni, september och december och delas ut av våra tidningsdistributörer. Deadline för material för kommande nummer
är alltid en månad före utgivningsdatum.
Tidningsredaktion
Rolf A Olsson, redaktör, rolf@rao.se
Lars Lund, larslund10@gmail.com
Elisabet Engdahl-Linder, elisabet.engdahl.linder@gmail.com
Ansvarig utgivare
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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
foto: wikky g eriksson

Medlemmar i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening hälsas välkomna till

Årsmöte på Ängby slott 18 mars 2014
Kvällens agenda
18.30 Mingel med kaffe och kaka
19.00 Föreningsstämma (årsmöte)
20.00 Skydda ditt hus mot inbrott
20.40 Föreningsstämman fortsätter
Ca 21 Mötet avslutas

Polisen ger tips: Så kan du
skydda ditt hus mot inbrott
Med anledning av inbrotten i Norra Ängby har vi bjudit in
de två polisinspektörerna och brottsutredarna Mats Österman och Lars-Gösta Alm som informerar om bästa sättet
att skydda sig mot inbrott. Icke-medlemmar kan lösa årskort på plats för 150 kronor.

Dagordning för föreningsstämman
§0

Stämmans öppnande

§1

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§2

Fastställande av röstlängd för mötet.

§3

Val av rösträknare och protokolljusterare för mötet.

§11

Val av ordförande; Omval eller nyval.

§4

Fråga om mötet utlyst i enlighet med stadgarna.

§12

Val av övriga styrelseledamöter( 4-6 personer)2-4 pers. omval el-

§5

Fastställande av dagordning för mötet.

§10

Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande
verksamhetsår.

ler nyval

§6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

§13

Val av suppleanter; tid 1år (2 personer)

§6 b) Styrelsens förvaltningsberättelse(balans och resultaträkning) för

§14

Val av revisor samt revisorsuppleant.(2+1 person)

det senaste räkenskapsåret.

§15

Val av valberedning, minst 3 personer varav en sammankallande.

§7

Revisionsberättelsen för det senaste räkenskapsåret.

§16

Behandling av propositioner och motioner.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§17

Övriga frågor

§9

Fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår.

§18

Stämmans avslutande
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Verksamhetsberättelse för 2013

(mars 2013-mars 2014)

Styrelse

Vid årsmötet i mars 2013 valdes följande styrelse:
Anna-Karin Ekholm (ordförande sittande på 2 år)
Carola Bengtsson (omval)
Sven Rygart (omval)
Thomas Fagerholm (nyval)
Lars Lund (nyval)
Martti Sköldelid (nyval).
Suppleanter:
Rolf A Olsson (nyval)
Elisabet Engdahl-Linder (nyval)
Styrelsen har sammanträtt cirka en gång i månaden (11 protokollförda sammanträden). Under året har Sven Rygart varit kassör.
Övriga funktionärer:
Revisorer: Lars-Göran Gabrielsson och Kenneth Sahlin.
Revisorsuppleant: Lena Nordensson.
Valberedning: Birgitta Åman och Thomas Fagerholm.
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.

Tidigare års almanacka har varit
populär varför vi beslöt göra en även
för 2014. Denna delades ut under
december månad av tidningsutdelarna. Fototävlingen har varit i gång
under hela året. Det kom in över 300
bilder. Två professionella fotografer
har denna gång varit med att välja ut
de vinnande bidragen. Förstapristagaren Johan Berglund och övriga vinnare fick sina priser utdelade under
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högtidliga former på Ängby slott i
samband med julmarknaden. Kalendern delades ut till föreningens medlemmar samt även till annonsörer i
tidningen, politiker i stadsdelsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt
ledarmöter i exploateringsnämnden.
Elisabet Engdahl-Linder har varit
projektledare för kalenderprojektet.
Styrelsens ambition är att söka öka
föreningens medverkan i och påverkan på det som sker i och omkring
Norra Ängby.

Styrelsen har genom fortlöpande
kontakter med Trafikkontorets handläggare följt planerna för ombyggnaden av Vultejusvägen mellan Ängby
torg och Peringskiöldsvägen, se NÄT
1-13, som möjligen kommer igång
våren 2014. Styrelsen har även informerat skolans nytillträdda rektor om
planerna.

Föreningen har velat visa sin omtanke om Norra-Ängby-borna genom
att i december dela ut speciellt framtagna reflexer (slap-wrap) med föreningens logga.
Styrelsen har dessvärre måst konstatera att byggtrafiken till och från
Beckombergaområdet fortfarande i
viss utsträckning sker via Beckombergavägen/Runstensplan trots tydlig skyltning såväl vid infarten som
vid utfarten, detta trots upprepade
påstötningar till byggledningen.

Vi har följt upp byggandet av
förskolan på Snorreängen och kommande radhus på Bureusvägen (Ängbytvättens tomt). Redogörelser för
dessa projekt har givits i tidningen nr
4-12. Förskolebygget har kommit en
bra bit på väg, medan byggnationen
på Bureusvägen ännu inte påbörjats,
troligen genom att tillstånd ännu
inte givits för rivningen av Ängbytvättens hus.

Norra Ängby Tidning
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Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas separat.
Medlemmar

Det finns omkring sextonhundra hushåll i Norra Ängby. Drygt elvahundra
av dem, cirka sjuttio procent, är medlemmar i trädgårdsstadsföreningen.
Styrelsens ambition är givetvis att
öka denna andel. För att möjliggöra
ytterligare tjänster till medlemmarna
och förenkla administrationen utreds
ett web-baserat medlemsregister.
Intentionen är att införa detta under
2014.
Medlemskort

Medlemskort har kunnat hämtas hos
Fjelkners fastighetsmäkleri vid Ängby torg. Medlemskortet behövs när
man deltar i någon av de aktiviteter,
där vi tar ut en högre avgift av icke
medlemmar.

Norra Ä ngby Ti
d
Årgång 35

ning

Nr 4 • December
2013

norr a ängb y
tr äd gård ssta

dsfö reni ng

En mustig
äppelsöndag
Så skapas en
naturvänlig
trädgård

ka till en positiv utveckling av trafik,
service, nybyggnation med mera.
Vi skriver om stort och smått – om
historia, nutid och framtid – och vill
medverka till att vi som bor i Norra
Ängby känner samhörighet och är
stolta över vårt fina område.
Tidningen ger också tips om renoveringar, trädgårdsskötsel och
mycket annat som intresserar husägare och Ängbybor. Vi har också ambitionen att ännu mer skriva om livet
i Norra Ängby för barnfamiljer, barn
och ungdomar.
Vi vill få flera att bidra med inlägg
och artiklar för att på så sätt aktivera
medlemmarna och samtidigt kunna
erbjuda en så omväxlande och intressant läsning som möjligt.
Redaktionsgruppen har bestått av
Rolf A Olsson, redaktör, Lars Lund
och Elisabet Engdal-Linder.
Från nr 3/2013 tog Rolf över ansvar för layout och kontakter med
tryckeriet efter Nalle Remnelius som
flyttat från Norra Ängby. Nalle avtackades på funktionärsfesten i maj
för många års mycket förtjänstfulla
insatser för tidningen och för Norra
Ängby Trädgårdsstadsförening.

Bygg trafiken från
Beckomberga

Nyhetsmail

På hemsidan kan man prenumerera
på medlemsmail i form av nyhetsbrev som utges ungefär en gång i
månaden. Administratör för detta är
Thomas Fagerholm. Styrelsen uppskattar denna möjlighet till snabb
direktkontakt med medlemmarna.
Vid årets slut fanns 870 personer på
distributionslistan.
Förråd

Har du sett
den nydöpta
vägen?

Föreningen hyr ett vindsrum på
Ängby Slott för förvaring av arkiv och
material. Föreningens stegar, vältar,
färglikare, märkpenna och annan
utrustning för utlåning förvaras hos
olika medlemmar.

Ängbygrabben Perc
y
blev legendarisk trä
nare
Växte upp granne
med tennisbanorn

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. Dessutom finns här mycket
av historiskt bakgrundsmaterial för
såväl Trädgårdsstaden som områdets
förhistoria.
Våren 2013 utsattes en av hemsidorna för en hackerattack, som
dessvärre medförde att Kulturmiljögruppens hemsida var stängd under
två månader. Den planerade uppdateringen av hemsidorna har skjutits
upp till dess att digitaliseringen av
medlemsregistret är genomförd.

a vid Runstensplan

Tidning

Norra Ängby Tidning har under sitt
trettiosjätte år som vanligt utkommit
med fyra nummer. Tidningen är en
del i föreningens strävan att medver-

Kulturmiljögruppen
Hemsida

Hemsidan www.norra-angby.se
uppdateras fortlöpande med aktuell
information av Thomas Fagerholm.

