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ÅRSMÖTE
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Välkommen!

Nu är det
så-dax!

I vår blir det
två gökottor

Tre sidor för 
Norra Ängby 
på Facebook
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Kom till årsmötet!
Snart är det årsmöte och jag hoppas att vi ses då. 
Passa på att trä�a oss i styrelsen och kanske också att 
tala om vad ni tycker att föreningen ska göra. Vi är 
en medlemsförening och syftet är att främja medlem-
marnas gemensamma intressen. 

Det har varit ett aktivt år med många uppskattade 
projekt och arrangemang. Vad styrelsen och fören-
ingen har gjort under året kan ni läsa i verksamhets-
berättelsen som finns från sidan 4 till sidan 11.  

Styrelsen har under hösten arbetat för att bli re-
missinstans för olika frågor som rör just Norra Ängby. 

Ett led i detta är att ändra 
eller lägga till några formu-
leringar i stadgarna. Det 
gäller främst paragrafen 
om föreningens syfte och 
ändamål. För att bli remiss-
instans och kunna överklaga 
stadens detaljplaner är vill-

koret att vi uppfyller kraven på en miljöorganisation 
enligt miljöbalken. Beslut får överklagas av en ideell 
förening eller en annan juridisk person som 
1. har till huvudsakligt ändamål att tillvarata natur-
skydds- eller miljöskyddsintressen,
2. inte är vinstdrivande,
3. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre 
år, och
4. har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar 
att verksamheten har allmänhetens stöd.

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening uppfyller 
dessa krav men det är framförallt punkt 1 ovan som 
vi behöver förtydliga i stadgarna. Ett förslag till för-
ändring kan ni se på sidan 9. Förslaget kommer att tas 
upp till omröstning under årsmötet.

När vi ändå håller på med stadgarna så har vi i sty-
relsen också börjat titta på stadgarna i sin helhet. Det-
ta är något som vi kommer att arbeta vidare med efter 
årsmötet och förhoppningsvis kunna presentera ett 
förslag på ett medlemsmöte längre fram under 2016.

 Väl mött i Tempuslokalen den 15 mars. Vi ser fram 
mot ett nytt spännande år i föreningen som i år blir 84 
år. Inte illa tycker jag.

Anna-Karin Ekholm 
Ordförande i Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening

inledaren
NORRA ÄNGBY TIDNING
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För medlemmar i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Årsmöte tisdag 15 mars 2016
i studenthemmet Tempus samlingslokal

Kvällens agenda

18.30  Mingel med ka�e och kaka

19.00  Föreningsstämma (årsmöte)

20.00  Gäst, Helena Hambraeus

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.

§16a)  Förslag till stadgeändringar.

§17  Övriga frågor

§18  Stämmans avslutande

FO
TO: U

LF LIN
D

E
R

Trädgårdsstaden – ett bokprojekt
Arkitekten Helena Hambraeus kommer att presentera det arbete 
som pågår och som ska resultera i en bok ”Trädgårdsstaden” som 
kommer ut under året. Helena genomför detta projekt tillsam-
mans med kollegan; konstnären/arkitekten Elvy Engelbrektson.
Boken belyser alla trädgårdsstäder i Stockholm.
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Styrelse

Vid årsmötet i mars 2015 valdes följande styrelse: 
Anna-Karin Ekholm (ordförande), 
Carola Bengtsson 
David Elwe
Elisabet Engdahl-Linder 
Thomas Fagerholm
Birgitta Forsblad 
Lotta Hirschberg

Suppleanter: 
Rolf A Olsson
Bengt Randers   

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, Elisabet Engdahl-Linder 
och Lotta Hirschberg. 

Övriga funktionärer
Revisorer: Lars-Göran Gabrielsson och Kenneth Sahlin. 
Suppleant: Lena Nordensson.
Valberedning: Hans Erik Jonsson och Rolf Jarlås. 

Verksamhetsberättelse för 2015 

en mening i våra stadgar så att det 
tydligare framgår att föreningens 
syfte också är att bevara miljö och 
särart i Norra Ängby

Det har under året varit många 
inbrott och inbrottsförsök i området. 
Hans Erik Jonsson har därför startat 
en facebookgrupp för grannsam-
verkan. Denna grupp blev snabbt 
populär.

Vi har haft introduktionsmöte för 
nyinflyttade samt ett bygg- och reno-
veringsmöte med tips för de som vill 
renovera eller bygga till sitt hus.

Våra två stipendier för en god le-
dare inom ungdomsidrotten i Ängby 
IF kommer att delas ut på vårt års-

möte då vi under 2015 inte fick till-
fälle att göra det.

Nybyggnationen av bostäder på 
Bureusvägen har inte påbörjats. Äng-
bytvättens fastighet har ännu inte 
rivits. 

Trafikkontorets ombyggnad av 
Vultejusvägen utanför Norra Ängby 
skola blev klar under våren 2015.

Styrelsen har för berörd myndighet 
påpekat de återkommande översväm-
ningarna utmed vandringsleden runt 
Kyrksjön samt på Vultejusvägen vid 
idrottsplatsen. Träspängerna har nu 
förlängts och förbättrats. Vi följer ak-
tivt den pågående planeringen för att 
generellt förbättra avrinningen från 
Kyrksjön till Råcksta träsk.

2014 flyttade Stiftelsen Hemvärns-
gården Stora Ängby, från slottet (Sto-
ra Ängby gård). Sedan dess har slot-
tet stått tomt och ingen verksamhet 
har pågått förutom viss renovering av 
flygelbyggnaden. Vid årskiftet 31/12-
15 upplöstes stiftelsen Hemvärns-
gården Stora Ängby. Styrelsen för 
Trädgårdstadsföreningen har under 
2015 hållit kontakt med Stadsholmen 
AB som äger fastigheten stora Ängby 
gård. Detta för att upprätta en god 
kontakt med Stadsholmen och be-
vaka slottets framtid. Efter önskemål 
från föreningen tände Stadsholmen 
julljusstakar i fönstren.

Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas se-
parat. 

Medlemmar

Det finns omkring sextonhundra hus-
håll i Norra Ängby. Drygt elvahundra 
av dem, cirka sjuttio procent, är med-
lemmar i Trädgårdsstadsföreningen. 
Medlemsregistret sköts av Thomas 
Fagerholm. Thomas Fagerholm och 
Sven Rygart har under 2014 utrett 
frågan om ett webb-baserat med-
lemsregister som beräknades att tas i 
bruk under 2015. Detta har så smått 

Allmänt

Vid årsmötet beslöts om oförändrad 
medlemsavgift, 150 kronor. 

Föreningen har en ambition att 
bevaka och försöka påverka det som 
händer i vårt område. Vi har under 
hösten trä�at. Kristina Berglund från 
Svenska Byggnadsvårdsföreningen. 
Hon höll en föreläsning om hur vi kan 
bli remissinstans för byggnadsären-
den i vårt område. I Bromma är det 
för närvarande bara Bromma hem-
bygdsförening som är remissinstans. 
För att vi ska kunna bli remissinstans 
krävs att det finns ett tydligt syfte i 
våra stadgar att vi vill värna om den 
byggda miljön. Vi måste därför ändra ➤

Bråda dagar …
Tillsammans med julstök och pyntning ska decem-
bernumret och kalendern delas ut! Vad göra?

Med hjälp av entusiastiska barnbarn går det som 
smort. Evelyn har lite svårt att nå upp ibland och 
det kan vara krångligt att både hålla i famnen och 
lägga i lådan samtidigt tycker Elliot. Men snart är 
allt levererat och Ängbyborna kan än en gång läsa 
det trevliga numret av tidningen. Hemmen kan nu 
även prydas av 2016-års Ängbykalender.

Text och foto: Christina Kullenberg
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register med inloggning samt två 
medlemstjänster, en annonstjänst 
och en bloggtjänst. Utfallet av till-
strömmande besökare har tyvärr 
varit ytterst begränsat. Styrelsen 
behöver därmed se över föreningens 
kommunikationsstrategi det kom-
mande året. Vi kan jämföra med 
Grannsams-gruppen (en sluten 
grupp) på Facebook som inom loppet 
av några få månader fått över 600 
medlemmar.

