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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Inför årsmötet
Onsdagen den 25 november är det årsmöte för Träd-
gårdsstadsföreningen, som vanligt den här tiden 
på året. Det ovanliga är att vi inte kan vara i Ängby 
slott. Årsmötet kommer den här gången att hållas i 
Student hemmet Tempus samlingslokal.

Föreningen har genomfört ytterligare ett framgångs-
rikt verksamhetsår med alla de evenemang som bru-
kar var så uppskattade av Ängbyborna. Det var bara 
äppelsöndagen som fick ställas in eftersom vi inte 

kunde vara i slottet som töm-
des på hyresgäster och inred-
ning under hösten.

Att slotttet glidit bort från 
oss som mötes- och samman-
trädeslokal har varit årets 
tråkigaste händelse. Ännu 
har vi inte fått någon infor-

mation om vem som ska flytta in. Vi kan bara hoppas 
att det blir en verksamhet som också kommer att till-
låta oss att åter få möjlighet att ha möten på slottet.

Det positiva är att så många vill vara medlemmar 
i Norra Ängby Trädgårdsstadförening. Vi har nu 
procentuellt fler medlemmar än någonsin tidigare, 
sju av tio hushåll är med i föreningen. Även de många 
unga barnfamiljer som flyttar hit inser värdet av att 
ha en förening som verkar för sammanhållning och 
gemenskap och arbetar för att ta bevara allt det som 
gör Norra Ängby till ett sådant fantastiskt bostadsom-
råde. Vi vill bevara det som är bra och medverka till 
en positiv utveckling av området. Under senhösten 
och vintern har bland annat vägen förbi skolan blivit 
säkrare för skolbarnen. Trädgårdsstadsföreningen har 
länge arbetat med trafiksäkerhetsfrågor. Och späng-
erna vid Kyrksjön har förlängts efter våra påtryck-
ningar om översvämningar vid sjön. 

Välkommen till årsmötet!
Onsdag den 25 mars klockan 19.
Mingel och kaffe från kl 18.30. 

Anna-Karin Ekholm 
Ordförande i Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening

inledaren
NORRA ÄNGBY TIDNING

Visningsproffsen i  
Norra Ängby.

S V E N S K A  M Ä K L A R H U S E T  P R E S E N T E R A R

Erfarenhet och lokalkunnande är kanske de två viktigaste förutsätt-
ningarna för att din mäklare gör ett bra jobb vid försäljningen av din 
bostad. I Norra Ängby har vi sålt mängder av bostäder, så det är lite 
av hemmaplan för oss på Svenska Mäklarhuset Bromma. Just nu får 
vi dessutom in väldigt många förfrågningar från potentiella köpare.

Bli Visningsklar
Den som precis har köpt en ny bostad vill så klart sälja sin gamla så 
snabbt som möjligt. För vem vill sitta med dubbla boendekostnader? 
Med vår kostnadsfria tjänst Visningsklar ser vi till att allt är klart inför 
försäljningen, så att du kan fokusera på ditt nya hem. Och om du 
behöver hjälp med att hitta nästa boende kan vi givetvis hjälpa dig 
med det också.

Dolda-fel-försäkring på köpet
Om du säljer med oss under 2015 så bjuder vi på en ”Dolda- fel-
försäkring”, värd 6000 kronor. Det är en extra trygghet, eftersom 
du som säljare är skyldig att ersätta köparen för dolda fel som 
upptäcks upp till 10 år efter försäljningen.

Ring oss eller titta in på en fika, så berättar vi mer!

Svenska Mäklarhuset Bromma
Gustavslundsvägen 167 • 08-26 05 60

svenskamaklarhuset.se

Allt fler vill 
vara med i 
Trädgårdsstads-
föreningen

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 va-
ra 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 tidnings-
distributörer. Deadline för material för kommande nummer 
är alltid en månad före utgivningsdatum. 
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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Under vintern har alla som åkt med tunnel-
banan från Åkeshov kunnat se ställningar 
med plattformsdörrar längst bort på per-
rongen. 

Landstingets trafikförvaltning har 
testat hur man kan höja säkerheten på 

perrongerna med plattformsdörrar. 
Dörrarna ska förhindra att personer 
hamnar på spårområdet. 

Om det i framtiden även skulle 
kunna bli som i till exempel Köpen-
hamn, att tunnelbanetågen blir hel-
automatiserade och förarlösa, återstår 

att se. Dit är vägen lång. Ett problem 
för Stockholms tunnelbana är att 
långa sträckor går utomhus och det är 
just därför Åkeshovs utomhusstation 
har valts som testområde. 

Under våren kommer resultaten av 
vintertesterna att analyseras.

Plattformsdörrar vid Åkeshov 

Flera olika typer av plattformsdörrar har testats. När tåget står stilla vid perrongen öppnas plattformsdörrarna.

Kraftledningen grävs ner
Den stora kraftledningen över Norra Ängby 
ska bort. Ledningen mellan Beckomberga 
och Kärsön grävs ner i marken. 

Det finns långt gångna planer på en 
markkabel från Beckomberga till 
Kärsön (varifrån den sedan ska fort-
sätta i luften till Bredäng).

Exakt var markkabeln ska grävas 
är inte beslutat än. Det ska bestäm-
mas efter samråd med dem som be-
rörs. 

Längs Bergslagsvägen

Ett av förslagen är att kabeln grävs 
ner från Beckomberga, längs 
Råcksta vägen och Bergslagsvägen, 
fram till Blackebergsvägen och ner 
till Ängbybadet och via Mälaren till 
Kärsön. Vad detta kommer att inne-

bära för cykel- och biltrafik under 
arbetets gång är en av frågorna som 
diskuteras. Dessutom måste man 
ta hänsyn till vad som händer med 
vattenväxter och vattenlevande djur 
när kabeln grävs ner i Mälaren och 
skydda viktiga naturintressen, bland 
annat när stolpar i Kyrksjölöten ska 
monteras ner.

Tidigast 2019

Den exakta sträckningen för den nya 
mark och sjökabeln bestäms efter 
samråd under första halvåret 2015. 
Rivning av gamla ledningen är plane-
rad till tidigast 2019.

Läs mer om planerna via länkar på 
vår hemsida www.norra-angby.se.

Text och Foto: Rolf A Olsson

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. 

Din lokala mäklare  
på Ängby Torg
Du är varmt välkommen in för att  

träffa Karin och Carl på vårt kontor  

på Ängby Torg. Det går också bra  

att kontakta oss via telefon eller mail.
Karin Kellander
Fastighetsmäklare

Caroline Andersson
Assistent

Carl Schumacher
Fastighetsmäklare

Caroline Andersson Karin KellanderCarl Schumacher

Din trygghet – Vårt ansvar

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

Mars 2015 - N. Ängby Trädgårdsstad.indd   1 2015-02-13   16:14:40

Galina
Ängby Torg

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

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

Slottet var 
i sämre skick 
än förväntat
Ännu finns ingen ny hyresgäst till Ängby 
slott. Förvaltningschef Christina Lillieborg 
på Stadsholmen AB informerar om läget 
för slottet:

– Vår förhoppning när den tidigare 
hyresgästen flyttade ut var att hyra ut 
i befintligt skick. Vi har haft diskus-
sioner med ett antal intressenter men 
ännu inte trä�at avtal med någon. 
Det handlar först och främst om krav 
på förändringar inför en förhyrning, 
men även att byggnaden var i sämre 
skick än vi var medvetna om. Vi arbe-
tar nu med bland annat antikvarier 

för att hitta acceptabla lösningar på 
de förändringar som kan behöva ut-
föras. 

– I dagsläget kan vi tyvärr inte säga 
något om när byggnaden/byggnader-
na åter kommer att vara uthyrd.
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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Anna Kagebeck har fått med två bilder 
i årets Ängbykalender: Runstenen och 
Påskflickorna. Med den senare bilden 
kammade hon hem andra pris, ett nytt ka-
meraminne. 

Minnet kommer väl till pass. Anna 
fotar mycket och kameran är en gi-
ven kamrat på promenader. Anna 
fotar med en systemkamera. Skulle 
den mot förmodan inte vara med, 
så ligger mobilen i beredskap. Även 
bildbearbetning är ett stort intresse 
för Anna som tar sina bilder i råfor-
mat (till skillnad från jpeg – som är 
ett komprimerat format som man inte 
kan bildbearbeta lika avancerat.)

Dokumenterar sin trädgård

Ett av Annas favoritmotiv är den egna 
trädgården. Hon har under många år 
dokumenterat sin trädgård. Du får ett 
smakprov här i tidningen. Se nästa 

Gör som anna Kagebeck, 
ta med kameran när du är ute och går!

sida. Annas bästa fototips är; kompo-
nera din bild. Lär dig genom att titta 
på och analysera andras bilder. 

Ta bilder till kalendern!

Nu är fototävlingen för 2016 års ka-
lender i full gång. Du skickar dina bil-
der till thomas.fagerholm@telia.com. 
Tänk på följande: 
• Du måste vara medlem i trädgårds-
stadsföreningen.
• Ha gärna människor (eller djur) på 

bilderna 
• Bilden måste gå att dra upp i dubbel 
storlek utan att bli suddig
• Den måste visa på en tydlig årstid
• Vi måste kunna känna igen Norra 
Ängby i bilden. 
• Ditt namn, adress och telefon är fint 
om du har med.

Första pris är ett presentkort på 
1000 kronor, andra pris är ett kame-
raminne.

Elisabet Engdahl-Linder

Anna Kagebeck tycker om att fotografera på sin fritid och hon brukar både plåta att påta i sin trädgård. På nästa uppslag kan du se Annas bil-
der från året i trädgården. 

I senaste numret av tidningen berättade 
jag om radonsugen som min granne instal-
lerade i höstas. Nu är mätningarna klara.