Kulturmiljögruppen som är en del av
trädgårdsstadsföreningen, bildades
2007. Kulturmiljögruppen vill sprida
kunskap om riksintresset och värna

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
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om Norra Ängbys unika karaktär,
med utgångspunkt ifrån ursprunglig
gatubild, trädgårdar och byggnader.
På hemsidan finns information som
gruppen samlat, värderat och dokumenterat.
Gruppen har under året bestått av
sex personer, som träffats ungefär
var sjätte vecka.
Kulturmiljögruppen har fortlöpande bevakat nybyggnadsplaner i
och omkring vårt område och berett
trädgårdsstadsföreningens korrespondens med myndigheter i dessa
ärenden. I mars 2013 genomfördes
en temakväll ”När krävs bygglov i
Norra Ängby” med Ulf Melander från
stadsbyggnadskontoret, som handlägger bygglov i Norra Ängby.
Trädgårdsstadsföreningen är
medlem i Byggnadsvårdsföreningen.
Trädgårdsstadsföreningens exemplar av Byggnadsvårdsföreningens
tidskrift Byggkultur, nya och gamla
nummer, tillhandahålls för utlåning
till trädgårdsstadsföreningen medlemmar.
Gruppen kan nås under e-post-

NR 1 mars 2014

adressen nat.kulturmil@gmail.com,
dit medlemmmar kan ställa frågor
eller lämna synpunkter. Gruppen har
fortlöpande bidragit med artiklar och
inslag i Norra Ängby Tidning, t ex
information om fasadfärgsättning,
energihushållning, källmaterial till
Norra Ängbys historia och byggprojekt i närområdet.

en beställning hos tillverkaren. Denna möjlighet har även uppmärksammats av andra stockholmare, bl a från
boende i Södra Ängby.
I februari 2014 ordnade kulturmiljögruppen en föredragskväll på temat
Konsten att välja fasadfärg med en av
landets mest sakkunniga på området,
Karin Fridell Anter, som föredragshållare.
Under året har gruppen också arbetat med förberedelser för att under
2014 ordna en ”välkomstkväll” som
vänder sig till dem som nyligen flyttat
till Norra Ängby.
Norra Ängby Äpplen

Som hjälp vid val av fasadkulör har
kulturmiljögruppen skaffat den nya
NCS färglikaren för kulturkulörer.
I samarbete med Falu Emaljskyltar,
har kulturmiljögruppen med hjälp
av fotografier från gamla nummerskyltar, låtit ta fram ett teckensnitt
som är så gott som identiskt med det
ursprungliga. För den som vill pryda
sin fasad med en ny husnummerskylt,
finns fortlöpande möjlighet att lägga

Norra Ängby Tidning

2013 fick vi 200 flaskor glögg som
såldes för femtio kronor per flaska.
Glöggen såldes i princip slut på julmarknaden vid Ängby Slott. Krister
Bengtson har ansvarat för detta.
Glöggen är alkoholfri och innehåller en procent calva. Calvan har nu
fått ligga på fat under de senaste fem
åren. Resultatet blev mycket bra. De
som köpt en flaska tyckte att det sma➤
kade gott.
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MIdsommarfirandet i Björklunds hage var mycket välbesökt.

➤

Årsmöte

Årsmöte hölls 29 mars 2013 med ett
trettiotal närvarande medlemmar
och med Ann-Karin Ekholm som
mötesordförande. Efter mötet höll
Ginna Lindberg, nyss hemkommen
SR-korrespondent i Washington, ett
mycket uppskattat föredrag om sina
år i USA.
Gökotta.

En tidig majmorgon ledde Gunilla
Olsson från Stockholms Ornitologiska Förening, promenaden runt
Judarn och Kyrksjön. Många fåglar
och ännu fler läten identifierades. En
populär återkommande aktivitet.
Midsommarfirande.

Midsommaren firades som vanligt i
Björklunds hage med klädning och
resning av stången samt dans runt
densamma under ledning av Bromma
Folkdansgille. 4H skötte caféet. Föreningen ordnade lotteri för barn och
vuxna med många fina vinster, bl a
grill, grillbestick, kokbok.
Hela parken var som vanligt full
med barn och unga från norra Ängby
och närliggande områden. Detta är
8

föreningens mest uppskattade evenemang, men kräver stora funktionärsinsatser
Arkeologidagen.

Ett femtontal intresserade guidades
av Nils Ringstedt till några av de
många fornminnena i Norra Ängby,
bland annat gravområdet vid Bällstavägen och runstenen vid Runstensvägen.
Ljusfest runt Kyrksjön.

En lördag kväll i september, när
mörkret sänkt sig, arrangerade
Mälarscouterna åter en fin och
stämningsfull ljusfest. Trädgårdstadsföreningen bidrog med anslag
till marschaller. Vi hade korvförsäljning utmed spåret vilket var mycket
populärt.
Äppelsöndag

Äppelsöndagen hölls som vanligt på
slottet i månadsskiftet september-oktober. Musteri och pomologer deltog,
vilket var mycket uppskattat. Äpplen
samlades inför årets glöggtillverkning. Föreningen hade försäljning
bl a av våra jubileumsböcker och som

vanligt, korv med bröd.
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 aktivitet 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 avslutas på en kvarterskrog
i området. Johan Forssblad är initiativtagare och primus motor för detta
evenemang.
Grannsamverkan.

Grannsamverkan har betydelse för
att minska riskerna för inbrott och
skadegörelse och information är viktig för att motivera våra medlemmar
till kloka åtgärder. Tidningen, hemsidan och nyhetsbrevet är det sätt vi
sprider kunskapen på. Närpolisen
förser oss med information som Hans
Erik Jonsson, grannsamverkansansvarig, lägger ut i nyhetsbreven och

Norra Ängby Tidning
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Äppelsöndagen hölls som vanligt på slottet i månadsskiftet september-oktober.

på hemsidan. Året blev efter en lugn
inledning tyvärr mycket påfrestande
för många på grund av inbrott i husen och stöld av cyklar. Inte mindre
än 50 cyklar har stulits i området
under året. Vår ambition är att söka
minska den tendens som finns bl a
genom att stödja Grannsamverkan.
Grannstöd i Bromma
Föreningen Grannstöd Bromma är
nu inne på sitt femte år. Störst bland
finansiärer är stadsdelsförvaltningen
och trädgårdsstadsföreningarna i
Bromma. Vårt bidrag motsvarar sju
kronor per medlem och år. Många
deltagare kommer från Norra Ängby,
men bilpatrulleringen sker i hela
Bromma. Hela konceptet är en vidareutveckling av grannsamverkan. Se
www.grannstodbromma.se
Grannföreningsmöte

På föreningens initiativ genomfördes
i september på Ängby slott ett grannföreningsmöte med ett tiotal deltagare från Råcksta villaägarförening,
Södra Ängby villaförening och Bromma kyrkas villaägarförening, där
gemensamma intressefrågor, särskilt
NR 1 mars 2014

trafik och byggnation diskuterades.
Uppföljande möte planeras.
Övrigt.

Föreningen representeras av AnnaKarin 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. Hemvärnsgården Norra
Ängby drivs av Västerorts Hemvärn
och Bromma lottakår.
Styrelsen beslöt att som gåva vid
Ängby IF:s 80-årsjubileum instifta
två stipendier om vardera ettusen
kronor till två två ungdomsspelare.
Stipendierna skall utdelas årligen i
fem år. De första stipendiaterna var
Anna Oljons och Sara Danielsson.
Stipendierna utdelades i samband
med Ängbydagen i augusti
Vid secondhandförsäljningen i
Bromma skolan ordnade föreningen
kaffeservering.
Ett par lördagar under vintern och
hösten anordnade föreningen café i
Björklunds hage. Syftet är att hålla
Björkan öppet och att nå ut till medlemmar och boende i området.

Norra Ängby Tidning

Föreningen är medsponsor till
Mälarscouternas Valborgsfirande på
Snorreängen.
Slutord

Styrelsen vill att alla som bor i Norra
Ängby ska känna trivsel och samhörighet. Föreningens evenemang vill
ge medlemmarna information och
kunskap och möjlighet till fest och
trevligt umgänge.
Vi bevakar vad som händer i och
kring vår del av Bromma. Vi vill påverka politiker och andra beslutsfattare att medverka till en positiv utveckling av Norra Ängby och genom
skrivelser och möten visa att vi som
bor här bryr oss om och är engagerade i vår unika boendemiljö.
Anna-Karin Ekholm, ordförande
Carola Bengtsson
Elisabeth Engdahl-Linder
Thomas Fagerholm
Lars Lund
Rolf A Olsson
Sven Rygart
Martti Sköldelid
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Resultaträkning jan-dec
2013 jämfört
med
budget och
2012
års utfalloch 2012 års utfall
Resultaträkning
jan-dec
2013
jämfört
med
budget
Benämning

Utfall 2013
Intäkter

Budget 2013

Kostnader

Intäkter

Utfall 2012

Kostnader

Resultaträkning
jan-dec 2013 jämfört med
och 2012 års
utfall
Inkomna medlemsavgifter
166budget
019
165
000
Annonsintäkter,
Benämningprenumerationer
Tryckning, redigering mm

210 2013
125
Utfall

Netto tidningen

Torgfest/Barndag
Midsommar
Inkomna medlemsavgifter
Äppelsöndag
Kulturevenemang
Annonsintäkter,
prenumerationer
Div aktiviteter
Tryckning,
redigering mm
Samverkan
med andra föreningar
Netto tidningen
Jubileum/medlemsfest

