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Norra Ängby trädgårdsstadsförening

Norra Ängby ett paradis för barnen
Vi är stolta över vår historia och våra fina trähus och 
vi vill bevara områdets karaktär. Men vi lever inte i 
en stillastående värld – tvärtom! Det kryllar av barn i 
Norra Ängby och de är en garanti för områdets fram-
tid. 

Fyra fastighetsmäklare berättar i det här numret att 
det är barnfamiljerna som köar till de lediga husen. Vi 
har träffat en nyinflyttad tvåbarnsfamilj som berättar 
varför de fastnade för bullerbykänslan i Norra Ängby. 

Trädgårdsstadsföreningen vill medverka till att 
barn och ungdomar har det 
bra. Ängbyloppet återupp-
stod den 23 augusti och det 
var en fröjd att se alla glada 
barn som sprang i Björkan. 
Alla fick medalj. Samma 
dag delade vi ut Trädgårds-
stadsföreningens stipendier 
till två unga spelare i Ängby 
IF. Under Ängbydagen var 

det massor av barn som spelade matcher på IP, både 
på stora planen och på den nya konstgräsplanen som 
rullats ut i sommar. Scouterna har också en livaktigt 
verksamhet i Norra Ängby. Vi sponsrar varje år scou-
ternas  Valborgsfirande på Snorreängen och ljuskväl-
len vid Kyrksjön i september.

Mindre roligt är det att Ängby Slott snart står tomt.  
Hemvärnet och lottorna flyttar. Lösöret har sålts på 
loppis och möblerna ska auktioneras ut. Ännu finns 
ingen ny hyresgäst och det är ovisst vad som ska 
hända med äppelsöndagen i september och julmark-
naden i december och vi vet inte om slottets dörrar 
även i framtiden kommer att öppnas för våra möten 
och andra sammankomster.

Vi uppmärksammar också arkeologen Nils Ring-
stedts insats. Han har upptäckt fornfynd, lett oss på 
arkeologivandringar och skrivit över 50 artiklar i vår 
tidning. I det här numret är det vi som skriver om Nils 
och hans spännande och omväxlande liv som sjöman, 
ekonom och arkeolog.

Anna-Karin Ekholm 
Ordförande i Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening

Banfamiljerna 
flyttar hit och 
det är en garanti 
för Norra Ängbys 
framtid.
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Groddammen är igenväxt
Dammen ligger mellan platsen för Val-
borgsmässoelden och Kyrksjön. Den är 
svår att nå genom den massiva underve-
getationen och i juli svårt igenväxt av and-
mat, alger, kaveldun och gräs. 

Dammen anlades 2007 och har utvid-
gats två gånger därefter. Vid en inventering 
gjord på initiativ av Miljöförvaltningen och 
Bromma Stadsdelsnämnd våren 2013 fann 
man mindre vattensalamander och vanlig 

padda, men ingen större vattensalaman-
der, som inte observerats i Kyrksjön efter 
1996. 

En lyckad inplantering gjordes dock här-
omåret av den större vattensalamandern 
från Olovslundsdammen till Judarndam-
men. 

Planer finns nu att göra detsamma till 
Kyrksjödammen, men förmodligen måste 
dammen först komma i biologisk balans.ÄNGBY TIDNING 60X90

Kunskap och kvalitet - Vi kan byggmaterial

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

JÄRN · EL · VERKTYG · VVS · BAD
 KÖK · KAKEL · FÄRG · BRÄDGÅRD

www.ekesioo.se 

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

Den personliga matbutiken

Frid över postkontoret vid torget
För några veckor sedan försvann det sista 
av det gamla postkontoret vid torget då 
de väldiga tegelblocken som utgjorde kas-
savalvets vägg spettades loss och kördes 
bort. Kassavalvets ståldörr togs om hand 
för återanvändning någonstädes.

Postkontoret öppnades 1931 och hette 
helt enkelt Ängby fram till 1941, därefter 

Ängby 1 eftersom kontoret vid Zornvägen 
då öppnats med namnet Ängby 2. 1959 
blev Ängby 1 i stället Bromma 4, en be-
teckning som behölls fram till nedläggning-
en 1999, allt enligt en initierad artikel av 
Sigfrid Svane i Bromma Hembygdsfören-
ings årsbok 2000 betitlad ”Brommaområ-
dets postexpeditioner.”

Blixt och dunder!
Sommaren blev solig och rekordvarm. Men 
efter solsken kom regn – och åska. 

Hos Stig Malmström på Tacitusvägen 
slog blixten ned i en gammal ek som sar-
gades svårt. Blixten for sedan ned i en 
gammal oljetank och lämnade djupa spår 
i marken.

Hänt i byn Text och foto: Lars Lund

Även svanfamiljer 
gillar Norra Ängby!
Första samtalet till polisen kom in klockan 
sju på torsdag morgon den 5 juni.

Sen haglade samtalen in under dagen 
då många såg den lilla familjen irra runt i 
vårt villaområde.

På kvällen tog en kvinna saken i egna 
händer när inte polisen ville hjälpa till. 
Hon tog den minsta ungen i famnen och 
gick in på sin tomt på Bergslagsvägen. 
Svanparet och de fem andra ungarna gick 
snällt efter. Där på tomten bakom stängd 
grind fick de tillbringa natten mumsande 
på blöta havregryn och brödbitar. Plåtar 
ställdes ut på gräsmattan med vatten i. 
Dagen därpå kom några volontärer och 
hämtade svanfamiljen och körde dem till 
Mälaren.

Slutet gott, allting gott!

Text och foto: Christina Kullenberg
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Snart är slottet tomt!

Välkommen till  
islandstorget
Tel 08-37 94 42. Mån-fre 6-22. Lör-sön 8-22.ETABL. 1922

VVS     JÄRN     FÄRG      KAKEL     KÖK   
 BADRUM      TRÄVAROR

Vi kan byggvaror! 

7

Norra Ängby trädgårdsstadsförening

Det blev ingen ny uppgörelse mellan Stif-
telsen Hemvärnsgården Stora Ängby och 
Stadsholmen AB. Konsekvensen av detta 
är att Stiftelsen som hyr och förvaltat 
Ängby slott i 58 år, kommer att lämna slot-
tet den 30 september i år.

Bakgrunden är Stockholms stads 
beslut att kräva marknadshyra av sta-
dens kulturfastigheter.

Stadsholmen AB, som äger och för-
valtar Ängby Slott aviserade i januari 
en kraftig höjning av hyran, en för-
dubblad hyra under de kommande tre 
åren. Stiftelsens hyreskontrakt sades 
upp. Stiftelsen i sin tur sade upp av-
talet med slottparet som ansvarat för 
festverksamheten på slottet.

Trots ett senkommet löfte om ett 
förhöjt anslag till hyran från Stock-
holms stad valde stiftelsen att fatta 
beslutet att lämna Ängby slott efter 
58 år. 

Otillräcklig kompensation

Stiftelsens ordförande Bengt Nyman 
förklarar att den erbjudna kompensa-
tionen inte är tillräcklig.

–  Stiftelsen har inte lyckas få ba-
lans i ekonomin. Det beror på högre 
hyra och minskade intäkter från 
festverksamheten. Antalet fester har 
halverats de senaste tre åren.

– Sannolikt kommer stiftelsen 
att avvecklas på sikt då vår huvud-
uppgift inte längre finns kvar, säger 
Bengt Nyman.

Stiftelsen äger slottets möbler och 
lösöre. Stadsholmen AB har inte visat 
något intresse att köpa in möblerna 
för att underlätta arbetet med att 
finna en ny hyresgäst till slottet.

tionsfirma. Lösöre, linnedukar, pors-
lin m.m. såldes ut på en loppmarknad 
den sista augusti.

Kvar finns ett tomt Ängby slott, 
som Stadsholmen AB  äger och skall 
förvalta.  Slottet behöver renoveras 
både invändigt och utvändigt. För-
hoppningsvis vill Stadsholmen hitta 
en ny hyresgäst. Men det finns, när 
detta skrivs, ingen information om 
vad som är på gång.

Förrådsutrymme på vinden 

Trädgårdsstadsföreningens ordfö-
rande Anna-Karin Ekholm har varit 
föreningens representant i stiftelsens 
styrelse. 

