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Det ska vi fira!
I år fyller vi 85 år och det ska vi fira. Äppelsönda-
gen och jubileumsfirandet i Björklunds hage den 25 
september blir en del av Trädgårdsstadsföreningens 
strävan att medverka till att skapa gemenskap i Norra 
Ängby. Detta har varit en del av föreningens mål 
genom åren. Minst lika viktigt har det varit att träd-
gårdsstadens unika karaktär ska bevaras vid plane-
rade ny- och ombyggnader. 

Norra Ängby blev ett småstugeområde 1931 och re-
dan samma år bildades föreningen som då hette Stora 
Ängby Trädgårdsstadsförening. Huvudintresset på 

1930-talet låg på ämnen 
som rörde husen. Fören-
ingen ansåg exempelvis 
att det var dålig kvalitet på 
materialet i husen och drev 
frågan mot småstugebyrån, 
Småa. Förhandlingarna var 
hårda. 

De första husen restes re-
dan i slutet av maj 1931. Sju 

år senare fanns 1230 småstugor i detta område som 
tidigare varit rena landsbygden. 

I det här numret av Norra Ängby Tidning berättar 
vi om några olika perioder i Norra Ängbys historia. 
TV-producenten och Ängbybon Tom Alandh arbetar 
just nu med en film om sina fosterföräldrar som 1935 
byggde ett hus på Bergslagsvägen. Vi har också träffat 
en familj som nyligen flyttat till Norra Ängby.

Visst har förutsättningarna förändrats under dessa 85 
år. Då fick skötsamma arbetare fördelaktiga lån för att 
kunna bygga själva. Nu kostar ett hus i Norra Ängby 
ibland över tio miljoner. Men drömmen om att få bo i 
ett område med gröna trädgårdar, fin natur, bra sko-
lor och trevliga grannar är samma nu som då. Och att 
bevara Norra Ängby som ett drömområde har varit 
Trädgårdsstadsföreningen målsättning i 85 år. 

Välkommen på födelsedagskalas!

Anna-Karin Ekholm 
Ordförande i Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening

inledaren
norra ängby tidning
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85 år i Norra Ängby!
Ja må vi leva ...

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening fyller 85 år. Det firar vi i Björklunds hage den 

25 september. Den traditionella äppelsöndagen som vi arrangerar varje höst kommer 

i år att utökas med extra festligheter. 

Vi strävar efter att göra den här söndagen till en fest för både unga och gamla med 

musteri, pomolog, knallar av olika slag, hoppborg för barnen, jonglör, musikunder-

hållning, lotterier med mera. Föreningen bjuder medlemmarna på kaffe och tårta. I 

stället för födelsedagspresent tar vi gärna emot äpplen till vår egen Ängbyglögg. 

Välkommen!

Äppelsöndag och jubileumsfest
Björklunds hage den 25 september klockan 12–16
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Text och foto: Rolf A Olsson

Det är tidig fredagsmorgon i mitten av au-
gusti och jag ser Tom Alandh cykla förbi på 
gatan utanför mitt köksfönster. Det är så 
vi Ängbybor brukar se den kände TV-pro-
ducenten: På cykel med fladdrande jacka, 
längs hela Beckombergavägen, med kurs 
mot TV-huset på andra sidan stan. 

Några timmar senare ska jag träffa 
Tom Alandh i TV-huset. Han arbetar 
med en dokumentär om fosterför-
äldrarna som 1935 byggde ett hus i 
Norra Ängby. Dit kom Tom som fos-
terbarn 1945 då han var ett år. 

Behaglig berättarröst

Jag ska få se de första tio minuterna 
av ”Oscar och Greta och huset dom 
byggde”. Kanske blir den timslånga 
filmen klar att visas i Sveriges Televi-
sion till julhelgen men något datum 
är inte spikat. Det är en grannlaga 
uppgift för Tom Alandh och redige-
raren Heleen Rebel att skapa filmen 
om fosterföräldrarna och huset på 
Bergslagsvägen 128. Tom har mas-
sor av material och han tänker inte 
göra ett hafsverk av denna viktiga 
film. Det gör han för övrigt aldrig. 

Tom Alandhs dokumentärer är högt 
älskade av tv-tittarna. Han visar sig 
nästan aldrig själv i rutan men hans 
lugna och behagliga berättarröst kän-
ner man genast igen. 

Massor av uppslag

Tom möter mig i receptionen i TV-
huset på Oxenstiernsgatan 34. Han är 
72 år och har arbetat för Sveriges Te-
levision ända sedan han gick ut Jour-
nalisthögskolan i början av 70-talet. 
Tom skriver numera kontrakt med 
SVT för ett år i taget.

 – Jag är som en hockeyspelare med 
korta kontrakt. Mitt enda krav är att 
jag ska få ha mitt kontorsrum kvar.

Tom visar sitt lilla kontorsrum 
några trappor upp. Det är välordnat 
med pärmar, vhs-band och cd-skivor i 
noggrann ordning.

– Vi får se hur länge jag kan hålla 
på. Jag har många ideer och uppslag 
till nya dokumentärer. 

 Sedan går vi några rum bort där 
Heleen Rebel finns med sina datorer 
och redigeringsskärmar. 

Tom och Heleen har arbetat med 
många dokumentärer de senaste åren 

och Tom är mycket noggrann med att 
ge beröm till Heleen och till alla an-
dra klippare, redigerare och filmare 
som han jobbat med under sin långa 
karriär. Och han är noga med att inte 
kalla filmen om fosterföräldrarna i 
Norra Ängby för bara hans egen film.

– Det är vår gemensamma produk-
tion, understryker han. 

Tom och Heleen diskuterar hela 
tiden innehållet och vilka bilder som 
ska vara med.

– Den här gången är jag extra glad 
över att ha Heleen med. Jag har så 
mycket material från Norra Ängby att 
jag inte hade klarat av att hålla ord-
ning på allt själv. Och jag klarar heller 
inte allt det tekniska i redigeringen.

De första bilderna

Nu ska jag få se början av filmen men 
båda betonar att det är mycket kvar 
att göra innan filmen är klar. 

De första bilderna är på en låda i 
källaren till Tom Alandhs eget hus på 
Stiklastadsvägen nära Runstensplan. 
I lådan, som stått orörd i många år, 
förvarade Tom fotografier, brev och 
andra handlingar som han tagit till-

Tom Alandh arbetar med en tv-dokumentär 

om fosterföräldrarna Oscar och Greta och 

huset de byggde i Norra Ängby. Där bodde 

Tom som liten grabb. Det är en film om 

Oscars och Gretas liv och det drömda folk-

hemmet.

Norra Ängby

PROFiLEN

Tom Alandhs nya film om 
Norra Ängby och folkhemmet
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vara från fosterföräldrarnas hus på 
Bergslagsvägen.

Tom hade länge haft funderingar 
på att göra en film om arbetarnas 
levande Norra Ängby och de rikare 
tjänstemännens tystare Södra Ängby 
men inte hittat formen. En dag letade 
han i källaren och insåg att i lådans 
bilder, kärleksbrev, lånehandlingar, 
hyreskontrakt med mera fanns berät-
telsen. Det var en skattkista.

Tom berättar i filmen om korpralen 
Oscar Björk från Skinnskatteberg och 
den unga Greta Nilsson från Örebro. 
Båda var födda 1900. Greta hade 
fått en son utanför äktenskapet och 
tvingats lämna Örebro för att arbeta i 
Stockholm. De två ungdomarna träf-
far varandra på en dans och blir ett 
par. De bor i många trånga och mörka 
hyreslägenheter i Stockholm och 
drömmer om något bättre. Korpralen 
Björk hade lämnat Svea livgarde och 
arbetade nu som murare och platt-
sättare. Tom visar anteckningar om 
alla de byggnader Oscar var med och 
byggde i Stockholm. Han var en av 
dem som byggde Per Albins folkhem.

Noggranna avbetalningar

Paret hörde talas om trädgårdsstaden 
Norra Ängby. Skötsamma arbetare 
kunde lämna den mörka och trånga 
innerstaden för att bygga eget. 