Summa evenemang
Torgfest/Barndag
Midsommar
Försäljning/Inköp böcker
Äppelsöndag
Glögg
Kulturevenemang
Projekt
"fornminnesvård"
Div
aktiviteter
Projekt husnummerskylt
Samverkan
med andra föreningar
Inköp av prylar för utlåning
Jubileum/medlemsfest

Intäkter

0
886
1668019
2 760

210 125
7 318
5 244
0
8 886
2 760
22 575
7 318
5 244

Summa administration
Grannstöd
och grannsamverkan

0

22 575

(överskott
om positivt)
Summa
administration

Övriga intäkter / kostnader
Totala
intäkter /per
kostnader
Balansräkning
2013-12-31
Årets resultat
(överskott om positivt)
Tillgångar

Kassa
Plusgiro
Balansräkning
Bankkonto

-9 446
0

-10 230
0
-6 149
-54
383
-2 471
-2-360
017
-12 787
-2 838

-9 406
0
-67 383
187
-54
-8-360
000
-7 838
000
-2

0
4 495

427 422
4 495

-1 406
180
-9
-12 187
609
-67
-8-706
000
-2 735

-12
-7735
000
-91 593
-9 008

-1 180
-432
-12955
609
-706
-2533
735
-5

-12 735

Intäkter
3 000
000
1654000
4 000

Kostnader
-7 000
-5 000
-6 000
-15 000
-8 000
000
-230
-12000
000
-30
-10 000

200 000
8 000
5 000
3
4
3
4
10

-5
-6
-16
-15
-3
-8

8 000
500
5 000

Skulder och eget kapital

Tidigare
års ackumulerade vinster
Tillgångar
Årets resultat
Kassa

Summa skulder och eget kapital
Plusgiro
Bankkonto

Summa tillgångar

Skulder och eget kapital

Tidigare års ackumulerade vinster
Årets resultat

Summa skulder och eget kapital

10

000
000
000
000
000
000

-12 000
-4 000
000
-10

-9 000
500
-39
0
3 000
10 000

500

-33
-40
-16
-10
-3
-10
-8
-4

000
000
000
000
000
000
000
000

-2
-33
-15
-40
-3
-10
-1
-10

000
000
000
000
000
000
000
000

-101
000
-9 500
0
5 500

408 000
5 500

-15
-8500
000
-101 000
-5 000

-2 000
-443
-15000
000
-3 000
-1000
000
-35

-15 500

408 000

-235 930

-47 105
Intäkter

Kostnader
0
-5 499
-6 223
-4 234
-5 930
568
-235
-10105
367
-47

0
954
1664649
4 323

188 825
7 267
6 384

4
2
4
7

-8 963
0

0
954
720
323
650

7 267
22
820
6 384

-5 499
0
-6 223
-4-685
234
0
-5 568
-26 367
491
-10
0

6 014

-8 963

0
2 720
7 650

-2 775
0
-45-685
411
-13 456
0
-7 491
110
-26
-7 462
0

22 820

6 014

-76 214

0

-2-762
775
-7 411
222
-45
-1 456
706
-13
-7-998
110

7 565

2 451

-3
-7123
462
-76 214
-5 055

421 609

-386
-7955
222

565
347654

-762

-1 706
-998

-3 123

-5 000

2 451

-5 055

-443 000

421 609

-386 955

-35 000

34 654

-5 533
2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

1 712
6 906
år
347 761

1 712
18 444
341 756

1 712
53 355
272 190

per 2013-12-31
jämfört med
tidigare med tidigare år
Balansräkning
per 2013-12-31
jämfört
Summa tillgångar

188 825
Utfall
2012

-39
-7000
000

000
000
000
000
000

-9 008
427 tidigare
422 -432
jämfört med
år 955

-230 000

-30 000

-91 006
593
-35

Summa medlemsinformation
Övriga intäkter / kostnader

Års- o medlemsmöten
Totala intäkter / kostnader
Funktionärsuppmuntran
Kontorsomkostnader
Årets resultat
Bankintäkter
o -kostnader

200 000
Budget
2013

-35
006
-9 446

Summa projekt
medlemsinformation
Summa

Års- o medlemsmöten
Hemsidan
Funktionärsuppmuntran
Kalender
och andra medlemsförmåner
Kontorsomkostnader
Medlemsbrev
Bankintäkter o -kostnader
Affischering

Kostnader
0
-10 230
-6 149
-2 471
-2 889
017
-223
-12764
787
-13

Kostnader

166 649

-13 764

Summa evenemang
projekt
Summa

Hemsidan
Försäljning/Inköp
böcker
Kalender och andra medlemsförmåner
Glögg
Medlemsbrev
Projekt
"fornminnesvård"
Affischering
Projekt
husnummerskylt
Grannstöd
och grannsamverkan
Inköp
av prylar
för utlåning

-223 889

Intäkter

356 378

2013-12-31
361 911
-5
533
1 712
3566378
906
347 761

361 911

2012-12-31
327 257
34
654
1 712
361
18911
444
341 756

327 257

2011-12-31
349 675
-22
418
1 712
327
53257
355
272 190

356 378

361 911

327 257

361 911
-5 533

327 257
34 654

349 675
-22 418

356 378

361 911

Norra Ängby Tidning
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Styrelsens budgetförslag
för 2014
Styrelsens
budgetförslag
för 2014

Budgetoch
2014 kvalitet
Kommentar
Kunskap
- Vi kan byggmateri

Benämning

Förslag

Intäkter

Kostnader

Med gediget kunnande och spetskompetens
guidar vår personal både proffs och amatörer
genom byggdjungeln.

Inkomna medlemsavgifter

165 000

Annonsintäkter, prenumerationer
Tryckning, redigering mm

202 000

Netto tidningen

Torgfest/Barndag
Midsommar
Äppelsöndag
Kulturevenemang
Div aktiviteter
Samverkan med andra föreningar
Jubileum/medlemsfest

3 000
9 000
3 000

8 000
5 000

20 000

Summa administration

0

Årets resultat
(överskott om positivt)

Bl a Norra Ängby-loppet

Ambition att utöka utbudet
Björkanfika mm
ÄIF, MS, Lottorna, grannföreningar

-16 000
-3 000
-2 000

-40
-40
-10
-5

000
000
000
000

-2
-15
-3
-3

000
000
000
000

-95 000

4 000

Övriga intäkter / kostnader
Totala intäkter / kostnader

000
000
000
000
000
000
000

-1 000

Summa medlemsinformation

Års- o medlemsmöten
Funktionärsuppmuntran
Kontorsomkostnader
Bankintäkter o -kostnader

-5
-10
-6
-8
-10
-15
-10

-36 000

Summa projekt

Hemsidan
Kalender och andra medlemsförmåner
Medlemsbrev
Grannstöd och grannsamverkan

-210 000

-8 000

Summa evenemang

Glögg
Projekt "fornminnesvård"
Inköp av prylar för utlåning

Bibehållen medlemsavgift 150 kr/år

Omarbetad hemsida och medlemsregister
Kalender och något mer
Tryck av brev och kuvert
Grannstödsbilen

-19 000

-9 000
419 000

-422 000
-3 000

ÄNGBY TIDNING 60X90

Den personliga matbutiken

Öppet: Mån-fre 8-21, lör-sön 9-21
JÄRN · EL · VERKTYG · VVS · BAD
KÖK · KAKEL · FÄRG · BRÄDGÅRD
www.ekesioo.se
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Konsten att välja fasadfärg
Den 18 februari anordnade föreningen ett
föredrag på Ängby slott i ett för trähusägare viktigt och, så här i förvårsväder med
gröna gräsmattor, aktuellt ämne, nämligen
Konsten att välja fasadfärg.

Kulturmiljögruppens Christian
Schlumpf hade lyckats engagera
Karin Fridell Anter som föreläsare.
Karin är välkänd färgexpert, verksam
vid KTH arkitektur. Hennes doktorsavhandling 2000 har titeln What colour is the red house? Perceived colur
of painted facades.
Nyttiga tips

Intresset från föreningens medlemmar var stort, ett fyrtiotal personer
deltog. Ja, verkligen deltog! Karin hade förmågan att få åhörarna aktiva,
så frågorna och synpunkterna från
publiken var många. Här är några
av de tips som Karin gav för husmålningssugna:
Ta reda på vilken ”färghistoria”
ditt hus har. Kanske kan du få fram
tidigare färger genom att försiktigt
skrapa på träytan. Dina grannar kan
kanske ge information om vilken eller vilka färger huset tidigare haft om
du inte har bott här så länge.Ta också
reda på vilka bestämmelser som finns
kring valet av färg på Stadsarkitektkontoret eller varför inte kontakta
kulturmijögruppen (nat.kulturmil@
gmail.com) så ska vi försöka hjälpa
till.