De mätvärden som uppmättes för 
knappt ett år sedan låg på 430 bec-
querel (bq), dvs en bra bit över de 
200 bq som är satt som gränsvärde. 
De uppmätta värdena är ett medel-
värde för bostadsytor i huset. I detta 
fallet mätvärden från bottenplan och 
övre plan. Källaren är inte inklude-
rad. Där har värdena med stor sanno-
likhet legat på 500–600 bq eller mer.

Mycket positivt

Mätresultat för senaste mätningen 
gjord från oktober till januari ligger 
på 30 bq för huset och 40 bq i käl-
laren. Med andra ord har saneringen 
gett önskvärt resultat, milt sagt. Själv 
blev jag mycket positivt överraskad. 

Jag blev däremot mycket negativt 
överraskad när jag fick reda på och 
kunde läsa på nätet (Länsstyrelsen, 
Boverket och Regeringskansliet) att 

Nästan all radon försvann!

Från mer än 500 becquerel ner till 40! Ra-
donsaneringen som vi har berättat om har 
blivit en klar succe!

radonbidraget är indraget från års-
skiftet. 

Jag har försökt hitta en argumenta-
tion för detta men inte lyckats. Det 
jag kan tänka mig är att ROT-avdra-
gen delvis överlappar radonbidraget 
och att det har varit svårt att särskilja 
på dessa. Har du en klarare bild får 
du gärna meddela mig (thomas.fager-
holm@telia.com).

Thomas Fagerholm
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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

När vi flyttade till Norra Ängby, för tio år 
sedan i mars, hade vi ingen aning om vad 
som fanns under snötäcket på tomten. 
Under det första året tyckte jag att det var 
otroligt spännande att se vad som dök upp 
i rabatterna då trädgården spelade upp sitt 
blomsterprogram från den första vinter-
gäcken till långt in på hösten, då de blåa 
nävorna blommade ända in i november. 

Jag visste väldigt lite om perenner 
och sommarblommor när vi flyttade 
in, men med hjälp av kunniga vänner 
och släktingar kunde jag efter hand 
få namn på det mesta och jag fotade 
noggrant rabatternas ständiga för-
ändring.

Andra året i huset

De många trädgårdsforum som finns 
på nätet var också till stor hjälp och 
jag var under en period väldigt aktiv 
där. Särskilt när jag andra året i huset 
gav mig på att fröså olika blommor 
och grönsaker. Det resulterade i frö-
sådder i garaget under lysrör, i mörk-
ret i pannrummet, på fönsterbrädan 
i vardagsrummet, ute på balkongen 
och i frysen. Allt efter de olika fröer-
nas behov för att kunna gro. Det var 
en lycka och inte minst förundran att 
se att det mesta faktiskt grodde och 
växte sig till stora, riktiga plantor. 

Att jobba med rabatterna i trädgår-
den är ett kreativt arbete som också 
kräver en del tålamod eftersom det 
ibland kan dröja några år innan man 
ser hur resultatet blir. Blommor och 
växter växer också olika bra olika år 
då förutsättningarna såsom väder, 
temperatur, jordmån, åldern på plan-
torna osv varierar hela tiden. 

Det som gömts i snö ...

Annas bästa tips för rabatterna
• Det är mycket ”trial and error”. Om någon växt inte trivs, prova att flytta 
den till en annan plats. Förhållandet mellan sol och skugga har stor betydelse 
och det varierar på olika platser i trädgården. Likaså fuktigheten i jorden.

• Använd jord med hög kvalitet i krukor och rabatter – det blir stor skillnad på 
resultatet. Se också till att gödsla ordentligt i rabatterna på våren. 

• Hitta plantor som trivs i din trädgård och bygg en stabil grund av dem i ra-
batterna. Sen kan du prova och experimentera med nya och annorlunda väx-
ter runtikring dessa.

• Starta inte för många och stora projekt samtidigt så att det blir en press – 
då tappar man lätt lusten i arbetet. Bättre att göra lite i taget.

• Byt plantor med vänner och bekanta. Perenner går ofta, och mår bra av, att 
delas och omplanteras då och då och det är kul att ha växter från kompisar 
och släktingar i sin trädgård, det blir något speciellt.

• Perenner blommar vid olika tidpunkter under säsongen. Beroende på rabat-
tens läge kan du planera så att det alltid finns någon växt som blommar. Eller 
tvärtom, ifall du har en rabatt bredvid uteplatsen där ni ofta sitter på försom-
maren, så planterar du försommarblommande perenner just där. I en rabatt 
som man ser inifrån huset kan vara trevligt att ha höstblommande perenner, 
så kan man njuta av blomprakten även inifrån på hösten när man oftare är 
inomhus.

• Tänk inte alltid bara på blomningen, utan även på växtens bladverk. Det 
finns många perenner med oansenliga blommor men som har vackra blad 
som är fina ihop med andra växter. 

Jag har under våra tio år i träd-
gården ändrat om rätt mycket i våra 
rabatter. Det finns alltid en ny frösådd 
som måste få plats någonstans, eller 
någon växt som vuxit sig för stor och 
behöver delas. Eller att jag helt enkelt 
vill skapa något nytt med nya växter.

Det jag gillar med trädgårdsarbete 
är att det är skönt att kunna vara 
utomhus hemma och samtidigt göra 

något kreativt. Man kan jobba lite då 
och då när det passar. Det finns också 
hela tiden något nytt att lära sig. Det 
är ypperligt att kombinera med mitt 
fotointresse då jag har en hel ”studio” 
i trädgården med vackra objekt som 
ständigt ändras och förnyas. 

Text och foto: Anna Kagebeck

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! 

Några av årets första blommor, krokusarna 
spränger upp genom lövtäcket.

Gula krokusar – lyser som solar i rabatten.

Blåsipporna växer mellan mur och stentrappa.

Marktäckaren Revsuga blommar under för-
sommaren vackert och väver ihop sig med 
en Astilbe som kommer att blomma långt 
senare.

Taklöken blommar på sina höga stänglar un-
der juni och juli.

Veronika heter denna fina 
perenn som blommar under 
augusti.

Salvian, här blommar den för 
andra gången på säsongen och 
tack vare att hösten var milt så 
stod den sig länge. Fotot är taget 
i mitten av december.
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Tveksamt om det fi nns 
avrinning kvar från sjön
Den forna Storkyrksjön hade sin avrin-
ning genom en å som sträckte sig från 
nordöstra sidan av sjön längs nuvarande 
Rundkyrkoalléns sträckning, vidare utefter 
Gliavägen och Rännilskroken för att sedan 
rinna ned mot det som nu är Bromma fl yg-
plats (under en tid fanns där ett vattenfall 
som beräknas ha haft maximalt tolv meters 
fallhöjd) för att till sist mynna i Storulvsun-
dasjön.

Landhöjningen gjorde att denna av-
rinning torrlades. I stället skedde av-
rinningen åt nordväst mot nuvarande Vultejusvägen, precis som nu. 

Stora översvämningar
Vårfl öden medförde stora över-
svämningar i sänkan vid korsningen 
Vultejusvägen-Spångavägen. Ett 
dike grävdes därför från sjön ut mot 
Vultejusvägen och därefter vidare 
längs med Gliavägen till den gamla 
ån. Rester kan fortfarande ses intill 
gångstigen som mynnar vid Vultejus-
vägen. Diket, som  kallades Stordiket kulverterades på 1930-talet.

Ytterligare två diken har funnits 

från sjön, dels Enebydiket,  som pas-
serade Landsvägen, dvs Bällstavägen, under en bro som kallades Järnbron 
på grund av sina staketstolpar av 
järn, dels Kvarndiket som grävdes 
mot Landsvägen mellan nuvarande 
Vassvägen och Torvsticksvägen och 
vidare utefter det som nu är  gräns 
mot Beckomberga sjukhus område till Råcksta träsk och Kvarndammen. 

Vatten till kvarnen
Diket grävdes av kvarnens ägare, 
Knut Ljunglöf, för att säkra vattentill-
gången. Bron över detta dike kallades Kättingbron eftersom staketet bestod av grova kättingar. Detta dike fi nns 
fortfarande kvar, men är bitvis kul-
verterat. 

En pumpstation har anlagts intill 
Bällstavägen för att säkerställa fl ödet mot Råcksta träsk. Trots det har inte 
risken för översvämning på Vultejus-
vägen vid idrottsplatsen i samband 
med snösmältning och skyfall elimi-
nerats.

Text och foto: Lars Lund

Spången ska förlängas
Även i höst har stigen runt Kyrksjön 
varit översvämmad. Så var det också 
i våras. De som ville ta sig runt sjön 
kom inte fram i ena änden av den 
långa spången. Nu har kommunen 
beslutat att förlänga spången.

– Vi har beställt en utbyggnad så 
att man ska kunna promenera torr-
skodd när dessa kritiska fl öden in-
fi nner sig. Detta kommer att ske i 
månadsskiftet november-december, 
informerar Åsa Otteklint, parkingenjör 
på Bromma stadsdelsförvaltning.

Vid kraftiga regn under sommaren vattenfylls den lägsta delen av Vultejusvägen. Huvudor-sakerna är dels sättningar i gatan på lägsta punkten, dels den dåliga eller obefi ntliga avrin-ningen via den Ljunglöfska kanalen till Råcksta träsk. 

Här är Fred Erlandssons hela svar:
Vi har en nivåmätare i sjön sedan 
2011 och denna läser kontinuerligt 
av nivån och skickar data varje natt. 
Bortsett från viss tid som den varit 
ur drift samt vissa ”spikar” (felavläs-
ningar) visar denna att nivån pendlar 
mellan 11,1 och 11,5 vid något en-
staka tillfälle. Oftast brukar dock ni-
vån ligga under 11,45. (Jag använder 
genomgående höjdsystemet RH00 
då alla äldre data är i det formatet 
även om vi formellt idag använder 
RH2000 som är drygt en halvmeter 
högre.)