Oscar fick låna 9 600 kronor. 1935 

började de bygga huset på Bergslags-
vägen. 1936 stod huset klart och Tom 
visar bankboken där Oscar noggrant 
förde in alla avbetalningar, fyra 
gånger per år, ända tills hela lånet var 
betalt 30 år senare.

– Oscar var verkligen en skötsam 
arbetare, intygar Tom. Det är värde-
ringar som jag har fått med mig från 
honom; att vara hel och ren, komma i 
tid, betala sina skulder och alltid göra 
sitt bästa. Inget slarv.

Toms barndom i Norra Ängby

Tom flyttade till fosterföräldrarna i 
Norra Ängby 1945, när han var ett år. 
Han bodde där till 1951. Han har ti-
digare berättat om detta, bland annat 
i ett sommarprogram i radion förra 
året. Hans biologiska föräldrar kla-
rade just då inte av sina liv, konstate-
rar han. Sex år senare flyttar han till 
sin mamma i Vällingby som då åter 
kunde ta hand om honom. 

Tom talar med värme om Oscar och 
Greta i Norra Ängby. De behandlade 
Tom som sin son och han höll nära 
kontakt med dem hela deras liv.

– Varje fredag genom alla år var jag 
där på middag. Och när jag återvände 
med min egen familj till Norra Ängby 
i mitten av 1970-talet var Oscar med 
när vi letade hus. Han var noggrann 
och godkände inte dåliga objekt. Till 
slut hittade vi huset på Stiklastadsvä-

gen och det fick godkänt. Vi flyttade 
in 1976.

Då fanns inte Greta kvar längre, 
hon dog 1970 och Oscar bodde ensam 
i huset på Bergslagsvägen. 

– Jag tror att han uppskattade att 
ha min familj nära och han var ofta 
hemma hos oss och han hjälpte till 
med renoveringen av vårt hus. 

Oscar Björk levde till 1978. I testa-
mentet efter Oscar och Greta fanns 
noga angivet att Tom skulle dela 
huset lika med Gretas biologiska son 
Kalle. Något som understryker att 
Oscar och Greta såg också Tom som 
sin son.

– Det var aldrig något problem för 
mig eller Kalle. Vi kommer mycket 
bra överens, säger Tom.

De sålde huset för 300 000 kronor 
i slutet av 1970-talet. Med sin andel 
betalade Tom sina studieskulder.

En annan bakgrund

– I filmen om Norra Ängby kommer 
jag inte att säga något öppet politiskt 
om samhället och vad som har hänt 
med drömmen om folkhemmet. Men 
visst har de som flyttar till Norra 
Ängby i dag en annan bakgrund än 
de skötsamma arbetare som byggde 
trädgårdsstaden. I dag kostar ett hus 
som det på Bergslagsvägen mer än 
sex miljoner!

Tom Alandh trivs bra i Norra Äng-

by. Från de första sex barndomsåren 
på Bergslagsvägen minns han att det 
var tryggt och ungar i varje hus och 
att det var mycket fotboll. Tom minns 
inte så många konkreta händelser 
från de tidiga barndomsåren. Det är 
mer detaljer som till exempel Oscars 
blåbyxor och hans leriga stövlar.

 – Minnena finns i detaljerna.

”Beckisarna”

När han 1976 återvände till Norra 
Ängby med sin familj var det bland 
annat för att det var ett bra område 
för barnen att växa upp i med mycket 
natur och bra skolor. Hustrun Birgitta 
tycker om trädgårdsarbetet.

– En sak jag tyckte var bra de första 
åren var att mina två döttrar, Åsa 
och Anna, också stötte på många 
patienter från Beckomberga sjukhus. 
Det var värdefullt för flickorna att se 
människor i en annan livssituation. 

Döttrarna sålde bland annat saft 
till ”Beckisarna” vilket var uppskattat 
av dem som vandrade runt i värmen.

Det kan förstås låta märkligt för 

andra som var föräldrar i Norra 
Ängby på den tiden och oroade sig 
för att patienterna från Beckomberga 
kunde vara farliga. Men det är inte 
lika förvånande om man har sett Tom 
Alandhs dokumentärer som ofta med 
stor respekt, inlevelse och medkänsla 
berättar om människor som levt sina 
liv med både framgångar och svårig-
heter. Ofta finns det glädje i filmerna 
men också starka stråk av sorg och 
svårigheter. 

Ett privilegium

Jag frågar redigeraren Heleen Re-
bel hur det är att arbeta med Tom 
Alandh.

 – Det är ett privilegium, svarar He-
leen. Tom lyckas nå fram till dem han 
intervjuar. Han lyssnar så att de kän-
ner sig sedda. De känner sig bekväma 
och trygga och förstår att han inte 
kommer att utnyttja dem. 

– Det här är något jag upplever hela 
tiden även i de möten som inte kom-
mer med i filmerna. 

”Det är värderingar som jag har fått med mig från Oscar; att vara hel och ren, 
komma i tid, betala sina skulder och alltid göra sitt bästa. Inget slarv.”

Redigeraren Heleen Rebel tycker att det är ett privilegium få arbeta med Tom Alandh. Han 
lyssnar så att de han intervjuar känner sig sedda och trygga och förstår att han inte kommer 
att utnyttja dem. Tom framhåller att han är beroende av Heleen i deras produktioner. Fakta om Tom Alandh

Tom Alandh, 72 år, är journalist och 
TV-producent. Han har bott totalt mer 
än 45 år i Norra Ängby. 1945-1951 
bodde Tom hos fosterföräldrarna på 
Bergslagsvägen. 1976 återvände han 
till Norra Ängby och flyttade till Stick-
lastadsvägen med hustru och två dött-
rar. I dag har han också sju barnbarn.

Tom Alandh har arbetat på Sveriges 
Television sedan 1971. Under de se-
naste 25 åren har han producerat nära 
100 dokumentärfilmer. Tom Alandh 
tilldelades 1987 stora journalistpri-
set och har fått flera andra utmärkel-
ser. 2011 mottog han hederspriset på 
Kristallen galan.

Flera Alandh-dokumentärer kan man 
se på SVTs webbplatser Öppet arkiv 
och SVT play.

På www.oppetarkiv.se finns bland 
annat de omtalade dokumentärerna 
om Nacka, om Cornelis, om Pia, om 
Martina, och om rufflaren Berner.

På www.svtplay.se finns bland annat 
dokumentären om Tord Grip och om 
Elitloppet på Solvalla.

Många av huvudpersonerna har Tom 
Alandh hållit kontakt med efter de för-
sta filmerna och följt utvecklingen med 
nya filmer genom åren. 

1935 började Oscar och Greta bygga huset på Bergslagsvägen. Ett år gammal flyttade Tom Alandh till fosterföräldrarna. Han bodde där i sex år. 

7N R  3  s e p t e m b e R  2 0 1 6  n o r r a  ä n g b y  t i d n i n g



9N R  3  s e p t e m b e R  2 0 1 6  n o r r a  ä n g b y  t i d n i n g8 n o r r a  ä n g b y  t i d n i n g  N R  3  s e p t e m b e R  2 0 1 6

Norra Ängby trädgårdsstadsförening Norra Ängby trädgårdsstadsförening

text: Lars Lund

Jag var tre år när andra världskriget bröt 
ur och nio år när det slutade. Jag bodde 
på Vendelstigen 12 med föräldrar och en 
yngre bror, Olle. Under kriget fick jag ytter-
ligare två syskon, Hans och AnnChristin. 

Här är hågkomster från den tiden. En 
del är egna, ofta vaga, mer som en 
känsla, andra är berättade för mig av 
den äldre generationen, främst för-
äldrar förstås, men även från farmor 
och farfar, som bodde på Runstensvä-
gen 14.

Noga med mörkläggningen 

Mörkläggningen är inte svår att kom-
ma ihåg, i varje fall inte mot slutet av 
kriget när jag var 7–8 år gammal.

– Vi måste vara noga med mörk-
läggningen! Annars kan de tyska fly-
garna se ljus från vårt hus och släppa 
sina bomber! 