– I detta läge har det varit peng-
arna som styrt. 
– Det är tråkigt att möjligheten för 
oss och andra föreningar i området 
att hyra så fina möteslokaler försvin-
ner, säger Anna-Karin.

Trädgårdsstadsföreningen har haft 
ett förrådsutrymme på slottets vind 
för föreningens arkiv och saker som 
vi använder för vår verksamhet. Vi 
söker nu efter ett nytt förråd.

Elisabet Engdahl-Linder

Stiftelsen som hyrt slottet
Stiftelsen Hemvärnsgården Stora 
Ängby är en stiftelse vars uppdrag är 
att stärka vårt lands försvar och att 
förhyra och förvalta Ängby Slott. 

Ordförande i Stiftelsen är Bengt 
Nyman, Hemvärnet. 

Hemvärnet har majoritet i styrel-
sen med fem ledamöter, Lottorna 
har tre och Trädgårdsstadsfören-
ingen en. 

Hemvärnet och Lottakåren flytter 
nu till andra lokaler och stiftelsen 
kommer sannolikt att upplösas.

HJÄLP! Vi behöver ny lokal för vårt arkiv! Vi är uppsagda från vårt nuvarande 
arkiv i slottet och behöver snarast en ny lokal på 8-10 kvadratmeter i en affärs-
fastighet i Norra Ängby eller i närmsta omgivningen. Alla tips är av intresse och 
mottas med tacksamhet.

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
Anna-Karin Ekholm, 08-30 66 77 
annakarinekholm@hotmail.com

Slottets möbler, bland annat 50 
läderklädda handgjorda stolar, kom-
mer att auktioneras ut genom en auk-

Ängby Torg 6 & Alviksvägen 103, Bromma   •   08-26 86 00 
www.fjelkners.se   •   info@fjelkners.se

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. 

Din lokala mäklare  
på Ängby Torg
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.

Välj en trygg och erfaren
mäklarbyrå

Karin är en positiv och glad person med lång erfarenhet 

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. 

Din lokala mäklare i Bromma

Karin Kellander   
Registrerad fastighetsmäklare

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

Annons - SEPT 2014 - N. Ängby Trädgårdsstadsförening - EJ KLAR.indd   1 2014-08-22   16:58:55

Många kom till slottet sista söndagen i augusti för att fynda bland 
lösöret som såldes ut.

Slottet töms. Vi vet inte när allmänheten får komma in nästa gång. Trädgårdsstadsföreningen har flyttat sitt lager och söker nytt.
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Nya konstgräsplanen klar
Nu har Ängby IF ytterligare en 
plan med konstgräs. Här kan 
man spela både fem- och sju-

mannafotboll. Under Ängby-
dagen den 23 augusti spelade 
de yngsta lagen sina matcher 
på det nya konstgräset. Men 
redan i slutet av sommarlovet 
hade barn och ungdomar hittat 
ner till den nya planen för att 
spela glad spontan fotboll. 

De stora rullarna med konstgräs 
har rullats ut under sommaren.

Två ambitiösa och duktiga fotbollspelare i 
Ängby IF fick under Ängbydagen den 23 au-
gusti ta emot Norra Ängby Trädgårdsstads-
förenings ungdomsstipendier 2014. Det var 
andra året som stipendierna delades ut. 

Stipendierna, tusen kronor samt ett 
diplom utfört av Hillevi Berglund, 
skänks av Trädgårdsstadsföreningen 
men det är Ängby IF som utser stipen-
diaterna och formulerar motivering-
arna. 

Anna-Karin Ekholm läste upp moti-
veringarna och gratulerade:

 
Carl Vinberg – Pojkar 12 år (födda 
2002). ”Carl har genom hög närvaro 
och alltid rätt inställning på träningar 
och matcher utvecklat sitt tekniska 
kunnande och spelförståelse offensivt 
såväl som defensivt. Carl ger alltid 
minst 100 procent med eller utan boll 
och han utvecklas mer och mer som 
en ’ledare’ på och utanför planen.”

Ottilia Löfvendahl – Flickor 16-18 år (Föd-
da 1998) ”För att ha gjort framsteg 
under säsongen. Ottilia har utvecklat 
sitt självförtroende och har tagit rol-
len som säker mittback, snabb och 
med stor spelförståelse men även vi-
sat att hon kan spela samma fina spel 
på andra positioner och i andra sam-
manhang då hon spelat match med 
F99 och J19. 

Ottilia är också en god förebild 
med hög träningsnärvaro.”

Årets ungdomsstipendier till Carl och Otilia medalj till alla unga löpare i Ängbyloppet

Trädgårdsstadsföreningens ordförande Anna-Karin Ekholm delade ut stipendierna till Ängbyspelarna Carl Vinberg och Ottilia Löfvendahl. Ängbyloppet lockade massor av löpsugna barn och hejande föräldrar till Björklunds hage. Det var några år sedan loppet sprangs senast.

midsommarafton i björklunds hage
Årets midsommar bjöd på blåst och kyla, 
trots det så kom det många barn och vuxna 
klockan tio på midsommaraftons morgon 
för att klä midsommarstången.

Med famnen och hinkar fulla av 
blommor blev det full fart på barn 
och vuxna. Cirka en timme senare 
var stången färdig och alla begav sej 
hemåt för att senare ansluta till mid-
sommarfirandet.

Bromma folkdansgille.

Kaffe och jordgubbstårta serverades 
från klockan elva och stången restes 
klockan två till musik och dans med 

Bromma folkdansgille.
Stundtals blev det ganska kyligt 

men det verkade inte besökarna bry 
sej om. Kön till lotterierna och cafeet 
var ständigt lång och alla var glada 
och nöjda med dagen. 

Tack för hjälpen!

Tack alla barn, föräldrar, alla ni som 
ser till att stången kommer på plats, 
ni som ser till att det finns björklöv 
till stången och gör att vårt midsom-
marfirande i Björklundshage alltid 
blir lyckat!

Carola Bengtsson 
och Anna-Karin Ekholm 

När det var dags för starten klockan 
två så sprack himlen upp och det 
bjöds på soligt och varmt väder till 
glädje för alla tävlande och arrangö-
rer av Parkens dag. Cirka 50 barn 

mellan 4 och 13 år var med och täv-
lade i Ängbyloppet. En del sprang en 
del gick, allt är tilllåtet bara man har 
kul.

Vid målgången bjöds det på festis, 

kexchoklad och givetvis en guldme-
dalj till allla startande. Tack alla barn 
och föräldrar för en härlig dag! 

Text: Carola Bengtsson
Foto: Rolf A Olsson 
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Många vill flytta till Norra Ängby. Vad är 
det som lockar? David Elwe och Johanna 
Viklund är nyinflyttade. De flyttade in i ett 
hus på Beckombergavägen i februari och 
berättar hur de först kom i kontakt med 
Norra Ängby.

– Det var för några år sedan. Vi bodde 
i Alvik då. En kompis tipsade oss om 
4H-gården i Björklunds hage. Vi åkte 
dit med Hampus och blev förtjusta i 
alla fina trähus och bullerbykänslan. 
Vi kände att det måste vara under-
bart för barn att få växa upp i Norra 
Ängby.

Långa köer på visningar

David och Johanna åkte på visningar 
under nästan två års tid. Det var lång 
kö till de hus som annonserades ut till 
försäljning.

– Men det var inte så många som 
motsvarade våra önskemål, kanske 
10-15 lediga hus under de här åren. 
Och vi såg att det var mest barnfa-
miljer på visningarna. Många andra 
hade samma dröm som vi, att bar-
nen skulle få gå på dagis och i skola 
i Norra Ängby och ha kompisar som 
kommer över för att leka. Här är det 
så nära mellan husen.

Nya vänner

Sexårige Hampus ska gå i Norra Äng-
by skola i höst och tvåårige Herman 
har fått plats på den helt nybyggda 
förskolan på Snorreängen. 

Många nyinflyttade till Norra 
Ängby har upplevt samma sak; att 
man får nya vänner via dagis, skola 
och olika fritidsaktiviteter. Föräldrar 
lär känna andra föräldrar och barnen 

får snabbt många kompisar i fotbollen 
i Ängby IF eller BP, i Brommagymnas-
terna, i scouterna, i 4 H, i Kultursko-
lan och i andra aktiviteter som man 
”går på”. Hampus har redan börjat på 
fotboll i Ängby IF. 

