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Tack för alla fina bilder!
Bilderna till den årliga Norra Ängby-kalendern är
utvalda och som vanligt slås man av vilket fantastiskt
område vi bor i. Tolv fina bilder får plats i kalendern.
Juryn har gjort utmärkta val men har en svår uppgift
att välja när så många andra fina bilder inte får plats.
Ett stort tack till alla er som skickar in bilder till fototävlingen. Ni medverkar till att dokumentera dagens
Norra Ängby.
Vår boendeförening fyller 85 år och jubileumsfirandet i Björklunds hage kändes som en glad fest för alla
åldrar. Att medverka till att vi som bor i Norra Ängby
känner gemenskap är en av Trädgårdsstadsföreningens uppgifter. En lika
Alla inser hur
viktig uppgift är att bevaka
som berör vårt
jobbigt det skulle byggplaner
område. Det segdragna
vara att aldrig få ärendet med radhusen på
Bureusvägen verkar närma
lugn och ro sena sig ett genomförande.
kvällar och nätter. Byggnadsnämnden har
gett klartecken till att riva
tvättstugan. Inför nämndens senaste möte skickade
Trädgårdsstadsföreningen ett brev till varje ledamot i
stadsbyggnadsnämnden för att uppmärksamma dem
på de synpunkter vi har på radhusens utformning och
placering.
Familjer som bor på Brennervägen är kritiska mot
planerna på en skejtanläggning i Björklunds hage.
De har protesterat till stadsdelsnämnden och även
bett om Trädgårdsstadsföreningens stöd. Självklart
ger föreningens styrelse stöd till medlemmarna. Alla
inser hur jobbigt det skulle vara att aldrig få lugn och
ro sena kvällar och nätter. Samtidigt vet vi att det
också finns medlemmar som önskar ett ställe där ungdomar kan vistas, kanske en fritidsgård med ledare?
Att vara negativ till en bullrig skejtpark innebär inte
att vi också säger nej till tanken på en stimulerande
ungdomsverksamhet så att vilsna ungdomsgäng inte
hänger på skolgårdar på kvällarna och vandaliserar
och eldar vid barnens förskolor.
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global bank nära dig
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Kritik mot planer på
skejtpark i Björkan
Familjer som bor på Brennervägen är
kritiska mot planerna på en skejtpark i
Björklunds hage. De har förklarat sin oro
för Bromma stadsdelsförvaltning.

En anläggning så nära deras hem kan
bli mycket störande, dels av ljudet
från rullbrädorna på asfalten och
över betonghindren och dels av att
många ungdomar kan lockas till Björkan även sena kvällar.
Skejtparken är tänkt att ligga på
asfaltsytan innanför det höga staketet vilket är mycket nära husen på
Brennervägen. Anläggningen ska ha
flera fasta betonghinder och även om
det är tänkt som en nybörjaranläggning tror de boende att det kommer
att locka även äldre ungdomar, även
sådana som bor på andra platser än i
Norra Ängby. De får ett ställe att vistas på även sena kvällar.
Inte informerat

Stadsdelsnämnden har inte informerat de boende om planerna. De
fick veta vad som är på gång genom
en liten notis i Bromma Tidning där
det framkom att skejtföreningen Sub
surfers Västerort samlat in åsikter
från ungdomar i Bromma om hur en

ny skejtpark i Björklunds hage kan
se ut. Detta har resulterat i fem olika
förslag. Förslagen har lämnats till
Bromma stadsdelsförvaltning och
parkingenjör Åsa Otterklint uttalar
sig positivt om planerna på en skejtpark i Björklunds hage.
De boende på Brennervägen har
kontaktat Bromma stadsdelsförvaltning för att diskutera sin oro inför
planerna på en skejtpark och uppfattar att svaret de fick var att ”Detta är
en liten förändring som inte kräver
information eller samråd med bo-

ende. Blir det störande får ni säga till
dem som stör. Hjälper inte det får ni
tillkalla polisen.”
De boende på Brennervägen är
missnöjda med det svaret och att
stadsdelsförvaltningen inte hade någon uppfattning om de närboendes
rätt till vila och avkoppling i sina
trädgårdar eller möjligheten att sova
med öppet fönster på sommaren.
– Vi känner oss utelämnade att bli
hänvisade att själva säga till ungdomar om det blir problem med den
planerade skejtparken. Tyvärr finns
det exempel nyligen på när vuxna har
sagt ifrån till ungdomar i andra delar
av Norra Ängby och fått sitt hus och
eller sin trädgård vandaliserad efter
det. Att hänvisa oss till ordningsmakten är ett slöseri med resurser med
tanke på de allvarliga frågor som polisen har att arbeta med.
Samrådsmöte