Samma nivå som Råcksta Träsk

Medelvattenståndet för Kyrksjön är 
11,20, samma som för Råcksta träsk. 
Orsaken till att jag nämner Råcksta 
träsk är att vattnet från Kyrksjön fort-
farande går till Råcksta träsk. Dock 
sker detta inte längre med självfall 
enbart då det numera finns en ni-
våbarriär emellan. Vattnet pumpas 
istället, via ett ganska avancerat 
system, av en pumpstation bortåt 
Beckomberga till. Detta medför att 
det finns en viss begränsning i hur 
mycket vatten som kan avbördas vid 
kraftig nederbörd. Nivån i Råcksta 
träsk, i sin tur, styrs av ett överfall 
med möjlighet att höja nivån. Detta 
får ske vid ett par tillfällen per år för 
att kunna använda kvarnen.

Jag tror dock inte att jag skulle 
definiera det som något extremt hög-
vatten med tillhörande översväm-

ningar då högsta högvattenståndet 
för Kyrksjön är 11,50 och medelhög-
vattenståndet är 11,40. Detta är alltså 
egentligen relativt normala nivåer, 
åtminstone tillfälligt då åtminstone 
en av grunderna för naturreservatet 
är fuktlövskogen som omger sjön. 
En av förutsättningarna för fuktlöv-
skogen är relativt regelbundna över-
svämningar så spontant skulle jag 
nog säga att det är höjning av strand-
promenaden och fler/högre spänger 
som borde vara åtgärden.

Vi vill inte sänka nivån

Jag är lite oklar över styrningen av 
och kapaciteten av pumpningen om 
det möjligtvis skulle gå att öka pump-
ningen vid de högsta nivåerna, säg 
över 11,40 men även om det skulle gå 
att öka så vill vi inte sänka nivån för 
mycket då sjön är så pass grund. Vid 
längre perioder utan nederbörd kom-
mer i så fall nivån i sjön att bli alltför 
låg samt att vi tar bort förutsättning-
arna för fuktlövskogen.

Dessutom skulle man genom att 
sänka Kyrksjön påskynda processen 
med att sjön växer igen. Detta brukar 
sällan vara något som de boende upp-

”Översvämningarna vid Kyrksjön 
är en förutsättning för fuktlövskogen”

skattar. Vi har kraftiga protester från 
kringboende kring grunda vikar och 
sjöar som inte kan nyttjas för bad och 
friluftsliv på grund av igenväxning. 
När man då vet att orsaken är tidi-
gare sjösänkningar är det något man 
drar sig för.

Snabbare tillrinning

Angående förändringar som gjorts 
i tillrinningsområdet är det väl, för-
utom pumpningen som jag nämnde 
tidigare, främst exploateringen norr 
om Spångavägen, upp emot Kortens-
lund, som kan leda till att vatten 
kommer lite snabbare till sjön vilket 
i sin tur kan leda till tillfälliga över-
svämningar.

Är man intresserad av att veta mer 
kan jag rekommendera miljöbarome-
tern för Stockholm. Där under vat-
tenprogrammet kan man klicka sig 
fram till mer info under västerorts-
sjöar.

www.miljobarometern.stockholm.
se/default.asp?mp=VP

Fred Erlandsson, limnolog ocn naturvetare

Stockholm Vatten AB

Översvämningarna vid Kyrksjön kan ha positiva effekter men att Vultejusvägen 
svämmar över vid kraftiga regn är fortfarande ett problem. Trädgårdsstadsfören-
ingen ska skicka en skrivelse till Gatukontoret om detta. 

Limnolog Fred Erlandsson på Stockholm Vatten har 
skickat svar på en del av de frågor vi ställde i förra 
numret av Norra Ängby Tidning om översvämningarna 
vid Kyrksjön och på Vultejusvägen. Finns det en fung-
erande avrinning från Kyrksjön? 

– Det finns en avrinning men med en viss begräns-
ning, informerar Fred Erlandsson. Även om det skulle 
gå att öka avrinningen så vill vi inte sänka nivån för 
mycket. Vid längre perioder utan nederbörd kommer i 
så fall nivån i sjön att bli alltför låg samt att vi tar bort 
förutsättningarna för fuktlövskogen.

Nu har gångbron vid Kyrksjön förlängts. Fuktlövskogen vid Kyrksjön behöver översvämninarna så den bästa lösningen är att 
förlänga spängerna, anser Fred Erlandsson från Stockholm Vatten. Och under vintern har både den långa spången och den som viker av 
mot Vultejusvägen förlängts så att man kan komma torrskodd runt sjön även under våren och hösten. 

Fönsterrenovering   
Vill du behålla karaktären på ditt Ängbyhus eller 
kanske återställa efter tidigare fönsterbyte? Att 
renovera fönster är inte bara att måla nytt ovanpå 
det gamla och fylla i kitt som har trillat bort. 
 
Att renovera fönster innebär att man tar tillvara 
det gamla virket och tar det till sitt ursprung. 
Virket behandlas efter konstens alla regler med 
olja, färg och kanske ett glas som dämpar buller, 
spar energi eller både och. Vi har gamla 
originalfönster i lager.        

Snickerier 
Som på alla gamla hus behövs det underhåll efter 
ett antal år. Har spröjsen på era fönster tagits bort 
under åren? Kärvar dörren eller garageporten? 
Saknas en dörr i huset eller vill ni återställa till 
tidstypiska dörrar? (ängbydörren bild 3 nedan) 
 
Vill ni ha en altan/veranda eller behöver den ni har 
renoveras? Vill ni ha hjälp med montering av er 
inköpta friggebod eller ska vi bygga en enligt era 
önskemål? Givetvis åtar vi oss även måleriarbeten. 
Vi bygger även loungemöbler för utomhusbruk.  

 
Välkomna till oss! 

 
Välkomna till oss!

 
info@brommakalle.se   www.brommakalle.se   www.facebook.com/brommakalleab 
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Som boende i vår lugna villaidyll kan man 
uppleva den rådande bostadsbristen som 
ett bakgrundsbrus som man inte behöver 
känna sig störd av. I och med projektet 
med så kallade snabba hus i den västli-
gaste delen av Norra Ängby kryper dock 
problematiken närmare oss och vi blir 
tvungna att ta ställning.

Tanken är att det på ängen mellan 
slutet av lokala Bergslagsvägen och 
Statoilmacken vid Råckstarondel-
len ska byggas tre bostadshus med 
sammanlagt 130 minilägenheter på 
32 kvadratmeter. Husen, uppbyggda 
av prefabricerade volymelement, 
ska uppföras på kort tid och åter 
demonteras efter femton år varpå 
marken ”återställs till park”. Eftersom 
husen är tillfälliga kan det normala 
bygglovsförfarandet kringgås. Svens-
ka Bostäder har utvecklat projektet 
i samarbete med organisationen 
Jagvillhabostadnu. Husen är tänkta 
att bebos av unga vuxna mellan 18 
och 35 år och hyran tros kunna ligga 
under femtusen kr per månad. Allt 
detta låter väl. Och tanken att hjälpa 
bostadslösa ungdomar är naturligtvis 
behjärtansvärd. Tittar man närmare 
på idén blir man dock alltmer frå-
gande.

Inte studentlägenheter 

Försvarar det prekära bostadsläget 
för målgruppen att den klumpas ihop 
i kategoribostäder? Lägenheterna är 

inte studentlägenheter som bebos un-
der en begränsad studietid utan hyrs 
så länge hyran är betald.

 Är bostadsbristen skäl nog att ta 
de förkastliga, maximalt långa loft-
gångar till heders igen?

 Ska unga vuxna över huvud taget 
behöva bo i provisoriska bostäder?

De av oss som är tillräckligt gamla 
kommer säkert ihåg bostadsbarack-
erna i Vanadislunden. Dessa nödbo-
städer byggdes under första världskri-
gets bostadskris och revs först på

”På tre punkter 
är vi kritiska”

 
sjuttiotalet. När vi idag åter bygger 
nödbostäder kan vi inte skylla på kris-
tider utan får erkänna att problemet 
är självförvållat. Medan stadens plan-
monopol innan sekelskiftet skickligt 
utnyttjades för att få en rimlig mix 
av lägenhetsstorlekar och upplåtel-
seformer vid större exploateringar, 
har marknaden det gångna decenniet 
fått bestämma vad som byggs. Därför 
ska vi inte bli förvånade när vi nu i 
vår stadsdel ser båda sidor av denna 
misshushållning. I norr har vi Beck-
omberga med enbart bostadsrätter 
för en välbeställd kundgrupp – och i 
söder får vi nu en avstjälpningsplats 
för dem som inte kvalar in. Att detta 
sker i en tid då integration är hon-
nörsordet på varje politikers läppar 

är beklämmande. Trädgårdsstadsför-
eningen har tillsammans med några 
närboende lämnat skriftliga synpunk-
ter på snabba-hus-projektet till stads-
byggnadskontoret. På tre punkter är 
vi kritiska:
• P-platser finns bara för var tionde 
boende. Man räknar uppenbart med 
att alla övriga parkerar på Hedebyvä-
gen och Bergslagsvägen.
• Cykelvägen mellan lokala Berg-
slagsvägen och Statoilmacken upp-
graderas för bilar och enkelriktas. Ge-
nom detta skapas en smitväg mellan 
Bällstavägen och Råckstavägen.
• Kategorihustypen med långa loft-
gångar och små lägenhetsmoduler 
travade upp till tio våningar högt bäd-
dar för inte enbart estetiska problem i 
framtiden.

Torftiga bostadsmiljöer

År av försummad bostadspolitik kan 
inte gottgöras med snabba lösningar 
utan risk för att resultatet blir torftiga 
bostadsmiljöer.