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 912 mail-
adresser på prenumerationslistan. 

Ängbykalendern

Ängbykalendern har tagits fram för 
femte året. Under året har fototäv-
lingen för kalendern pågått och i år 
kom ca 60 bilder in. Av dessa väljs 13 
bilder ut anonymt av kalenderprojek-
tets fotojury fotograferna Stefan Nils-
son och Urban Brådhe. 

Katt på Snorreängen blev årets 
vinnarbild och fotografen heter Mag-
nus Holmer. Första pris är 1000 kr i 
presentkort. Andra pris gick till Anna 
Kagebeck som fick ett kameraminne. 
Prisutdelningen skedde under hög-
tidliga former på Julmarknaden i 
Björklunds hage. 

Kalendern har ingen reklam och 
föreningens kostnad är ca 30.000 
kronor. Ängbykalendern delas ut till 
alla medlemmar, annonsörer och till 
skolor och förskolor i Norra Ängby

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 trä�ats 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 
utlåning till föreningens medlemmar.

Gruppen nås med e-post till kul-
turmiljogruppen@norra-angby.se dit 
medlemmar kan ställa frågor eller 
lämna synpunkter.

Under verksamhetsåret 2015 har 
gruppen arrangerat två möten om 
Norra Ängby i studenthemmet Tem-
pus’ samlingssal. Mötet den 22 april 
riktade sig till nyinflyttade Ängbybor 
och behandlade Norra Ängbys histo-
ria, föreningens aktiviteter och frågor 
kring om- och tillbyggnader. Den 12 
november hölls ett möte med tema 
”hur kan vi bygga om med Ängby-
känsla?”

Kulturmiljögruppen har också 
hjälpt till att tillsammans med de 
närboende formulera föreningens 
skriftliga synpunkter på projektet 
”Snabba hus” som planeras mellan 
lokala Bergslagsvägen och Statoil 
vid Råckstarondellen. Tyvärr har 
föreningen liksom en stor del av de 
närboende inte ansetts vara berörda 
och därmed inte berättigade att ha 
synpunkter. Noteras ska dock, att 
Länsstyrelsens ställningstagande 
påverkats av den av staden under 
remisstiden föreslagna ändringen 
av trafikföringen som omöjliggör ge-
nomfartstrafik genom Norra Ängby.

➤

➤

börjat införas men har inte implemen-
terats fullt ut ännu.

Tidning

Norra Ängby Tidning har under sitt 
trettiosjunde år som vanligt utkom-
mit med fyra nummer. 

Tidningen är en del i föreningens 
strävan att medverka till en positiv 
utveckling av trafik, service, nybygg-
nation 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 att berätta om 
vardagen i Norra Ängby, hur det är att 
leva här. Vi vill få fler Ängbybor att 
bidra med inlägg och artiklar. 

Redaktionsgruppen har bestått 
av Rolf A Olsson, redaktör, Elisabet 
Engdahl-Linder och Lotta Hirschberg. 
Annonsförsäljningen sköts av Johan 
Schae�er. Tidningen delas ut i Norra 
Ängby av våra 17 tidningsutdelare.

Det redaktionella arbetet – att 
planera, skriva artiklar, fotografera, 
korrekturläsa med mera – utförs ide-
ellt av redaktionsgruppen och andra 
medlemmar. Detsamma gäller för an-
nonsförsäljning och utdelning. Utgif-
terna för de tekniska och mer resurs-
krävande delarna av produktionen; 
layout/originalframställning, tryck 
och transporter, täcks av annonsin-
komster. Tidningen bär sina egna 
kostnader och belastar inte medlems-
avgifterna.    

Norra Ängby Tidning delas ut till 
alla hushåll i Norra Ängby, till a�ärer 
och andra näringsidkare i området 
samt till skolor och daghem. 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 indi-
cium på att den är uppskattad. 

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 2015 har vi infört medlems-

Norra Ängby 2016

Foto: Magnus Holmer

Trädgårdsstadsföreningens tidning kom ut med fyra nummer som delades ut i Norra Ängbys postlådor i mars, juni, september och december.

Hemsidan är en av föreningens digitala informationskanaler.Omslags bilden till årets kalender togs av Magnus Holmer.

Nu kommer våren ...
Se Annas fi na bilder från året i trädgården

Norra Ängby Tidning
Nr 1 • Mars 2015

NORRA ÄNGBY TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING

Årgång 37

Kritik mot 
snabba hus vid

Bergslagsvägen

Gott om 
restauranger 

i Norra Ängby

Välkommen 
till årsmötet
den 25 mars

Här bor insekter på hotell 
Så kan man stimulera tillväxten av nyttiga vildbin

Norra Ängby Tidning
Nr 3 • September 2015

NORRA ÄNGBY TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING

Årgång 37

 
Trakasserier

och skadegörelse 
vid nya förskolan

”Nu har vi köpt 
en avfallskvarn”

Att ta hänsyn
till grannarna

Invasion av
mördarsniglar

Höststädning
i trädgården

Att vara idrottsförälder 
Anna har koll på ungdomsidrotten i Norra Ängby

Norra Ängby Tidning
Nr 2 • Juni 2015

NORRA ÄNGBY TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING

Årgång 37

 
Postlådan

ska vändas 
mot gatan

Fem tips
för bättre
trädgård

Tyck till
med app
i mobilen

Alla
Ängbys 
äpplen

Norra Ängby Tidning
Nr 4 • December 2015

NORRA ÄNGBY TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING

Årgång 37

 
Magnus tog
VINNARBILDEN
TILL KALENDERN

Matavfallet 
kastas i den 
BRUNA TUNNAN

När det fanns 
ETT BADHUS
I KYRKSJÖN

Vad döljs 
i dungen vid 
Egilsvägen?

Levererar till både slott och koja

Kulturmiljögruppen har hjälpt till 
vid val av kulör vid ommålning av 
fasader. 

Äpplen från Norra Ängby

Ängbyglöggen, som görs på äpplen 
från området, är alkoholfri och inne-
håller 1 procent calva. Omkring 200 
flaskor blev årets resultat. Krister 
Bengtsson var som vanligt huvudan-
svarig 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.

Årsmöte

Årsmöte hölls 25 mars i Tempus lo-
kaler på Beckombergavägen, med ett 
trettiotal medlemmar närvarande. 
Mötesordförande var Sven Rygart. 

Gökotta 

Den 10 maj var det tidig uppstigning 
till årets gökotta. Deltagarna fick 
uppleva fågelliv tillsammans med 
ornitolog Krister Iwarsson. Många 
fågelarter sågs och ännu fler läten 
identifierades. Gökottan är 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 
ka�e med hemlagad jordgubbstårta. 
Föreningen ordnade lotteri för barn 
och vuxna med många fina vinster, 
bland annat grill, grillbestick och 
kokbok. Hela parken var som vanligt 
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10 maj: Gökottan

12 september: Ängbyloppet

19 september: Ljusfesten (med ekonomiskt stöd från föreningen) 

19 juni: Midsommar i Björklunds hage.

27 september: Äppelsöndag.

29 november: Julmarknaden.

full med unga och gamla från Norra 
Ängby och närliggande områden. 
Detta är vårt mest uppskattade eve-
nemang, men också det mest funktio-
närskrävande.

Arkeologidagen 

Söndagen den 30 augusti var det 
vandring till skyltade fornminnen 
i Norra Ängby under ledning av ar-
keolog Nils Ringstedt. Som vanligt 
ett mycket uppskattat arrangemang i 
samarbete med Bromma Hembygds-
förening.

Ljusfest runt Kyrksjön 

En lördagkväll i september, när 
mörkret sänkt sig, arrangerade Mä-
larscouterna åter en fin och stäm-
ningsfull ljusfest. 

Trädgårdstadsföreningen bidrog 
med anslag till marschaller. Korv-
grillningen blev inställd då någon 
förstört grillen.

Äppelsöndag 

Äppelsöndagen, som ställdes in 2014 
eftersom vi inte längre hade tillgång 
till Ängby slott, var tillbaka 2015. 
Nu i Björklunds hage vilket också 
uppskattades av barnfamiljerna då 
barnen kunde leka och titta på djuren 
medan mamma och pappa flanerade 
runt bland de olika stånden.