Efter kritiken har Stadsdelsförvaltningen hörsammat de boendes önskemål om information och utlovat ett
samrådsmöte men datum för det mötet var ännu inte bestämt när detta
skrivs.
Rolf A Olsson

Den nya skejtparken är tänkt att placeras innanför stängslet i Björklunds hage. De boende på Brennervägen bor väldigt nära och protesterar
mot placeringen. Redan i dag finns några små flyttbara hinder och när barn kör över dem hörs det väl i sovrummen på övervåningen. En hel anläggning med fasta betonghinder blir svår att leva nära, befarar grannarna. Värst blir det nog varma sommarkvällar, då de boende vill sitta på
altanen och sova för öppna fönster.

Här är några av synpunkterna från de boende Brennervägen
• Skejtandet på befintlig yta är redan idag störande eftersom
det ”smäller och slår”.

• Risk att skejtande ungdomar har medhavd musikanläggning
och spelar hög musik.

• Ytan ligger alldeles för nära privata fastigheter. Husen är från
1930-talet och klassade som riksintresse. Ytterväggarna är 14
cm tjocka, fönstren har 2 mm tjocka glas. Tilläggsisolering och
isolerglas förvanskar miljön. Alla husen har sovrum mot planerad skejtpark

• Även yngre åldersgrupper har högt tonläge och skriker till
varandra.

• Avståndet till 4H:s hage med hästar är bara ca. fyra meter
• Risk att skejtandet kommer pågå alla tider på dygnet. Så är
det i Rålamshovsparkens skejtpark.
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• Risk att skejtpark lockar till sig oönskat klientel.
• Vid den tidigare ungdomsgården i Björklunds hage byggdes
en oisolerad barack bakom ladugården som musikstudio. Ungdomar hade fri tillgång, spelade hårdrock hela helgerna och
kvällarna med öppna dörrar. Det tog flera år innan den revs,
trots otaliga påstötningar från oss grannar.
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Skejtföreningen Sub surfers Västerort har samlat in åsikter från ungdomar i Bromma om hur de tycker att en ny skejtpark i Björklunds hage ska
se ut. Här är två av de fem förslag som föreningen presenterat på sin Facebook-sida.
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Norra Ängbys fem lekplatser
Två av dem prioriteras i kommunens kö för upprustning
I Norra Ängby finns fem lekplatser. Två av
dem, Björklunds hage och lekplatsen Halstret, har störst behov av upprustning. För
de tre övriga är behovet mindre.

Brommas alla 73 kommunala lekplatser har granskats. Med hjälp av en
konsultfirma har stadsdelsnämnden
låtit inventerat lekplatserna för att
bedöma dess lekvärde, tillgänglighet,
utrustning, vegetation, rumslighet,
klimat och skick. För 14 av lekplatserna i Bromma, varav två alltså i
Norra Ängby, krävs ”större åtgärder”.
De lekplatserna prioriteras när kommunen ska besluta om upprustningar
under de kommande åren.
I Norra Ängby är hehovet av upprustning störst i Björklunds hage och
på lekplatsen Halstret. Områdets
tre övriga lekplatser, Bältesspännet,
Pilspetsen och Flintsågen, bedöms ha
behov av ”mindre åtgärder”.

det råder viss brist på naturleksmöjligheter.
• Samtliga lekplatserna är i behov
av kontinuerligt underhåll.
• Brommas lekplatser brister med
några få undantag när det kommer
till anpassningar för personer med
funktionsnedsättningar.
• Belysningen är ofta bristfällig.
• Genom att skapa lekplatser som
är lockande även för vuxna finns en
större möjlighet att locka fler besökare.
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• Offentliga toaletter saknas.
• Barns vägar till och från lekplatsen skulle behöva säkras bättre.
Lekmiljöer bör skyddas