Vi som får bo i Norra Ängbys ef-
tertraktade småstugor får känna oss 
privilegierade och tacksamma gente-
mot trettiotalets framsynta politiker 
och stadsbyggare. Därför är det Träd-
gårdsstadsföreningens plikt att reage-
ra när dagens beslutsfattare påverkar 
vår stadsdel i en anda av kortsiktig 
opportunism.

Christian Schlumpf

Nödbostäder i Norra Ängby
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Trädgårdsstadsföreningen förutser problem med trafik på lokalgatan, brist på parkeringsplatser samt samt att kategorihustypen med långa loft-
gångar och små lägenhetsmoduler travade upp till tio våningar högt bäddar för inte enbart estetiska problem i framtiden.

På ängen mellan slutet av lokala Bergslagsvägen och Statoilmacken vid Råckstarondellen ska byggas tre bostadshus med sammanlagt 130 
minilägenheter på 32 kvadratmeter, så kallade snabba hus. 
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Ängby IF:s veteraner fäster minnen på pränt 

Uppvuxna i Norra Ängby, tidigare aktiva i 
Ängby IF, men numera är det ÄIF:s veteran-
förening som gäller! 

Mycken nytta för föreningen har de 
gjort och gör, containern vid IP för 

förvaring av dyrbar utrustning är ett 
exempel på deras handfasta insatser. 
Men nu är det dags att fästa egna 
minnen och upplevelser på pränt! 
Här är första mötet, i klubbhuset med 
ÄIF:s pokalsamling i bakgrunden. 

Fr v.: Arne Lenneryd, Henry Palm-
qvist, Inger Palmqvist, Hans Björck, 
Björn Jenelius, Kerstin Björck, Bertil 
Ohlander och Christer Berg. Fortsätt-
ning följer. 

Foto: Lars Lund

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

Trädgårdsstadsföreningen är sedan några 
år medlem i Byggnadsvårdsföreningen, 
som ger ut tidskriften Byggnadskultur. Tid-
skriften är allmänt sett mycket läsvärd och 
innehåller ofta artiklar av direkt intresse 
för oss Ängbybor. 

I det senaste numret, 4.14, finns till 
exempel ett avsnitt om radon: ”Hur 
rädda ska vi vara för radon?”, som är 
ett bra komplement till den informa-
tion vi själva haft i NÄT. 

Temat i detta nummer är ”Städer 
av trä”, där mycket av innehållet 
med rubriker som ”Kyrkstäder i norr” 
och ”Djurgårdsstadens förvandling” 
också gäller för vår ”trästad”.

Gula listan 

På tidningens ”Gula lista” finns 200 
kulturhistoriskt värdefulla byggna-
der och miljöer som hotas av rivning. 
Ibland lyckas man förhindra verkstäl-
landet, Biografen Astoria och Ängels-
bergs stationshus är sådana lyckade 
exempel. I andra fall har det gått 
sämre: Norra Station! 

Snabbt brandförlopp

”Det brinner!” är rubriken på en ar-
tikel som påminner oss om det dra-
matiskt snabba brandförloppet i ett 
trähus. Ett brinnande ljus som faller 

ned i en stoppad fåtölj kan leda till 
att hela rummet blir övertänt på fem 
minuter. Börjar det brinna i en torr 
julgran kan hela rummet stå i brand 
efter tjugo sekunder, i synnerhet om 
taket är vävspänt! Vikten av att ha 
fungerande brandvarnare och brand-
släckare poängteras. Minst en av var-
dera på varje plan, även i källaren! 

Även annonserna!

Ovanligt nog är även annonserna i 
Byggnadskultur intressant läsning i 
varje fall för ängbybor: ”Traditionell 
linoljefärg” erbjuder en, en annan 
”Reservdelar till gamla hus”, en tred-
je ”Dörr- och fönsterbeslag av äldre 
modeller.” 

Intressant läsning även för vår ”trästad” 
Till sist ett axplock ur några tidi-

gare nummer av Byggnadskultur. Nr 
4.13 erbjuder förutom en intressant 
översikt under rubriken ”Badrums-
historik” även en handfast rådgiv-
ning om renovering av badrum. 

Accepterar merkostnader

I 3.13 redovisas en undersökning 
från Halland som visar att ägare av 
kulturhistoriskt värdefulla byggna-
der (och dit hör ju vi!) dels inte tve-
kade inför eventuella merkostnader i 
underhållet, dels kunde tänka sig att 
betala mer för att få äga ett sådant 
hus! 

Färgsättningskartor

I 2.13 finns en genomgång av färg-
sättningskartor, bla NCS-systemet. 
Färgsättningskartan NCS kulturkulör 
för linoljefärg finns att låna, liksom 
Karin Fridell-Anters bok i detta 
ämne. Risken för fuktproblem vid 
tilläggsisolering belyses i en artikel i 
nr 1.13. 

Kan lånas

Som medlem i NÄT kan du låna Bygg-
nadskultur. Kontakta Johan Schaef-
fer, johan.schae�er@yahoo.se

Lars Lund

Denna bild är tagen av Christina Kullenberg på årets mörkaste dag, den 20 december, en fin dag – men nu längtar vi till ljusa, varma sommaren!



10. Astrids kök. Kvarterskrog med franska 
och svenska klassiker. Lite exklusivare och 
därmed lite dyrare meny. Bord bör bokas. 

Ängby torg

Åkeshovs slott. Där man bör boka 
bord i förväg. Riktig husmanskost 
och frukost finns på Blå koppen vid 
Runstensplan. 

Din hund kan få egen meny på 
Cafe Blomma vid Åkeshov. Vill du 

få en känsla av Provence så erbjuder 
Lilla Delikatessboden espresso med 
mandelskorpor på lördag morgon. Så 
varför åka till stan…

Elisabet-Engdahl-Linder

11. Ängby Sushi & Thai. Japanskt och thai-
ländsk mat med servering. TA.

9. Gateau. Café som kan erbjuda mackor.

12. Ängbybaren. Billigaste pizzan, sallad, 
kebab, pasta. Sittplatser ute och inne. TA

13.Lilla Delikatessboden. På lördagmorg-
nar kan man här få en espresso och ita-
lienska mandelskorpor. Stängt sönd-tisd.

14. Björklunds hage. Enkel fika med ren-
klämma em. Endast vardagar. Minst en 
söndag per månad anordnas café Björkan 
med korv och hembakat.

Åkeshov
15. Åkehovs slott har ingen öppen serve-
ring däremot kan man några dagar i förväg
beställa middag. Prisklass högre.

16. Café Blomma vid Åkeshovs slott har en 
daglig hundmeny för 29 kronor. Sallad och 
soppa för tvåbenta gäster.

17. Bowlinghallen. Korv och enkel maträtt. 
Lite bullrigt …

18. Åkeshovs cafe vid simhallen. Korv och 
enklare maträtter.
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Så många matställen hittade jag på min runda i Norra Ängby
Hur många matställen finns det i Norra 
Ängby? Jag kunde inte svaret på frågan, 
så en lördag förmiddag begav jag mig runt 
Ängby. 

Jag tog Beckombergavägen till Åkes-
hov vid tunnelbanan, gick ner till tun-
nelbanan vid Ängbyplan fortsatte till 
Ängby Torg, därefter till Islandstorget 
och avslutade turen vid Runstens-
plan. 

Jag fick ihop hela 18 matställen! 
Thaiställen är det gott om. 

Är du glutenallergiker eller laktos-
intolerant så har La Rustica pizza 
för dig. Vill du ha lite finare middag 
så finns kvarterskrogen Astrids och 
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Runstensplan

7. Pizzeria Islandstorget. Mackor, pizza, 
lasagne och sallader. TA

1. La Rustica har thai wok, pizza (även lak-
tos och glutenfri), kebab och pasta att äta 
på stället eller ta med. TA (take away)

2. Café Blå Koppen erbjuder tidig frukost 
och lunch med husmanskost alla vardagar.

Islandstorget

3. Garden Bistro. Trädgårdsinspirerad mat. 
Ekologiska produkter. Sittplatser ute och 
inne. Söndagsstängt. TA

4. China House. Framförallt kinamat. Gott 
om sittplatser. TA

5. Preem. Korv och sallad. Få sittplatser.

6. Wok. Kiosk vid busshållsplatsen med 
thai woK och sushi. TA

Ängbyplan

8. Mr Wok har thailändsk och indonesisk 
mat. Begränsat med sittplatser inne, ute-
servering. Framförallt TA.
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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

  
 

Wretmans Bilservice AB 
 

 Bilreparationer och Service 
   originaldelar till alla märken 

 

       Jämtlandsgatan 139 Vällingby 
(OK Macken i Vällingby) 

                        08-377813                                     
                        

37528@okq8bilverkstad.se 

¨Karin Johansson´s Cigarr- & Pappershan-
del: ”Rekommenderas!” Obs genitivapo-
strofen.

H. Wahlströms Livsmedel: ”Varorna hem-
sändes.”

E. M. Bergman Järn-, Sport- &, Husgeråds-
affär: ”Försäljare för Crescent och Nord-
stjärnan. Sportartiklar för Vinter och Som-
mar.”

Vid Runstensplan fanns även Konsum 
i nuvarande Nords fastighet med 
tre butiker: mjölk, speceri och char-
kuteri. Konsum hade dessutom en 

Fyra annonsörer hade verksamhet vid Runstensplan, bland annat Konsum i 
nuvarande Nords fastighet.

vatbilism fanns nästan inte alls, den 
kom igång först efter andra världskri-
get. Så om man inte antog erbjudan-
det om hemsändning, som ju kostade 
en slant, så var det apostlahästarna 
eller cykel som gällde, när man skulle 
handla. Detta är den främsta förkla-
ringen till att flera a�ärscentra med 
ett stort och varierat utbud kunde 
existera så nära varandra. Utöver 
de tre nämnda fanns dessutom i vår 
närhet a�ärscentra vid Islandstorget, 
vid Zornvägen i Södra Ängby och vid 
Färjestadsvägen (Ängbyplan).