Det var Bromma flygplats som var 
det närmaste militära målet. För 
att skydda mot inflygande jakt- och 

bombflygplan fanns spärrballonger 
som var förankrade i marken och 
hölls svävande på kanske 100 meters 
höjd. Under ballongerna hängde ett 
nät av stålvajrar ända ned mot mar-
ken. Syftet var att hindra tysk bomb-
ning av flygplatsen eller till och med 
luftlandsättning av trupper. 

 Hemma i bostaden hade man 
mörka rullgardiner, som klistrades 
i kanterna så att inget ljus slapp ut 
och kunde vägleda det tyska flyget. 
Särskilda kontrollanter gick runt på 
kvällarna och såg till att ingen hade 
slarvat. 

ingen rolig läsning

”Om kriget kommer” hette en bro-
schyr som fanns i alla hem. Jag upp-
nådde läskunnig ålder under kriget. 
Det var ingen rolig läsning för en 
åttaåring: man skulle inte lita på flyg-
blad som sa att Sverige hade kapitu-
lerat. De var med säkerhet falska och 
spridda av angriparen-Tyskland. Man 

skulle bara lita på information genom 
radion. TV fanns inte och de flesta 
hade ingen daglig tidning. 

Apropå radio så minns jag väldigt 
väl utsändningar som informerade 
om att ”britterna hade avancerat”. Jag 
funderade på vilka britterna var och 
var de bodde. Jag gissade på Belgien! 
Sannolikt gällde utsändningen tiden 
efter landstigningen i Normandie juni 
1944.

”En svensk tiger” var en annan 
broschyr som fanns i alla hem. Fram-
sidan pryddes av en tiger. I den sas att 
man aldrig på bussar, på jobbet eller 
på allmän plats skulle berätta om nå-
gonting som man visste om försvaret, 
om än aldrig så litet. ”En spion lägger 
pussel” var slutklämmen!

Maten var ransonerad

En annan följd av krigstiden var kris-
tiden! Så gott som all mat var ranso-
nerad. Det fanns ransoneringskort för 
kött, mjöl, socker,kaffe, tobak, kläder, 

ja allt! Man fick alltså inte köpa fritt 
i affärerna. Olika fantasifulla ersätt-
ningar togs fram, särskilt för kaffe 
och tobak. Ersättningarna kallades 
surrogat. ”Kaffe på surr” minns jag 
att tanterna talade om. Apelsiner och 
bananer fanns inte att få över huvud 
taget. Första gången jag fick en banan 
efter kriget ville jag spara dyrgripen 
och la den under kudden på kvällen. 
Mycket ledsam banansmet på mor-
gonen! Min yngre bror, Olle, var klok 
nog att äta den direkt!

Kaniner och kålrötter

Bristen på kött gjorde att nästan alla 
familjer hade kaniner i bur. Vi barn 
hade som uppgift att skaffa mat till 
dem under sommaren: maskrosor, 
som det faktiskt blev ont om; var och 
varannan familj hade kaniner. Ibland 
smet de ut, oftast hittade vi den i 
närheten, men en gång hann räven 
före, vilket inte alls var roligt. Det var 
inte heller så roligt att slakta kaniner! 

Man hade ju matat dem och lekt med 
dem i trädgården!

Grönsaksodlingar hade nästan 
alla, dels på tomterna, men också på 
odlingar i Norra Ängbys närhet, där 
familjerna kunde arrendera en ko-
lonilott. Vi hade vår vid gränsen till 
Råcksta gårds ägor. Potatis mest, men 
även morötter och kålrötter som var 
relativt lätta att förvara under vin-
tern. Kylskåp och frys fanns inte, så 
det gällde att hålla matkällaren sval! 
Där förvarades också bär och svamp, 
som vi plockade i skogarna kring Häs-
selby slott. Vällingby var ännu inte 
påtänkt – där fanns bara ett torp!

Bränslebrist

Ett annat bekymmer under kristiden 
var bränslebrist. Pannan i källaren 
eldades med koks men under kriget 
var koksbristen stor. Ved fanns oftast: 
man kunde se den i långa travar utef-
ter Bergslagsvägen som då hette Väl-
lingbyvägen. 

Som ersättning för ved plockade vi 
gran- och tallkottar i skogarna kring 
Hässelby slott. Bebyggelsen slutade i 
och med Norra Ängby. Dagens Råck-
sta, Blackeberg och Vällingby fanns 
inte Väster om Ängby var det rena 
landsbygden med skogar och ängar, 
gårdar och åkrar. Vi plockade många 
säckar med kottar som bars hem och 
hälldes i kolboxen. Dessvärre ett kärt 
tillhåll för skogsmöss!

En ny tid

Men kriget tog slut, männen kom 
hem. Bättre tider, gladare och öpp-
nare blev Ängby. Fruarna slutade att 
”frua” varandra, grindarna togs bort, 
barnen började leka inne på tomterna 
och inte bara på gatan eller i skogen. 
Tanterna började kalla varandra Ejan 
och Iris i stället för fru Johansson och 
fru Lund. En ny tid!

Hågkomster från krigsåren i Norra Ängby

Buss 71 med en gengaskärra på släp utanför nuvarande Hemköp vid Ängby torg. Under andra världskriget användes gengas som fordonsbränsle i 
Sverige och Finland. i brist på bensin kunde man köra fordonen med gaser från ved som eldades i aggregatet. 

Bilderna på det här uppslaget är två av de många bilder från 1938–1942 som fanns bland kvarlåtenskaperna i den framstående fotografen Nils 
Åzelius hus i Norra Ängby. (Läs mer om Åzelius-projektet på sidan 26.)
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Därför flyttade vi till Norra Ängby
Visst är det kul med nya bekantskaper. 
Har man bott på gatan i 35 år känns nya 
grannar uppfriskande. Jag avundas deras 
energi. Så vi välkomnar familjen Sohlén, 
bestående av pappa Peter, mamma Milena 
och sönerna Stellan och Tage till vårt 
kvarter. 

Familjen fick tillträde till huset 26 
maj i år. Tidigare bodde de i en att-
raktiv lägenhet i Filmstaden Råsunda 
men med barnen kom längtan efter 
egen trädgård och närhet till dagis 
och skola. 

Tidigare har Peter och Milena bott 
i Vasastan. Peter var övertygad om 
att han inte skulle lämna Vasastan 
men så blev inte fallet. Att de sökte 
sig till Bromma berodde på att Peter 
i sin tidiga barndom bott här. Dess-
utom fanns många vänner här. Peters 
kusiner bor i Ängby och en före detta 
arbetskollega hade flyttat till områ-
det. 

Planen var klar

När tillträdesdatum var uppnått var 
planen redan klar. En besiktnings-
man hade indikerat vad som behövde 
åtgärdas. De ville bevara husets 
fina karaktär så fönsterluckorna 
som kommit till tidigare försvann 
och huset fick ny färg utvändigt. 
Övervåningen skulle anpassas efter 
familjens önskemål: funktionellt och 
praktiskt. Hantverkare upphandlades 
på rekommendationer. Feldragna 
elkablar i badrum åtgärdades. Peter 
med hjälp av svärfar hade då redan 
hunnit riva ut det som behövdes. Allt 
gick i rasande fart och dagliga turer 
till återvinningen i Riksby. 

Efter några veckor kunde familjen 
flytta in på övervåningen. Tre veck-
ors semester i Kroatien hos Milenas 
släktingar var en belöning. En nyckel 
till att klara av det hela med två barn 
är att man kan dela upp arbetet mel-
lan de vuxna. 

Familjen har tittat på fler hus i om-
rådet och insett att många hus säljs 
innan visningen. De har även bjudit 
på hus i andra områden. Att det blev 
just detta hus var en ren tillfällighet. 

Peter fick se annonsen på väg hem på 
tunnelbanan och slog till direkt. Vid 
första intrycket var trädgården det 
som gjorde största intrycket.

Trevliga upptäckter

Björklunds hage var bekant för fa-
miljen innan. Men närområdet var 
okänt. Vid en promenad i början upp-
täcktes Kyrksjölötens naturreservat. 
Vid ytterligare en promenad upptäck-
tes Åkeshofs slott med Judarns na-
turreservat. Att bo i ett villaområde 
så nära till city där båda arbetar och 
med en sådan omgivning är få förun-
nat. Att dessutom bo vid Åkeshovs 
tunnelbana är ju en stor fördel: en 
given sittplats i trängseln.