För att säkra alla ytor som används
för lek skulle lekmiljöerna i Bromma
behöva ett skydd. I likhet med naturområden som försvinner vid exploatering finns det annars stor risk att
många lekmiljöer också kommer att
försvinna.
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Rolf A Olsson

Tre olika kategorier

Konsulterna har också klassificerat
de olika lekplatserna i tre kategorier.
I Norra Ängby kallas Bältesspännet
för närlekplats. Halstret, Pilspetsen
och Flintsågen är områdeslekplatser
och Björklunds hage är en stadsdelslekplats.
I Stockholms stads parkprogram
beskrivs att barn har olika behov
beroende på deras ålder. Ungdomar
söker sig både till mötesplatser och
till platser med avskildhet och de kan
ta sig långt bort för att hitta det. Lågoch mellanstadiebarn söker sig till
vild natur, djurhållning och äventyr
och kan röra sig en bit bort. Småbarn
och förskolebarn leker främst nära
hemmet och på lekplatser eftersom
de är känsliga för trafikbarriärer.
Slutsatser av inventeringen

Konsulterna redovisar vissa allmänna slutsater av inventeringen:
• Brommas lekplatser har ett starkt
fokus på utrustningsbaserad lek och
6

1. Bältesspännet

2. Halstret

3. Björklunds hage

4. Pilspetsen

5. Flintsågen

Torgnyvägen
Närlekplats. Målgrupp: 0-12 år
Helhetsbedömning: Mindre åtgärder

Anundsvägen
Områdeslekplats, Målgrupp: 0-12 år
Helhetsbedömning: Större åtgärder

Beckombergavägen
Stadsdelslekplats, Målgrupp: 0-15 år
Helhetsbedömning: Större åtgärder

Vultejusvägen
Områdeslekplats. Målgrupp: 0-12 år
Helhetsbedömning: Mindre åtgärder

Egilsvägen
Områdeslekplats. Målgrupp: 0-12 år
Helhetsbedömning: Mindre åtgärder

Lekplatsen ligger på en slänt vid Norra
Ängbys nordligaste gräns mot Beckomberga. Relativt brant lutning. Hänsyn till
personer med funktionsnedsättningar
har inte tagits. Platsens redskap och
natur skapar goda förutsättningar för
sandlek, gunglek och naturlek.
1 bänk, 1 sandlåda, 2 enpersonsgungor. Ytmaterial, vegetation och utrustning är i gott skick. Det finns ingen
belysning.
Det går att förbättra övergången från
lek vid lekplatsen in till skogen genom
busk- och trädplanteringar ute i gräsytan och viss gallring inne i skogsdelen.
Gallrat material eller ytterligare stockar
och grenar kan lämnas kvar för att kunna användas till kojbyggen.

Läget är skyddat och har ingen direktkontakt med trafikerade gator. Gunglek, sandlek och klätterlek. Spontanlek på de omgivnade gräsytorna.
En gång- och cykelväg går genom parkområdet och leder till platsen. Platsen är
inte tillgänglighetsanpassad och saknar
belysning.
1 papperskorg, 3 bänkar, 1 picknickbord, 1 sandlåda, 6 enpersonsgungor, 2
fjädergungor, 1 volträcke, 1 multilekställning. De stora tallarna Intill lekplatsen är
viktiga att spara och nyplantering behövs.
Ytmaterial och utrustning är något slitna. Staketet har säkerhetslappats i överkanten. Lekplatsen behöver öppnas genom
att staketet tas bort så att hela platsen
kan utnyttjas.

Flera äldre byggnader av kulturhistorisk
betydelse ligger i området. 4H-gården sätter stor prägel på platsen.
Både entréer och gångstråk är otydliga.
Flera ytor är storskaliga med otydlig funktion. En förutsättning för att göra en renovering av platsen som helhet är att göra en
grundlig kulturhistorisk analys så att platsens historiska värden tas tillvara. Vissa
delar av lekplatsen styckar upp kulturmiljön, en alternativ placering av t.ex. skateboardrampen skulle kunde undvika detta.
Eftersom platsen redan delvis är bemannad och en målpunkt för hela Bromma
skulle en större satsning på formbar lek
vara lämplig, t.ex. en bemannad bygglekplats, odling eller en större vattenlek med
vatten och formbart material.