 Lars Lund
 

fiska�är i radhuslängan: Kronlaxen. 
Där fanns också en sybehörsa�är, en 
Dam- och en Herrfrisering samt en 
guldsmedsa�är, fortfarande aktiv. 
En tredje järn- och färgbutik i trakten 
fanns i Bromma kyrka vid korsningen 
nuvarande Bällstavägen och Doktor 
Abrahams Väg. 

Konditori och bio

I jubileumsskriften finns också en 
annons för ”Centrum Ängby”, nuva-
rande Stefanskolan. ”Konditori, Bio, 
Festvåning” erbjuds i denna ”Sam-
lingsplats för Brommaborna”, 

Många butiker erbjöd hemsänd-
ning av varor. Trettiotalet var spring-
sjasarna tid. Stora tunga cyklar med 
pakethållare både fram och bak. Pri-

Under många år hade Trädgårdsstadsför-
eningen sitt arkiv i ett vindsrum på Ängby 
slott. Som det brukar bli med arkiv så väx-
te även vårt undan för undan. Handlingar, 
överblivna tidningar och mycket annat 
stuvades in vartefter. 

Arkivet tvångsflyttades när förening-
en tillsammans med övriga hyresgäs-
ter blev uppsagda från sina respekti-
ve lokaler på slottet och är sedan dess 
inhyst i ett Shurgardförråd. 

Bland allt annat som då kom upp 
till ytan fanns en artikel med titeln: 
Ängby Idrottsförening 5 år, där ÄIF:s 
första år beskrivs ingående: fotbol-
len, bandyn, schacksektionen (!), 
stafettlöpningen Ängby Runt, skid-
löpningen, friidrotten. 1935 genom-
fördes en serietävling mot IK Trimer, 
Lidingö med följande grenar: fri 
idrott, fotboll, bandy, skidor, schack 
och pingpong (dvs bordtennis). 

Teaterföreställningar och revyer

Även aktiviteter vid sidan om de rent 
idrottsliga förekom: damsektionen 
genomförde en ”fotpromenad” till 
Lovö kyrka och åter, teaterföreställ-
ningar och revyer sattes upp, en 
dansbana byggdes i samarbete med 
Stora Ängby Trädgårdsstadsförening, 
som vår förening då hette, efter Stora 
Ängby gård – den gamla benäm-
ningen på den byggnad vi nu kallar 
slottet. Föreningen uppvaktade även 
ivrigt stadens styrande om anläg-

gandet av en idrottplats, men fick inte 
igenom sina önskemål förrän efter 
andra världskriget. 

Jubileumsskriften bekostades av 
intäkter från annonser, som nu, 78 år 
senare, är en spännande och rolig läs-
ning. Två stora a�ärscentra fanns på 
den tiden: Ängby Torg, i tal och skrift 
oftast ”Torget”, och Runstensplan. 

Torget

”Torget” var centrum i Ängby. Där låg 
Postkontoret, på den tiden nödvän-
digt för räkningars betalande, öppet 
även på lördagar. Där trä�ade man 
”hela Ängby”, slumpmässigt eller 
avtalat. Utbytte senaste nytt. Skvall-
rade lite med ”postfröknarna”, som 
var kunskapscentraler rörande livet 
i Ängby. Posten har ingen annons i 
jubileumsskriften, det behövdes inte. 
Däremot finns annonser för elva buti-
ker vid torget.

Konsum har en helsida för sina tre 
butiker: bröd, specerier och charku-
terier. ”Vid jubileum och alla andra 
dagar handlar man hos Konsum, Vul-
tejusvägen 29-33”. Kort och koncist, 
med telefonnummer: 133 till bröd, 
311 eller 345 till specerier, 320 till 
charkuteri, detta var långt före auto-
matiseringen.

Här de övriga annonsörerna med 
verksamhet vid torget i den ordning 
de står i jubileumsskriften med citat 
från annonserna:

Annonsspråk och affärsliv 1937

I skriften från 1937 finns annonser för elva butiker vid Ängby torg. Torget var centrum, där träffade man ”hela Ängby”, utbytte senaste nytt och 
skvallrade lite med postfröknarna, som var kunskapscentraler rörande livet i Ängby. 

Ängby Rak- och Frisersalong: ”Ängby är 
Edert samhälle, där gör ni också Edra in-
köp. Vad är då naturligare än att ni går till 
Folke Svensson och låter klippa och frisera 
Edert hår.”

Ängby Glasmästeri, Erik W. Bröms: ”Vi in-
rama allt, humana priser”

T. Karlssons Skoreparationsverkstad: 
”Skodon hämtas och hemsändes.”

Caféet: ”Rekommenderas.”

Eklunds sybehörsaffär: ”Välsorterat la-
ger av Herr-, Dam- och Barntrikå. Skjortor, 
Slipsar, Mössor. Fristads och Algots blå-
kläder.”

Ängby Torgs Damfrisering: ”Permanent-
ning med Shirley Oils. Vi rekommendera 
oss!”

Ängby Cigarr- & Pappershandel: ”Film, Ka-
meror, Framkallning, Kopiering, Förstoring 
samt alla slags fototillbehör.”

Sven Anderssons Järn- & Färghandel: 
”Sportartiklar till billiga priser.”

Runstensplan

Ängbys andra a�ärscentrum, Run-
stensplan, var något blygsammare än 
Torget. I jubileumsskriften finns bara 
fyra annonsörer:

Konditori Sten Sture, H.S.B. Radhus: ”Ring 
och vi hemsända varor.”
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höjdbosättning för en elit. Läget var 
strategiskt. Ibland undrar jag om den 
trågkvarn som påträffats vid gräv-
ning på en tomt på Beckombergavä-
gen inte långt från platåhuset kan ha 
samband med platåhustiden eller om 
den är från senare period (se mina ar-
tiklar i NÄT 2006:4 och 2008:1).

Romersk bronsmynt

Vi ska också minnas att inte långt 
från platåhuset ligger Komötet. Här 

påträffades på 1980-talet vid gräv-
ning av metmask ett romerskt brons-
mynt, en follis, präglad i Antiokia på 
300-talet under kejsar Maximinius II. 

Togs hem av krigare?

Kanske myntet, som troligen legat 
i den kvadratiska stensättning som 
motsvarar platsen för fyndet, tagits 
hem av en krigare som varit legionär i 
den romerska hären? 

Jag utesluter inte att marken i 

Bromma innehåller många fler ro-
merska mynt än de fyra som hittills 
påträffats!

Om Runsaborgen och grävningar 
i den kan man läsa i två intressanta 
böcker: ”Runnhusa bosättningen på 
berget med de många husen”, 2010 
och ”Runsa Borg. Representative Life 
on a Migration Period Hilltop Site”, 
2014. Redaktör för böckerna är arkeo-
logen Michael Olausson.

Text och foto: Nils Ringstedt

Runsa borg låg på en ö längs vattenleden från nuvarande Uppsala till 
Mälaren. Där höll dåtidens elit till. Förmodligen var även platåhuset i 
Karsvik (bilden) med sitt höga läge en plats för stormän.

Har de romerska mynten tagits hem av kri-
gare som varit legionär i romerska hären?

Som väl de flesta i Norra Ängby vet är 
stadsdelen full av fornminnen i så gott som 
alla grönområden. Denna stadsdel och 
Riksby har flest fornlämningar i Bromma. 
Norra Ängby är dessutom den stadsdel i 
Stockholm, som har de allra flesta namnen 
med arkeologisk anknytning på gator och 
kvarter. Om detta skrev jag i artikeln ”Nor-
ra Ängbys gatu- & kvartersnamn” i boken 
”Norra Ängby – vår del av världen” 2004. 

Jag avslutade med följande ut-
talande: ”Våra gatunamn förenar 
den forntid som representeras av så 
många förhistoriska lämningar i vårt 
område med vår nutid! Namnhistori-
ken för alla Norra Ängbys gator kan 
säkert samlas till en mindre bok”.

Bakom namnet Runsa (som är 
förled på Runsavägen) gömmer sig 
faktiskt en spännande historia om en 
fornlämning i Upplands Väsby! Här 
finns en monumental och en gång 
starkt befäst fornborg från folkvand-
ringstid (ca 400-550 efter Kristus). 
Borgplatsen var i forntiden belägen 
på en ö i en fjärd mellan Östersjön 
och det som senare blev Mälaren. Nu 
är ön sammanvuxen med fast land 
genom landhöjning och åtföljande 
strandförskjutning. 

Storman med familj

I borgen bodde en storman med fa-
milj i flera generationer. Innanför 
muren till borgen bedrevs olika ex-
klusiva hantverk, vilket utgrävningar 
avslöjat. Här fanns också en stor hall-
byggnad där politiska och religiösa 
sammankomster hölls. (Jag erinrar 
om att Norra Ängby också har haft en 
stor hallbyggnad på platån i Karsvik! 
Här har stormän en gång bott.)

Fornborgen i Runsa har grävts i 
flera år och utgrävningarna fortsät-
ter. Det står klart att Runsa avspeglar 
dåtidens elitmiljö. För att försörja 
Runsa stormannahushåll krävdes oli-
ka former av kontroll och dominans 

Runsavägen. Bakom namnet Runsa
gömmer sig en spännande historia

Gatunamn i Norra Ängby

av människor, bebyggelse och tilläg-
nelse av det kringliggande omlandets 
avkastning från odling med mera.