Första gången jag hälsar på är det 
full fart i trädgården. Hoppmattan 
är på plats. Stellan 4 år är redan in-
hoppad. Peter går med lilla Tage på 
armen och Milena far omkring bland 
buskar och träd med en stor sekatör. 

Det behöver rensas. Jag erbjuder 
mina tjänster som rådgivare med 35 
år erfarenhet. Det finns mycket att 
göra i vinter och vår. En sak på önske-
listan: att föreningen har en släpkärra 
att kunna låna. 

Föreningens aktiviteter

Peter tycker det är positivt med 
föreningens alla aktiviteter, att det 
händer saker i området. Även att 
exploatering och nybyggnation beva-
kas. Artikeln om grannsamverkan på 
Kiviksvägen ingav lovande vibratio-
ner. Tidningen med många bilder är 
också kul. Men främsta önskan är att 
sönerna växer upp i ett bra och tryggt 
område med bra dagis och skolor i 
närområdet.

Och dessutom är det en bonus med 
trevliga grannar – ett ömsesidigt kon-
staterande.

Text och foto: Thomas Fagerholm

Milena och Peter Sohlén flyttade till Norra Ängby med sina två söner i maj i år. Familjens 
främsta önskan är att sönerna ska få växa upp i ett bra och tryggt område med bra dagis och 
skolor i närområdet.

FÖNSTERRENOVERING

- 4 års garanti
- 15 års brancherfarenhet
- Certifierade fönsterexperter
- Kostnadsfri offert inom 48 
timmar 
- Egen fönsterverkstad
- Framtagning av egentillverkade 
spröjs och montering
- Byten av dåliga trädelar
- Byte/komplettering av beslag och 
detaljer

Telefon: 08-500 05 209
w w w. m a l a b r o m m a . s e
i n fo @ m a l a b ro m m a . se

       Boka in en
  fönsterrenovering
  i höst och få 10% 
  rabatt på hela 
   arbetet

Min snart elva år gamla hemsida www.
grannsams.se fick en uppföljare i oktober 
2015 då Facebooksidan öppnades. Den 
har nu ungefär 790 medlemmar. Där kan 
du bidra. Nu skapas också små sms-grup-
per för nära grannar.

Vilken skillnad förra höstens Face-
booksida medförde! Jag fick tipset av 
Hans Björck som tyckte att det var 
dags att uppdatera grannsamverkan 
för dem som bor i Norra Ängby med 
en Facebooksida med anledning av 
den skrämmande brottsutvecklingen 
under 2015. 

Ängbyborna har varit lyhörda 
och informationsflödet imponerar. 
Den stora förändringen jämfört med 
grannsams.se är de tydliga rappor-
terna om inbrotten som delges oss 
vardagligen av vår polis. 

Små sms-grupper

Små grannsamverkansgrupper i Nor-

ra Ängby har sedan något år tillbaka 
skapat små sms-grupper som är ännu 
mer skyddade än vad Facebooksidan 
kan erbjuda. Bra tycker jag. 

Jag är med i en liten grupp med 
nära grannar skapad direkt med mo-
biltelefonen. Vi upplyser varandra 
om förestående resa då det kan vara 
aktuellt att be grannar hålla ögonen 
öppna på ditt hus. 

Appar för mobilen

Jag vill upplysa om en app. kallad 
SMSgrupp, som du hittar här www.
smsgrupp.se och den är mycket lätt-
hanterlig. Du har bara ett nummer 

som du når hela din grupp med. Allas 
svar går till alla

Tjänsten är helt gratis och fungerar 
direkt i mobilen. Det är grannsamver-
kan på en ny nivå för våra närmaste 
grannar. 

Flera alternativ

Det finns flera alternativ, som den 
här: www.trygve.se/larmsamverkan 
men den som jag fått rekommenda-
tion från polisen om heter Coyards 
av Grannkompaniet. Den är anpas-
sade för såväl IOS som Android. Här 
finns länken för information: www.
coyards.se

De två senast nämnda har funktio-
ner som till en viss del uppfylles av 
vår FB-sida tack vare vår goda kon-
takt med polisen.

Jag skulle uppskatta din återkopp-
ling på dessa tips!

Hans Erik Johnson
hanserik.j@telia.com

Först kom hemsidan, sedan Facebook och nu sms
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Kaffesump från jobbet
blir frisk doftande mull
i vår trädgårds hjärta står Mullbanken, 
där vi tillverkar finjord. Riktig mull, som 
är svart, fuktig och friskt doftande. En 
process som tar lite tid, men är väl värd 
mödan.

Mullbanken; komposten som vi 
har, är en råttsäker varmkompost i 
trä med två inre fack, isolerad med 
skumplast och ett tättslutande lock.

Först fyller vi på första facket. Star-
tar upp med lite kvistar och luftigt 
material, trädgårdsavfall och matres-
ter av grönt. Äggkartonger går bra, 
däremot inte kött fisk eller fett. 

Sedan flera år tillbaka tar jag hand 
om jobbets kaffesump. Restproduk-
ten efter 40 personers dagliga kaf-
fedrickande är ett alldeles utmärkt 
tillskott till mullbanken. 

De viktiga maskarna

De som gör det verkliga jobbet i vår 
kompost är herrgårdsmaskarna. 
Röda, smala och skiljer de sig från de 
lite fetare och gråare daggmaskarna. 
En och annan gråsugga hittar man 
också bland arbetsstyrkan.

I gamla Egypten var masken helig, 
de kallades för jorden inälvor och an-
sågs mycket viktiga.

Komposten ska hållas fuktig men 
inte blöt. Den mår bra att man rör om 
då och då och får nytt material. Ett 
tecken på att komposten är för torr, 
är myror. När de etablerar sig är det 
dags för vattning. Du vet att kompos-
ten är i arbete om du sticker ner han-
den ovanför komposten och känner 
påtaglig värme. 

Många positiva effekter

Det tar ca fyra månader att få färdig 
mull. Mullen har många positiva ef-
fekter, då den ökar jordens förmåga 
att hålla fukt och luft, vilket i sin tur 
underlättar utvecklingen av växter-
nas rötter. Mull är utmärkt att blanda 
upp vanlig jord med eller för att ge 
gräsmattan extra näring. Vi använder 

mull i maj månad för att ge våra ro-
sor extra näring innan växtsäsongen 
börjar.

Genom egen kompostering mins-
kar du ditt avfall och får egen fin jord. 

Boktips

Är du intresserad 
av jord, vill jag 
varmt rekom-
mendera boken 
Gödsel av Tina 
Råman – som 
bland annat 
handlar om jor-
den och dess förutsättningar.

Text och foto: Elisabet Engdahl-Linder 

Den svarta väldoftande mullen. Trädgårdens godis.

Mullbanken med lock och två inre fack. 

Början till kompost.

Rosor som fått mull ...

Maskar sköter kretsloppet i jorden.

Din lokala mäklare på Ängby Torg
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. 

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

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

Välj en trygg och  
erfaren mäklarbyrå

sept 2016 - N. Ängby Trädgårdsstad - 89x262.indd   1 2016-08-24   16:29:28

Tillhör du dem som tycker 
det är svårt att förvara me-
tall, plast, pappersförpack-
ningar och tidningar innan de 
slutligen kommer till återvin-
ningsstationen? 

Jag har ett tips till dig. Ta 
en vanlig dynlåda. Man kan 
välja de billigaste i plast för 
några hundralappar eller en 
lite snyggare i trä. Jag har 

både och. I dessa sätter man 
ett antal stora plastkassar 
med en tidning i botten. En 
för varje sort, papper, plast, 
pant och tidningar. Små på-
sar för metall och batterier. 

Genom detta behöver vi 
inte ha skräp inomhus och 
besöken på återvinningstatio-
nen är inte så frekventa. 

Elisabet Engdahl-Linder

Mellanstation för sopsortering

Har du äpplen över?
Under Trädgårdsstads- 
föreningens jubileumsfest 
söndagen den 25 septem-
ber i Björklunds hage tar vi 
gärna emot äpplen till vår 
egen Ängbyglögg. Läs mer 
om äppelsöndagen och  
jubileumsfesten på sid. 3.