Karin Fridell Anter hälsades välkommen till Ängby slott av kulturmiljögruppens Christian
Schlumpf. Intresset för hennes föreläsning om färger var stort och lokalen fylldes snabbt
redan under det inledande minglet med kaffe och kaka.

som den ursprungliga om färgburkarna har samma NCS-kod.
Förträfflig bok för utlåning

Informera grannarna

Informera grannarna i synnerhet om
du tänker byta färg. Tänk på att grannarna ser din fasad oftare än du själv
gör!
Gör en provmålning både på en fasadyta och på snickerier, så att du ser
dem tillsammans. Betrakta provytan
i olika dagrar.
Titta på andra hus i Norra Ängby.
Föreningen kommer att sammanställa ett ”kulörotek” där den som tänker
måla i gult får adresser till ett antal
gula hus i området med tillhörande
NCS-kod för att på plats kunna se
12

resultatet av målning med just denna
NCS-kod. Ambitionen är att ha en
första lista klar till sommaren.
NCS-kod, vad är nu det? Jo, en teknik att ange en kulörton i förhållande
till gult, rött, blått och grönt. Du kan
bättra på en sliten yta efter en tid och
då vara säker på att få samma färg

Begreppen NCS färgcirkel för färgkulören och NCS färgtriangel för
nyansen förklaras på ett ypperligt
sätt i Karin Fridell Anters och Åke
Svedmyrs bok Färgen på huset. I
denna förträffliga bok beskrivs bland
mycket annat också begreppen nominell färg (dvs färgen på färgkartan)
och upplevd färg (dvs den färg du ser
i verkligheten) och varför det är en
skillnad dem emellan. Föreningen
har ett ex för utlåning via Johan
Schaeffer (johan.schaeffer@yahoo.
se, 0739-832207). På Bokbörsen
finns just nu ett ex i nyskick för 280
kr.
Text och foto: Lars Lund

Norra Ängby Tidning
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Det blir aldrig
som man tänkt sig …
Har du varit med om att hitta en fin färg.
Du målar en husvägg – och då är det
en annan färg än den du trodde att du
köpte! Det har sin naturliga förklaring,
säger Karin Fridell Anter som under
kvällen på slottet guidade oss genom
färgernas värld.

Färger lever inte solitärt, utan
uppstår i sitt sammanhang. Därför
talar man om nominell färg, den
man ser på färgprovet, och upplevd
färg, den färg man ser, när huset är
målat.
Vad påverkar upplevelsen av färgen?

Det är ljuset, avståndet, bakgrunden, naturen, färgen på omkringliggande hus, och din egen kulturella bakgrund. Det vi är vana
vid, ser vi inte. Exempelvis lägger
svenskar sällan märke till röda hus,
vilket däremot många besökare
från andra länder gör.
Stora målade ytor upplevs alltid
ljusare – därför bör den nominella
färgen vara lite mörkare än den
man vill ha på sitt hus.
Naturen är referens

Naturens färger är alltid en grund
referens till färger med sina genomgripande mörka färger. Det mesta
i naturen har en dragning åt gult,
även om vi inte tänker på det. Det
vanligaste färgspektrat går från
grönt till gult till rött och slutligen
till svart (jorden). Vitt är ovanligt.
Det är endast mindre blommor som
är vita. Vitt är också en mycket
dominerande och iögonenfallande
färg. Tänk gärna på den stora skillnaden mellan ett vitt och grått hus.
Historiska färger

Det finns fyra färgspår i historien:
Grått var den färg som husen
fick, därför att man inte hade någon
färg! Det är den färg som omålat trä
får med tiden.

NR 1 mars 2014

Rött blev adelns signum, ge-

nom den kunde man visa att man
tillhörde en annan klass. Till och
med tegelhusen målades röda. På
1800-talet kom den röda färgen till
städerna och i början av 1900-talet
till allmogen. Det är först då, under
nationalromantiken, som den röda
stugan med vita knutar skapas.
Vitt var den färg som slotten
målades i på 1500-talet, då Gustav
Vasa ville visa omvärlden sin ställning. På 1800-talet kom vita trähus.
Vitt blev också ett kännetecken under funkistiden – vitt symboliserar
förstås det vita och det rena. Södra
Ängby är ett typiskt exempel för
detta. Vitt dominerar och syns.
Gult var den färg som Karl XII:s
arkitekt Tessin beordrade att alla
hus av betydande värde i staden
skulle målas i. Därför är det ytterst
märkligt att Stockholms slott inte
är gult! Den gula färgen kom att beteckna en byggnad av betydelse och
många trähus målades också gula
av just den anledningen.
Fram till tjugotalet fanns enbart
jordpigment för färgtillverkning i
en vacker skala i olika gula toner
från bränt tegel till skiftning mot
rosa.
Frågor från publiken:!
Skyddar slamfärger virket?

Ja, det skyddar mot solen strålar,
men inte mot väta. Röd slamfärg
förutsätter kraftigt virke och röd
färg hör egentligen inte hemma i
Norra Ängby där originalfärgerna
var ljusa.
Kan man ha olika färg på hus , fönsterfoder och vindskivor?

Det kan man och från början
hade många hus lite mörkare färger
på just vindskivor och fönsterbågar.

Norra Ängby Tidning

Elisabet Engdahl-Linder

Vad fick du ut
av färgkvällen?
Johan Tegin, bor på Runstensvägen och skall måla om sitt hus
i sommar. Han tyckte det var
mycket intressant och har fått ny
kunskap – men vet inte om det
gör det lättare att välja färg.
Idag är det egna huset mörkbrunt och nu skall huset bli ljust
och tidstypiskt för Norra Ängby,
gärna någon av originalfärgerna.
Hemma har han en liten person som kan tänka sig ett prickigt rosa hus...

Daniel Husén, nybliven husägare på Beckombergavägen som
skall börja renovera sitt hus.
– Gillar egnahem och Bullerbykänslan i Norra Ängby. Tycker
att det är så fantastiskt att det
finns så mycket kunskap i området om Norra Ängby – personer
man kan fråga och få hjälp av.
Det är fint med Norra Ängby,
när man vill veta något så finns
det personer att fråga och de har
dessutom stor kunskap.
Det viktigaste Daniel fick ut av
kvällen var bakgrunden till det
han redan erfarit – att man väljer en färg och när den kommer
upp så ser den helt annorlunda
ut.
Det egna huset är nu ljust med
dragning åt grön. Nu skall det
målas om Det skall bli en ny neutral originalfärg på huset- utan
dragning åt grönt.
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Verksamheten bygger på att man tränar i grupp, i par eller singel med naturen som bas.

Tuff uteträning i det
Det var vid löpträning i branta backen vid Åkeshov
som jag träffade Hans och hans fru. De gjorde
några lustiga grodhopp uppför backen. Upp och
ner, med böjda ben, för att träna slalommusklerna.
Precis den träning jag behöver för att hänga med i
slalombacken.
Jag hängde med på några grodhoppsrundor. Men det
skulle jag inte gjort. Dagen därpå kunde jag knappt gå,
det stramade som resårband i lårmusklerna som spändes
vid varje steg. Efter några dagar lade sig träningsvärken
och normalläge återkom i benen.
Mitt första möte med STARK UTE

Detta var min första kontakt med STARK UTE. En verksamhet som bygger på att du tränar i grupp, i par eller
14

singel med naturen som bas. Det är här Hans och hand
fru tränar. Jag får reda på att de träffas varje tisdagskväll
klockan 19.30. Deltagarna möts vid parkeringen mellan Kyrksjön och Idrottsplatsen vid Ängby IF. Ägaren till
STARK UTE heter Anna Adelman och jag får klartecken
att hänga med en träningskväll.
Mössa och vantar

Jag är där i god tid. Det är omkring tre grader kallt, och
snön ligger fläckvis på marken. 15 förväntansfulla tjejer
och killar dyker upp, alla med mössa och vantar. Några
har liggunderlag med sig. Så kommer Anna, pigg och helt
klädd i rött. Hon ger en kort introduktion om kvällens
pass, peppar alla med några värmande rörelser och så
sticker gruppen i riktning Kyrksjön.
Första stopp är Snorreängen, där gruppen gör en ny
uppvärmningsövning. Vi springer ett stycke till och gör
sedan halt i springspåret vid Åkeshovshallen.
Norra Ängby Tidning
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STARK UTE bygger på att man tränar
grupp, i par eller singel med naturen
som bas. Pressa armar uppåt och
nedåt… Pia-Karin och Tuva

Anna Adelman är civilekonomen från Norra Ängby som sadlade om och började göra det hon gillade mest, att träna ute.

naturliga gymmet
Det är här, mitt i naturen, bland träd och stenar och
snö, som vi kommer att träna och vi förflyttar oss vid flera
tillfällen Liggunderlagen kommer väl till pass. Man tränar
oftast två och två i olika övningar, varvat med löp och
hoppträning i korta pass. Jag får se tricepsmördaren, armhävningar med fötterna på en sten, hukande sittövningar
lutande bakåt mot ett träd. Detta är träningspass enligt
metoden Cross Nature, som Anna utvecklat. Metoden
bygger på intervallträning av styrka och kondition, med
naturen som bas, med anpassning till rådande väderförhållande. Minusgrader och snö är inget hinder.
Man väljer själv vilken takt och kraft man vill lägga
ner på övningarna. Det blir kraftfullt med Annas positiva
coachning. Själv blir jag helt slut efter några korta övningar. Passet pågår cirka en timme .

springa uppför backen med en kamrat på ryggen. Det är
lättare än man tror säger Anna …även om två ramlade
mjukt i snön. Passet avslutas och alla verkar glada och
uppåt. Jag kan efteråt konstatera att alla som deltog, verkligen gillade att träna.
Anna från Norra Ängby

Det är Anna Adelman som startat och äger företaget
STARK UTE (www.starkute.se). Anna bor i Norra Ängby
och är mamma till tre barn och till träningsformen CrossNature. Den lanseras nu runt om i landet och i Finland.
Anna är civilekonomen som sadlade om och började göra
det hon gillade mest, att träna ute. I dag kan hon leva på
sin verksamhet, men hon gör allt själv, även administration och allt material på webben.