Julmarknad 

Julmarknaden flyttades också till 
Björklunds hage och anordnades i 
samarbete med parkleken Björkan 
och 4H. Julmarknaden var nära att 
regna bort men efter ett par timmar 
klarnade det upp. Det är inte bara en 
marknad, föreningen har också sin 
prisutdelning i fototävlingen och 4H 
har ponnyridning och olika aktivite-
ter för barnen.

Grannsamverkan

Grannsamverkans arbete syftar till 
att motivera våra medlemmar till 
bättre skyddsåtgärder mot inbrott 
enskilt och gemensamt. Föreningen 
sprider denna kunskap i nyhetsbre-
vet, på hemsidan och i tidningen.

Lokalpolisen ger oss fortlöpande 
information som vår representant 
i organisationen, Hans Erik Jons-

➤
son, vidarebefordrar i nyhetsbrev på 
www.grannsams.se 

Efter en lugn inledning på året blev 
det tyvärr därefter många inbrott i 
vår by. Detta inspirerade några av 
oss att i november starta upp en face-
bookgrupp bara för oss i Norra Ängby 
som syftar till att stärka grannsam-
verkan. Dagliga uppdateringar från 
polisen har visat sig uppskattade av 
medlemmarna. Det är idag mer än 
600 medlemmar.

Grannstöd i Bromma 

Föreningen Grannstöd Bromma går 
nu in på sitt sjunde verksamhetsår. 
Finansiärer är Stadsdelsförvaltning-
en och Trädgårdsstadsföreningarna 
i Bromma. De senare bidrar med sex 
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

Stipendiet. Styrelsen beslutade för tre 
år sedan 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 skicklig-
het även visat goda ledaregenskaper 
på och utanför idrottsplanen. Stipen-
dierna för 2015 delas ut under Träd-
gårdsstadsföreningens årsmöte.

Second hand. Vid secondhandförsälj-
ningen i Brommaskolan ordnade för-
eningen som brukligt kaffeservering.

Nationaldagen firades även i år tillsam-
mans med parkleken i Ängby-Black-
eberg i Blackebergs Parklek med bl.a 
musikteater för barn och vuxna.

Cafédagar i Björkan. Några lördagar 
under vintern och hösten anordnade 
föreningen café i Björklunds hage för 
att hjälpa till att hålla verksamheten 
öppen, men också för att få direkt 
kontakt med medlemmar och andra 
boende i området. Det blev bland an-
nat sagostund och pyssel för barnen.
Loppis. Det arrangerades en vårloppis 

Förslag till stadgeändring
Styrelsen föreslår ett tillägg till §2 i 
föreningens stadgar. Tillägget är tex-

ten i rött nedan. 

§2 Föreningens ändamål
• att främja medlemmarnas gemen-
samma intressen samt verka för en 
trivsam boendemiljö och goda kon-
takter mellan medlemmarna.
• att verka för att de höga stadsbilds- 
och kulturmiljövärdena i Norra Ängby 
Trädgårdsstad bevaras och beaktas 
såväl inom området som vid yttre för-
ändringar som kan påverka natur och 
boendemiljö.

Styrelsens förslag behandlas under 
punkt 16a på dagordningen. Avsikten 
med denna stadgeändring är att Nor-
ra Ängby Trädgårdsstadsförening ska 
kunna bli remissinstans med rätt att 
överklaga detaljplaner för vårt och an-
gränsade område. Läs mer om detta i 
ordförandens inledare på sidan 2.

i Björkan i samarbete med parkleken 
som blev mycket uppskattad.

Valborg. Föreningen var även i år 
medsponsor till Mälarscouternas Val-
borgsmässofirande 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 mars 2016
Anna-Karin Ekholm (ordförande), 
Carola Bengtsson 
David Elwe
Elisabet Engdahl-Linder 
Thomas Fagerholm
Birgitta Forsblad 
Lotta Hirschberg 
Rolf A Olsson
Bengt Randers   
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Resultaträkning jan-dec 2015 jämfört med budget och 2014 års utfall

Benämning Utfall 2015 Budget 2015 Utfall 2014

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Inkomna medlemsavgifter 171 800 165 000 172 998

Annonsintäkter, prenumerationer 239 290 202 000 222 340
Tryckning, redigering mm -181 291 -190 000 -179 706 
Netto tidningen 57 999 12 000 42 634

Torgfest/Barndag 2 370 -2 462 3 000 -5 000 2 430 -4 556 
Midsommar 2 570 -13 613 3 000 -10 000 2 709 -9 991 
Äppelsöndag 240 -3 045 3 000 -6 000 
Kulturevenemang -355 -8 000 -6 056 
Div aktiviteter 3 550 8 000 -10 000 2 170
Samverkan med andra föreningar -8 250 2 000 -15 000 959 -6 595 
Summa evenemang -18 995 -35 000 -18 930 

Försäljning/Inköp böcker -2 100 
Glögg 5 725 -4 368 20 000 -16 000 10 250 -5 113 
Projekt "fornminnesvård" -3 000 
Inköp av prylar för utlåning -2 000 
Summa projekt -743 -1 000 5 137

Hemsidan -4 542 -35 000 -33 255 
Kalender -23 633 -30 000 -25 763 
Medlemsbrev -28 830 -25 000 -22 432 
Affischering -3 926 0 -3 938 
Grannstöd och grannsamverkan -11 000 -5 000 0
Summa medlemsinformation -71 931 -95 000 -85 388 

Års- o medlemsmöten -2 600 -2 000 -863 
Funktionärsuppmuntran -3 300 -15 000 -10 068 
Hyra förråd -14 964 -9 000 -5 387 
Bankintäkter o -kostnader -2 948 4 000 -3 000 2 628 -1 391 
Summa administration -23 812 -25 000 -15 081 

Övriga intäkter / kostnader -4 101 -4 000 -7 765 

Totala intäkter / kostnader 425 545 -315 328 410 000 -393 000 416 484 -322 879 

Årets resultat
(överskott om positivt)

110 217 17 000 93 605

Balansräkning per 2015-12-31 jämfört med tidigare år

Tillgångar
Kassa 1 212 1 212 1 712
Plusgiro 209 664 98 383 6 906
Bankkonto 349 324 350 389 347 761
Summa tillgångar 560 201 449 984 356 378

Skulder och eget kapital
Tidigare års ackumulerade vinster 449 984 356 378 361 911
Årets resultat 110 217 93 605 -5 533 
Summa skulder och eget kapital 560 201 449 984 356 378
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Årets resultat
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110 217 17 000 93 605

Balansräkning per 2015-12-31 jämfört med tidigare år

Tillgångar
Kassa 1 212 1 212 1 712
Plusgiro 209 664 98 383 6 906
Bankkonto 349 324 350 389 347 761
Summa tillgångar 560 201 449 984 356 378

Skulder och eget kapital
Tidigare års ackumulerade vinster 449 984 356 378 361 911
Årets resultat 110 217 93 605 -5 533 
Summa skulder och eget kapital 560 201 449 984 356 378
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Styrelsens budgetförslag för 2016Styrelsens budgetförslag för 2016

Benämning Budget 2016 Kommentar
Förslag

Intäkter Kostnader

Inkomna medlemsavgifter 175 000 Bibehållen medlemsavgift 150 kr/år

Annonsintäkter, prenumerationer 200 000
Tryckning, redigering mm -180 000 
Netto tidningen 20 000

Torgfest/Barndag 3 000 -5 000 Bl a Norra Ängby-loppet
Midsommar 3 000 -14 000 
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 -39 000 

Glögg 10 000 -8 000 
Projekt "fornminnesvård" -3 000 
Inköp av prylar för utlåning -2 000 
Summa projekt -3 000 

Medlemsregister -50 000 
Hemsidan -10 000 
Kalender och andra medlemsförmåner -30 000 
Medlemsbrev -25 000 Tryck av brev och kuvert
Grannstöd och grannsamverkan -10 000 
Summa medlemsinformation -125 000 

Års- o medlemsmöten -3 000 
Funktionärsuppmuntran -15 000 
Hyra förråd -15 000 
Bankintäkter o -kostnader 3 000 -3 000 
Summa administration -33 000 

Övriga intäkter / kostnader -5 000 

Totala intäkter / kostnader 407 000 -417 000 

Årets resultat
överskott (+) / underskott (-)

-10 000 

  
 

Wretmans Bilservice AB 
 

 Bilreparationer och Service 
   originaldelar till alla märken 

 

       Jämtlandsgatan 139 Vällingby 
(OK Macken i Vällingby) 

                        08-377813                                     
                        

37528@okq8bilverkstad.se 
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Föreställ dig en annons i din morgontid-
nings bostadsbilaga med rubriken: Små-
stuga typ IV till salu i Norra Ängby! Otänk-
bart – naturligtvis. 