Ängbyloppet i Björkan
Lördagen den 10 september klockan 11-16 kan barnen 
springa Ängbyloppet i Björklunds hage. Första start är 13 00. 
Anmälningsavgiften 50 kr/barn betalas när nummerlappen 
hämtas. Anmälan senast 7 september till Carola Bengtsson: 
carola.my@hotmail.com 070-733 58 42. 
Nummerlapparna hämtas i Björklunds hage 8 september kl 
15-18 och 9 september kl 15-17.
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Levererar till både slott och koja

Våra häckar – en del av 
Norra Ängbys identitet
Att det på senare tid blivit fler staket disku-
teras flitigt Ängbybor emellan. inte för att 
man avundas deras innehavare för att de 
slipper klippa häcken, utan för att staketen 
förfular gatubilden. 

Eftersom häckar var föreskrivna när 
Norra Ängby byggdes har de enhetliga 
gaturum som därmed skapats bidragit 
till att vår stadsdel utsetts som riksin-
tresse. 

Det finns kanske köpare av våra f.d. 
småstugor som tycker att de är i sin 
fulla rätt att göra vad de vill med hus 
och trädgård när de betalat det dubbla 
för fastigheten jämfört med om de köpt 
motsvarande i en vanlig villaförort. 
Men då glömmer de att det är just ga-
turummen med sina häckar och fasa-
dernas enhetliga färgsättning som ger 
Norra Ängby det som mäklarna mark-
nadsför som bullerbykänsla och det 
som gör att det är så stor efterfrågan på 
våra fastigheter. Varje billigt Bauhaus-
staket och varje smaklöst färgsatt hus 
förtar en del av denna vår stadsdels 
särart. Och skadan är inte mindre om 
häcken ersätts av ett vitt staket i New 
England-stil eller en ursvensk gärdes-
gård. Häck ska det vara!

Beskära häcken

Häckar kräver underhåll. Den årliga 
beskärningen tar inte lång tid om den 
görs på vårvintern. (Jag utgår här bara 
från våra vanligaste buskar, hagtorn 
och liguster.) Man försöker hålla sam-
ma form år efter år, men till sist kon-
staterar man att häcken svällt i alla fall 

och blivit svårhanterlig – och värre, 
riskerar att bli ett trafikhinder. Då är 
det dags att föryngra.

Det är otroligt hur livskraftiga våra 
gamla buskar är. De kan nästan alltid 
kapas ner nära marken så att de kan 
bilda nya, livskraftiga skott året efter. 
Om man vid detta tillfälle också tar 
bort ogräs och gödslar jorden under-
lättas detta ytterligare. Första året 
därefter får man acceptera ett sämre 
utseende, men redan efter ytterligare 
en tid kan man sätta igång och forma 
häcken. Om det visar sig att en ensta-

ka buske inte klarat sig gräver man 
upp den och planterar en ersättare i 
en djup grop fyllt med ny, välgödslad 
jord.

Trafikhinder

Som nämnt kan häckar, om de van-
sköts, bli ett trafikhinder med risk för 
olyckor. Därför beskriver staden i en 
särskilt folder vad som gäller. (stock-
holm.se/hackar) Där går bl.a. att lä-
sa: ”Enligt Plan- och bygglagen måste 
du hålla din tomt i vårdat skick för att 
den inte ska bli ett hinder för trafiken 
och för att minska risken för olyckor. 
Om någon råkar ut för en olycka på 
grund av att du inte klippt din träd-
gårdshäck, kan du som fastighetsä-
gare bli skadeståndsskyldig.” Hur 
detta ska ske är utförligt beskriven 
och illustrerad. Hur staden agerar vid 
eftersatt underhåll beskrivs också: ” 
Om vi får in en anmälan om växterna 
på din tomt skickar vi ett brev till dig 
där vi uppmanar dig att klippa dem 
inom tre veckor. Har du inte klippt 
växterna efter tre veckor kan vår 
entreprenör komma att göra det.” 
Att detta förmodligen blir dyrare än 
om någon från t.ex. Veteranpoolen 
skulle göra det behöver kanske inte 
påpekas.

Vårda dem ömt!

Våra häckar är en värdefull del av vår 
boendemiljö. Därför ska vi vara rädda 
om dem – och vårda dem ömt!

Text och foto: Christian Schlumpf

i detta utdraget från Fastighetskontorets cirkulärskrivelse 1933 kan man se att tomterna i 
Stora Ängby (Norra Ängby) ska ha häck mot gatan. i samma skrivelse fastslås också att det 
är fastighetsägarnas skyldighet att ”anordna och underhålla häcken”. 

På www. stockholm.se/hackar kan man 
bland annat läsa om reglerna för hur höga 
häckar får vara vid utfarter. 

 En oklippt häck tvingar gående med barnvagn ut på körbanan.

brommakalle Fönsterrenovering

Fönsterrenovering
Vi gör trärent och bygger 
upp fönstret som om det var 
nytillverkat. Dessutom kan du 
byta glas för energibesparing 
och bullerdämpning.

brommakalle  
kan allt om fönster

ROT-avdrag
Vi kör hem vår verkstads-
vagn till er för att ni ska 
kunna utnyttja ROT-avdraget 
enligt lagen. Där skiljer sig 
bromma kalle från alla andra.

Chansa inte!

Snickerier
Vi gör mindre snickerier,  
som tidstypiska fönsterbrä-
dor, dörrposter, fönsterfoder, 
skåp och renoverar trä-
möbler. 
Du kanske saknar mygg-/
insekts-fönster?

Nya fönster
Vi nytillverkar fönster och 
dörrar enligt 30-talsritningar. 
Ring till oss om du ska du 
bygga ut och vill ha samma 
fönster som i övriga huset.  
brommakalle bevarar 
Bromma i 10-20-30-talet!

brommakalle AB 08 - 25 90 90 fb:brommakalle ab Abrahamsbergsvägen 27, Bromma
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Kvällspromenad i högsommartid
En kväll i mitten av juli tog vi en kvälls-
promenad runt Kyrksjön. Det var en varm 
och skön kväll och inte mycket människor 
i rörelse. 

Vid första bryggan såg vi fåglarnas 
kull nummer två. Att våren och som-
maren har varit torr kunde vi konsta-
tera på vattennivån vid spängerna. 
Inga läskiga sniglar. Den träskliknan-
de miljön med de höga träden som 

strävar mot skyn i kamp om solljuset 
är magisk. 

När vi kom till norra bryggan var 
det tomt på badare. Klockan var åtta 
på kvällen. Lugnet, värmen och ljuset 
var som balsam. Men var är alla ung-
domar?

Lyckligt lottade!

Vi fortsatte vår vandring medsols 
sjön. Då mötte vi ungdomarna på väg 

till badet. Middagen var troligen av-
slutad. 

Vi är lyckligt lottade som har ett 
naturreservat runt hörnet. En resurs 
som utnyttjas av alla åldrar. Åldring-
ar i rullstol kan komma hit från Brom-
magården. I våras mötte vi två killar 
som tränade swim-run.

En promenad runt Kyrksjön ångrar 
man inte.

Text och foto: Thomas Fagerholm

Vid första bryggan såg vi fåglarnas kull nummer två.Våren och sommaren har varit torr .

Lugnet, värmen och ljuset var som balsam.
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– Vilken midsommarfest det blev i Björkan. Jag tror aldrig jag varit med om så mycket folk. Och då har 

jag besökt väldigt många där ända sedan 50-talet. Vi räknade till i alla fall sju dansringar runt stången. 

Häftigt! tycker Britt Ullestad         Foto: Rolf A Olsson

midsommarfest med rekordmånga gäster
Midsommarfesten i Björklunds hage lockade både barn och gamla – och trevligt nog också många ungdomar.

Kulturmiljögruppens Birgit Karlsson kom till 
midsommarfesten i fina Brommadräkten.

i fiket höll föreningens evenemangsfixare Carola Bengtsson 
ordning och hennes söner Kristoffer och Tobias hade bakat 
massor av goda jordgubbstårtor. 

Hoppsan! En planka hängde 
kvar så stången fick resas 
igen, utan smygpassagerare.