Med en kamrat på ryggen

Sista övningen på Snorreängen innebär att alla får
NR 1 mars 2014

Norra Ängby Tidning

Text och foto: Elisabet Engdahl-Linder
15

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Så arbetar Kulturmiljögruppen
Kulturmiljögruppen inom Norra Ängby
Trädgårdsstadsförening bildades i oktober
2007. Anledningen var att frågor om de
speciella kulturvärdena i Norra Ängby,
som ju är av riksintresse för kulturmiljövården, inte riktigt fick plats i styrelsens
vardagliga arbete med trafikfrågor, tidning, arrangemang, ekonomi mm.

Kulturmiljögruppen är således en del
av Trädgårdsstadsföreningen. Två
medlemmar i gruppen är också styrelseledamöter. Gruppen har verkat
inom olika områden, senast i början
av februari 2014 med ett föredrag om
fasadfärgsättning på Ängby slott.
Utflykter, kurser och föredrag

Vad har vi mera gjort genom åren?
Här är ett axplock: Utflykt till Wijs
Trädgårdar, faktablad med fotografier från Norra Ängby att användas av
mäklarna, trädvårdskurser, föredrag
om villaträdgården av Åsa Wilkes, föredrag om hustyperna i Norra Ängby
av Laila Reppen, artiklar i NÄT om
skilda ämnen, t ex skolorna i området, anskaffande av NCS-färglikare
för utlåning som hjälp vid val av
fasadkulör. Kulturmiljögruppen har
även en egen hemsida med fokus på
kulturmiljövård, vilken numera är in-

Kulturmiljögruppen bestär av sex personer som träffas 3-4 gånger per termin. Här se från vänster Birgit Karlsson. Johan Schaeffer och Christian Schlumpf

tegrerad i Trädgårdsstadsföreningen
hemsida och även bistått föreningen
med synpunkter på nybyggnadsprojekt i närområdet.
Mycket på dagordningen

Och mycket står på dagordningen:
• anordnande av välkomstmöte för
nyinflyttade,
• utarbetande av kulturstig,
• kurs i fönsterrenovering,
• artikel i NÄT om takkupor med bilder och ritning (planeras till NÄT
2-14),
• lista med hantverkarreferenser
(medför knepiga frågor om bla
opartiskhet som vi jobbar med),

• innehållsförteckning för tidigare
NÄT-nummer, så att man lätt kan
hitta artiklar om t ex mördarsnigelbekämpning eller renovering av
häckar.
Misskötta skulpturer

Vi skulle också vilja få till stånd
bättre skötsel av de utomhusskulpturer som finns inom eller i närheten
av vårt område: Grafisk byggnad av
Arne Jones vid Tempus, Åkeshov och
Rymdfångare av Tommy Widing vid
personalbostäderna på Beckomberga
området rakt söder om simhallen.
Båda dessa vackra skulpturer är svårt
medtagna av tidens tand.

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

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.

GRUNDISOLERINGAR PÅLNINGSARBETEN

GT GRUNDTEKNIK I SAMARBETE MED SVENHEIMS ENTREPRENAD
Packstensgränd 5 Vällingby Ring 87 33 87/0705 - 87 33 87 TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR
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Ängby IF hoppas på
konstgräs på IP
Saxat ur Ängby IF:s tidning Ängby
Runt: ”En av de absolut största frågorna för föreningens framtid är tillgång till träningsytor, behålla spelare,
hitta nya spelare.
Tillgången på nya spelare ser mycket ljus ut, då vi ser att fler barnfaniljer
flyttar in och nya stadsdelar byggs.
Men vi saknar tillräckligt med träningsytor. Vi för täta samtal med
Idrottsförvaltningen.
Vår förhoppning är att kunna spela
på nylagt konstgräs på Ängby IP nästa
säsong Vad gäller hall för våra innebandyspelare ser det tyvärr inte lika
ljust ut. Vår förhoppning är att de nya
hallarna, som byggs vid Stora Mossen,
frigör tider i hallar närmre oss.”
Ängby IF:s ordförande Fredrik Englund i ledarspalten.

Grafisk byggnad av Arne Jones är en av de misskötta skulpturer som Kulturmiljögruppen vill ska skötas bättre.

En annan idé vi arbetar med är att
tillvarata originaldelar från husen i
samband med renovering för framtida återanvändning. Möjlighet finns
att hyra förråd för denna förvaring i
Kvarnviken vid Kanaan.
Vi vill också dokumentera livet i
Norra Ängby förr i världen, till exempel genom ett fotoarkiv och genom
att intervjua äldre boende, som kanske rentav minns krigsvintraroch
ransoneringar.
Sex personer i gruppen

Just nu är vi sex personer som träffas

3-4 gånger per termin, ibland hemma
hos någon i gruppen, ibland på Torpet vid slottet. Vi hade ett givande
heldagsmöte häromsistens, bild därifrån pryder denna artikel.
Lust att vara med i vårt gäng? Kontakta i så fall johan.schaeffer@yahoo.
se, christian.schlumpf@bredband.
net eller larslund10@gmail.com .
Välkommen!
Text och foto: Lars Lund

Birgit Karlsson tackas för innehållsrik
historik, Christian Schlumpf för kompetent faktagranskning.

DIN GLASMÄSTARE PÅ HEMMAPLAN!
ALLT I GLAS – SEDAN 1931!
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

Ängby Glasmästeri
& Ramaffär AB
NR 1 mars 2014
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Ängby IF hade under fjolårssäsongen
nio flicklag i seriespel i fotboll från
F-98 till F-06 och elva pojklag från
P-99 till P-06, där 06-orna ställde
upp med fyra lag.
Innebandyn ställde upp med åtta
pojklag från P-01 till P-07 och fyra
flicklag: F-99, F-04/05, F-06/07 samt
F-07.
Vi har räknat spelare och ledare på
lagbilderna i Ängby Runt och kommit
fram till 271 pojklagsspelare med 43
ledare och 166 flicklagsspelare med
34 ledare. Fantastiskt! Medalj i guld
med diamanter till alla ledare.
Norra Ängby Tidning och Norra
Ängby Trädgårdsstadsförening önskar
spelare och ledare i ÄIF lycka till spelåret 2014-2015!

Text:Lars Lund

Galina
Ängby Torg

Heminredning • Mateusporslin
Smycken • Växter • Krukor • Thé • Leksaker...
Öppettider:
Tisd–fred 11–18, lörd 11 – 14.
Tel 08 –17 93 11

Välkomna!
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Tävla med bilder till nästa års kalender
Det är hög tid att ta bilder för fototävlingen
till 2015 års Ängbykalender. Foton som
speglar miljöer, människor och naturen i
Norra Ängby, i ditt kameraöga.

känner. Bilden måste spegla Norra
Ängby. Vi andra måste kunna hitta
kännetecken från vårt område och
bilden skall spegla en årstid.

Något att tänka på: tar du bilder på
människor, måste du ha deras til�låtelse att publicera bilden. Särskilt
känsligt är det med barn som du inte

Gärna fler vårbilder

Bilden måste ha en sådan kvalite att
den går att publicera och förstoras
upp i kalenderformat och helst vara

liggande format. Bilder från smartphone kan klara dessa krav, beroende
på motiv och ljusförhållanden. Har
du en systemkamera eller annan kamera ställ in på högsta upplösning.
Fler tidiga vårbilder och fler bilder
med människor är alltid populärt.
Bilderna skickas som vanligt till
thomas.fagerholm@telia.com

Johans bästa fototips
Johan Berglund som är 2013 års Ängbyfotograf har oftast sin kamera med sig
och Johans tips till oss är att fotografera
långsamt. Det är innan du tar bilden du gör
arbetet.