Lekplatsen ligger strax söder om Ängby
torg på baksidan av kvartersbebyggelsen.
Utrustningen ger möjligheter att gunga,
klättra och leka med sand. Buskagen på
och i anslutning till området ger goda förutsättningar för naturlek.
Tillgänglighet på platsen är delvis god
med en gummibeläggning runt lekställningen. Belysning finns inte.
1 papperskorg, 3 bänkar, 1 sandlåda,
1 kompisgunga, 3 fjädergungor, 1 karusell, 1 multilekställning, 1 lekhus
Vegetation och utrustning är i gott skick.
Gummibeläggningen ser lätt eftersatt ut.
Platsen är väl anpassad till sin omgivning
med naturligt växtmaterial och stenblock
som vandrar in på lekplatsen och leder ut
mot naturlek i närheten.

Lekplatsen ligger på en allmän yta mellan Egilsvägens två enkelriktade körfält.
Utrustningen är lämplig för gunglek, lek
i sand och klätterlek. Tillgängligheten är
god men inga speciella anpassningar har
gjorts. Två belysningsstolpar finns.
1 papperskorg, 2 bänkar, 1 sandlåda,
1 småbarnsgunga, 2 enpersonsgungor,
1 vippgunga, 1 snurrlek, 1 multilekställning. Ytmaterial, vegetation och utrustning
är i gott skick.
Platsen är inträngd mellan gatorna.
Samtidigt är det viktigt med en lekplats
söder om Beckombergavägen så att barnen i östra delen av Norra Ängby inte behöver korsa vägen. För att göra platsen
mer attraktiv kan den kompletteras med
ytterligare planteringar.
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Snart kommer förslaget
till föreningens nya stadgar
Föreningen aviserade vid årsmötet 2016
att styrelsen skulle se över föreningens
stadgar i sin helhet. Styrelsen har därför
tillsatt en arbetsgrupp bestående av AnnaKarin Ekholm, Sven Rygart och Thomas
Fagerholm för att ta fram ett förslag på nya
stadgar.

Arbetsgruppens förslag kommer att
publiceras på hemsidan senast den 31
december 2016, för påseende till alla
medlemmar. Slutgiltiga stadgeförslaget kommer sedan att läggas fram för
beslut på årsmötet i mars 2017.
Syftet med översynen av stadgarna
är att göra dem tidsenliga, dvs det är
en allmän översyn av alla paragrafer.
Det var flera år sedan en revision
gjordes.
Lättare att förstå

Vår avsikt är att utforma stadgarna
såsom stadgar för liknande ideella
föreningar brukar se ut, dels för att
göra dem mer lättbegripliga, dels för
att säkerställa att allt väsentligt kommer med. Det finns mycket material
att jämföra med på nätet.
Vi kommer förstås att i möjligaste
mån bibehålla delar och struktur
från befintliga stadgar. Detta för att
underlätta för läsare att jämföra med
befintliga stadgar. Dessa hittar du på
hemsidan (www.norra-angby.se) under Föreningen, Stadgar.
Accepterad remissinstans

Den revision som beslutades på årsmötet 2016 hade som syfte att stärka
föreningens möjligheter att bli en

§

Mars

28
Kallelse till årsmöte
i Norra Ängby
Trädgårdsstadsförening

accepterad remissinstans i exploaterings- och nybyggnadsärenden.
Den förändring som gjordes berörde
endast §2 i stadgarna. Tidigare var
det bara sakägare, dvs direkt berörda
närboende, som utgjorde den reella
remissinstansen. Vi har märkt under
året att föreningens yttranden börjar
beaktas av stadsbyggnadskontoret.
Norra Ängbys unika miljö som är Kmärkt och av riksintresse är väl värd
att bevara, eller hur?
Lämna synpunkter