Nära dig finns en delikatessbod 
fylld av godsaker. Väldoftande ostar, 

salami, lufttorkad skinka, olivolja m.m.

 Vi skräddarsyr även uppskattade 
delikatesslådor. Till jubilaren, kollegan, 
fröken, farfar eller någon annan som

du tycker om.

Vi ses på Ängbytorg!

LILLA

DELIKATESS
BODEN

LILLA

DELIKATESS
BODEN

LILLA

DELIKATESS
BODEN

Ängby Torg 8 • 08-87 05 45

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

Välkommen till Lena!

Ängby
Salongen

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

Bergslagsvägen 270 – Islandstorget

Det blev en glad och välbesökt midsommarfest i Björklunds hage den 25 juni. Sjudubbla ringar runt stången och picknick i gräset.
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Hur har ni upplevt odlingssäsongen i Nor-
ra Ängby? Själv är jag mycket nöjd över 
resultatet. Våren och försommaren var 
torr, varm och solig. Sen har det bara fort-
satt i samma stil. Jag fokuserar på några 
få sorter förutom alla frukter och bär som 
fanns i trädgården när vi flyttade in för 35 
år sedan. 

Basilikan blev som vanligt utsökt. 
Den odlas med fördel inomhus i 
söderfönster. Det går åt mycket vat-
ten och den tål värme men inte kyla 
och drag. Nästan all skörd blir till 
pesto. Jag skördar ca 3 gånger innan 
midsommar. Då klipper jag bara ner 
plantorna som sedan förgrenar sig 
och växter vidare.

Riklig tomatskörd

Tomaterna sådde jag redan i januari. 
Det var en chansning men jag har 
växthus med ett innertält där jag 
förvarar pelargonkrukor. Jag kunde 
sätta ut plantor i innertältet redan i 
början av mars och därmed undvika 
långa gängliga plantor som är svåra 
att hantera. De flesta plantorna, 
drygt 20 stycken, står nu mot en sö-
dervägg och ger en riklig skörd. De 
första tomaterna mognade redan i 
början av juli.

Odlingssäsongen 2016 en succé

Jag köpte en melonplanta på prov i 
våras. Resultatet blev en melon! Men 
den smakade utsökt. 

Fokus på chili

Nästa år blir det fokus på chili. Jag 
har de senaste åren sått några plantor 
som gett hyfsad avkastning. Intres-
set väcktes ordentligt när jag besökte 
Holy Smoke BBQ nära Höganäs. Där 
finns en chiliodling som inte går av 
för hackor. Jag kom över några fruk-
ter och torkar dem nu så att jag kan ta 
hand om fröna. Ett problem är dock 

att fastställa vilken sort är vilken. 

Vinterns utmaning

Det finns många chilisorter visade 
det sig när jag surfade runt på nätet. 
Jag fick också lära mig att chiliplan-
torna kan övervintra. Så det blir vin-
terns utmaning.

Text och Foto: Thomas Fagerholm

De första tomaterna mognade redan i början av juli.

Melonen smakade utsökt.

i slutet av juni följde jag med PEAB till sex 
fornlämningar i Bromma varav tre i Norra 
Ängby. Avsikten var att visa vilken forn-
minnesvård som behövde utföras. i mitten 
av augusti har jag åter besökt alla platser. 

I Norra Ängby kom jag till det stora 
gravfältet intill Runsavägen. Här har 
två högar i den västliga delen rensats 
för sly men tyvärr inte de smärre hö-
gar som finns mellan Ryssmuren och 
de vårdade gravarna. Det ser dock ut 
som om två högar som ligger på eller 
nära tomtgränsen till villor har vår-
dats till hälften. Är det villaägarna 
som själva tagit hand om detta? I så 
fall mycket bra!

På den del av gravfältet som ligger 
på höjden öster om Ryssmuren har 
tre gravar rensats från växtlighet. 
Däremot har inte de östligaste gra-
varna vårdats. Kanske det kommer 
att ske eller också har beslut fattats 
att endast punktvis ta bort växtlighet 
från järnåldersgravarna.

Platåhusområdet fint vårdat

Däremot är platåhusområdet fint 
vårdat! Här frågade jag mig om kan-
ske närboende hjälpt till för det står 
en maskingräsklippare nära skylten. 
Inte bara platåhushöjden utan även 
den stora stensättningen väster om 
platåhusgrunden har befriats från 
växtlighet. Dessutom är Brommas 
äldsta husterrass (400-talet) väster 
om stensättningen helt röjd från 
växtlighet och syns nu förträffligt! 

Beträffande platåhuset upptäckte 
jag något som tidigare inte var känt. 
Tidigare har jag observerat vad som 
kan vara en ingång på den norra 
långsidan. Här syns nu i marken ste-
nar som täcker en yta om 1,5 x 1,5 m 
intill terrassen. Där kan ha varit en 
ingång. Den befinner sig inte mitt på 
långsidan men närmare den västra 
”gaveln”. 

Jag gick utefter den södra långsi-
dan och där finns ett stort stenblock 
inte långt från den östra ”gaveln”. 
Till min förvåning upptäckte jag en 

Norra Ängbys fornminnen
har vårdats i sommar!

halvcirkelformad kantkedja ca två 
meter från terrassen. Kantkedjan kan 
vara en dryg meter lång. Kan detta ha 
varit den södra ingången? Utan när-
mare undersökning är det svårt dra 
slutsatser men det är en spännande 
upptäckt!

Punktvis röjt

Komötet är också punktvis röjt. Här 
har två gravar nära skylten befriats 
från växtlighet bland annat den 
största högen i området. Dock finns 
ytterligare tre högar öster om den 
röjda men de är kraftigt beväxta 
med sly. Norr om dessa ligger en av 
Brommas tre s.k. treuddar (tresidiga 
gravar med insvängda sidor). Den 
graven är snyggt framtagen och kan 
nu ses medan den andra treudden i 
nordöst inte syns om man inte vet var 
den finns.

Stadsdelsförvaltningen har också 
låtit röja Björklundsgravfältet vid 
Bällstavägen. Den fornlämningen 
ingår i den årliga skötselplanen och 
vårdas varje år.

Text och foto: Nils Ringstedt

Husgrundsterrassen från äldre järnålder 
i Karsvik

Högen på Komötet

Den upptäckta ingången i söder till platåhuset med en halvcirkelformad stenrad.
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Förundersökningen om
mordbrand är nedlagd
Utredningen av branden på förskolan 
Snäckan i Norra Ängby den 5 juni är ned-
lagd. Polis har förhört vittnen, exempelvis 
boende i närheten samt personer som be-
funnit sig i närheten av branden när polis 
kom till plats. Man har också haft tekniker 
på plats som har gjort en brandorsaksun-
dersökning.

 – Vi lägger ner förundersökningen för 
att vidtagna åtgärderna inte har lett till att 
någon kan misstänkas för brottet. Ytterli-
gare utredning kan inte antas ändra på det, 
meddelar polisen

i mer än 35 år har ett gäng badare från 
Norra Ängby och Bromma kyrka strålat 
samman vid badbryggan i Kyrksjön för 
gemensamma mogondopp. i mitten av juli i 
somras kände de att något måste göras åt 
nedskräpningen vid badbryggan.

– Jag köpte en gummibåt så att vi 
kunde plocka upp allt skräp som 
kastats i från bryggan, berättar Inger 
Larsson i Bromma Kyrka Eneby vil-
laförening.

Ulf Skolling rodde båten in i vassen 
och plockade upp gamla bollar, plast-
flaskor, burkar och annat skräp. Arne 
Wennberg simmade in i vassen och 
rensade på andra sidan bryggan.

Morgonbadarna har under åren 
upplevt hur nedskräpningen har 
ökat, speciellt under helgerna då 
många ungdomar vistas på bryggan 
på kvällarna. Och ännu tråkigare är 
när man eldat på bryggan.

text och foto: Rolf A Olsson

 

morgonbadarna städade i vassen
Ulf Skolling skickar upp en del av det upplockade skräpet till morgonbadarna på bryggan och Arne Wennberg rensar i vassen. 