Den stora hallen i Runsa spelade en 
central roll i det dåtida livet. Huster-
rassen är 38 meter lång och 12 meter 
bred. Ungefär 270 kvadratmeter av 
hallens yta har undersökts vilket 
motsvarar mellan 90 och 95 procent 

av den totala ytan. Då konstaterades 
att själva hallen är 29,5 meter lång 
och 10,7 meter bred. Hallen existe-
rade mellan ca 400-600 efter Kristus. 
Undersökningarna visar dock att 
platsen utnyttjades redan tidigare, 
kanske redan omkring år 200 även 
om inte arkeologiskt stöd ännu finns 
för detta antagande.

Statusföremål

Vissa fynd är intressanta. Bland an-
nat påträffades vid utgrävningen 
skärvor av glas av en norsk typ som 
kallas Snartemo. Särskilt spännande 
är ett svärdsfäste. Det tolkas som ett 
statusföremål. Kanske det visar att 
en strid har ägt rum i samband med 
att hallen en gång brändes vilket har 
skett enligt vad utgrävningen visar. 
Många ben av djur har påträffats, till 
stor del från nötkreatur men även 
från får/get samt gris, fågel och svan. 
De påträffade benen visar vad eliten 
konsumerade! I anslutning till bor-
gen ligger en hamnvik. Dykningar i 
viken har gett fynd av bland annat en 
stockbåt från ca år 690 efter Kristus.

På angränsande terrasser i borgen 

har också grävningar skett. Ett vat-
tenhål finns i borgen. Också detta har 
undersökts. Spännande i det sam-
manhanget är att ett stort stenblock 
ligger i vattenhålet. Uppenbarligen 
har det av rituella skäl välts ned i vat-
tenhålet – kanske ett sätt att ”stänga” 
bosättningen när den övergavs. Äng-
bybor som åker till miljöstationen på 
vägen förbi Plantagen har till höger 
om sig Linta, där Brommas största 
gravfält finns med närmare ett hund-
ratal gravar. Här finns fortfarande 
det gamla vattenhålet bevarat – kan-
ske 50 meter från fornminneskylten 
in mot berget. I vattenhålet ligger 
faktiskt ett stort stenblock! Har det 
blocket välts ned i vattenhålet av 
samma skäl som blocket på Runsabo-
platsen? Åk gärna och se vattenhålet 
som på våren är fyllt av vatten. Det är 
stensatt runt om och undersöktes på 
1930-talet men var fyndlöst.

Strategiskt läge

Runsa borg hade en gång ett strate-
giskt läge på en dåtida ö längs vat-
tenleden från nuvarande Uppsala till 
Mälaren. Eliten kunde kontrollera 
trafiken längs vattenleden. Det var 
alltså ingen ordinär bosättning i Run-
sa. Höjdbosättningar av detta slag 
var en symbol för eliten i olika regio-
ner. Inspiration har kommit från det 
romerska riket. Många skandinaver 
deltog som soldater i romerska legio-
ner och kom hem med erfarenheter 
som omsattes på hemmaplan.

Det är spännande att fundera över 
vilka som en gång bodde på platåhu-
set i Karsvik och vad detta hade för 
roll en gång i tiden. Också den hallen 
ligger högt placerad med i forntiden 
fin utsikt över omgivningen. Den 
stormannen kunde alltså kontrollera 
vad som skedde i dalen söderut där 
i början av första årtusendet låg en 
stor sjö med vissa kvarvarande rester 
även under vikingatid. Platåhuset 
kan på sätt och vis också kallas för en 

 I Runsa borg finns ett vattenhål med ett stort stenblock nedvält i, 
förmodligen av rituella skäl. Precis som i den uttorkade källan i Linta 
med blocket i mitten (bilden).

En lokal, regional och  
global bank nära dig
Vi är ett av bankens 463 kontor i Sverige.  
Hos oss hittar du ett komplett sortiment av banktjänster.

För oss är nöjda kunder det viktigaste. Därför kan du räkna med snabba 
besked, individuella lösningar och ett personligt engagemang. 

Vi har plats för fler nöjda kunder. 

Välkommen!

Brommaplan 424, Bromma
Telefon 08-564 103 00
handelsbanken.se/brommaplan
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Styrelse

Vid årsmötet i mars 2014 valdes följande styrelse: 
Anna-Karin Ekholm (ordförande), 
Carola Bengtsson 
Elisabet Engdahl-Linder 
Thomas Fagerholm
Birgitta Forsblad 
Lars Lund
Sven Rygart.
Suppleanter: 
Rolf A Olsson
Martti Sköldelid   

Styrelsen har haft följande arbetsfördelning:
Ordförande: Anna-Karin Ekholm, vald av årsmötet.
Kassör: Birgitta Forsblad 
Webansvarig, sekreterare vid styrelsemöten: Thomas Fagerholm. 
Evenemang: Carola Bengtsson.
Kalender och fototävling: Elisabet Engdahl-Linder
Redaktör: Rolf A Olsson

Styrelsen har haft elva protokollförda möten.

Norra Ängby Tidning har som vanligt utkommit med fyra nummer. 
Redaktionen har bestått av Rolf A Olsson, redaktör, Lars Lund och 
Elisabet Engdahl-Linder.

Övriga funktionärer
Revisorer: Lars-Göran Gabrielsson och Kenneth Sahlin. 
Suppleant: Lena Nordensson.
Valberedning: Kristina Kullenberg och Martti Sköldelid. 
Suppleant: Ragnar Kullenberg. 

Verksamhetsberättelse för 2014 
(mars 2014-mars 2015)

Styrelsen har för berörd myn-
dighet påpekat de återkommande 
översvämningarna utmed vand-
ringsleden runt Kyrksjön samt på 
Vultejusvägen vid idrottsplatsen. 
Träspängerna har nu förlängts och 
förbättrats. Vi följer aktivt den på-
gående planeringen för att generellt 
förbättra avrinningen från Kyrksjön 
till Råcksta träsk.

Föreningen har sedan många år 
förlagt årsmöten, föredrag, äppel-
söndag och andra arrangemang på 
Ängby slott och även haft sitt arkiv 
där. Stadsholmen AB, som äger och 
förvaltar Stora Ängby gård/Ängby 

slott, aviserade under 2014 en mycket 
kraftig hyreshöjning. Stiftelsen Hem-
värnsgården Norra Ängby har förval-
tar och hyrt Ängby slott. Stiftelsen 
och Trädgårdsstadsföreningen har 
under våren och sommaren arbetat 
för ett uppskjutande alternativt en 
sänkning av hyreshöjningen men ty-
värr inte fått gehör hos Stadsholmen. 
Stiftelsen Hemvärnsgården Norra 
Ängby beslutade att flytta ut i slutet 
av september då deras hyreskontrakt 
gick ut. 

Anna-Karin Ekholm har repre-
senterat Trädgårdstadsföreningen i 
styrelsen för Stiftelsen Hemvärns-
gården Norra Ängby, vars huvudmän 
är Västerorts Hemvärn och Bromma 
Lottakår

Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas se-
parat. 

Medlemmar

Det finns omkring sextonhundra 
hushåll i Norra Ängby. Drygt elva-
hundra av dem, cirka sjuttio procent, 
är medlemmar i Trädgårdsstadsför-
eningen. Medlemsregistret sköts av 
Sven Rygart. För att möjliggöra yt-
terligare tjänster till medlemmarna 
och förenkla administrationen av 
medlemsregistret har Thomas Fager-
holm och Sven Rygart utrett frågan 
om ett webb-baserat medlemsregister 
som beräknas kunna tas i bruk under 
2015.

Medlemskort 

Medlemskort finns liksom tidigare att 
hämta hos Fjelkners fastighetsmäk-
leri vid Ängby torg. Medlemskortet 
behövs när man deltar i någon av de 
aktiviteter, där högre avgift tas ut av 
icke medlemmar.

Tidning

Norra Ängby Tidning har under sitt 
trettiosjätte år som vanligt utkommit 

Allmänt

Vid årsmötet beslöts om oförändrad 
medlemsavgift, 150 kronor. Styrelsen 
har liksom tidigare år skickat ut rik-
tade brev med inbetalningskort såväl 
till medlemmar som till icke medlem-
mar samt påminnelser. 

Föreningen har en ambition att 
bevaka och försöka påverka det som 
händer i vårt område. 

Nybyggnationen av bostäder på Bu-
reusvägen har inte påbörjats. Ängby-
tvättens fastighet har ännu inte rivits. 

Trafikkontorets ombyggnad av Vul-
tejusvägen utanför Norra Ängby skola 
för ökad säkerhet för skolbarnen star-
tade under hösten 2014. ➤

medlemmar i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening hälsas välkomna

Årsmöte onsdagen den 25 mars 2015
Kvällens agenda

18.30  Mingel med kaffe och kaka

19.00  Föreningsstämma (årsmöte)

20.00  Intressant gäst. Mer info senare.

20.40  Föreningsstämman fortsätter

Ca 21  Mötet avslutas

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.

§4  Fråga om mötet utlyst i enlighet med stadgarna.

§5  Fastställande av dagordning för mötet.

§6 a)  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

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

det senaste räkenskapsåret.

§7  Revisionsberättelsen för det senaste räkenskapsåret.

§8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§9  Fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår.

§10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande 

verksamhetsår.

§11  Val av ordförande; Omval eller nyval.

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

ler nyval

§13  Val av suppleanter; tid 1år (2 personer)

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

§15  Val av valberedning, minst 3 personer varav en sammankallande.

§16  Behandling av propositioner och motioner.

§17  Övriga frågor

§18  Stämmans avslutande

fo
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Årsmötet hålls den här gången i studenthemmmet Tempus samlingslokal, alldeles i början av Beckombergavägen.
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utdelade under högtidliga former i 
Björklunds hage i samband med jul-
marknaden. Kalendern har delats ut 
till alla medlemmar samt till tidning-
ens annonsörer. Elisabet Engdahl-
Linder har varit projektledare för 
kalender och fototävling.