Vi kommer att publicera de nya
stadgarna på hemsidan (www.norraangby.se) för påseende vid nyår. Dina
synpunkter på nya stadgarna är viktiga. Vi välkomnar dina synpunkter,
skriftligen, senast den 31 januari
2017, helst med epost till annakarinekholm@hotmail.com annars med
snigelpost adresserat till föreningens
ordförande. Om du inte har tillgång
till dator men vill ta del av förslaget
på nya stadgar föreslår vi att du kontaktar en granne eller någon i styrelsen för att få en papperskopia.
Anna-Karin Ekholm,
Thomas Fagerholm och Sven Rygart

Medlemmar i föreningen hälsas välkomna till årsmötet som äger rum
Tisdag 28 mars 2017, kl 19.
Plats: Tempus,
Beckombergavägen 3
Agenda till föreningens årsmöten
finns på vår hemsida – www.norraangby.se/foreningen/stadgar – se
paragraf 9.
Den proposition rörande stadgeändringar som styrelsen bereder (se artikel till vänster) kommer att göras
tillgänglig på hemsidan senast 31
december 2016.
Motioner från medlemmar ska vara
styrelsen tillhanda senast 31 januari
2017. Motionerna tillsammans med
styrelsens kommentarer kommer att
publiceras på hemsidan senast 14
februari 2017.
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för det gångna året
publiceras på hemsidan senast 28
februari 2017 samt i nästa nummer
av Norra Ängby Tidning som delas
ut första veckan i mars 2017.

Välkommen till Tandvårdsgruppen vid Ängby Torg
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Klartecken för rivning av tvättstugan
Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 september beslöts att projektet
på tvättstugetomten vid Bureusvägen ska
delas upp i två delar.

Ena delen handlar om rivning av den
grönklassade tvättstugan där rivningslov beviljades.
Nybyggnadsprojektet kommer
att behandlas i en separat del, där
det beslöts ”om anstånd med att avgöra bygglov för ett radhus om fem
stycken bostadsenheter på grund av
pågående detaljplanarbete”. ”Ärendet
ska avgöras så snart planarbetet avslutats.” I brev till Länsstyrelsen, med
kopia till Trädgårdsstadsföreningen,
meddelades att detta skulle ske vid
stadsbyggnadsnämndens möte den
24 november 2016.

Som ett sista försök att få gehör för
våra synpunkter har vi nu tillskrivit
nämndens ledamöter. Till brevet har
vi tillfogat ett utdrag ur Riksantikvarieämbetets motivering för Norra
Ängby som riksintresse. Detta för att
poängtera att vår kritik inte handlar

BROMMA

NORRA ÄNGBY TIDNING

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat rivningslov för tvättstugan på Bureusvägen. Nybyggnadsprojektet kommer att behandlas i en separat del.

Brev till alla ledamöter

Här jobbar två tandläkare, två tandsköterskor och en hygienist. Till oss är alla välkomna!
Vi tittar gärna på ditt barns tänder och är extra försiktiga med dig som är tandvårdsrädd!
Till vår hjälp har vi senaste utrustningen inom modern tandvård. Ring oss för kostnadsfri
konsultation eller besök oss på vår hemsida www.tandvardbromma.se
Tandvårdsgruppen Bromma AB
Stora Ängby Allé 1
Telefon 08 –37 12 00
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om arkitekturen, utan det som i RAÄs
beskrivning avser ”husens placering
utmed gatorna” samt ”planstrukturen
med gator, tomter, byggnaders placering och omgivande grönska”.

Nu, vid tidningens pressläggning,
vet vi att beslutet har skjutits på framtiden. Låt oss hoppas på det bästa!
Text och foto: Christian Schlumpf

Levererar till både slott och koja

LILLA
LILLA
DELIKATESS

Nu är det jul i boden!
Med massor av klapptips
och godsaker som hör julen till.

LILLA
B OD E N

Fantastisk Stilton, smakrik cheddar,
hemgjorda kolor mm, mm ...

B OD E N

Välkommen
Joséphine & Micke

DELIKATESS
B OD E N
DELIKATESS
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Norra Ängby 2017
Juryns motivering till årets vinnarbild: ”En actionbild (mycket ovanligt) med härlig sommarkänsla! Mycket bra utförd, både vad det gäller teknik
och komposition.” Juryn funderade en del på hur många omtagningar/hopp det blev ...