Fundera på bildens inramning, hur
ser bakgrunden ut och vad kommer
i mitten på bilden. Arbeta när det är
bäst ljus. Det är inte i solsken, då ljuset ofta är skarpt och ger hårda skuggor. Det är mycket bättre att ta bilder
i skymning eller gryning, då ljuset
faller mjukare och bilderna blir mer

jämt exponerade.
Du hittar tre av Johans bilder i
årets kalender. Johan lägger en hel
del tid på disponeringen med färger
och inramning med det mörka trä-

Hjälp koloniträdgården
med begagnade
trädgårdsredskap

Ny restaurang
vid Ängbyplan
Restaurang Astrids har tagit
över lokalerna där det tidigare
gjorts olika försök att driva
jazzkrog, pub, grillhus med
mera. Astrids är lite mer finkrog med svensk husmanskost
uppblandat med franska klassiker på menyn.
Astrids drivs av de tre delägarna Kalle, Johan och Sasja.
Restaurangen öppnar klockan
16 på kvällar och klockan 12
på helger. Priserna varierar
från t ex 130 kr för husmanskosten upp till 250-300 kr för
mer franskinspirerade rätter.
Dessutom finns en barnmeny.
18

En natt i början av oktober
drabbades Kyrksjölötens Koloniträdgårdar av en anlagd
brand. Maskin- och redskapsförrådet brann ner.
Ordföranden Anna Docherty
vädjar nu om hjälp. Byggnaden
var fullvärdesförsäkrad och ska
förhoppningsvis vara återuppbyggd till odlingsäsongen drar
i gång.
När det gäller maskiner,
verktyg och redskap är det
sannolikt att föreningen inte
får ersättning som täcker alla
nya inköp.
Har du redskap eller maskiner som inte används längre,
det kan vara gräsklippare,
hammare, sågar, räfsor, grävspadar eller annat, kontakta
Kyrksjölötens Koloniträdgårdar
på mejladress: info@kolonilotteribromma.se.

det i förgrunden. Alla Johans bilder
är tagna med en systemkamera,
oktoberbilden med mindre kamera
(Canon G1 X)
Johan fotograferar gärna, och hans
tips till oss andra fotografer är att
fotografera långsamt. Det innebär att
du, innan du tar bilden, funderar på
hur inramningen blir. Tänk på vad
som kommer i bakgrunden, vad som
kommer i mitten och vad som kommer längst fram. Och se hur ljuset
faller .
Elisabet Engdahl Linder

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
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Kerstin Jansson
ny rektor för
Norra Ängby skola
Kerstin Jansson heter den nya rektorn
för Norra Ängby skola. Hon kommer från
en rektorstjänst i Haninge och började i
Ängby i december 2013

Kerstin har hunnit bli lite varm i
kläderna, när vi träffar henne för att
hälsa välkommen och informera om
skolan och byn. Vi går igenom de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna som
planeras på Vultejusvägen mellan
Ängby torg och Peringskiöldsvägen
med hjälp av bygghandlingens karta,
liksom den kommande byggnationen
på Bureusvägen.
Trafiken på Vultejusvägen

Kerstin förvånas, precis som föreningen, över att inga åtgärder är
planerade för trafiken på Vultejusvä-

Kerstin Janssons övertygelse och förhoppning att hon tillsammans med alla medarbetare fortsätter att utveckla och verka för visionen ”en skola i världsklass”.

gen mellan Peringskiöldsvägen och
Spångavägen.
Kalendern för 2014 och NÄTnumret om skolan är en självklar
välkomst- och lycka-till-gåva, dess-

utom, på Kerstins begäran, ett löfte
att se till att skolan fortlöpande får
tidningen.
Text och foto: Lars Lund

Välj en trygg och erfaren
mäklarbyrå
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.

Karin Kellander

Din lokala mäklare
på Ängby Torg

Registrerad fastighetsmäklare
Mobil: 0708 -60 22 18 E-post: karin@fjelkners.se

Du är varmt välkommen in för att
träffa Karin på vårt kontor på Ängby
Torg. Det går också bra att kontakta
Karin via telefon eller mail.

inom service- och försäljningsyrken samt fem år inom
mäklarbranschen. Aktivitet, kvalitet och engagemang är
hennes ledord. Karin är specialiserad på försäljning av
villor i Norra Ängby. De som anlitat Karin vet att hon
alltid gör sitt yttersta för att alla inblandade ska känna
sig trygga och nöjda genom hela försäljningsprocessen.

Ängby Torg 6 & Alviksvägen 103, Bromma • 08-26 86 00
www.fjelkners.se • info@fjelkners.se
Annons - Mars 2014 - N. Ängby Trädgårdsstadsförening.indd 1
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Karin är en positiv och glad person med lång erfarenhet

Din lokala mäklare i Bromma
2014-02-14 11:38:34
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Så kan vi hejda ökningen av inbrott
Brottsplatsundersökarna Mats Österman
och Lars-Gösta Alm i polisens Lokusgrupp
kommer till vårt årsmöte på Ängby slott
den 18 mars för att berätta vad vi kan göra
för att skydda våra hus mot inbrott. De två
poliserna förstår vår oro efter de tre senaste årens inbrottsstaistik.

Norra Ängby är inte värst utsatt i
Bromma men det går åt fel håll för
oss just nu. På Grannsamverkans
hemsida – www.grannsams.se –
ligger statistikunderlaget område för
område i Bromma där vi kan jämföra
med Norra Ängby.
Villaägarnas Grannsamverkansgrupp har vid sina frekvensanalyser
av inbrott lagt gränsen för ”utsatt
område” till 0,5 procent per år vilket
motsvarar ett inbrott per 200 villor. Det skulle innebära strax under
åtta villainbrott årligen i vårt Norra
Ängby men de tre senaste åren placerar oss långt över denna gräns. Vi
hamnar på två procent eller årligen
ett inbrott i vart 48:e hus dessa tre år,
totalt 95 inbrott.
Tillbakablick

Tioårsperioden 2001 till 2010 ger
oss perspektiv på utvecklingen och
därmed insikten att vi bör ta dagens
situation på allvar. 131 inbrott under
dessa tio år ger genomsnittet 13,1
inbrott per år, vilket säger att inbrott
skedde i 0.86 procent av områdets
hus varje år. Det är klart över gränsvärdet 0,5 procent men vi ser ändå
perioden som lugn i jämförelse med
de senaste tre åren. Ett år utmärker
sig med bara sju inbrott och det var
2003. Det har alltså ändrats. Det är

LILLA
LILLA
DELIKATESS

DELIKATESS
BOD E N
LILLA
BOD E N

DELIKATESS
BOD E N

Ängby Torg 8 • 08-87 05 45
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angeläget att vi agerar för att hejda
ökningen av inbrott.
Se framåt

Första steget måste vara att informera om läget, göra oss alla medvetna
för att stimulera till kloka insatser.
Det är avsikten med denna artikel.
Vi har kunskapen att inbrott i
första hand sker genom fönster och
altandörrar. Då sätter vi in det där
skalskyddet som saknas på våra fastigheter. Du har kunnat läsa både i

vår tidning och på Grannsamverkans
hemsida om hur du gör din fastighet
mindre attraktiv för ovälkomna gäster. Det var första lektionen.
Kom till årsmötet och för att höra
vad nästa steg är. Alla medlemmar i
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
är välkomna. Och du som inte redan
är medlem kan lösa årkort för 150
kronor på plats. Det finns mycket som
poliserna kan berätta. Målet är noll
inbrott i ditt och mitt hus.
Text och diagram: Hans Erik Jonsson

På Norra Ängby Grannsamverkans hemsida – www.grannsams.se – finns information om skalskydd. Norra Ängby Tidning har också de senaste åren haft flera
artiklar om brottspreventiva åtgärder. Tidningarna finns som pdf-filer på Norra
Ängbys hemsida – www.norra-angby.se – under rubriken Tidningen. Där kan man
bland annat finna följande artiklar:
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
3
4
1
3
4

2012
2012
2012
2013
2013
2013

(sid
(sid
(sid
(sid
(sid
(sid

12-13)
29)
8)
18-19)
29)
24)

Lokusgruppen
Vaksamhet om 114 14
Så gick det till
Fönsterlås – skalskydd
Nyinflyttad
Allmän information

Välkommen in och hitta dina egna favoriter
bland ostar, chark, olivoljor, oliver, marmelader,
choklad, kolor m.m.
Vi gör fina presentlådor i alla prisklasser.
Även catering.
Självklart serverar vi gott kaffe!
Öppet ons-lör.
Vi ses vid Ängby Torg / Josefine & Micke
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Tråkigt klotter i Norra Ängby
Efter en promenad utmed Kyrksjöns södra
sida en helg i början av januari möttes jag
av sprejade lyktstolpar. Informationskartan
över området var helt nerklottrat, den gick
inte att läsa. Hela vägen utmed promenadstigen och bort via Möjbrovägen till Nya
Elementar syntes spår efter gärningsmännen.

Några dagar senare åkte jag och grannen runt i Bromma med Grannstödsbilen. Hos polisen fick vi veta att klotterbekämpningen ligger nere under vinter
då det inte går att tvätta bort färgen pga
kylan. Polisen gav inga indikationer på
att en klottervåg härjar i Västerort. Det
troliga är att det är en enskild gärning
under nyårsnatten. Polisanmälan av
klotter sker normalt via dem som sanerar klottret. Och tyvärr avskrivs anmälan oftast på en gång.
Spåren var tydliga

Vi beslöt att kartlägga vilken väg gär-
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ningsmännen gått. Från Nya Elementar
for vi Möjbrovägen, Beckombergavägen
och Snorrrevägen. Det var inte svårt
att följa efter – spåren var tydliga. Det
känns som om någon har varit och sprejat i ens vardagsrum!
Jag har ingen känsla för att vi i
Norra Ängby har varit utsatta för
klotter tidigare, åtminstone inte i den
utsträckning som nu.
Har du sett något?