Vilka lämnar Norra Ängby?

Det är inte så många hus i Norra 
Ängby som byter ägare varje år. De 
som lämnar Norra Ängby är ofta 
medelålders och äldre vars barn har 
växt upp och flyttat hemifrån. An-
dra äldre bor förvisso kvar så länge 
de kan men de nya som kommer är 
vanligen småbarnsfamiljer. Norra 
Ängby brukar ofta beskrivas ”rena 
Bullerbyn”. Nu finns inte de kvar som 
var med och byggde sina egna hem  
under trettiotalet. Barn som var med 
när föräldrarna byggde bor kvar eller 

Därför vill vi bo i Norra Ängby!

har återvänt till sin barndoms Ängby. 
Och deras barn. Men den höga pris-
nivån på hus i Norra Ängby har också 
medfört att den ursprungliga befolk-
ningen av ”skötsamma arbetare” som 
fick möjlighet att bygga sina egna 
hem blandats upp rejält och förändrat 
de socioekonomiska förutsättning-
arna för boende i området.

Som i barndomen

David och Johanna har båda växt upp 
på små orter, i trähus med stående 
panel. Johanna i Lindesberg och Da-
vid i Nora. Det är inte helt ovanligt 
att man söker sig tillbaka till hus och 
områden som liknar det man känner 
igen från sin barndom. 

David är civilingenjör och Johanna 
sköterska på akuttandvården. David 
bodde också som liten i Täby och pa-
ret tittade på en del hus där men det 
var Norra Ängby som drog allra mest.

– Och när jag första gången kom in 
i det här huset på Beckombergavägen 
kände jag att detta var huset för oss. 
Så välskött, en riktig pärla, säger Jo-
hanna.

Trafiken oroar

De två småbarnsföräldrarna tycker 
att de första månaderna i nya huset 
motsvarat deras förväntningar. Finns 
det inget negativt att säga om Norra 
Ängby?

De funderar men kan inte komma 
på något omedelbart. Efter en del 
diskussion kommer vi ändå fram till 
några saker som oroar; främst är det 
trafiken, både de olidliga köerna och 
utsläppen från bilarna runt rondellen 
vid Brommaplan men också den far-
liga trafiken på Beckombergavägen.

– Vid Brommaplan borde man för 
längesen ha byggt trafiken i olika 
plan, tycker civilingenjören David. 

– Och Beckombergavägen verkar 
farlig för barn som cyklar, tycker Jo-
hanna. Jag vågar inte släppa ut Ham-
pus att cykla lite vingligt på själva vä-
gen. Många bilar kör alldeles för fort. 
Det är väl egentligen inte tillåtet att 
cykla på trottoaren men det är ändå 

Norra Ängby trädgårdsstadsförening

Karin Kellander,  
Fjelkners

Det är framför allt småbarnsfamiljer som 
flyttar till Norra Ängby. Många bodde här 
själva som barn och flyttar nu tillbaka med 
sin familj.

Att bo i Norra Ängby innebär att man 
bor nära stan, har bra kommunikationer 
samt närhet till vatten och natur inom 
korta avstånd. Bra skolor och förskolor är 
också dragplåster.

Stadsbor kan vara tveksamma till att 
lämna stan men har de väl flyttat till Norra 
Ängby är det nästan ingen som ångrar sin 
flytt.

Det är framför allt äldre som flyttar häri-
från och då till lägenhet eller annat boen-
de, ofta inom Bromma. 

Småbarnsfamiljer 
flyttar till 
Norra Ängby

Vilka vill flytta till Norra Ängby?
Fastighetsförmedlingarna har köer till de hus som ska säljas. Vi har 
frågat fyra mäklare vilka det är som flyttar hit och vad det är som 
lockar i Norra Ängby. Finns det något spekulanterna är tveksamma 
inför och vilka är det som säljer sina hus och flyttar härifrån. Se svar 
även på nästa sida.

Jonas Mattsson,  
Svenska Mäklarhuset

Det är främst barnfamiljer. På de mindre 
husen är det en hel del äldre som kommer 
från större hus och som vill ner i storlek. 
Och på de större husen är det många som 
redan bor i Norra Ängby som vill bo kvar i 
området men komma upp i storlek.

Det som lockar är ju närheten till allt. 
Här finns många alternativ gällande barn-
omsorg och skolor som i kombination med 
närheten till stan via tunnelbana är väl-
digt attraktivt. Här finns ju också många 
grönområden, framförallt runt Kyrksjön 
men också Judarn. Tomterna är relativt 
små och lättskötta vilket passar bra in då 
folk jobbar mycket och man inte vill ha så 
mycket trädgård att ta hand om.

De få gånger spekulanter inte gillar om-
rådet är det nästan uteslutande så att de 
tycker att husen och/eller tomterna är för 
små. Men de är inte speciellt många.

Vilka flyttar härifrån? Merparten av mina 
säljare har utflugna barn och söker sig till 
lägenheter inne i eller närmare stan. 

Här finns skolor,
barnomsorg och
närhet till allt

De flesta som flyttar till Norra Ängby är småbarnsfamiljer. Johanna och David flyttade till Beckombergavägen med barnen Herman och Hampus i 
februari och de lockades av att området är så barnvänligt. Den första sommaren här blev solig och mycket badvänlig. 

➤
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Norra Ängby trädgårdsstadsförening

Jobbigt blev det för Västerorts bor när grö-
na linjens broar, som blivit alltför skraltiga, 
måste bytas ut. Under några veckor blev 
det för resenärerna att i sommarvärmen 
färdas med buss mellan Åkeshov och Alvik 
och omvänt. 

Visserligen användes en stor mängd 
bussar för skytteltrafiken, som dessutom 
hade egen bussfil på Bergslagsvägen men 
längre tid än vanligt tog det och stretigt 
och svettigt blev det för trafikanterna. Men 
lyftkranen som avlägsnade det gamla och 
satte dit det nya var mäktig och nu är alla 
broar på plats, smäckrare och elegantare 
än de gamla.

Text och foto: Lars Lund

Svettigt när broarna renoverades

säkrare än på vägen för de små. Det 
som känns oroligt när de cyklar på 
trottoaren är bilar som backar ut från 
garageinfarterna. Kanske kunde man 
dela av trottoarerna med en inre fil 
för gående och en utanför för cyklis-
ter? (se kommentar från Trädgårds-
stadsföreningen nedan.)

Paradis för barnen

David oroar sig också en del över 
den ständigt ökande flygtrafiken på 
Bromma flygfält. Sedan kan de inte 
komma på något mer negativt om 
Norra Ängby. Tvärtom. De lever nu i 
sin dröm om ett paradis för barnen 
att växa upp i.

Text och bild: Rolf A Olsson

forts ... Vilka vill flytta till Norra Ängby?
Vilka det är som flyttar hit och vad det är som lockar i Norra Ängby. 
Finns det något spekulanterna är tveksamma inför och vilka är det 
som säljer sina hus och flyttar härifrån. Se svar även på föregående 
sida.

Norra Ängby trädgårdsstadsförening

Anders Lewén,  
Svensk Fastighetsförmedlinng

De flesta som köper hus i Norra Ängby är 
unga barnfamiljer. Sen är det en del par 
som inte hunnit bilda familj ännu.

Det som lockar är en kombination av 
närhet till stan och nära till natur och 
vatten. Det är bra kommunikationer, på 
många håll är det promenadavstånd till 
tunnelbanan. Folk uppskattar den gamla 
genuina bebyggelsen. Det är bra skolor 
som många vill få in sina barn i. Trevligt 
område!

De som tvekar gör det ofta på grund att 
det, generellt sett, är små hus. Man behö-
ver ofta bo i källaren. Givetvis påverkas en 
del av prisbilden också.

De flesta som flyttar härifrån gör det av 
naturliga skäl; gammal och orkar inte med 
tomt och snöskottning, skilsmässa eller att 
man av någon anledning ska byta bostads-
ort. Sen kommer det och annan som vill 
ha större hus i området och några av dem 
får söka sig till andra delar av Bromma.