Våra villor i ett av Stockholms attrak-
tivaste områden har för länge sedan 
förlorat sin identitet som småstugor, 
och småstugan är ett begrepp som 
inte längre finns i mäklarnas voka-
bulär. 

Alla våra hus har dock ett förflutet 
som småstugor, byggda med sina 
första ägares handkraft! I dag är de 
flesta om- och tillbyggda; många till 
oigenkännlighet.

Vad finns kvar?

Men hur såg de ut från början och 
hur var de tänkta funktions- och kon-
struktionsmässigt? Och hur mycket 

Min villa – f.d. småstuga
Hur såg den ut från början?

av dessa tankar finns fortfarande be-
varat i just mitt hus?

Svar på dessa frågor kan nu sökas 
i Stadsbyggnadskontorets samman-
ställning med alla småhustyper från 
1927 till 1957. 

Ladda ner som pdf-fil

Det är en skrift på digra 133 sidor 
av vilka de 44 med för Norra Ängby 
aktuella hus nu kan laddas ned i PDF-
formatet på vår hemsida. du går in 
på norra-angby.se och hittar pdf-filen 
under rubrikerna Norra Ängby idag / 
Bygga om och renovera. 

Skriften publicerades första gång-
en 1979. Den visar småstugornas 
över åren skiftande varianter med 
planer och fasader. En guldgruva!

Christian Schlumpf
Skriften kan laddas ned i PDF-format från vår 
hemsida. 

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

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 bjuder på gökottor
Snart är det dags. Våren är i antågande. 
Det är nu fågellivet kommer åter och vi kan 
njuta av näktergalens sångtriader vid Kyrk-
sjön. Sjön som lockar både fågelskådare 
och fåglar. 

I år kommer Norra Ängby trädgårds-
stadsförening att inbjuda medlem-
mar till Gökotta både söndag den 8 
maj och den 15 maj. Ordet gökotta 
betyder, liten fest en tidig vårmorgon. 
Festa kommer vi att göra tillsammans 

med ornitologen Krister Iwarsson den 
8 maj och med fågelskådaren Gigi 
Sahlstrand den 15 maj. Se program-
met på sista sidan om tid, samlings-
plats med mera. Det är gratis för med-
lemmar i Trädgårdsstadsföreningen. 
Är du inte medlem kostar Gökottan 
100 kr, vilket betalas på plats.

Den som vill förbereda sig lite extra 
kan läsa på wikipedia om Kyrksjön 
och den ovanliga Svarthakedopping-
en. Googla på Kyrksjön. Svarthakedoppingen
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En ökande trend är att ha höns i sin villa-
trädgård. Tanken på att hämta färska ägg i 
trädgården och dessutom ha total kontroll 
över vad hönsen äter och hur de lever är 
lockande. Höns är dessutom trevliga och 
sociala varelser. 

Min bonusdotter Karin och hennes 
sambo Daniel har höns i sitt egna-
hemshus i Tallkrogen. Det började 
med en diskussion om att skaffa höns 
eller bin till den nya tomten. Det blev 
höns. 

Daniel byggde hönshus

Daniel byggde själv hönshuset som 

Färska 
frukostägg 
i trädgården

Karin fick i födelsedagspresent. Höns-
huset är 2,5 kvm och hönsgården är 
cirka 10 kvm stor. 

– Det var betydligt mer arbete än 
jag än jag trodde från början, säger 
Daniel. Klart var det i alla fall till Ka-
rins födelsedag den 1 augusti. 

Efter att ha fått tillstånd för fyra 
hönor var det dags att köpa höns. Ka-
rin och Daniel läste mycket om höns 
och upptäckte att det finns ett stort 
utbud av hönsraser. Undersökningar 
resulterade i två mörkspräckliga 
höns, en blandras med inslag av en 
ras som heter Hedemora; Agda och 
Agata. Den tredje hönan Astrid in-
köptes på en djurmässa på Solvalla. 
Äggen är fint ljust gröna eller ljust 
tegelfärgade. Äggskalens färg har 
ingenting med smaken att göra. 

Äter det mesta

Höns är den bästa kompost man kan 
ha säger Karin. De äter det mesta, 
men behöver tillskott av grus och 
snäckskalsblandning, kalk, havre 
och majs. Hönor skall inte äta fisk, 
lök eller potatisskal, inte heller saker 
som kommer ifrån dem själva tex 
ägg, äggskal och kycklingkött. I träd-
gården tar de tacksamt emot ogräs, 
kirskål, mördarsniglar och vanliga 
sniglar, sånt som trädgårdsodlaren 
inte vill ha. 

Daglig tillsyn

Höns kräver daglig tillsyn och skall 
alltid ha tillgång till färskt vatten.

Hur blir det när det är kallt ute 
undrar jag, idag är det minus 17 gra-
der. Karin och Daniel har satt in en 
värmelampa i hönshuset. Höns tål 

kyla bra och går gärna ut även när 
det är kallt ute..

Ett ägg per dag

Den största glädjen är att få hämta 
färska vackra ägg! Våra hönor lägger 
nästan ett ägg per dag och vi får pur-
färska ägg i olika vackra färger säger 
Karin. Smaken är mycket bättre än 
köpta ägg, dessutom vet vi vad hön-
sen har ätit och framförallt vet vi att 
hönorna har det bra. 

Höns ger ett naturligt kretslopp i 
trädgården och deras gödsel är top-
pen för växterna i en villaträdgård.

Text: Elisabet-Engdahl-Linder
Foto: Karin Linder och Daniel Holmkvist

Det är Miljöförvaltningen i 
Stockholm som ger tillstånd att 
han höns i tättbebyggt område. 
Tillståndet är personligt och 
tidsbegränsat och kostar 2100 
kr. I ansökan skall du ange hur 
hönshuset och hönsgården ser 
ut. Max tio höns får man ha, 
däremot inte tupp. Grannarna 
skall informeras om planerna. 

Vilka krav ställs på ett höns-
hus? Det finns lag och det finns 
rekommendation, vi håller oss 
till det senare. Ett hönshus bör 
innehålla en hönsgård och ett 
innehus. Hönsgården måste 
ordnas så att hönsen inte kan 

flyga iväg eller att räven tar 
dem. Gården bör helst ha ett 
nättak. Innehuset skall innehål-
la värp reden i minst A4 storlek, 
samt ett antal sittpinnar där 
hönsen sover. Rekommenda-
tion för huset är en halv kva-
dratmeter per höna. En gam-
mal lekstuga går bra att bygga 
om till hönshus. 

Bra information om höns-
skötsel hittar du på www.kack-
el.se som är Svenska Lanthöns-
klubbens hemsida. En riktig 
hönsbibel är Höns i Trädgård 
av Karin Neuschütz.

Man kan få tillstånd för hönor – men inte för en tupp!
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Nils Åzelius var en av de allra främsta 
svenska föremålsfotograferna under 
1900-talets första hälft. Han bodde med 
sin familj på Hågavägen i Norra Ängby från 
1932 till sin död 1970. 

Då huset såldes köpte Lars Edblad, 
som då bodde på Hågavägen, fotolab-
bet i Nils källare. Bland mycket annat 
fanns ett hundratal tidiga diabilder i 
färg från Ängby med omnejd. Dessa 
har nu skannats till ett enkelt album.

För att identifiera bilderna har Lars 
Brynielsson, som växte upp på Ting-
vallavägen, gått runt i området och 

Kan någon identifiera dessa bilder?

Var fanns reklam-
lappen för dans på 
Nalen och vatten-
skylten?