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
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”Jag tycker att det känns 
som David & Goliat ... 
Länsstyrelsen fattade ett 

beslut som den 22 april meddelades 
oss som överklagat. Länsstyrelsens 
beslut står fast. 

Men min man och jag överklagade 
faktiskt även det beslutet och fick den 
27 maj det innehållsrika svaret att 
”Vad klagandena anför föranleder 
inte något annat ställningstagande 
från Länsstyrelsens sida.” 

Kort och konkret ...

i vår överklagan har vi bland annat 
hänvisat till de boendes intressen 
med en park som idag används frek-
vent och flitigt av alla boende kring 
ängen och behovet av det. Norra 
Ängby är en av få egnahemsmiljöer i 
Stockholm som är av riksintresse för 
kulturmiljövård vilket bland annat 
innebär att parkytor inte får bebyg-
gas. De få gröna gräsytor och dungar 
av buskar och träd som fortfarande 
finns måste bevaras för att staden 
ska kunna andas, luften renas och 
regnvatten tas upp av ytor som inte är 
bebyggda

Christian Schlumpf skriver bra i Norra 
Ängby Tidning nr 2 om det ifråga-
satta riksintresset och en medlem i 

Britt Ullestad och hennes man bor nära ängen vid Långskeppet som ska bebyggas med 

fyra långa och höga hus. Britt och hennes man har utan framgång överklagat planerna. 

Här är Britts lägesrapport och funderingar kring det ”tillfälliga bygglovet”: 

”Varför behöver inte kommunen
följa byggreglerna för Norra Ängby?”

bostadsrättsföreningen Harsprånget 
(Vattenfall) skrev ett jättebra inlägg 
i Vällingby Tidning nr 21 den 28/5. 
Om bl a ”Byggförbud råder, trots det-
ta har Svenska Bostäder fått tillfälligt 
bygglov i fem år. Detta betyder att 
efter bygglovstidens slut ska husen 
enligt lagen tas bort och området ska 
bli park igen, där ägaren har ansvar. 
En olönsam och mycket kostsam his-
toria.” 

Ängen tillhör ju faktiskt Norra Ängby. 
Det har man verkligen lyckats glöm-
ma eller förtränga. För oss som bor i 
Norra Ängby är det oerhört viktigt att 
vi följer de paragrafer och regler som 
finns när det gäller färg, form och ny- 
och ombyggnation. Varför gäller inte 
det även kommunen kan man fråga 

sig. Även om det nu är ett så kallat 
tidsbegränsat bygglov. (F-n trot för-
resten ...)

Den ritning som presenteras av hur de 
fyra stora (höga och långa) husen 
ser ut och ska vara placerade är inte 
kul. Ett hus på sex våningar och de 
övriga åtta. Det stämmer inte särskilt 
väl överens med hur Norra Ängby ser 
ut i övrigt. Hela ängen blir förstörd 
och den yta som blir kvar blir väldigt 
skuggig. Och hur det blir med trafi-
ken, parkering etc vill man inte ens 
tänka på.

”Göteborg kan komma att tvingas riva 
nybyggda studentbostäder, efter en 
dom i mark- och miljödomstolen”, 
skriver Svenska Dagbladet.

Staden får bakläxa av domstolen 
sedan 360 bostäder uppförts med 
så kallade temporära bygglov, men 
där två rättsinstanser i rad ansett att 
markarbetena varit för omfattande 
för att bostäderna ska kallas tempo-
rära. Domen kan också ge svallvågor 
i övriga Sverige, där andra s k mo-
dellbostäder uppförts på liknande 
sätt.”

Till sist: Nu är det ju så att vi inte prin-
cipiellt är emot nya studentbostäder. 
Tvärt om, visst behövs det. Men att 

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

Britt Ullestad

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

tränga in dom och förtäta på det här 
sättet, nej! Det finns hur mycket mark 
som helst lite utanför staden som läm-
par sig mycket väl och som definitivt 

inte behöver vara temporära. Varför 
inte satsa på det istället, frågar man 
sig.

Detta var min lägesrapport, som 

förresten kanske inte är en lägesrap-
port eftersom beslutet verkar vara 
definitivt nu. Tyvärr!

Britt Ullestad

Ängen vid Långskeppet är en del av Norra Ängby. De fyra höga och långa hus som ska byggas här stämmer inte särskilt väl överens med hur 
Norra Ängby ser ut i övrigt, anser Britt Ullestad som bor nära ängen. Hon och hennes man har utan framgång överklagat bygglovet två gånger.
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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

Ta bilder till fototävlingen för 2017 års kalender. 

Första pris är 1000 kr i fotoutrustning och andra pris är 

ett minneskort för kamera. Din bild ska vara en högupplöst liggande 

bild och ha ett tydligt Ängbymotiv och även årstid. 

Bilder med människor har större chans att vinna. 

Skicka dina bilder till Thomas.fagerholm@telia.com

Fototävlingen!

Projektet med att identifiera och bearbeta 
Nils Åzelius gamla DiA- bilder 1939-1943 
från Norra Ängby har nu slutförts. Arbetet 
har beskrivits i mars- och juninumret i 
Norra Ängby Tidning. 

Bilderna från Ängby är förmodligen 
några av de första färgdiabilder som 
tagits i Sverige. Tekniken utvecklades 
1935/1936 av Kodak och Agfa. 

På sidan 9 i denna tidning finns två 
av Nils Åzelius bilder från krigsåren.

Stockholms stadsmuseum

För att bevara diabilderna till ef-
tervärlden besöktes Stockholms 
stadsmuseum som tacksamt tog emot 
diabilderna till förvaring i sitt arkiv. 
Stadsmuseet har egna bildmakare 
och visar gamla bilder från Stock-
holm på Stockholmskällan. Vi får se 
om Nils Åzelius Ängby bilder dyker 
upp där?

Bromma hembygdsförening

I början på juni överlämnade vi också 

projektet Nils Åzelius gamla bilder från Norra Ängby klart
de bearbetade fotografierna på ett 
USB-minne för att införlivas i Brom-
ma hembygdsförenings bildarkiv på 
Åkeshovs slott. 

Framtida forskning

Vår ambition var att arkivera grund-
materialet (diabilderna) där det hör 
hemma och kan bevaras för framtida 
forskning. Dessa två organisationer 
var de två lämpligaste och är lika 
viktiga kom vi fram till.

Vi tog också fram ett digitalt al-
bum där omslaget visas till höger.

Lars Edblad och Lars Brynielsson

Det var Ulriksdals slott
Åsa Nordström kunde identifiera 
de okända slottsliknande uthu-
sen som inte var från Ängby utan 
från stallet vid Ulriksdals slott där 
drottning Kristinas kröningsekipa-
ge från 1650 nu huserar. Därmed 
har de flesta bilderna identifierats. 
Tack för all hjälp vi har fått.
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Mellan Egilsvägen och Stolpevägen går 
Badelundavägen. i tidigare artiklar har jag 
skildrat vad som döljer sig bakom namnen 
till de förra vägarna. Nu är det Badelunda-
vägens tur. 

I Västmanland sträcker sig Ba-
delundaåsen genom landskapet i 
närheten av Västerås. Åsen går från 
Nyköpingstrakten ända till Siljan i 
Dalarna. Vid denna ås finns några av 
Sveriges märkligaste och mest monu-
mentala fornlämningar. Åsen tillkom 
vid istidens slut. Isvatten bildade en 
flod under isen. Stenar och löst grus 
bildade avlagringar som till slut med-
förde att en ås tillkom. Åsen är un-
gefär 400 km lång. Badelunda ligger 
nästan mitt i denna sträckning.

Den imopnerande högen

Jag tänker närmast på den monu-
mentala Anundshögen och de två 
stora skeppssättningar som finns i 
ett gravfält med ett 20-tal högar och 
stensättningar (gravar) samt dessut-
om tre skeppssättningar. Anundshö-
gen ligger vid östra sidan av Badelun-
daåsen. Högen nämns redan under 
senare delen av 1300-talet då ting 
hölls på platsen. Kanske flera läsare 
har varit vid högen och sett hur impo-

Vad döljer sig bakom badelunda i Badelundavägen ?

nerande den är – 60 m i diameter och 
12 m hög. Precis öster om högen lig-
ger på rad de stora skeppssättningar-
na som är 54 respektive 51 m långa. 
De har 26 respektive 24 resta stenar. 