Gammal genuin
bebyggelse nära
till natur och stad

Mikael Flobecker,  
Bjurfors

Det är främst småbarnsfamiljer från Vasa-
stan och Kungsholmen som jag möter på 
visningarna. Även familjer som bor i områ-
det som letar efter större hus. 

De söker sig främst hit för närheten till 
allting och för att de tycker området verkar 
väldigt trivsamt och barnvänligt, vilket det 
verkligen är! De tycker också om husens 
charm.

De är inte generellt tveksamma men 
många har aldrig bott i äldre hus tidigare 
och har många frågor kring besiktning-
arna, som jag får förklara. Jag får berätta 
om hur de är byggda och hur ett husen 
fungerar och vad man bör tänka på.

De som flyttar härifrån är främst de som 
har äldre utflyttade barn och då istället 
köper lägenhet, det blir ett generations-
skifte. Kan även vara separationer där man 
skaffar varsin lägenhet i närområdet istäl-
let på grund av priserna här.

Området verkar
väldigt trivsamt
och barnvänligt

Hampus ska gå i Norra Ängby skola i höst 
och Herman har fått plats på den nybyggda 
förskolan på Snorreängen. 

➤

Reparationen av broarna mellan Alvik och Åkeshov var första delen av ett större renoveringsarbete av tunnelbanans gröna linje. Eftersom det 
var mitt under semestern blev det inte alltför långa köer på Drottningsholmsvägen. Nästa renovering, om några år, väntas pågå i sex månader 
och då då kan man befara betydligt mer trängsel såväl på ersättningsbussarna som på Bergslags- och Drottningholmsvägen.
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Kommentar: På tidigt 90-tal fanns pla-
ner på att anlägga cykelbanor på trot-
toarerna utefter Beckombergavägen 
från Runstensplan till Åkeshov och ut-
efter Vultejusvägen från Ängbyplan till 
Ängby torg. Vi känner inte till varför 
planerna skrinlades. 

Cykeltrafiken på Beckombergavä-
gen är idag mycket livlig. Barn och 
även vuxna använder trottoarerna som 
cykelbanor, mitt bland gående och 
dessvärre ofta ofta i fel riktning med 
uppenbar risk för olyckor. Trädgårds-
stadsföreningen styrelse har kontakt 
med Trafikkontoret i frågan.

Lars Lund

LILLA

DELIKATESS
BODEN

LILLA

DELIKATESS
BODEN

LILLA

DELIKATESS
BODEN

Ängby Torg 8 • 08-87 05 45

Välfylld ost och charkdisk.

Olivoljor, marmelader, balsamico, 
handgjord pasta, pesto, oliver mm

Ekologiska och närproducerade varor.

Goda och uppskattade delikatesslådor.
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Nisse leder oss till
Ängbys spännande forntid

Text och foto: Lars Lund

V  i känner honom dessutom som den flitige skriben-
ten i denna tidning. Inte mindre än 51 artiklar om 
fornfynd har han publicerat i Norra Ängby Tidning 

sedan 2004, dvs minst en artikel i varje nummer, om pla-
tåhusgrunden vid Tacitusvägen, om gravfältet vid Bälls-
tavägen, om runstenen vid Runstensvägen, om Runsavä-
gens gravfält. Och många fler.  Ibland i samarbete med 
Bengt Windelhed, också han synnerligen aktiv i BHF, dvs 
Bromma Hembygdsförening.

Vi sitter och samtalar en vacker augustimorgon. Till kaffe 
med dopp berättar Nisse med imponerande detaljkunskap 
initierat om fornfynden i Norra Ängby. Han trivs i rollen 
som berättare, det märks. Som alla goda berättare vet han 
hur en historia ska framföras: klart och distinkt till inne-
håll och form, gärna med en knorr på slutet:

”En dag när jag var ute och letade efter oupptäckta 
fornminnen 2002 tog jag mig in i den nästan ogenom-
trängliga vegetationen på höjden norr om Karsvikstorpet 
och, se där: två stenar intill varandra! Och där en till och 
ytterligare en! En hel rad! Och där ett hörn, vinkelrätt 
mot den första stenraden och där nästa hörn. Min puls 
hade höjts betydligt vid det laget. Stenarna formade en 
rektangel som omgärdade en tämligen plan yta, en platå! 
Så gick det till när jag upptäckte platåhusgrunden vid Ta-
citusvägen, Norra Ängbys finaste fornminne!”

Upptäckten stimulerade universitetet att ordna semina-
rieutgrävningar för arkeologistuderande vid Stockholms 
Universitet där han givetvis själv deltog som flitig grävare.  

Platån lockar även proffs: ”Magnifik” sa en gästande 

arkeolog om platåhusgrunden, när han i kvällssol såg den 
för första gången. Och visst är den det! När gräsytan är 
välskött är det lätt att fantisera sig bort till den tid när ett 
långhus stod här. 

Tyvärr är det si och så med skötseln av platåhusgrunden och 
av de övriga fornminnena i Norra Ängby och i Bromma

– Det är djupt beklagligt, menar Nisse, att Stockholms 
stad inte anser sig ha råd att fortsätta med Fornmin-
nesgruppen, som varje vår skickligt röjde gräsytorna på 

stadens fornminnen, som då kom till sin fulla rätt. Nisse 
har genom sin roll som styrelseledamot och fornminnes-
expert i Bromma Hembygdsförening försökt få staden att 
ta sitt ansvar för fornminnesvården, hittills dessvärre utan 
större framgång. 

– För närvarande sköter staden varje år gravfältet vid 
Bällstavägen, som är upptaget i skötselplanen och gör kan-
ske ytterligare någon punktinsats – resten får vara, säger 
Nisse bedrövad och bekymrad. Vi som bor runt platån 
gjorde en insats ett år inför Nisses arkeologiska vandring 

och fick platån i fint skick. Även vid andra fornminnen har 
boende gjort röjningsinsatser, men sådant är dessvärre 
inte möjligt att genomföra  årligen på frivillig basis. 

Det är inte bara i vår tidning som Nisse varit flitig medarbeta-
re. Hans intresse, tid och förmåga har räckt till produktion 
av flera böcker om Bromma: 

I ”Bromma före historien”, som utkom 2008, beskriver 
Nils stadsdelsvis samtliga fornlämningar i Bromma marke-
rade på informativa kartor. Instruktivt, pedagogiskt. Till-

Vi i Norra Ängby känner honom som Nisse Ringstedt, den glade och kunnige 

man, som samlar skaror av oss bybor till arkeologiska vandringar varje sen-

sommar och som med stor lärdom leder oss in i den spännande, men kom-

plicerade värld som fornfynden i Norra Ängby utgör. Nisse, som fyllde 80 i 

maj, har levt ett spännande och omväxlande liv, först som sjöman, sedan som 

framgångsrik civilekonom och i dag som arkeolog. 

Som ung man gick Nisse till sjöss. Världen runt blev det under några 
år innan han gick i land och började studera ekonomi.

på 1980-talet påbörajde Nils (Nisse) Ringstedt  ytterligare en karriär: arkeologens. Senare upptäckte han Norra Ängbys finaste fornminne!; 
platåhusgrunden vid Tacitusvägen på höjden norr om Karsvikstorpet. Varje sensommar leder han oss Ängbybor runt på arkeologisk vandring.
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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

lika en mycket vacker bok, som formgivits av NÄT:s förre 
redaktör, Nalle Remnelius. 

”Torpen i Bromma” med underrubriken ”Historik, lä-
gen och lämningar” utkom 2010. I den görs en noggrann 
genomgång av de torp, 111 stycken, som finns eller fun-
nits i Bromma, bl. a.  fem i Norra Ängby. Två finns kvar: 
Karsvikstorpet och Ladugårdskarlens stuga, medan Björk-

Framgångsrik karriär 
med internationella uppdrag

Nils Ringstedt arbetade i många år inom konsumentupplys-
ningen. Efter civilekonomexamen 1960 sammanfattade han i 
en licenciatavhandling i företagsekonomi 1968 dess principer 
och riktlinjer, vilket blev inledningen till en framgångsrik kar-
riär med internationella uppdrag. I Konsumentverket hade han 
ledande positioner från 1974 till pensioneringen: avdelnings-
chef, under en period i slutet av arbetslivet ställföreträdande 
general direktör.