Vilket torp är det här? Var finns denna jättesten?

Uthus från något närliggande slott eller gård?Gulf skylt. Var?

jämfört bilderna, som vi tror är från 
1938-1942, med hur det ser ut idag. 
De flesta bilderna har kunnat identi-
fieras, ibland genom att ringa på och 
fråga de som bor i husen. Men några 
av bilderna kunde vi inte spåra.

Är det någon som kan hjälpa oss att 
identifiera bilderna? Ring eller maila:

Lars Edblad
08-373973 
lars.edblad@edblad-et-al.se

Lars Brynielsson
08-374125
lars.brynielsson@gmail.com

Nils Åzelius
Nils Åzelius föddes 1899 i Växjö. 
1919 tog han studenten i Linköping 
och bedrev därefter studier vid Tek-
niska Högskolan och Universitetet i 
Stockholm. 1925 började Nils Åzelius 
tjänstgöra vid Livrustkammaren och 
utförde fotograferingen till publikatio-
nen ”Bilder av märkligare föremål i 
kungl. Livrustkammaren”. 

I perioden 1945 till 1964 var han 
fast anställd som Livrustkammarens 
förste fotograf och ansvarade för fo-
tografering till de publikationer som 
gavs ut, såsom ”De svenska riksrega-
lierna” och ”Skoklosterskölden”.

Nils arbetade också åt Riksantik-
varieämbetet och Historiska museet. 
Ett stort arbete var katalogiseringen 
av Vasagraven i Uppsala domkyrka 
1945-46. Nils fotograferade också 
flera städer och kyrkor runt om i Sve-
rige. 1948 gav Nils ut boken ”Färg-
film och småbildskamera”.

1928 gifte sig Nils med Gunhild Jo-
hansson och 1932 flyttade de till Hå-
gavägen i Norra Ängby. 1936 föddes 
dottern Margareta. 1960 dog hustrun 
Gunhild och 1979 dog Nils Åzelius.
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Vi simmade över Kyrksjön och smet in i badhuset”Ofta cyklade vi ned till EPA-bryggan på kvällarna för att ta ett dopp efter spontanfotboll på någon äng i när-heten. Jag tror att den kallades EPA-bryggan efter dåtidens lågprisvaru-hus EPA. Det var nämligen billigare, ja faktiskt gratis, att bada här än i badhuset på andra sidan sjön, mot Spångavägen. I badhuset kostade det 15-25 öre att bada.
Badhuset var uppbyggt på pålar. Det var ett utomhusbad. Bara perso-nalutrymmena och biljettkiosken, som också sålde godis, låg under tak.

Dam- och herravdelning
Badhuset hade dam- och herravdel-ning. Det gick trappstegar ned till 

bassängerna. Utanför omklädnads-hytterna låg ett gemensamt soldäck två-tre meter ovanför vattnet. Här uppe fanns det trappstegar ned till vattenytan samt ett hopptorn med svikt. 

Mycket lek och bus
Det var mycket lek och bus i badhu-set. Mycket bus med tjejerna. Var man mycket djärv kunde man simma under planket mellan dam- och herr-avdelningarna och tjuvglutta in på tjejerna på damavdelningen. Men det kostade ju pengar att bada i badhuset. Den lilla eventuella vecko-peng man fick skulle räcka till myck-et, t ex matinébio, ståplatsläktaren på 

Råsunda och Alfa-tablettaskar med fotbollsbilder. Vad att göra? Vi padd-lade på flotten från EPA-bryggan till badhuset eller simmade över. Risken var dock stor att bli upptäckt av per-sonalen på Badhuset. Då var det bara att paddla eller simma tillbaka. Man kunde eventuellt ta sig iland på lämp-lig plats nära badhuset och springa tillbaka på Kyrksjöstigarna. ”
Christer Berg

Detta är ett utdrag ur en längre berät-telse om livet i Norra Ängby på 1950- och 1960-talet. Det är skrivet av Christer Berg i 70-plusgruppen, med minnesstöd av Hasse Björck.

Fram till mitten av 1950-talet fanns det ett badhus på pålar i den del av Kyrksjön som ligger mot Spångavägen. Fortfarande kan man se några 

pålar som sticker upp över ytan lite vid sidan av dagens badbrygga. Kyrksjöns andra brygga, den som ligger närmare skolan, kallades EPA-

bryggan och hade bland annat en trampolin.

Olle Sundh tog bilderna av badhuset
Artikeln i förra numret om badhuset i Kyrk-
sjön rönte stort intresse från många som 
minns barndomens somrar vid Kyrksjön. 

Inger Larsson i Bromma Kyrka sä-
ger att hon läste artikeln med extra 
intresse. Hon vet en hel del om bad-
huset men har aldrig sett den ena av 
bilderna. Inger och några andra pla-
nerar att skriva en bok om Bromma 
Kyrka och Eneby och vill gärna få en 
kopia av den bild de saknar. 

Det var fotografen Olle Sundh som 
tog bilderna. Bilden av ”Epabryggan” 
användes sedan också som ett vykort 
och det var en del av det vykortet vi 

publicerade i tidningen. Tack Olle för 
att vi fick visa dina fina bilder! 

35 klassbilder

Ett tips: Olle Sundh har skannat in 
Stadsmuseets klassbilder från Norra 
Ängby folkskola från sent 30-tal och 
tidigt 40-tal och lagt ut på nätet. 

De som är nyfikna på om de kan se 
sig själva eller någon äldre släkting 
kan gå in på: www.goo.gl/CJZyd7 

Även för oss utan direkt anknyt-
ning till elever på den tiden är det 
intressanta tidsdokument.

Rolf A Olsson

Klass 5e, vårterminen 1938. Lärare: Erik Hyltefors. Foto: Stadsmuseet. På www.goo.gl/CJZyd7 finns 35 bilder från Norra Ängby folkskola.

110’ans 
Hund & Katt
Vi är en liten personlig butik 
som har det mesta av det bästa

Ni hittar oss i växthuset, Åkeshovs Gårdsväg 6

Öppet: mån-fre 11-18, lör-sön 11-16

Följ oss på facebook; kampanjer, nyheter mm.

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

Den personliga matbutiken
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Vi kan Bromma och har mycket stor erfarenhet av försälj-
ningar 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

Carl Schumacher
Fastighetsmäklare

Karin KellanderCarl Schumacher

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

Välj en trygg och  
erfaren mäklarbyrå

Mars 2016 - N. Ängby Trädgårdsstad - 89x262.indd   1 2016-02-09   09:49:50

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 blir tvungna att backa tillbaka bandet. 
Det är den 28:e januari 2016. Fröpåsarna 
är levererade, plastkrukor och lådor tvät-
tade och såjorden inköpt. 

Det är med andra ord hög tid att sätta 
den första omgången frön av de som 
tar längst tid alternativt ska bli fär-
diga så tidigt som möjligt. Det blir i år 
tomater, basilika, chili, paprika och 
bladpersilja. 

Jag räknar med en månad i såkru-
kan, en månad i första omplante-
ringskrukan, sen är vi framme i april. 
Då hoppas jag med att allt kan place-
ras ut i växthuset. 

För de som inte har växthus men en 

bra södervägg är början av mars en 
bra tidpunkt för att starta odlingen, 
dvs när du får denna tidning. 

I höstas köpte vi ett växthus i växt-
huset för att låta alla tunga krukor 
övervintra där. Det ser ut att ha varit 

ett lyckat köp. Trots sträng kyla så har 
frostvakten hållit innetältet varmt 
och gott. Jag har dock inte sett elräk-
ningen ännu. Det får bli nästa vinters 
projekt.

Text och foto: Thomas Fagerholm

Nu är det 
SÅ-DAX

I höstas lyssnade jag till Sara Bäckmo, som höll ett föredrag 
under rubriken ”Skillnadens trädgård”. Det handlade om 
trädgårdsodling och hur en sådan kan göras optimal under 
ett odlingsår. Hon berättade om de erfarenheter hon gjort av 
sin grönsaksodling på cirka 400 kvadratmeter, som ligger på 
hennes villatomt utanför Växjö. 