Vad kan vi göra åt det? Jag tycker att
det faller inom grannsamverkans ramar. Så låt oss prata om det grannar
emellan. Har du sett något? Har jag
sett något? Har han eller hon sett eller hört något? Någon borde ju ha sett
eller hört något! Alla tips bör givetvis
rapporteras till polisen. Att prata med
grannar kan ju också leda till att man
blir bjuden på kaffe...
Text och foto: Thomas Fagerholm

21

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Mer om gatunamnen i Norra Ängby
Från de sentida runforskare som vi berättade om i det förra numret av NÄT gör vi en resa i tiden till omkring 1000 e.v.t. till några
av de nordbor som då levde och verkade och vars namn förts vidare till våra gatuskyltar genom sagor, sägner och runstenar

Asmundsvägen

Ingvarsvägen

Asmundsvägen finner vi öster om
Vultejusvägen mellan Bergslagsvägens lokalgata och Tegnebyvägen.
Den är uppkallad efter runristaren
Asmund Kareson (Åsmund Kåreson)
eller på runsvenska Asmundr Kara
sunn.
Asmund var verksam under tiohundratalets första hälft och har signerat ett tjugotal runstenar. Ytterligare lika många tillskrivs honom.
Signaturen varierar: Osmuntr ritsi
runoR står det på en, Asmuntr karasun markathi på en annan.
En del biografiska uppgifter finns:
han växte upp i Medelpad, men lärde
sig rista runor i Uppland. Många runristare härstammade därifrån, andra
var rospiggar och ristade på sitt mål:
”han” blev” ´an”, ”ut” blev ”hut”!
Asmund hade en personlig, elegant,
runristarstil, vilket är förklaringen till
att osignerade stenar kan tillskrivas
honom.

Ingvarsvägen, mellan Bällstavägen
och Svoldervägen i HSB:s radhusområde, är uppkallad efter Ingvar
den vittfarne, som 1036 ledde en
vikingafärd med trettio skepp i österled. Endast ett skepp återvände,
1041, och kunde berätta om Ingvars
död. Hans äventyr skildras dels i en
isländsk saga, dels på ett trettiotal
runstenar i Uppland, Södermanland
och Östergötland. En av dessa står
nu i Terminal 2 på Arlanda flygplats:
”Gunnar och Björn reste denna sten
efter Torsten, sin broder. Han blev
död österut med Ingvar.”
Lodbroksvägen

Lodbroksvägen, mellan Bergslagsvägens lokalgata och Tegnebyvägen,
omedelbart öster om Vultejusvägen,
har sitt namn efter Ragnar Lodbrok.
Namnet kommer av att han var
klädd i vargskinnsbyxor indränkta med
beck (”lodbrokor”) för att skydda sig
mot lindormens gift.
Ragnar var möjligen den viking som
ledde en dansk här som plundrade Paris 845: ”Detta år kom Regner, vikingarnas anförare, med sin flotta till Paris,

och på den heliga påskafton, som är den
28 mars, inträdde han i Paris.” Andra
menar att han är en sagofigur.
Enligt sägnen slutade han sitt liv genom att kastas i en ormgrop varvid han
yttrade: ”Grymta månde grisarna om de
visste vad den gamla galten lider!”
Ruriksvägen

Ruriksvägen går mellan Bergslagsvägens lokalgata och Dybecksvägen.
Enligt sägnen grundade Rurik Kievriket, rusernas land, och staden Rjurikovo Gorodisjtje – ”Ruriks gamla stad”.
Utgrävningar där visar otvetydigt att
vikingar varit där; svear enligt svenska
forskare, ”sannolikt av finsk-ugrisk härstamning” enligt finska historiker, ”troligen från Jylland” säger danskarna, ”av
slaviskt ursprung” enligt ryska källor!
Snorrevägen

Snorrevägen går i en halvcirkel från
Beckombergavägen några hundra
meter öster om Ängby torg tillbaka
till Beckombergavägen vid den äng
som sedan länge kallats Snorreängen, där den nya förskolan nu byggs.
Om det inte är helt säkerställt att
Ragnar Lodbrok och Rurik var verkliga

Runstenen
U965 i Uppland
signerades
av den kände
runmästaren
Asmund
Kareson.
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Här är
nya vägskylten
I förra numret berättade vi att det
plötsligt kommit upp en skylt med
ett helt nytt gatunamn i Norra Ängby:
Runforskarvägen. Men var ligger den?
frågade vi och utlyste en tävling.
Tre svar kom snabbt. Ulla Broström,
Bette Fjällström och Gunilla Ekström
hade ingen svårighet att lokalisera
skyltens läge vid en av ingångarna till
Björklunds hage. Ulla svarade först så
hon fick Ängbyglöggen. Bette och Gunilla får nöja sig med hedersomnämnande.

personer, så var Snorre Sturlasson det i
allra högsta grad. Han levde mellan 1179
och 1241 och var en framstående man
på Island på flera sätt. Han var en högt
skattad skald och författare, som skrev
Heimskringla om Norges kungar fram
till 1177 och Den yngre Eddan eller
Snorres Edda, en handbok i skaldekonst
och lärobok i nordisk mytologi. Han var
lagman vid Alltinget och besökte i den
rollen en lagmanskollega i Sverige, Eskil Magnusson, som han uppmuntrade
att sammanställa och skriva Den äldre

Västgötalagen, det första litterära arbetet i Sverige, som kom ut några år efter
Snorres besök.
Snorre Sturlasson gick dessvärre ett
dystert öde till mötes. Han mördades av
politiska skäl 1241.
Torgnyvägen

Torgnyvägen går i en kvartscirkel
från Långskeppsgatan till Beckombergavägen, där den möter Frösövägen.
Torgny lagman sägs vid Uppsala ting
1018 tillsammans med bönderna ha

preem Islandstorget öppet alla dagar till 22.00
aste
Ditt närmatt stanna.
Lätt
.
tankställed! bröd, smör, mjölk
Butik meg personal. Samme
Trevli sedan 1984.
ägare
Välkommen till preem Islandstorget, 08 - 37 94 42.
NR 1 mars 2014

Norra Ängby Tidning

motsatt sig Olof Skötkonungs planer på
att försöka expandera åt väster, in i Norge, mot Olav Haraldsson. Torgny menade att man i stället borde se till att få
in skatt från de länder i öster som man
redan erövrat, bl a Estland och Karelen.
Av Olofs planer blev intet, han lämnade
sin post och flyttade till Västergötland!
Källmaterialet kring Torgny är dessvärre så sparsamt att hans existens har
ifrågasatts.
Fler gator

Även Adils, Anund, Egil, Hugleik och
Ottar har gator uppkallade efter sig i
Norra Ängby. Flera av dem omnämns
av Snorre Sturlason, men deras existens
som verkliga personer är osäker.
Text och foto: Lars Lund

Källor: Stockholms gatunamn,
Runläseboken.
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Arkeologiska utgrävningar
när Norra Ängby var ungt
Innan Karsviks platåhus mm undersöktes 2008–2009 skedde utgrävningar främst under de första åren, då Norra Ängby började
byggas. Här sammanfattar jag dessa undersökningar, som delvis
nämnts i tidigare artiklar i NÄT
Gravfältet i området vid Tacitusvägen

År 1932 undersöktes tre gravar på ömse
sidor av nuvarande Tacitusvägen. De
ingick i ett gravfält med 12 gravar i
området. Av dessa finns fortfarande
4 stensättningar kvar mellan Tacitusvägen och Jordanesvägen (RAÄ 122)
och tre (RAÄ 67) i parkområde mellan
Egilsvägens två gator. Den undersökta
graven norr om Tacitusvägen i kvarteret
Flintdolken 5 och 6 var nästan 6 m i
diameter och 0,8 m hög. Här påträffades 125 järnnitar och spikar och en i
Stockholmsområdet unik bronskittel
försedd med järnhank och hankfäste av
järn. Trärester fanns ovanpå – troligen
ett lock. Sådana kittlar av brons är sällsynta i Mälarlandskapen. Fragment av
ornerad benkam påträffades i närheten
liksom träfragment troligen från ett
skrin eller laggkärl.
I en stensättning söder om Tacitus-

vägen på Flintdolken 1 och 2 fanns
rester av två skelett i en grav jämte ett
knivfragment av järn. Skeletten låg i östvästlig riktning. Troligen rör det sig om
kristna begravningar. De döda kan ha
fått en häst med sig i graven för en hästtand påträffades. Gravarna dateras till
vikingatid.
Gravar vid Runsavägen