Parallellt inledde han på 1980-talet ytterligare en karriär: 
arkeologens. Licentiatavhandling 1987; Varuutbyte och han-
del. En forskningsanalys från konsumentens synpunkt, följdes 
1992 av en doktorsavhandling med titeln Household Economy 
and Archeology – some aspects on theory and applications.

lundstorpet intill gravfältet vid Bällstavägen brann ned 
för ett par decennier sedan.  

Torpet Komötet antas ha legat i närheten av Tingvallavägen. 
I samma område ska ett torp, Räfsan, ha legat, möjligen i 
skogsområdet söder om Långskeppsgatan. 

I ”Brommas skyltade kulturminnen” från 2013, utgiven 
tillsammans med Bengt Windelhed, Nisses forsknings-
kompanjon, beskrivs en annan av Nisses pionjärinsatser: 
att genom skyltar informera intresserade vandrare om 
”områdets fornlämningar och andra kulturminnen”, som 
det står i förordet. Den första skylten sattes upp vid pla-
tåhusgrunden i Karsviks hage 2004. Totalt beskrivs 30 
skyltar i boken. Sex av dem finns i Norra Ängby: vid pla-
tåhusgrunden i Karsviks hage (RAÄ 226), vid gravfälten 
intill Bällstavägen (RAÄ 62), Runsavägen (RAÄ 41) och 
Komötet norr om Bureusvägen (RAÄ 63 och 64) , vid run-
stenen vid Runstensvägen (RAÄ 72) samt vid Ängby slott. 

Förutom att vara idégivare har Nisse i samarbete med 
Bengt Windelhed och Stadsmuseets Barbro Århem skrivit 
texten till samtliga skyltar. 

Ett hopp tillbaka i tiden. Som ung man gick Nisse till sjöss. 
Tradition fanns i släkten: morfar var sjökapten, liksom en 
farbror, pappas kusin maskinchef. Världen runt blev det 
för Nisse under några år: sommaren 1951 som jungman 
på s/s Rudolf i Östersjöfart. Följande sommar längre resor 
med m/s Stegeholm: Atlantöverfart och möten med is-
berg, Portland, Boston, Philadelphia, Montreal. Några år 
senare, 1955, mönstrade Nils på m/s Minikoi och nu blev 
det långfärd: Nordsjön, Biscaya, Gibraltar, Suezkanalen, 
Indiska Oceanen, Manila, Hongkong, Japan, Ceylon och 
åter till Göteborg! Vilket äventyr för en kille på 21 år. 

Redan på den tiden var Nisse en skrivande person. 
Noggrann dagbok förde han under sin tid till sjöss.  Den 
trycktes 2007 och fick titeln ”Sjömansminnen. Bilder från 
sjölivet i början på 1950-talet baserade på dagboksanteck-
ningar”. Vilken skatt för Nisse själv och hans familj! Och 
för sociologer att botanisera i. Nisse har sett till att boken 
finns på olika institutioner som på olika sätt dokumente-
rar sjömanslivet.  

Bäst vi sitter där och språkar ser jag att Nisse har tatu-
eringar på underarmarna. Från sjömanstiden, förstås? 
Nej, mycket senare . Den ena var en 75-årspresent från de 
fyra barnen och visar Oden och Tor. Originalet finns på 
en hällristning vid Kvarnbacksvägen och är även Bromma 
Hembygdsförenings logotype. På andra armen seglar två 
bronsåldersskepp hämtade från en hällristning i Bohus-
län. Schysst, tänk för barnbarnen att ha en morfar/farfar 
med häftiga tatueringar!

Åren har gått, men Nisse är fortsatt mycket aktiv. Utöver 
de utåtriktade verksamheterna är Nisse också en mycket 
aktiv man på ”hemmaplan.” Oljemålning med särskilt 
intresse för fartyg, förstås. Nisse går in på svårigheten att 
framställa riggen så att det syns att den består av rep och 
inte järnrör. Frimärken, förr men inte nu. Pianospelning 
för eget nöje, men även som påhejare för barnbarnen.

Vi avrundar vårt samtal. Vilken livsresa han gjort, grab-
ben från Abrahamsberg! Tack, Nisse för att jag fick lyssna 
på din berättelse.

Fornminnesvandring med Nils Ringstedt som berättar om hur han upptäckte platåhusgrunden vid Tacitusvägen.
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Tänk att vi i vårt Norra Ängby 
och tillsammans med Bromma 
Kyrka och Södra Ängby har 

mer än 300 scouter som håller till i de 
röda stugorna i Karsviks hage. 

Mälarscouterna har funnits i 
Bromma i över 80 år och än råder 
full aktivitet. Men sedan det startade 
någon gång på 30-40 talet har verk-
samheten förstås förändrats. 

Vi har slängt ut några frågor till 
några scoutledare som just kommit 
hem från sommarens läger på Väst-
kusten – Kattegatt 2014 i närheten av 
Tanumshede. 

Hur många scouter var ni på lägret 
och vad gör man på en sommarlä-
gervecka?
Vi var ca 150 scouter under lägret och 

De unga lär för livet i scouterna

några av aktiviteterna under dagarna 
var, tälja med kniv, bygga flotte, gå 
läskigt nattspår, naturspår, piratdag 

Men snart startar scoutterminen 
igen och kön för barn som vill börja i 
scouterna har nästan kunnat uppfyl-
las men några står fortfarande i kö. 
Intresset för scouting är stort och 
man får börja till hösten det år man 
fyller åtta år. I år kommer det att vara 
aktivitet alla dagar i veckan utom 
fredag till söndag. Flera åldergrupper 
har då möten samtidigt.

Men vad är scouting idag?
Vi brukar säga att scouting idag är 
att göra barn och undgomar redo för 
livet! Dvs lite av varje som handlar 
om att få bra verktyg för att växa upp 
och samtidigt ha roligt. Vår plattform 
är naturen och utifrån det bygger vi 
vardagsäventyr för att till exempel  
lära sig vara en bra kompis, klara sig 

på egen hand med allt från att göra 
enklare mat till att göra upp eld och 
ta hand om olyckssituationer. Där-
emellan har vi väldigt skoj. Att få 
möjligheten att jobba med både poj-
kar och flickor tillsammans i grupp 
där den mindre gruppen ”patrullen” 
är ett viktigt inslag är fantastiskt ut-
vecklande för både ledare och barn. 
Vi har kul mest hela tiden även om 
det finns ett allvar i vissa av de saker 
vi lär oss. 

Ljuskvällen och Valborg

För oss i Mälarscouterna har det un-
der flera år varit viktigt att hitta kon-
taktytor med resten av Norra Ängby 
och därför ordnar vi varje år en Ljus-
kväll i slutet av september och vårt 
väldigt välbesökta Valborgsfirande.

Det känns som om intresset och 
antal besökare växer för varje år. 
Jättekul tycker vi det är att få visa 
vår verksamhet samtidigt som vi har 
trevligt tillsammans och kan njuta 
av våra härliga omgivningar här i 
Ängby. 

Den vanliga verksamheten bedrivs i de röda stugorna i Karsviks hage.  

Ljuskväll vid Kyrksjön 
Lördagen den 13 september kl. 19 – 21
Vandra sakta runt Kyrksjön när skymningen faller  
och ta del av en stämningsfull upplevelse. 
Välkommen önskar Mälarscouterna i samarbete med 
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening och 
Bromma Kyrka Villaägarförening.

Många barn och ungdomar från Norra Ängby är med i Mälarscouterna. Trädgårdsstads-

föreningen ger ekonomiskt stöd till scouterna för Valborgsfirandet på Snorreängen och 

ljuskvällen vid Kyrksjön i september. Norra Ängby Tidning bad Mälarscouterna berätta 

om sin verksamhet som funnits i Bromma i 80 år: 

150 scouter från Bromma, de flesta från Norra Ängby, hade en rolig och spännande vecka på årets sommarläger i Tanumshede.

med spel och lekar, laga mat över öp-
pen eld, bada, leka, äta godis, klättra 
på berg, kolla film, busa med kompi-
sar, sova i tält, morgongympa runt 
flaggstång och massor med annat. 
Vill du se hur det såg ut så gå in på 
vår hemsida och titta på våra filmer 
som en av scouterna gjort. www.ma-
larscouterna.se/arrangemang/lager/
kattegatt-2014

På Lovön bygger scouterna en ny stuga för hajker och utflykter.  