I Norra Ängby finns inte samma möjligheter att odla 
i den skalan men den teknik hon använder sig av går 
alldeles säkert att applicera också i mindre skala. Här 
nedan återges några av Sara Bäckmos exempel på hur 
man kan få ett enkelt och produktivt grönsaksland 
med minimal arbetsinsats.

Lyssna på hela föredraget

De fyra delarna finns till sin helhet som ljudfiler på 
vår hemsida, det finns så mycket mer än vad jag har 
skrivit här om någon vill lyssna på helheten. 

Produktivt grönsaksland 
med minimal arbetsinsats

1 Täckodling.
Jorden ska var täckt av cirka 10-15 cm tjockt organiskt mate-
rial. Materialet kan bestå av halm, löv, halvbrunnen kompost, 
gräsklipp och/eller växtdelar. 

Ingen bar jord ska synas. Lagom bredd på odlingsbädden 
är en meter. Nytt växtmaterial läggs på kontinuerligt. Därmed 
finns finns alltid näring tillhands. 

I en täckodling ”arbetar” cirka 500-1000 maskar per kva-
dratmeter mot ungefär 100 på en konventionell bädd. En od-
lingsbädd håller också kvar vattnet mycket bättre. Minimalt 
med ogräsrensning krävs dessutom. 

2 Odla tätt. 
Odla grönsakerna i täta rader. Så med fördel grönsakerna 
växelvis i raderna. Blanda gärna stora plantor med små.

3 Förodla.
De flesta frön kan förodlas, dock inte morot och palster-
nacka. Frön kan sås tidigt på odlingssäsongen, men senare 
under säsongen är det mer effektivt att förodla frön. När 
gamla plantor plockats, bör det alltid finnas nya att plantera 
ut, för att få en så effektiv odling som möjligt. 

4 Så få frön, men så kontinuerligt
Så cirka tre frön var tionde dag av olika sorters sallad. Så 
kontinuerligt under hela säsongen. Broccoli rekommenderas 
att sås tidigt på säsongen. Då kan plantan skördas under pe-
rioden juni till november. Potatis och morötter kan man så 
hela säsongen.

Bengt Randers



21N R  1  M A R S  2 0 1 6  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  1  M A R S  2 0 1 6

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Grannarna på Kiviksvägen har ett enkelt 
system för sommarjour med avsikten att 
pussla ihop ett schema som ser till alla 
fastigheter har någon jourfamilj som tit-
tar till tomt och villa de veckor ägarna är 
bortresta. 

De som får sitt hus kontrollerat av 
grannar under semestern får tjänst-
göra som jourfamilj för någon eller 
några grannfastigheter de sommar-
veckor de själva är hemma. 

Systemet med sommarjour startade 
redan för 30 år sedan och fungerar 
fortfarande. Från början var de flesta 
grannarna på gatan med men alltef-
tersom fastigheterna bytt ägare har 
antalet minskat till knappt hälften. 
Orsaken till minskningen kan nog i 
viss mån bero på att vi ”gamlingar” 
inte har marknadsfört systemet till-
räckligt för nyinflyttade familjer på 
gatan. 

Blommor, gräsmattan, soptunnan ...

Som villaägare önskar man ju gärna 
att det finns någon god granne som 
kan titta till ens fastighet en smula 
när man är borta på sommarsemester, 

kanske i flera veckor. Det kan handla 
om att notera om någonting ser 
onormalt ut, vattna blommor, klippa 
gräsmattan, ställa tillbaka soptun-
nor på sin plats efter tömning, etc. 
Framför allt se till att det inte framgår 
för tydligt att de som bor i huset är 
bortresta, vilket riskerar locka till sig 
oönskade gäster.

En utsedd samordnare skickar i 
god tid före sommarsemestern ut 
en förfrågan med uppmaningen att 
markera de veckor man behöver hjälp 
med tillsyn och de veckor man kan 
hjälpa andra. Samordnaren pusslar 
ihop ett lättbegripligt jourschema så 
praktiskt och rättvist som möjligt, där 
alla berörda fastigheter har tilldelats 
en jourfamilj under de veckor som hu-
set står tomt. 

Schemat ger god koll 

Schemat kan se ut på lite olika sätt 
men består i princip av en tabell som 
listar alla berörda grannar och ga-
tunummer, deras kontaktdata och 
vem som är jourfamilj de veckor de 
är bortresta. Schemat, som måste 
behandlas konfidentiellt, lämnas där-

efter ut personligen till alla familjer 
som deltar. Därefter rullar tillsynen 
av fastigheterna på i stort sett av sig 
självt. Ganska ofta tar grannar, som 
hjälper varandra enligt schemat, 
kontakt med varandra för att prata 
igenom lite praktiska detaljer för till-
synen. En finess med jourschemat är 
att många familjer på gatan har god 
koll vilka som är hemma och bort-
resta och kan spana in om det sker 
någonting onormalt vid en fastighet 
där man vet att ingen är hemma – allt 
i Grannsamverkans goda anda.

Har fungerat bra

Systemet bygger förstås på att alla 
som deltar litar på varandra till 100 
procent. Under alla de år som syste-
met fungerat har det aldrig varit nå-
gon skugga på den fronten. Det ligger 
liksom i sakens natur eftersom alla 
sitter i samma båt.

Kanske kan Kiviksvägens joursys-
tem inspirera grannar på andra gator 
i Norra Ängby att starta upp någon-
ting liknande. 

Henrik Elinder

Kiviksvägens sommarjour
en lyckad form av grannsamverkan

De boende på Kiviksvägen har sedan länge ett jourschema för semesterkoll av grannarnas hus.

Tre Facebooksidor för oss i Norra Ängby

Ny Facebooksida där Ängbybor kan köpa, 
sälja, byta och skänka bort prylar. 

Grannsamverkan på Facebook med gemensam 
koll och daglig polisrapport om vårt område.

Facebooksida med information och diskus-
sion om händelser och evenemang i Ängby. 

brommakalleFÖNSTERRENOVERING

Brommakalle AB    08 – 25 90 90 Facebook: brommakalle AB Abrahamsbergsvägen 27, 168 30 Bromma

Vid bokning före sista mars får Ni 10% rabatt

Fönsterrenovering
Vill du behålla karaktären på ditt 
Ängbyhus eller kanske återställa 
efter tidigare fönsterbyten? Att 
renovera fönster är inte bara att 
måla ovanpå det gamla och fylla 
i kitt där det lossnat. Att 
renovera fönster innebär att 
man tar tillvara det gamla virket 
och tar det till sitt ursprung. 
Virket behandlas efter konstens 
alla regler, trädelar byts, olja, 
grundfärg och täckfärg. 
Dessutom kan man byta glas för 
energibesparing eller 
bullerdämpning.

ROT-avdraget
Du har säkert sett vår 

verkstadsvagn. Den kör vi hem 
till Er för att Ni ska kunna 

utnyttja ROT-avdraget enligt 
lagen.

Skatteverket skriver i reglerna 
för ROT-avdrag:

"Arbetet skall ske i bostaden 
eller dess omedelbara närhet. 
Arbete som utförs i utförarens 
lokaler berättigar EJ till ROT-

avdrag". Där skiljer sig 
brommakalle från alla andra.

CHANSA INTE

Snickerier
Vi gör mindre snickerier, 

såsom  tidstypiska 
fönsterbrädor, dörrposter, 

fönsterfoder, skåp och 
renoverar trämöbler.

Målerier
Brommakalle åtar sig 

dessutom målerier.

Glas
Vi kan leverera de flesta 

glastyper samt byta 
trasiga rutor

Ytterligare en Facebooksida som riktar sig 
till Norra Ängbybor är nu uppe på nätet. 
Det är en sida med köpa/sälja/byta/bort-
skänkes. 

Elisabet Engdahl-Linder har tagit 
initiativ till den nya sidan där Norra 
Ängbybor kan handla begagnat av 
varandra. Elisabet är med i Träd-
gårdsstadsföreningens styrelse men 
den nya sidan drivs inte i föreningens 

regi. Styrelsen stöder och uppmunt-
rar initiativet. Liknande Facebooksi-
dor har startats i andra stadsdelar i 
Stockholm med lyckat resultat.