Tre gravar påträffades vid bygge av
Runsavägen 1932. De ligger i närheten
av det stora gravfältet RAÄ 41 från
yngre järnålder och har troligen en
gång hört till detta. I en delvis förstörd
grav påträffades ett svärd av järn samt
nitar och brända ben. Också ett kranium påträffades. Svärdet är återgivet
på fornminnesskylten för RAÄ 41 vid
Runsavägen. Svärd av detta praktfulla
slag är sällsynta. Det har spår av silverinläggning på fästet. Dessutom finns
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ett ingraverat kryss på svärdsknappens
undersida. Svärdet har böjts samman
– troligen för att ”döda” det så att det
skulle bli den döde troget. Järnsvärdet
är unikt i Bromma. Kanske symboliserar det en person med hög social status i
området på vikingatiden?
På gravfält RAÄ 41 norr om Runsavägen med ca 30 gravar grävdes 1942
en av dessa. Då framkom ett brandlager
med två lerkärl. I dessa låg brända ben.
Mellan benen låg ett starkt rostskadat
smycke och en halsring av järn försedd
med flera mindre ringar.
Gravar på Komötet norr om Buréusvägen

År 1939 röjdes dessa gravfält (RAÄ
63 och 64) från yngre järnålder första
gången. Då undersöktes två gravar på
nersluttningen mot Buréusvägen. Ovanför de utgrävda gravarna ligger några
stora högar. De är tyvärr nu övervuxna
men röjdes i samband med uppsättning
av fornminneskylten vid Liljegrensvägen. Dessa gravar syntes en gång tydligt
från gården (som troligen låg där Stora
Ängby finns) – en symbolisk placering.
De levande såg sina förfäders gravar och
förfäderna hade uppsikt över gården (se
tidigt foto från platsen).
I en av de undersökta gravarna
fanns vad som troligen var rester av en
kvinna. Pärlor utgjorde gravgåvor. De
brända benen låg i ett lerkärl.
Gravfältet i Björklunds hage

På ömse sidor om Bällstavägen ligger
det enda gravfält i Bromma, som regelbundet till en del sköts av stadsdelsförvaltningen. Det är ett stort gravfält med
65 anläggningar. En totalutgrävning
skulle troligen avslöja fler gravar. Tyvärr
vårdas inte de gravar som ligger på västra sidan av Bällstavägen. Här finns flera
stora högar, som är mycket övervuxna
men som skulle se imponerande ut från
vägen, om de vårdades på samma sätt
som de på den östra sidan. Endast en
nu kraftigt överväxt hög på den östra
sidan undersöktes 1939. Då påträffades
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En gammal bild av Komötet ur Bromma Hembygdsförenings fotoarkiv.

ett brandlager, skärvor av ett lerkärl och
några järnspikar.
Troligen förstördes flera gravar, när
nuvarande Bällstavägen drogs genom
gravfältet omkring 1675.
Gravfältet mellan Vultejusvägen och
Jomsborgsvägen

Här finns 4 stensättningar. Troligen
hör de till en äldre period. Det kan inte
uteslutas att den högst belägna stensättningen med stora stenar är från bronsåldern. Gravfältet är inte undersökt. Att
det nämns här beror på att på västsidan
av sluttningen ner mot Jomsborgsvägen
påträffades en s k avsatsyxa av brons vid
grävning i jorden (fyndplatsen registrerad som RAÄ 110). Yxan låg på 15 cm
djup. Det är ett synnerligen intressant
fynd. Avsatsyxan är från äldre bronsålder, dvs ca 1800 – 1100 f Kr! Yxor av
detta slag var infogade i ett knäböjt
träskaft med kluvna ändar. De fästes
vid yxans skaftände och surrades med
remmar. Yxan kan vara ett offer – ett s k
depåfynd i anslutning till bronsåldersgravarna!
Graven på höjden söder om Stolpevägen

På höjden ligger en stor rektangulär
stensättning. Den är ca 18 m lång och
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3 – 4,8 m bred. Det är troligt att den
i själva verket består av 3 eller 4 i rad
belägna mindre stensättningar – eller
kanske endast 2. Kvarteret heter Ättehagen. Fornlämningen utgrävdes 1942
men inga fynd påträffades. Läget och
utseendet tyder på att den är från en
äldre period – kanske äldsta järnåldern,
möjligen århundradena strax före Kr f.
Gravfältet i vinkeln mellan Bergslagsvägen och Beckombergavägen

Här ligger i kvarteret Ättehagen 10
gravar, rester av gravfält RAÄ 100. År
1961 undersöktes 10 gravar, varav 1
hög och resten runda stensättningar.
Första utgrävningen av högen gjordes
redan 1942 men högen återställdes.
På högen fanns en rest sten enligt
grävrapporten, som även anser den
vara en av de märkligaste fornlämningarna i Bromma. Högen var 12,5
-14 m i diameter och ca 1,4 m hög.
Högen var byggd av lera omkring ett
centralt röse. I ett brandlager stod
3 krossade gravurnor med brända
ben. Vidare fanns 1 speltärning, 6
spelbrickor och ett rektangulärt järnbeslag. Rest sten och speltillbehör
tyder på en man med social status! I
övriga utgrävda gravar fanns lerkärl
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eller krukskärvor, ben, nitar, spikar,
kamfragment, pärlor av glasfluss och
lerklining.
När Norra Ängby var ungt

Som framgår av översikten är samtliga
utgrävningar utförda, när Norra Ängby
var ungt – med undantag av grävningen
för Studenthemmet 1961 (RAÄ 100).
Den stora Karsvikundersökningen 2008
– 2009 väntar på sin fortsättning. Vi kan
kanske hoppas på att Stockholms Universitet någon gång i framtiden fortsätter med seminariegrävningar. Det skulle
vara särskilt spännande med undersökningar av husterrasserna på södra sidan
av Karsvik-höjden – kanske det medeltida Karsvik då kommer fram!
Text: Nils Ringstedt

Vi kan byggvaror!
VVS JÄRN FÄRG KAKEL KÖK
BADRUM TRÄVAROR

ETABL. 1922
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Hantverkshjälp
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

Medlemsförmåner
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 jubileumsboken – gör det på samma plats.
2013 års medlemsavgift beslutades på årsmötet till oförändrat 150 kr. Här de företag
som lämnar rabatt vid uppvisandet av medlemskortet.

Medlemskortet = förmån!
Som medlem får du rabatt hos en del
av våra handlare i närheten.

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 beställningsarbeten) t ex smycken, halskedjor,
födelsedags- & doppresenter: 08-37 06 34

Föreningen har hos några medlemmar placerat ut en del trädgårds- och andra prylar
för uthyrning eller lån. Ring och boka:
Stege 9 m
Johan Gunnarsson, Franklandsvägen 29,
08-37 66 44
Björklunds hage, kontakta Anna Karin
Ekholm, tel: 30 66 77
Kostar 50 kr + 5 kr/dag.
Flaggstångsvinsch
Niklas Sölvemark, Jomsborgsv 7
telefon 645 44 19 – Gratis!
Gallervält
Krister Bengtson, Rökstensvägen 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 lån men deposition.
Färglikare och Tidskriften Byggnadskultur
Johan Schaeffer: johan.schaeffer@yahoo.
se telefon 0739 83 22 07.
Gratis lån men deposition.
Max 3 dagar.

Prenumerera på nyhetsbrevet
på www.norra-angby.se
www.sjopaviljongen.se

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
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 1000 kr!
26

Kom in i värmen och njut.
På Sjöpaviljongen lagar vi mat med klassiska svenska smaker
i fokus och låter årstiderna bestämma råvarorna. Vi har öppet
alla dagar i veckan. Kom in och låt oss ta hand om er en stund
och njut av maten, miljön och den härliga utsikten.
Välkommen att boka bord på 08 - 704 04 24
eller info@sjopaviljongen.se
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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 eller 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.

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 stadsdelens 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.

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
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Vinterns program
Årsmöte

Bromma Hembygdsförening 90 år

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
tisdag 18 mars 2014 kl. 18.30
på Ängby Slott.

I år firar Bromma Hembygdsförening 90 år. Föreningen kommer att fira detta söndagen den 31 augusti.
Programmet är ännu inte fastställt men markera denna dag i kalendern.
Många aktiviteter kommer att ha Åkeshovs Slott som
utgångspunkt.
Ett mer detaljerat program presenteras i nästa nummer.

Cafédagar i Björklunds Hage
Söndagar kl 12–16
2 mars
16 mars
Det är alltid ponnyridning och även andra aktiviteter, se vidare hemsida och nyhetsbrev!

Vill du veta hur många möjliga
köpare vi har till din bostad?
Tack vare vår rikstäckning och vårt arbetsätt hittar vi inte bara köpare som bor i ditt område – vi hittar även köpare från hela Sverige. Genom våra 230 bobutiker, våra över tusen
mäklare och vårt stora kundregister har vi tillgång till fler möjliga köpare än många andra
mäklare. Det här ger dig en bättre bostadsaffär där du kan få ett bättre pris för din bostad.
Kontakta oss så berättar vi mer eller gå in på svenskfast.se/viharkoparna. Välkommen!
bromma. DroTTninGholmSVäGen 334. Tel 08-598 222 00. svenskfast.se/bromma
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