När ni inte har möten i de röda stu-
gorna vad gör ni då?
Så ofta vi kan försöker vi åka på hajk, 
dvs övernattningar i stuga eller tält.
Sedan 1934 har vi haft en stuga på 
Lovön som vi haft mycket spännande 
aktiviteter i men den lämnar vi nu då 
förbifart Stockholm kommer ha sin 
schaktningsplats där och vi har fått 
möjlighet att arrendera en ny plats i 
närheten av Lovö Vattenverk istället. 
Där uppförs nu en ny scoutstuga där 
vi kan fortsätta med hajker både för 
oss i Mälarscouterna men också hyra 
ut till andra. Vill man veta mer om 

hur man kan bidra med finansiering 
eller saker som behövs för att bygga 
upp huset så kontakta: nyakaken@
malarscouterna.se.

Besök hemsidan

Om man vill veta ännu mer om vår 
verksamhet besök hemsidan, malars-
couterna.se och läs mer om verksam-
heten, hur man anmäler sig och vill 
du bli ledare eller annan typ av stöd-
medlem så är du alltid välkommen. 

Josefin Sollander 
Mälarscouterna

Mälarscouterna hälsar alla välkomna till 2014 års ljuskväll.  



21N R  3  s e p t e m b e R  2 0 1 4  n o r r a  ä n g b y  t i d n i n g20 n o r r a  ä n g b y  t i d n i n g  N R  3  s e p t e m b e R  2 0 1 4

Norra Ängby trädgårdsstadsförening Norra Ängby trädgårdsstadsförening

Tidigare år har jag skrivit om to-
matodlingar och hur man kan 
lyckas eller inte lyckas med att 

ordna bevattning under de kritiska 
veckor på sommaren då man vill vara 
någon annanstans än hemma. 

Denna säsongen började precis som 
den föregående dvs massor av gro-
ende och snabbväxande tomatplantor 
som kräver en hel del passning. Förra 
året lyckades jag leja en gymnasia-
elev som kom över och vattnade och 
klippte gräsmattan. Det fungerade 
bra. I år öppnades dock en helt annan 
möjligthet. 

Jag blev tillfrågad om jag kunde 
hysa en inneboende under några 
sommarveckor. Frågan kom som en 
klubba från ovan. Visst har jag fun-
derat på varför vi inte hyr ut huset 
under sommaren när vi ändå inte är 
hemma. Men så åker man ju ner då 
och då för att se till det och hälsa på 
gamla mor som bor på äldreboende i 
stan. Då vill man ju ha full access till 
huset. Jag ställde mig frågan om vi 
hade utrymme att ta emot en person. 
Svaret blev givetvis ja. Två personer 
tar inte upp 135kvm även om man 
har en tendens att sprida ut sig när 
utrymme finns. 

Teknolog från Lund

Så sagt och gjort. Vi erbjöd personen 
att bo i huset under juli då vi plane-
rade att vara borta. Personen ifråga 

hettte Eric och vara teknolog från 
Lund. Han skulle arbeta i Stockholm 
och göra sitt examensarbete här. 

Vi löste därmed två saker sam-
tidigt: vi fick någon som vattnade 
blommor och tomater och klippte grä-
set. Dessutom fick vi en person som 
bodde i huset med bilen parkerad på 
garageinfarten. Nog så viktigt under 
juli när gatorna ligger öde i vår del av 
världen. Jag tog inte ut någon hyra. 
Jag tyckte vinsten var stor nog för 
mig. Båda parter uppskattade över-
enskommelsen. 

Gamla timmerstugor

Jag kunde med andra ord i lugn och 
ro ägna mig åt fäboden och de pro-
jekt som låg och väntade där. Det är 
faktiskt underbart med gamla tim-
merstugor. Bara taket är tätt kan de 
stå pall flera hundra år. Våra stugor 
tror vi är c:a 150 år gamla. En expert 
har bedömt att de inte är tidigare än 
1850-talet. Och det är skönt att kunna 
stänga på hösten och inte behöva tän-
ka på fäboden under vintern. Vi har ju 
varken el eller rinnande vatten. 

Årets projekt var att få till en ny 
bro framhör det nyinköpte härbret. 
Det flyttades från Gopshus för fyra år 
sedan och håller sakta men säkert på 
att inredas. En av de stora plankorna 
som utgjorde bron framför dörren 
hade dock fallit för åldersstrecket. 
För 3 år sedan lyckades vi tinga på en 

fura som grannen hade tagit ner. För-
ra sommaren löste vi transport och 
uppsågning. Så i år kunde vi äntligen 
få allt på plats. Varje planka mäter i 
cm c:a 460 x 50 x 10. Så det är rejäla 
dimensioner. Själv orkade jag lyfta 
en änden 30 cm i taget. Men fäboden 
ligger ju i närheten av Leksand där 
det vimlar av starka hockeyspelare. 
Två sådana hjälpte fyra andra av oss 
att få dem på plats.

Nog om dessa utsocknes aktivi-
teter. Nu har vi återvänt till Norra 
Ängby och njuter av en trädgård som 
prunkar av grönska och blommor. 
Tack vare en inneboende teknolog 
från Lund har värmen och torkan inte 
påverkat växterna negativt. Toma-
terna börjar komma med tvingande 
skörd varje dag. 

Bra badvatten i Kyrksjön

Dessutom fick vi höra att man tagit 
vattenprover i Kyrksjön. Det visade 
sig att vattnet är helt ok för bad. 
Den norra bryggan har ju varit varit 
befolkad så gott som dygnet runt av 
badgäster. Rundan runt Kyrksjön har 
varit en oas för många under den krä-
vande värmeböljan som hållit i sig i 
över en månad.

Text och foto: Thomas Fagerholm

En inneboende skötte tomaterna
och Ängbyhuset under semestern

Thomas Fagerholms sommarartikel handlar om huset och trädgården i 
Norra Ängby och flykten till fäboden i Dalarna. Givetvis med tvångstankar 
om hur trädgården ser ut och om graden av brottsaktivitet i området.

– Vi fick någon som vatttnade 
blommor och tomater och klippte 
gräset. Dessutom fick vi en per-
son som bodde i huset, berättar 
Thomas Fagerholm.

Thomas sommarminnen handlar om tomaterna i Ängby, en inneboende teknolog från Lund, badvattnet i Kyrksjön och fäboden i Dalarna.

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.

GT GRUNDTEKNIK I SAMARBETE MED SVENHEIMS ENTREPRENAD
Packstensgränd 5 Vällingby Ring 87 33 87/0705 - 87 33 87

GRUNDISOLERINGAR PÅLNINGSARBETEN

VATTEN & AVLOPPTRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR

Låna den nya färglikaren
Du vet väl att föreningen innehar Riks-
antikvarieämbetets nya färglikare med 
NCS-koder. Om du står i begrepp att måla 
om ditt hus kan du ha stor nytta av färg-
likaren. Den finns för utlåning hos Johan 
Schaeffer, johan.schaeffer@yahoo.se  
telefon 0739 83 22 07.

Föreningen har även ambitionen att in-
rätta ett NCS-kodregister över hus i om-
rådet som nymålats - ett ”kulörotek”. Den 
som står i begrepp att välja färg inför en 
ommålning har då möjlighet att i verklig-
heten se hur en färg med en viss NCS-
kod tar sig ut i verkligheten. Så maila din 
adress och vilken NCS-kod du använt, när 
huset är färdigmålat.

Vi är förstås också tacksamma om du 
som nyligen målat ditt hus och känner till 
NCS-koden vill vara med i kulöroteket.

Christian Schlumpf 
christian.schlumpf@bredband.net  

Hillevi Berglund
hillevi_berglund@hotmail.com

Vi är många som intresserar oss för vår 
stadsdels speciella karaktär och söker 
förklaringar för dess popularitet som boen-
demiljö. 