Bra för gemenskapen

Det finns ytterligare minst två Face-
booksidor som administreras av 
Norra Ängbybor och som kan ses som 
ett stöd till föreningens strävan efter 
gemenskap i området. Grannsams i 

Norra Ängby är ett initiativ av Grann-
samverkans eldsjäl Hans Erik Jons-
son. Dessutom finns en Facebooksida 
i Trädgårdsstadsföreningens namn 
som drivs av Norra Ängbybon Stefan 
Nyman. Facebooksidorna är ett bra 
komplement till föreningens egen 
hemsida. Hemsidan är bra för infor-
mation som alltid är tillgänglig för 
medlemmarna. Facebooksidor passar 
bättre för dagsaktuella diskussioner. 
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Vad kan vara trevligare en lördag kväll än 
att umgås med sina grannar någonstans i 
Norra Ängby, under gemytliga former och 
samtidigt njuta av god mat och dryck, en 
trerätters middag?

När nu ÄngbyStaFesten gör en om-
start har du chansen att få uppleva 
just detta den 9 april. Din egen insats 
är att bjuda sex personer på antingen 
förrätt, varmrätt eller dessert. Den 
rätt du blir tilldelad att förbereda och 
tillreda kommer att avnjutas av dig, 
din kompanjon och fyra gäster i ditt 
hem. Övriga rätter blir du bjuden på 
hos vänliga Norra Ängbybor.

Skicka in anmälan

Vilka kan vara med? Vem som helst 
som är vuxen och boende i Norra 
Ängby och tycker det ska bli inspire-
rande att ta emot fyra gäster på an-
tingen, förrätt, varmrätt eller dessert. 
Konceptet bygger på att man anmäler 

Lär känna dina grannar i ÄngbyStaFesten

sig parvis. Så, snacka ihop dig med 
din partner, granne eller kompis 
och anmäl dig redan nu. Skicka in 
anmälan till angbystafesten@gmail.
com, helst redan idag, dock senast 20 
mars. Ange ditt och din kompanjons 
namn, bostadsadressen och om ni 
har allergier e d som kocken måste ta 
hänsyn till. Kom också ihåg att reser-
vera 9 april in din kalender.

Ett par veckor före Ängbystafesten 
kommer du att få ett meddelande om 
vilken rätt du har blivit tilldelad, så 
att du har lite tid att fundera ut något 
riktigt smarrigt att bjuda på.

Sprätta upp kuvert

Om du t ex skulle bli tilldelad att 
förbereda dessert ser din kväll den 9 
april ut ungefär så här: Du beger dig 
till en granne i Norra Ängby till kl 18, 
där du kommer att trä�a fem Norra 
Ängbybor och bli bjuden på fördrink 
och förrätt. Kl 19 sprättar ni vid för-
rättsbordet upp ett kuvert, i vilket det 
finns information om vart var och en 
vid bordet ska bege sig för varmrätt. 
Du och en person till vid förrättsbor-
det, kommer tillsammans att gå till 
en annan granne i Norra Ängby, där 
ni kommer att trä�a fyra nya Norra 
Ängbybor, som ni ska äta varmrätt 
till sammans med. 

Gemensam avrundning

Kl 21 sprättar ni vid varmrättsbordet 
upp ett kuvert, i vilket det finns infor-
mation om vart var och en vid bordet 
ska bege sig för dessert. Eftersom du 
själv ska bjuda på dessert, kommer du 
då att finna att du ska gå hem till dig 
själv och ta med dig en av deltagarna 
vid varmrättsbordet. Väl hemma 
kommer ni att sammanstråla med 
din kompanjon och tre gäster, och du 
vet i förväg inte vilka. När desserten 
och ka�e/avec är inmundigade beger 
ni er allihop till Astrids kök vid Äng-
byplan, dit alla deltagare i ÄngbyS-
taFesten kommer för en gemensam 
avrundning på kvällen.

Visst låter det kul?
Text och foto: Sven Rygart

Kontakta oss:
MålaBromma Entreprenad AB
08-500 05 209
info@malabromma.seTobias Höjer 

Projketledare
Henrik Lycke
Projketledare

50% I ROT-AVDRAG ÄVEN 
UNDER 2016!

Boka fasad eller fönsterrenovering inför kommande 
säsong senast den sista december 2015 och vi kompens-
erar för regeringens planerade sänkning av rot-avdraget.

Kontakta oss på Målabromma så får ni en kostnadsfri o�ert inom 
48 timmar

Mer information och referenser �nner ni på vår hemsida  
www.malabromma.se.  

Efter desserten blir det gemensam samling 
för alla deltagare.

Din egen insats är att bjuda fyra gäster till ditt hem på antingen förrätt, varmrätt eller dessert. 
Två av alternativen blir du bjuden på hos andra vänliga Norra Ängbybor.
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Stolpevägen är första tvärgatan till vän-
ster i början av Beckombergavägen, efter 
Studenthemmet Tempus. Men varför heter 
vägen som den gör?

Hjalmar Stolpe var en gång en av Sveri-
ges stora arkeologer och etnografer. Han 
levde mellan 1841 och 1905. Hans liv var 
synnerligen mångsidigt. 

Ursprungligen utbildade Hjalmar 
Stolpe sig till geolog. Hans kandidat-
uppsats hette Anteckningar om Bern-
sten. Då han hört att bärnsten påträf-
fats på Birka i Mälaren började han 
gräva i jorden där. Det resulterade i 
att Stolpe kom att gräva ut 1100 gra-
var och ca 7 procent av Birkas kultur-
jord – Svarta jorden! Det resulterade i 
Stolpes doktorsavhandling i arkeologi 
Naturhistoriska och archaeologiska 
undersökningar på Björkö i Mälaren. 
Svarta jorden grävdes i långa schakt 
från vägen från stranden och upp 
mot Borg. Regeringen beviljade ho-
nom medel för undersökningarna på 
Birka. 

Utvecklade grävningsmetod

Stolpe utvecklade en för samtiden 
ovanligt exakt grävnings- och doku-
mentationsmetod. Han var en ”mäs-
terlig och skolbildande fältarkeolog” 
som gjorde utmärkta ritningar av de 
gravar han grävde. Stolpe lade grun-
den till svensk fältarkeologi. År 1874 
besökte den antropologisk-arkeolo-
giska världskongressen Björkö. Stolpe 
fick då beröm för sin grävningstek-

Stolpevägen är uppkallad efter 
Hjalmar Stolpe – ”kungen av Birka”!

Gatunamn i Norra Ängby

nik. Arkeologen Stolpe grävde även 
båtgravfälten i Vendel och i Tuna i Al-
sike. Han grävde även i grottan Stora 
Förvar på Karlsö utanför Gotland och 
också i viss mån i Gamla Uppsala och 
i Badelundas fornminnen. (Nära Stol-
pevägen ligger Badelundavägen vars 
namn jag i kommande nummer ska 
skriva om.)

Många resor

Stolpe reste mycket i Europa och 
besökte såväl arkeologiska som et-

nografiska museer. Han var mycket 
intresserad av etnografi och samlade 
hela tiden på intressanta föremål. 
Han fick chansen att följa med ång-
fregatten Vanadis på dess resa runt 
jorden 1883-1885. Det var en mycket 
innehållsrik resa och Stolpe samlade 
etnografiska föremål vid varje up-
pehåll under resan. Det var i Syd-
amerika, på ögrupper i Stilla havet 
och i Indien som föremål samlades 
in. Stolpe grävde till och med i Peru 
på ett gravfält. Han samlade kranier 

VÄLKOMMEN TILL  
ISLANDSTORGET
Tel 08-37 94 42. Mån-fre 6-22. Lör-sön 8-22.

Nu finns en ingående och 
synnerligen läsvärd bio-
grafi som handlar om denne 
märklige och mångkunnige 
man. Biografin har skrivits 
av vetenskapsjournalisten 
Bo G. Eriksson som i många 
år ledde programmet Veten-
skapens värld i TV. Boken 
heter Kungen av Birka. Hjal-
mar Stolpe – arkeolog och 
etnograf och har utgivits av 
Atlantis förlag. 

Välkommen till Lena!