Förråd

Föreningen har tidigare hyrt ett 
vindsrum på Ängby slott för förva-
ring av arkiv och material. Efter den 
mycket kraftiga hyreshöjningen för 
denna lokal hyr föreningen i stället 
ett varmförråd hos Shurgard i Väl-
lingby. 

Föreningens stegar, vältar, färgli-
kare, märkpenna och annan utrust-
ning för uthyrning/utlåning förvaras 
hos olika medlemmar. Förteckning 
finns i varje nummer av tidningen. 

Kulturmiljögruppen

Kulturmiljögruppen vill sprida kun-
skap om att Norra Ängby av Riks-
antikvarieämbetet bedömts vara av 
riksintresse för kulturmiljövården i 

landet. Gruppen vill på olika sätt vär-
na om Norra Ängbys unika karaktär 
med utgångspunkt ifrån ursprunglig 
gatubild, trädgårdar och byggnader. 
På hemsidan finns information som 
gruppen samlat, värderat och doku-
menterat. 

Gruppen har under året bestått av 
sex personer, som träffats ungefär var 
sjätte vecka. 

Kulturmiljögruppen har fortlö-
pande bevakat nybyggnadsplaner i 
och omkring vårt område och berett 
Trädgårdsstadsföreningens korre-
spondens med myndigheter i dessa 
ärenden.

Trädgårdsstadsföreningen är med-
lem i Byggnadsvårdsföreningen, vars 
tidskrift Byggnadskultur finns för ut-
låning till föreningen medlemmar.

Gruppen nås på nat.kulturmil@
gmail.com, dit medlemmar kan ställa 
frågor eller lämna synpunkter. 

Under verksamhetsåret 2014 har 
gruppen utarbetat föreningens skrift-
liga synpunkter på nybyggnadspla-
nerna vid Bureusvägen samt på pro-

jektet Snabba bostäder som planeras 
att byggas mellan Hedebyvägen och 
Statoil vid Råckstarondellen.

Kulturmiljögruppen har en NCS 
färglikare för utlåning.

I samarbete med Falu Emaljskyltar 
har kulturmiljögruppen tagit fram 
husnummerskyltar i emalj som är så 
gott som identiska med de ursprung-
liga husnummerskyltarna och som 
kan beställas hos tillverkaren. 

Äpplen från Norra Ängby

Ängbyglöggen, som görs på äpplen 
från området, är alkoholfri och inne-
håller 1 % calva. Omkring 200 flaskor 
blev årets resultat. Krister Bengtsson 
var som vanligt huvudansvarig för 
detta projekt. 

Destillerade äpplen (Calvados) 
har nu fått ligga på fat under fem år. 
Resultatet blev mycket bra, de som 
provsmakat gav vår produkt ett högt 
betyg. Såväl glöggen som ”calvan” 
produceras av Norrtälje Brenneri, 
men alla äpplen kommer från träd-
gårdarna i Norra Ängby.

➤

➤
med fyra nummer. Tidningen är en 
del i föreningens strävan att medver-
ka till en positiv utveckling av trafik, 
service, nybyggnation med mera. 

Vi skriver om stort och smått – om 
dåtid, nutid och framtid och vill med-
verka till att vi som bor i Norra Ängby 
känner samhörighet och är stolta över 
vårt område. 

Tidningen ger tips om renovering-
ar, trädgårdsskötsel och mycket annat 
som är av intresse för Ängbyborna. 
Vi har också en ambition berätta om 
vardagen i Norra Ängby, hur det är att 
leva här. 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.    

Förutom till hushållen i Norra Äng-
by delas tidningen även ut till affärer 
och andra näringsidkare samt skolor 
och daghem i området. Den sänds 
även till boendeföreningar och andra 
föreningar i vårt närområde samt till 
museer. Att tidningen också skickas 
till allt fler prenumeranter utanför 

Norra Ängby är ett gott indicium på 
att den är uppskattad. 

Redaktionsgruppen har bestått av 
Rolf A Olsson, redaktör, Lars Lund 
och Elisabet Engdahl-Linder. Tid-
ningen delas ut i Norra Ängby av våra 
17 ”tidningsutdelare”.

Hemsidan

Hemsidan www.norra-angby.se 
uppdateras fortlöpande med aktuell 
information av Thomas Fagerholm. 
På hemsidan läggs aktuella eller kom-
mande arrangemang eller andra akti-
viteter av olika slag samt informativa 
artiklar om exempelvis bygglovsfrå-
gor och parkeringsregler. Där finns 
även de senaste årens tidningsnum-
mer och skrivelser som föreningen av-
givit i olika sammanhang. Dessutom 
finns här historiskt bakgrundsmate-
rial för såväl Trädgårdsstaden som 
området i övrigt.

Under hösten 2014 påbörjades en 
omstrukturering av hemsidan med 
en uppgradering av programsyste-
met till senaste version. Syftet är att 

underlätta för användaren och att 
öka säkerhetsnivån. Arbetet fortsät-
ter under 2015 med införande av ett 
medlemsregister och medlemsspeci-
fika tjänster.

Nyhetsmail 

På hemsidan går det att prenumerera 
på vårt medlemsmail, som under be-
teckningen nyhetsbrev utges en gång 
i månaden med Thomas Fagerholm 
som redaktör. Styrelsen uppskattar 
denna möjlighet till snabb direktkon-
takt med medlemmarna och ser gär-
na att så många som möjligt ansluter 
sig. För närvarande finns 938 mail-
adresser på prenumerationslistan. 

Almanackan

Även i år har en den populära vägg-
almanackan med fotografier från 
Norra Ängby, tagna av Ängbybor, pro-
ducerats. Över 100 bilder kom in till 
fototävlingen. Juryn var i år förstärkt 
med två professionella fotografer. 
Förstapristagaren Solbritt Svensson 
och övriga vinnare fick sina priser 

Slottets tömdes på hyresgäster och inredning. Sista söndagen i augusti såldes 
lösöre ut.

Efter många turer kom äntligen arbetet igång med att göra 
barnens skolväg säkrare..

Trädgårdsstadsföreningen måste flytta sitt lager från slottets 
vind.

Trädgårdsstadsföreningen har haft synpunkter på planerade byggen vid Ängby-
tvätten och vid ängen före Runstensrondellen.



27N R  1  M A R S  2 0 1 5  N O R R A  Ä N G B Y  T I D N I N G26 N O R R A  Ä N G B Y  T I D N I N G  N R  1  M A R S  2 0 1 5

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Grannstöd i Bromma 

Föreningen Grannstöd Bromma är 
nu inne på sitt sjätte verksamhetsår. 
Finansiärer är Stadsdelsförvaltningen 
och Trädgårdsstadsföreningarna i 
Bromma. De senare bidrar med sju 
kronor per medlem och år. Många av 
frivilligarbetarna har rekryterats från 
vårt område för bilpatrullering i hela 
Bromma. 

Konceptet är en vidareutveckling 
av Grannsamverkan. Se www.grann-
stodbromma.se

Övrigt

Styrelsen beslutade 2013 att instifta 
ett stipendium till unga ledare inom 
Ängby IF. Två stipendier på ettusen 
kronor vardera delas varje år ut till 
en flicka och en pojke som utöver 
idrottslig skicklighet även visat goda 
ledaregenskaper på och utanför 
idrottsplanen. 

Stipendierna för 2014 tilldelades 
Ottilia Löfvendahl och Carl Vinberg.

Vid secondhandförsäljningen i Brom-

maskolan ordnade föreningen som 
brukligt ka�eservering.

Några lördagar under vintern och 
hösten anordnade föreningen café i 
Björklunds hage i syfte att hjälpa till 
att hålla verksamheten öppen, men 
också för att få direkt kontakt med 
medlemmar och andra boende i om-
rådet.

Föreningen var även i år medsponsor 
till Mälarscouternas Valborgsmässofi-
rande på Snorreängen.

Slutord 

Vi i styrelsen försöker göra så roliga 
och intressanta evenemang som möj-
ligt. Vi vill också genom våra skrivel-
ser till lokalpolitiker och staden visa 
att vi som bor här bryr oss om och är 
engagerade i vår boendemiljö. Vi vill 
också vara en förening som i bästa 
mån försöker bevaka vad som händer 
i och kring vår del av Bromma.

Norra Ängby februari 2015
Anna-Karin Ekholm
Carola Bengtsson           
Elisabeth Engdahl-Linder
Thomas Fagerholm
Birgitta Forsblad
Lars Lund
Rolf Olsson
Sven Rygart
Martti Sköldelid

Årsmöte

Årsmöte hölls 18 mars 2014 på Ängby 
slott med ett trettiotal medlemmar 
närvarande. Utöver sedvanliga mö-
tesförhandlingar hade föreningen 
inbjudit polisen under ka�epausen. 
Mötesordförande var Sven Rygart.  

Gökotta 

En tidig majmorgon ledde våra cice-
roner Beatrice Sundberg och Ronny 
Fors från Stockholms Naturskydds-
förening en fågelintresserad grupp 
runt Judarn och Kyrksjön. Många få-
gelarter sågs och ännu fler läten iden-
tifierades. En härlig 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. I caféet serverades kaf-
fe med hemlagad jordgubbstårta. För-
eningen ordnade lotteri för barn och 
vuxna med många fina vinster, bland 

annat grill, grillbestick och kokbok. 
Hela parken var som vanligt full med 
unga och gamla från Norra Ängby 
och närliggande områden. Detta är 
vårt mest uppskattade evenemang, 
men också det mest funktionärskrä-
vande.

Arkeologidagen 

Ett 20-tal intresserade guidades av 
Nils Ringstedt till några av de många 
fornminnena i Norra Ängby. Vand-
ringen började vid skålgropsstenen 
vid Islandstorget och avslutades vid 
platåhusgrunden i Karsviks hage. 
Vandringen ordnades i samarbete 
med Bromma Hembygdsförening.