Norra Ängby 2017

Göran tog vinnarbilden
Årets vinnarfotograf är Göran Digné, en
fotograf i kommersiellt vardande skulle
man kunna säga. Göran har med två bilder i
Ängbykalendern; i juli och i augusti.

mardag i juli gick han ner till bryggan
och frågade ett antal barn och deras
föräldrar om han fick ta bilden.

Vinnarbilden, med barnen som hoppar i vattnet i Kyrksjön, har Göran
haft i sitt huvud länge. En varm som-

Barnen hoppade över hans huvud när
han låg på bryggan. Bilden blev som
Göran hade tänkt sig. Den är tagen

Spännande perspektiv

med fisheye, ett objektiv som ger ett
spännande perspektiv.
Augustibilden togs en sommarkväll, när han var ute med sin kamera. En man stod och tvättade sin
gräsklippare. Solen strålade i vattenkaskaden och Göran frågade om det
var okej att ta ett foto, och det var det.

Göran Digné tog bilden som kommer att pryda omslaget till Ängbykalendern 2017.

Göran fotograferar mycket, en dag
kan det kanske bli ett levebröd. Han
gör redan idag fotojobb vid sportevenemang, men arbetar till vardags
med stora IT-system. Den kompetensen kom Ängbyborna till del när han
var aktiv inom grannsamverkan och
medverkade till att arbetet kan bedrivas via mail och webb.
Cykling, datorer och foto

Göran Digné bor i ett grönt hus på
Bureusvägen. Han har bott där i mer

Sex års vinnare

Årets fotojury Anna Kagebeck,
Stefan Nilsson och Urban Brådhe
hade många fina bilder att välja
bland till 2017 års Ängbykalender.
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än 20 år. Trots snart utflugna barn,
kommer han att bo kvar så länge
ekonomin tillåter. Bäst med Norra
Ängby är lugnet, närheten till city och
möjligheten för honom att hysa olika
utrustningar för fritidsintressen som
cykling, datorer och foto. I källaren
finns både cykelverkstad, en fotostudio och en mängd datorer till olika
ändamål.

Ängbykalendern och fototävlingen
har engagerat Ängbybor sedan
2011
Vinnare 2011 Brigitta Alandh
Vinnare 2012 Sven Orvik
Vinnare 2013 Johan Berglund
Vinnare 2014 Solbritt Svensson
Vinnare 2015 Magnus Holmer
Vinnare 2016 Göran Digné
NR 4 december 2016

Elisabet Engdahl Linder

Spännande tips
till mobilfotografer
På TV finns en spännande och lärorik tävling
om hur man kan ta fina bilder med sin mobilkamera. Den norska serien har börjat sändas
på svensk TV. De första avsnitten finns på
www.svt.se/mobilfotograferna. Kan man inte
vänta så finns alla åtta avsnitten på norsk TV:
tv.nrk.no/serie/mobilfotografene.

Norra Ängby Tidning

Görans bästa fototips:

• Fota i gryning och skymning – den
så kallade blå timmen – så att du
fångar ljuset på platser i Norra Ängby
som du tycker om. Ställ väckarklockan och ge dig ut en morgon när ljuset
är det du tänkt.
• Lika lite som en lyxig spis gör en
bra kock, gör en avancerad kamera
dig till en bra fotograf. Det är hur du
planerar och komponerar dina bilder
som gör dig till en bra fotograf.

Se alla årets
vinnarbilder på
nästa uppslag
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Maj. Liten cyklist på maskrosäng. Foto: Ilze Johnston.

Juni. Midsommar i Björklunds hage. Foto: Christina Fagerholm.

Juli. Badhopp i Kyrksjön. Foto: Göran Digné.

Augusti. Gräsklippartvätt på Beckombergavägen. Foto: Göran Digné.