Ängby
Salongen

Boka klipptid:
08-37 03 32 eller 070 982 96 87

Bergslagsvägen 270 – Islandstorget

och ägnade sig faktiskt åt gravplund-
ring på öar i Stilla havet. Så sent som 
2009 återsändes ett antal skallar till 
Haiti!

Hans etnografiska genombrott 
kom 1896 med skriften Studier i 
amerikansk ornamentik – ett bidrag 
till ornamentikens biologi. Stolpe till-
lämpade arkeologiska metoder i sin 
etnografiska forskning.

Under många år kämpade Stolpe 
för att inrätta ett etnografiskt muse-
um i Sverige. Först 1899 blev Stolpe 
föreståndare för en etnografisk en-
het vid Riksmuseet. Han utnämndes 
1902 till intendent med professors 
titel.

Fornlämningar vid Stolpevägen?

Finns det fornlämningar vid Stol-
pevägen? Gatan sträcker sig mellan 
Bergslagsvägen och Beckombergavä-
gen och har på sin östra sida kvarte-
ret Ättehagen. På stadsdelsnämndens 
karta står det tydligt angivet Grav-
röset i sydvästra delen av kvarteret. 
Denna grav når en besökare genom 
att klättra upp på höjden där graven 
ligger. Den har i Fornminnesregistret 
nr 99 och är en rektangulär stensätt-
ning 18 m x 3-4,8 m. Möjligen består 
denna stensättning av tre eller fyra 
på rad belägna mindre stensätt-
ningar. Graven grävdes ut 1942 men 
är såvitt jag minns utan fynd med 
den tidens grävningsteknik. Läget 
på stensättningen tyder på att den 
anlades under äldre järnålder (500 f 
Kr – 550 e Kr). 

Strax öster om och nedanför höj-
den ligger i gravfältet Ättehagen 10 
gravar (Raä 100) från yngre järnål-
der (550 e Kr – 1050 e Kr). Det rör 
sig om en hög och 9 stensättningar. 
Två högar grävdes bort när Student-
hemmet byggdes – (troligen togs 
inte mindre än 10 gravar bort 1961). 
Alltså har gravfältet bestått av ett tju-

gotal gravar. Det kan ha varit större 
innan den gamla byvägen Karsvik-
Åkeshov byggdes intill höjden – vägen 
syns än i dag ovanför Bergslagsvägen.

Möjligt boplatsläge

Den forntida byn Nockeby kan vara 
upphov till Raä 100 liksom till det 

stora gravfältet vid Runsavägen Raä 
41. Ett möjligt boplatsläge kan vara 
höjdsträckningen nära korsningen 
Stolpevägen och Rökstensvägen – 
nästan mitt emellan gravfält 100 och 
41. Stolpevägen har alltså gamla forn-
tidsminnen intill och under sig!

Text och foto: Nils Ringstedt

Stolpevägen sträcker sig mellan Bergslagsvägen och Beckombergavägen.

Gravröset i sydvästra delen av kvarteret når en besökare genom att klättra upp på höjden där 
graven ligger. 
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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
Restaurang
Master Wok KB
Ängbyplan
08-37 33 53

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

Du som har betalt medlemsavgiften på 150 kr 
för 2015 går till Fjelkners Fastighetsmäkleri 
på Ängby Torg och får årsmedlemsdekal klist-
rat på ditt kort. Då gäller det för medlemsra-
batter och övriga förmåner enligt följande lista 
under 2015. Du som var medlem 2006 och 
ännu inte har hämtat ut jubileumsboken – gör 
det på samma plats.

2015 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
Kostar 50 kr + 5 kr/dag.

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

Gallervält
Krister Bengtsson, 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
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VILL DU HA EN TORR OCH VARM 
KÄLLARE?
Förutsättningen för det är att man 
värmeisolerar på väggens utsida.

Det är inte bara markvatten som 
orsakar fuktskador, utan kanske ännu 
mera innifrån kommande luft i form 
av vattenånga som koncentreras i 
väggen.

En enkel och säker lösning är 
Pordränmetoden. Pordrän är en 
fuktskyddad skiva av cellplastkulor 
som är värmeisolerande, dränerande, 
ventilerande och kapillärbrytande.

Pordrän har funnits på marknaden 
sedan 1965.

Ring oss för kostnadsfri rådgivning.

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

GRUNDISOLERINGAR PÅLNINGSARBETEN

VATTEN & AVLOPPTRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR

 

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

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

Föreningens styrelse

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

Carola Bengtsson, Café Björkan, Julmarknad, Äppelsöndag, glöggen, Midsommar, Ängbyloppet, 070-733 58 42, carola.my@hotmail.com

Elisabet Engdahl-Linder, Fototävlingen, tidningsredaktionen, kalenderprojektet, 08-17 86 83, elisabet.engdahl.linder@gmail.com

Birgitta Forssblad, kassör, birgitta@forssblad.se, 070 877 64 14

David Elwe, 076 884 57 10, david@elwe.se

Lotta Hirschberg, tidningsredaktionen, medlemsregister, 073 997 63 39 lotta.hirschberg@bredband.net

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

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

Bengt Randers, 070-344 53 85, bengt.randers@gmail.com

Revisorer: Lars-Göran Gabrielsson, 076 945 84 52, lagges@gmail.com. Kenneth Sahlin, 073 624 39 62, ksisb.sthlm@telia.com 
 Lena Nordenson, 070 680 62 62 (suppleant)

Valberedning: Hans Erik Jonsson, 070 897 02 22, hanserik.j@telia.com, Rolf Jarlås, jsr@bredband.net

Föreningens adress: Norra Ängby Trädgårdsstadsförening, c/o 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 stadsdelens historia
• göra fakta om våra hus och trädgårdar tillgängliga för de boende så att de kan anpassa dessa med bibehållen inneboende 

charm för framtida behov

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

Grannsamverkan i Norra Ängby
Hans Erik Jonsson, 070 897 02 22, grannsamverkan@norra-angby.se 

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

 

ANDERS LEWÉN
Reg. Fastighetsmäklare

070 826 63 00

NICLAS HOLMBERG
Reg. Fastighetsmäklare 

072 188 81 81

FREDRIK JAKOBSSON
Reg. Fastighetsmäklare

070 241 35 30

INGER ANDERSSON
Marknadskoordinator 

08 598 222 70

LOUISE BRODIN
Marknadskoordinator

070 768 69 44

JOSEFIN NILSSON 
Reg. Fastighetsmäklare

070 994 94 91

JIMMIE RÖNNBÄCK
Reg. Fastighetsmäklare 

070 973 19 90

Välkommen att kontakta oss om du funderar på att sälja din bostad! 

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

PETER ANELIN
Reg. Fastighetsmäklare 

073 370 11 66

Viss kunskap får man bara av erfarenhet.
Vi har snart 80 år i branschen.
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Vårens program
Årsmöte 
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
Onsdag 15 mars kl 19–21 
Mingel och fika från kl 18.30.
Tempus, Beckombergavägen 3.

Second hand i Stefanskolan
Lördagen den 19 mars kl 11-14
Söndagen den 20 mars kl 10-13
Stefanskolan Tegnebyvägen 30-32
Info:christina.kullenberg@stockholm.se

Cafédagar i Björklunds hage 
Söndagar kl 11-16
21 febr, 6 mars.
19-20 mars – Second hand

ÄngbyStaFesten
Lördagen 9 april kl 18-24
Anmäl dig genom att skicka mejl till 
angbystafesten@gmail.com senast 20 mars
För mer info; se sid 22 i denna tidning, 
hemsidan eller kontakta Sven Rygart 0705-
181851.

Loppis i Björkan
Lördag 23 april kl 11-16 
För info kontakta Carola 070-733 58 42 
eller Eva 070 552 22 07. 

Valborg på Snorreängen
30 april 
Mälarscouterna

Gökotta
8 maj kl 06.00
Samling Ängbyplans tunnebana.
Medtag fika och oömma skor och gärna 
kikare och fågelbok.
Ledare Krister Iwarssson.
Gratis för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar.

Gökotta
15 maj kl 07.00
Samling parkeringen Vultejusvägen, mitt emot IP.
Medtag fika och kläder efter väder. 
Ledare Gigi Sahlstrand.
Gratis för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar.