En av anledningarna hittar man sä-
kert i den enhetliga bebyggelsestruk-
turen med ett fåtal hustyper, alla 
med sitt tidstypiska trettitalsyttre. 
Några har visserligen under åren fått 
en släng av övergående modenycker 
som eternitbeklädnad, vita husknutar 
eller gavelspetsar i avvikande färg. 
Men de allra flesta har behållit sitt 
ursprungliga utseende mot gatan 
vilket värdesätts och vårdas av sina 
ägare. Detta i kombination med en 
ökad medvetenhet om ekologi och 
miljöpåverkan har gjort att många 
husägare vill måla om sina hus med 
den ursprungliga linoljefärgen.

Tomtebogatan

De flesta färgbutiker säljer inte lin-
oljefärg. Därför kan det vara värt 
att åka till Birkastan där butiken 
Stockholm Färgcenter finns som sålt 
linoljefärg av samma tillverkare se-
dan 1915! Färgen används inte bara 
av miljöintresserade villaägare utan 
också till många kulturminnesmärkta 
byggnader.

Också vid Tomtebogatan, samma 
sida lite högre upp, finns ytterligare 
en butik värt ett besök för Ängbybon. 
Panel & List är det enda försäljnings-
stället i Stockholm som har alla tre 
originallisterna från 1934 ”på hyl-
lan”. Sockellisten, ”svanhals”-taklis-
ten och foderlisten. Den sistnämnda 
finns även på Ekesiöö.

Föreningen har tidigare hjälpt till 
att samla intressenter för en gemen-
sam beställning av originallister. Vid 
dessa tillfällen har vi genom att låta 
hyvla en stor mängd lister fått dessa 
till ett mycket bra pris. Om tillräck-
ligt intresse finns kunde vi naturligt-
vis göra så igen.

text och illustration: Christian schlumpf

Här finns linoljefärger 
och originallister
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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening bildades 1931, företräder ca 1600 hushåll och har en anslutningsgrad på ca 75 %. 

Husen i Norra 
Ängby ska inte
ha uteplats 
mot gatan
Ängbytvätten ska rivas och ersättas 
med fem nya radhus. Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening har yttrat sig 
till Stadsbyggnadskontoret med syn-
punkter på förslaget till detaljplan. 
Kritiken gäller främst uteplatserna 
mot gatan. I Norra Ängby ska träd-
gården ligga på baksidan av husen. 
”Det är detta som gör att stadsdelen 
har sina karakteristiska gaturum ...”

Så här ser förslaget ut till de fem nya radhus som ska byggas när Ängbytvätten rivs.Illustration: Nordisk Kombination Arkitekter AB.

Norra Ängby trädgårdsstadsförening

Galina
Ängby Torg

Heminredning • Mateusporslin 
Smycken • Växter • Krukor • Thé • Leksaker...

Öppettider: 
Tisd–fred 11–18,  lörd 11 – 14.   

Tel  08 –17 93 11
Välkomna!

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

”Vi kom hem från badplatsen när jag 
noterade att en vit skåpbil med en 
rand på svängde in på grannens infart 
och parkerade halvvägs in på hans 
tomt. En man hoppade ur bilen och 
ringde på och drog i handtaget. Två 
eller tre män satt kvar i bilen och en 
tittade på mig.

Jag tyckte att männens beteende 
var märkligt och misstänkte att de var 
inbrottstjuvar. Dessutom visste jag att 
grannen hade åkt på semester samma 
morgon.

Frågade mannen

Jag gick bort till den vita skåpbilen 
och frågade mannen som nu klev ner 
från grannens trapp vad de höll på 
med. Han kunde inte svenska så vi 
fick kommunicera på engelska. Han 
sa att de byter hängrännor i området. 
Jag undrade om de hade kommit 
överens med min granne att utföra 
denna tjänst och det hade de inte. 
Jag sa då att det inte var något fel på 
grannens hängrännor och att han nog 
inte var intresserad så jag tyckte de 
skulle åka vidare.

Han klev in i bilen och backade ut. 
Jag tog upp min mobil. Tyvärr var 
minnet fullt, men jag låtsades fotogra-
fera bilen. När männen såg det körde 
de hastigt iväg. De erbjöd inte mig 
nya hängrännor och stannade inte vid 

Vaksamma grannar är bra att ha
något annat hus vad jag såg. Jag note-
rade registreringsnumret och kontak-
tade polisen. Bilen var utländsk.

Jag gav registreringsnumret till 
min väninna på Beckombergavägen 
som några dagar senare såg samma 
bil. Hon såg landsbeteckningen och 
fordonet var ungerskt.”

Det var vad jag fick höra av små-

Ängby för att se om vi kunde hitta nå-
gon sådan bil, men hittade naturligt-
vis inget” berättade fastighetsägaren.

Vi ser många vita skåpbilar i vårt 
område utan att tolka dem som ute 
i skumma ärenden. I fallen jag be-
skrivit uppträdde personerna på av-
vikande sätt som gav obehagligt in-
tryck. Det kändes som förberedelser 
av inbrott men vi kan ju inte veta. Jag 
konstaterar med glädje att vaksamma 
grannar är bra att ha. Det har vi haft 
fler än dessa exempel på i NÄ.

Goda råd 

Visa nyfikenhet och intresse mot 
okända: Vem söker du? Kan jag hjälpa 
dig? Ingen gärningsman gillar upp-
märksamhet men tag det försiktigt. 
Du gör en insats bara genom att visa 
dig.

Tala med dina grannar och byt mo-
bilnummer så ökar vi tryggheten. 

Du tipsar polisen på 114 14 – följt 
av val 2 så kommer du direkt till en 
polis och slipper prata med telefonist 
men känns det akut så dra dig inte för 
att ringa 112. 

Jag skall cykla över med en blom-
ma till småbarnsmamman. Det är 
hon värd!

Hans Erik Jonsson
Ansvarig för Grannsamverkan

0708- 97 02 22

barnsmamman den 4 augusti. Bara 
två dagar senare kom ett nytt med-
delande. 

Samma bil

En familj längre bort på gatan blev 
uppringda av en granne som observe-
rat en skåpbil med stege på taket. Bi-
len hade en tunn röd rand nedtill på 
karossen och han noterade 4 perso-
ner som gick och ryckte i ytterdörren 
och klev omkring i trädgården. Gran-
nen konstaterade att de lämnade fast-
igheten. Han ringde fastighetsägaren 
som polisanmälde och åkte hem för 
att kolla. 

”Inget hade hänt och vi åkte runt i 
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men han var den förste som försökte 
skildra ”individernas spel bakom det 
yttre skeendet.”

Germania utkom år 98 e.Kr.

Att Tacitus ihågkoms när gatorna i 
stadsdelen skulle namnges i början 
på 30-talet hänger dock helt sam-
man med hans verk Germania, som 
utkom år 98 e.Kr. Där står i kapitel 
44.2: ”Svionernas samhällen följa 
nu; de ligga ute i själva oceanen. 
Förutom i män och i vapen ha de 
sin styrka i flottor. Skeppens form 
avviker från den vanliga i det hänse-
endet, att en spetsig stäv åt båda hål-
len bildar en framstam som alltid är 
klar för landning. Segel föra de icke. 
Årorna äro lösa, såsom brukligt är 
på vissa floder, och det går att flytta 
dem från den ena sidan till den an-
dra efter lägets krav.”

Svionerna är svearna. Ordet bety-
der ungefär ”de egna, de sina”, alltså 

Tacitusvägen (Ta´citus) är en backig gata 
från Beckombergavägen till Egilsvägen 
med Karsviks hage och platåhusgrunden 
till höger. 

släktingarna.
Hos svearna ”är det blott en som 

härskar, utan några som helst in-
skränkningar: hans rätt att kräva lyd-
nad är ovillkorlig. Vapnen bäras icke 
allmänt och ständigt som hos övriga 
germaner utan hållas inlåsta under 
bevakning, som för övrigt skötes av 
en träl.”