Ljusfest runt Kyrksjön  

En lördag kväll i september, när 
mörkret sänkt sig, arrangerade 
Mälarscouterna åter en fin och 
stämningsfull ljusfest. Trädgårds-
tadsföreningen bidrog med anslag 
till marschaller och hade också korv-
försäljning utmed spåret, vilket var 
mycket populärt.

Äppelsöndag 

Äppelsöndagen måste tyvärr ställas 
in 2014, eftersom vi inte längre hade 
tillgång till Ängby slott.

Julmarknad 

Julmarknaden flyttades till Björk-
lunds hage och anordnades i samar-
bete med parkleken Björkan. 

Grannsamverkan. 

Grannsamverkans arbete syftar till 
att minska riskerna för inbrott och 
skadegörelse i våra fastigheter. 

Organisationen strävar efter att 
motivera våra medlemmar till bättre 
skyddsåtgärder mot inbrott. 

Föreningens sprider kunskap ge-
nom nyhetsbrev och hemsida. Närpo-
lisen ger oss fortlöpande information, 
som vår representant i organisatio-
nen, Hans Erik Jonsson, vidarebe-
fordrar i nyhetsbrev och på hemsidan.

Efter en lugn inledning på året blev 
det tyvärr därefter många inbrott i 
vår by. Ännu bättre åtgärder för att 
skydda våra hem krävs alltså.

➤

Ängbyspelarna Carl Vinberg och Ottilia Löfvendahl fick 
Trädgårdsstadsföreningens stipendier.

Ängbyloppet lockade massor av löpsugna barn och hejande föräldrar till Björk-
lunds hage. Det var några år sedan loppet sprangs senast.

Norra Ängby Tidning kom ut med fyra nummer. 

Hemsidan 
fick nytt 

utseende.

Omslags-
bilden 

till årets 
kalender 

togs av 
Sol-Britt 

Svensson.
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Styrelsens budgetförslag för 2015Styrelsens budgetförslag för 2015

Benämning Budget 2015 Kommentar
Förslag

Intäkter Kostnader

Inkomna medlemsavgifter 165 000 Bibehållen medlemsavgift 150 kr/år

Annonsintäkter, prenumerationer 202 000
Tryckning, redigering mm -190 000 
Netto tidningen 12 000

Torgfest/Barndag 3 000 -5 000 Bl a Norra Ängby-loppet
Midsommar 3 000 -10 000 
Äppelsöndag 3 000 -6 000 
Kulturevenemang -8 000 
Div aktiviteter 8 000 -10 000 Björkanfika mm
Samverkan med andra föreningar 2 000 -15 000 ÄIF, MS, grannföreningar
Jubileum/medlemsfest
Summa evenemang -35 000 

Glögg 20 000 -16 000 
Projekt "fornminnesvård" -3 000 
Inköp av prylar för utlåning -2 000 
Summa projekt -1 000 

Hemsidan 0 -35 000 Omarbetad hemsida och medlemsregister
Kalender och andra medlemsförmåner -30 000 
Medlemsbrev -25 000 Tryck av brev och kuvert
Grannstöd och grannsamverkan -5 000 
Summa medlemsinformation -95 000 

Års- o medlemsmöten -2 000 
Funktionärsuppmuntran -15 000 
Kontorsomkostnader -3 000 
Bankintäkter o -kostnader 4 000 -3 000 
Summa administration -19 000 

Övriga intäkter / kostnader -10 000 

Totala intäkter / kostnader 410 000 -393 000 

Årets resultat
(överskott om positivt)

17 000

Resultaträkning jan-dec 2014 jämfört med budget och 2013 års utfall

Benämning Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Inkomna medlemsavgifter 172 998 165 000 166 019

Annonsintäkter, prenumerationer 222 340 202 000 210 125
Tryckning, redigering mm -179 706 -210 000 -223 889 
Netto tidningen 42 634 -8 000 -13 764 

Torgfest/Barndag 2 430 -4 556 3 000 -5 000 0 0
Midsommar 2 709 -9 991 9 000 -10 000 8 886 -10 230 
Äppelsöndag 3 000 -6 000 2 760 -6 149 
Kulturevenemang -6 056 -8 000 -2471
Div aktiviteter 2 170 8 000 -10 000 7 318 -2 017 
Samverkan med andra föreningar 959 -6 595 5 000 -15 000 5 244 -12 787 
Jubileum/medlemsfest -10 000 
Summa evenemang -18 930 -36 000 -9 446 

Försäljning/Inköp böcker 0 0
Glögg 10 250 -5 113 20 000 -16 000 22 575 -54 383 
Projekt "fornminnesvård" -3 000 -360
Projekt husnummerskylt
Inköp av prylar för utlåning -2 000 -2 838
Summa projekt 5 137 -1 000 -35 006 

Hemsidan 0 -33 255 0 -40 000 0 -9 406 
Kalender och andra medlemsförmåner -25 763 -40 000 -67187
Medlemsbrev -22 432 -10 000 -8000
Affischering -3 938 0
Grannstöd och grannsamverkan -5 000 -7000
Summa medlemsinformation -85 388 -95 000 -91 593 

Års- o medlemsmöten -863 -2 000 -1 180 
Funktionärsuppmuntran -10 068 -15 000 -12 609 
Kontorsomkostnader -2 220 -3 000 -706 
Bankintäkter o -kostnader 2 628 -1 391 4 000 -3 000 4 495 -2 735 
Summa administration -11 914 -19 000 -12 735 

Övriga intäkter / kostnader -10 932 -9 000 -9 008 

Totala intäkter / kostnader 416 484 -322 879 419 000 -422 000 427 422 -432 955 

Årets resultat
(överskott om positivt)

93 605 -3 000 -5 533 

Balansräkning per 2014-12-31 jämfört med tidigare år

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Tillgångar
Kassa 1 212,00 1 712,00 1 712,00
Plusgiro 98 382,78 6 905,78 18 443,58
Bankkonto 350 388,84 347 760,56 341 755,59
Summa tillgångar 449 983,62 356 378,34 361 911,17

Skulder och eget kapital
Tidigare års ackumulerade vinster 356 378,34 361 911,17 327 257,37
Årets resultat 93 605,28 -5 532,83 34 653,80
Summa skulder och eget kapital 449 983,62 356 378,34 361 911,17

Resultaträkning jan-dec 2014 jämfört med budget och 2013 års utfall

Balansräkning per 2014-12-31 jämfört med tidigare år

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

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 
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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 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

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

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

bibehållen inneboende charm för framtida behov.

Vill du engagera dig i dessa frågor är du mycket välkommen. Vi träffas ungefär var sjätte vecka. 
Mejla nat.kulturmil@gmail.com eller Johan Schaeffer: johan.schaeffer@yahoo.se eller 0739 83 22 07.

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
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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

Totalentreprenör 
TvåTumTvå Bygg – Jan Eklund 
janne@tvatumtvabygg.se 
Mobil 0707-83 93 75

Trädbeskärning/trädgårdsstyling 
Sköna Trädgård/Marion Strandberg 
0735-33 12 37 www.skonatradgard.se  
info@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 annonsera här –  
Ring Johan på 0739-83 22 07. 
Boka 4 ggr/år för 1000 kr!

Sponsring
La Rustica, Runstensplan
www.larustica.se, 08-412 63 84 

Vill du ge bidrag till 
Trädgårdsstadsföreningen, 
Ring Johan på 0739-83 22 07.

Du som har betalt medlemsavgiften på 150 kr 
för 2014 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 2014. Du som var medlem 
2006 och ännu inte har hämtat ut jubileums-
boken – gör det på samma plats.

2014 års medlemsavgift beslutades på årsmö-
tet till oförändrat 150 kr. Här de företag som 
lämnar rabatt vid uppvisandet av medlemskor-
tet.

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

Hantverkshjälp Medlemsförmåner

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

Den personliga matbutiken
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Har du en villa med lek-
vänlig gräsmatta?
Vi har studsmattesugna 

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

Om du ska köpa eller sälja en bostad är det klokt att välja en mäklare som varit med förr. Flera gånger  
om. Under våra 35 år i Bromma har vi skaffat oss en gedigen kunskap om hur bostadsmarknaden i  
Bromma fungerar. I alla marknadslägen. Vår historia som startade redan 1937, har gett oss förutsätt- 
ningar att utveckla marknadens modernaste mäklartjänst. Vår erfarenhet säkerställer en både trygg  
och smidig bostadsaffär, vilket alla våra kunder i Bromma bevisar. Vill du bli en av dem?  
Varmt välkommen till vår bobutik på Drottningholmsvägen 334. 

När erfarenhet väger tungt blir valet lätt

Koll på läget
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Vårens program
Årsmöte
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
Onsdag 25 mars 
kl 19–21 (mingel och fika från 18.30)
Tempus, Beckombergavägen 3.

Cafédagar i Björklunds hage 
Söndagar kl 12-16
8 mars, 15 mars, 22 mars,
12 april.

Loppis i Björkan,
Lördag 25 april kl 12-16 

Samarbete med parkleken Björkan. 

Valborg på Snorreängen
Mälarscouterna
30 april 

Följ oss på hemsidan

www.norra-angby.se
och prenumerera på nyhetsbrevet 

Second hand-försäljning
Lördagen den 28 mars kl. 11-14
Söndagen den 29 mars 10-13 (50% på allt)

Stefanskolan Tegnebyvägen 30-32

Försäljning av barn och vuxenkläder, skor, leksaker, spel 
och böcker.

Trädgårdsstadsföreningen säljer korv och fika.

Har du kläder och leksaker som du vill sälja?  
Hör av dig till Christina för att få en personlig kod. 
christina.kullenberg@stockholm.se

Gökotta
10 maj