Dessa ökar i höjd mot stävarna.
Ytterligare ett intressant forn-

minne finns på platsen. Det är en hög 
och smal runsten. Texten på stenen 
lyder: ”Folkvid reste alla dessa stenar 
efter Heden, sin son, Anunds broder. 
Vred högg runorna”. Av intresse är 
att från runstenen och i nordöstlig 
riktning mot ett vadställe står en 
lång rad resta stenar. Vi får anta att 
dessa åsyftas i runtexten. Troligen är 
runstenen och stenraden från början 
av 1000-talet. Gravfältet anses höra 
till yngre järnålder (550 – 1050 e Kr). 
Det kan vara äldre eftersom det lig-
ger över 20 m över havet. 

400 gravar

Gravområdet restaurerat. Många ste-
nar i fyra av skeppssättningarna var 
kullfallna och har rests. Hela områ-
det är mycket rikt på fornlämningar. 
Ungefär 400 gravar finns längs ett 
3 km långt avsnitt på åsen. De är 
fördelade på 15 gravfält. Det finns 
en hällkista från yngre stenålder och 

gravar, boplatser och skålgropar från 
bronsåldern. En storhög finns utöver 
Anundshögen. Storhögen heter Gry-
tahögen. Båtgravar och två labyrinter 
finns dessutom i socknen som har 
medeltida ursprung. På Tuna gravfält 
har viktiga arkeologiska fynd gjorts. 
Här har en gång förekommit kult av 
Freja. I en kvinnograv har påträffats 
det enskilt största fyndet av forntida 
guldföremål – Tunaskatten.

På Badelundaåsen har också gått 
en urgammal väg. Vid Brunnbäck, sö-
der om Avesta, möter åsen Dalälven. 
Åsen och älven har varit de viktigaste 
färdvägarna upp till övre Dalarna. 
Ett slag ägde rum den 29 mars 1520. 
Svenskarna besegrades av danskarna 
i slaget vid Badelundaåsen. Dock 
erövrade Gustav Vasa Västerås ett år 
senare i april 1521 i ett slag vid åsen.

Vid Bromma flygplats

Det finns och har funnits skepps-
formade stensättningar i Bromma. 
Några har grävts bort i samband med 
utgrävningar. Läsare som vill se den 
enligt min erfarenhet enda beva-
rade skeppsformade stensättningen 
i Bromma får bege sig till området 
intill Bromma flygplats flygledartorn, 
strax väster om flygets parkerings-
plats ovanför Bromma Blocks. Här 
finns rester av ett gravfält (RAÄ 89) 
som allvarligt skadades i samband 
med byggandet i området. Vad som 
finns kvar är bl a skeppssättningen 12 
x 3 m och 0,2 m hög. Den är kraftigt 
övertorvad. En kullfallen stävsten 
finns. Den är 1,2 x 04 - 0,9 m. 

Sammanlagt skall det finnas kvar 

Badelundavägen har fått sitt namn efter Badelundaåsen som går från Nyköpingstrakten ända 
till Siljan i Dalarna.

fem gravar som en gång hörde till 
Ranhammars gård. Marken är dock 
omrörd och påverkad av alla sentida 
aktiviteter. Platsen för den skepps-
formiga stensättningen är tydligt ut-
märkt med två stora skyltar på vilket 

står ”Fornminne” och som är försedda 
med fornminnesmärket, ett slags 
kringla. Det är enda platsen i Bromma 
där denna typ av fornminnesskylt 
finns.

text och foto: Nils Ringstedt

Gatunamn i Norra Ängby

  
 

Wretmans Bilservice AB 
 

 Bilreparationer och Service 
   originaldelar till alla märken 

 

       Jämtlandsgatan 139 Vällingby 
(OK Macken i Vällingby) 

                        08-377813                                     
                        

37528@okq8bilverkstad.se 

Lördagen den 17 september 2016 ar-
rangerar Mälarscouterna för 8:e året 
i rad den mycket uppskattade Ljus-
kvällen med ljuspår runt Kyrksjön kl 
19-21.

Ljusspåret är en stämningsfull upp-
levelse och har alltid varit en del av 
scouting. Scouter har alltid skapat 
ljuspår på möten, hajker och läger 
och den upplevelsen vill vi igen dela 
med oss av till alla i Norra Ängby och 
Bromma kyrka.

Längs ljuspåret av marschaller som 
slingrar sig medsols längs gångvägen 
runt Kyrksjön, skapar scouter och le-
dare ljusinstallationer med hjälp av 
ljus, marschaller, fotogenlyktor, led-

slingor och allt annat som lyser och 
ger stämning ihop med naturen.

Under tiden som det mörknar för-
ändras spåret så gå två varv om ni 
hinner. Vid kl 19, när det fortfarande 
är lite ljust, är naturen en stor del 
av upplevelsen. Efter hand som det 
mörknar dämpas ljuden i naturen och 
ljusen och skuggorna tar över och ska-
par en magisk upplevelse.

Vi vill förstås tacka Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening och Bromma 
Kyrkas Villaägarförening som lämnar 
oss ekonomiska bidrag till ljusinköp.

Mälarscouterna

Ljuskvällen vid Kyrksjön



Norra Ängby trädgårdsstadsförening Norra Ängby trädgårdsstadsförening

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

av våra handlare i närheten.

Ombyggnad/tillbyggnad/stambyten
Engqvist Bygg AB
www.engqvistbygg.se  
Ingentingsgatan 6, 171 71 Solna
070-529 35 22

Badrumsrenoveringar, till- & ombyggnad! 
Tommy Berggren Bygg AB 
www.tbbygg.se 
Box 1053, 171 21 Solna 
Tel 0708-37 14 76

 
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 2016 kan gå till Fjelkners Fastighetsmäk-
leri på Ängby Torg och få årsmedlemsdekal 
klistrat på ditt kort. Då gäller det för medlems-
rabatter och övriga förmåner enligt följande 
lista. 

2016 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

Norra Ängby trädgårdsstadsförening
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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: 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 kulturmiljogruppen@norra-angby.se 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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Följ oss på hemsidan

www.norra-angby.se
och prenumerera på nyhetsbrevet 



Norra Ängby trädgårdsstadsförening

 

Vi på SVenSk FaStighetSFörmedling i Bromma är mycket glada över att få hälsa vår  
nyanställde fastighetsmäklare, Marcus Lindgren, välkommen till oss. Marcus bor med sin familj  

i Bromma, är 48 år gammal och har utövat sitt yrke i dryga 25 år. Med sin långa erfarenhet  
av att göra affärer har han en gedigen kunskap och trygghet som fastighetsmäklare.

Vill du att han hjälper dig med din försäljning eller värderar din bostad?  
Kontakta Marcus redan idag för ett första möte. Du når honom på tel 070 241 35 30,  

598 222 00 eller marcus.lindgren@svenskfast.se 

Vi är övertygade om att du kommer att bli nöjd. 

Välkommen marcus!

Bromma  |  DrottninghoLMsVägen 334  |  teL 08 598 222 00  |  sVensKfast.se/BroMMa
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Program
Parklekens dag med Ängbyloppet
Lördag 10 september kl 11-16
Björklunds hage 
Anmälan senast 7 september.  
Mer information på sidan 13.

Ljuskväll vid Kyrksjön 
Lördag 17 september kl 19–21
Mer information på sidan 29.

Second-handförsäljning
Lördag-söndag 24-25 september 
Stefanskolan Tegnebyvägen 30-32.  
Försäljning av barn och vuxenkläder, skor,  
leksaker och spel.

Julmarknad
Söndag 27 november kl 12-16

Björklunds hage

Följ oss på hemsidan

www.norra-angby.se
och prenumerera på nyhetsbrevet 

Äppelsöndag och 85-årsfest!
Söndag 25 september kl 12-16
Björklunds hage

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening fyller 85 år och 
det firar vi i samband med den traditionella äppelsön-
dagen i Björklunds hage. En fest för både unga och 

gamla. Mer information på sidan 3.