Begränsade kunskaper

Tacitus besökte själv aldrig ”svioner-
nas land” – det han berättar är alltså 
hörsägen. Hans – och alla andras 
– kunskaper om geografin i norr var 
också mycket begränsad. ”Bortom 
svionernas land finns ett annat hav 
som är stelt och nästan orörligt”. 
Östersjön med Finska viken, menar 
en del Tacitusforskare, snarare Norra 
Ishavet anser andra. Tacitus känner 
till midnattssolen: ”det sista skenet 
från den redan sjunkande solen varar 
ända till soluppgången med sådan 
klarhet att stjärnglansen mattas, lik-
som handeln med bärnsten, som var 
en viktig handelsvara för ”svionerna.” 
Bärnsten var mycket eftertraktad av 
romarna för personlig utsmyckning, 
men även för att pryda arenan vid 
gladiatorspel.

Gatunamn i Norra Ängby

Tacitus först med beteckningen svioner - svear

Jordanes kände till Vänern och Göta älv
 Jordanesvägen är en kort återvändsgata 
från Egilsvägen upp mot Karsviks hage 
uppkallad efter historieskrivaren Jordanes, 
som var biskop i Kroton på 500-talet e. 
Kr, alltså nästan ett halvt årtusende efter 
Tacitus. 

Att lång tid har gått sedan Tacitus 
verkade märks tydligt. Kunskapen 
om världen och dess folk har ökat. 
Jordanes bok heter ”Getica”, ”Goter-
nas ursprung och bedrifter.” Den är 
betydligt mer detaljerad vad gäller 
geografi, folkslag och näringsliv än 
Tacitus ”Germania”.

Skandinavien en ö!

Jordanes talar om ”Scandza”, Skandi-
navien, som han dock trodde var en 
ö. Han kände till geografiska detaljer: 

Gatan namngavs 1931 efter den ro-
merske författaren och historieskri-
varen Cornelius Tacitus med förnam-
nen Gaius Publius, som levde mellan 
ca 55 och 120 e. Kr. Han var en man 
i staten, prokonsul för Mindre Asien, 
men för eftervärlden är han mest 
känd för sitt historiska författarskap.

Grunden för vår kunskap

Hans betydelse som förmedlare av 
den tidens skeenden kan inte över-
skattas. ”Annales” och ”Historiae” ut-
gör grunden för vår kunskap om den 
tiden. Hans verk skattades högt i den 

bildade världen 
på 1600-1700-ta-
len, så var han 
t ex Axel Oxen-
stiernas favorit-
författare. De 
fakta han för-
medlar har inte 
alltid hållit för 
den moderna his-
torieforskningen 

”ön” är bredare på mitten och smal-
nar av upptill, den har en stor insjö 
(Vänern?) från vilken går en stor 
flod, Vagus (Göta älv?), som ”ström-
mar ut i havet.” Där bor 25 olika 
folkslag, t ex suioner, alltså svear, ost-
rogothae, östgötar, och gauthigothae, 
kanske gutar? Screrefinnae nämns 
också dvs skridfinnar, alltså samer, 
liksom hallin, kanske hallänningar. 

Handeln med bärnsten omnämns 
inte av Jordanes, men däremot flera 

gånger de goda hästar, som goterna 
har, liksom ”präktiga, mörka skinn.”

Detaljrikedomen hos Jordanes är 
tilltalande och informativ. Kanske 
är dock tillförlitligheten inte den-
samma som hos Tacitus. Jordanes 
skriver nämligen: ”till innehållet har 
jag fogat åtskilligt från grekiska och 
latinska historieskrivare.” Tyvärr 
anger han inte när han citerar äldre 
författare, vilket minskar hans tro-
värdighet.

Långlivade namn

Tacitus gav oss namnet svioner, 
Jordanes namnet gothae, svear och 
göter, Svealand och Götaland, be-
teckningar som nu således funnits i 
tvåtusen respektive femtonhundra år.

Text och foto: Lars Lund 
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Vem blir 
årets fotograf 
i Norra Ängby?
Det är hög tid att ta bilder till 

2015 års Ängbykalender. 

Bilden ska spegla en årstid i 

Norra Ängby och kan visa mil-

jöer, människor och natur. 

Din bild kan komma att hänga 

på väggen i minst tusen Ängby-

hem.  

Bilden ska vara högupplöst och 

liggande. Bilder från smart-

phone kan klara dessa krav, 

beroende på motiv och ljusför-

hållanden. Har du en systemka-

mera eller annan kamera ställ in 

på högsta upplösning. 

Bilderna skickas som vanligt till 

thomas.fagerholm@telia.com

Nu söker vi bilder till nästa års Norra 
Ängby-kalender. 



Norra Ängby trädgårdsstadsförening Norra Ängby trädgårdsstadsförening

 

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

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

Birgitta Forssblad, kassör, birgitta@forssblad.se

Sven Rygart, 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

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

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

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

   Lena Nordensson, 070 680 62 62 (suppleant)

Valberedning: Christina Kullenberg, 08-37 56 99, Martti Sköldelid, 072 337 89 02, Ragnar Kullenberg (suppleant), 08-37 56 99

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

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

 
Patrik Dahlkvist Bygg AB 
Hågavägen 9 168 54 Bromma
Mobil 0739-86 22 68 

Fönster, ombyggnad och renovering 
iwa21 AB 
www.iwa21.se e-post: info@iwa21.se 
Tel: 08-21 36 21 

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

Totalentreprenör 
Janne Eklund – TvåTumTvå Bygg  
www.tvatumtvabygg.se 
Mobil 0707-83 93 75

Trädbeskärning/trädgårdsstyling 
Sköna Trädgård/Marion Strandberg 
0735-33 12 37 www.skonatradgard.se in-
fo@skonatradgard.se

Om & tillbyggnader, 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!

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 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, 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 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.

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

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.

Hantverkshjälp

Medlemsförmåner

Norra Ängby trädgårdsstadsförening Norra Ängby trädgårdsstadsförening

Välkommen att njuta av klassiska svenska smaker där årstiderna 
bestämmer råvarorna, i vår härliga miljö. Kom gärna med egen båt, 
vi har båtplatser. Förutom vår a la carte serverar vi även dagens wärdshus-
lunch från 115 kr. Firar ni något speciellt eller bara vill ha fest så finns vår 
vackra festvåning med tillhörande terrass för upp till 50 personer.

Välkommen att boka bord på 08 - 704 04 24 eller info@sjopaviljongen.se
Öppettider: mån-fre 11.15-22.00, lör 12.00-22.00, sön 12.00-21.00

www.sjopaviljongen.se

Skärgårdsoasen för både vardag och fest
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Norra Ängby trädgårdsstadsförening

Har du en villa med lekvänlig gräsmatta?  
Vi har studsmattesugna barnfamiljer.

För föräldrar är det guld värt att kunna släppa ut barnen i trädgården och egentligen bara behöva oroa sig över 
mängden gräsfläckar. Vi vet vad Sveriges bostadsköpare är på jakt efter. Vi har koll på läget och nu är det perfekt 
läge för dig att sälja. Värdera din bostad och hitta dina köpare hos oss. Välkommen. 

BROMMA DROTTNINGHOLMSVÄGEN 334. TEL 08-598 222 00 SVENSKFAST.SE/BROMMA
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Höstens program
Ljusfest vid Kyrksjön
Lördagen den 13 september kl. 19–21
Vandra runt Kyrksjön och ta del av en stämnings-
full upplevelse. Välkommen önskar Mälarscouter-
na i samarbete med Bromma Kyrka Villaägarfören-
ing och Norra Ängby Trädgårdsstadsförening.

Second-handförsäljning
Lördag den 4 oktober kl. 11-14 
Söndag den 5 okt kl. 10-13  (50% på allt)

i Stefanskolan Tegnebyvägen 30-32 

Försäljning av barn och vuxenkläder, skor, leksa-
ker och spel. Trädgårdsstadsföreningen säljer kaf-
fe med hembakat och varm korv.

Har du kläder och leksaker som du vill sälja? 
Hör då av dig till Christina för personlig kod. 

För info: christina.kullenberg@stockholm.se

Följ oss på hemsidan

www.norra-angby.se
och prenumerera på nyhetsbrevet 

Äppelsöndag
28 september?
Det är när detta skrivs oklart om det blir någon äppel-
söndag i år med tanke på att vi inte längre har tillgång 
till slottet. Mer information om äppelsöndagen kommer 
att finnas på vår hemsida.