Håkan Södersved spelade dragspel på Trädgårdsstadsföreningens julmarknad i Björklunds hage den första advent och de som fått sina bilder
utvalda till Ängbykalendern prisades. Från vänster Ulf Linder, Magnus Holmer, Christina Fagerholm, Göran Digné, Christina Kullenberg och Carl
Kettisen. Fyra pristagare, Pia Georgzen, Mikael Fast, Ilze Johnston och Mats Mårdén, hade inte möjlighet att delta vid ceremonin. På det här
uppslaget kan ni se vinnarbilderna förminskade. I Ängbykalendern, som delas ut i brevlådorna till alla hushåll som är medlemmar i Norra Ängby
Trädgårdsstadsförening, kan man se bilderna i rätt storlek.

Bilderna i Ängbykalendern 2017

Januari. Vinterkarusell i Björklunds hage. Foto: Pia Georgzen.

Februari. Hundpromenad på Vultejusvägen. Foto: Mikael Fast.

September. Eldkonstnär i Björklunds hage. Foto: Christina Kullenberg.

Oktober. Höststämning i Karsviks hage. Foto: Mikael Fast.

Mars. Vinterdag vid Kyrksjön. Foto: Ulf Linder.

April. Skir grönska vid Ängby Torg . Foto: Magnus Holmer.

November. Snöbär ovanför Holmgårdsvägen. Foto: Mats Mårdén.

December. Decembersol vid Kyrksjön. Foto: Carl Kettisen.
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Mr Simson jonglerade med brinnande facklor och det var spännande. Skulle han tappa en fackla? Hoppborgen var populär.

Trädgårdsstadsföreningens ordförande Anna-Karin Ekholm fick hjälp av sin dotter Maria att servera 500 bitar Princesstårta.

Tårtkalaset i Björkan
Det blev en lyckad fest för både unga och
gamla när Trädgårdsstadsföreningen firade
85-årsjubileum i Björklunds hage.

Föreningen hade laddat med 500 tårtbitar, kaffe, bullar och läsk. Vi undrade i förväg om det skulle komma
så många till jubileumsfesten i Björklunds hage på äppelsöndagen den 25
september. Jodå, det kom ännu fler.
Princesstårtan var populär och alla
bitarna gick åt och medlemmarna
verkade uppskatta den festliga söndagen i parken.
Jubileumsfesten arrangerades
14

På övervåningen i ladan visades bilder från gamla tider, i tältet spelade Håkan Södersved dragspel och utomhus hade knallarna sina stånd.

samtidigt som den traditionella äppelsöndagen. Pomolog Georg Chambert gav goda råd och i stånden sålde
knallarna sina varor. I det inhyrda
stora tältet spelade Håkan Södersved
dragspel för besökare som njöt av
tårta och kaffe eller saft.
Barnen roade sig i hoppborgen
och såg fascinerat på när Mr Simson
jonglerade med brinnande facklor. På
ovanvåningen i ladan var det fullsatt
på de två visningarna av Ängbybilder
från 1930 och 1940-talet.
Bilder: Rolf A Olsson
och Elisabet Engdahl Linder

Pomolog Georg Chambert artbestämde besökarnas medhavda äpplen och gav råd.
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En fest för både gamla och barn – och djur. Mälarscouterna fixade brända mandlar och Gunilla Hallongren tog hem storslam i lotteriet.
NR 4 december 2016

Norra Ängby Tidning

15

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Tio hus på Beckombergavägen som grannsamverkar
D I S KUS S I O N S K VÄLL O M SÄKERHE T

Är grannsamverkan
bättre än larm?
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening och Grannsamverkan inbjuder Ängbybor
till en diskussionskväll för att förebygga brott och öka tryggheten i Norra Ängby.
Vad säger Polisen, Grannsamverkan, Bromma Lås, Försäkringsbolaget,
Grannsamverkan på Kiviksvägen?

Vi bjuder på fika och en intressant kväll. OBS platsantalet är begränsat – anmälan till
grannsamverkan@norra-angby.se eller till Hans Erik Jonsson, 070 897 02 22,
senast 7 oktober. Kostnad 50 kr. Medlemmar i Trädgårdsstadsföreningen går gratis
Du kan bli medlem genom att betala 150 kr till till plusgirokonto 94 01 78-7.

Närmare 60 medlemmar kom till Tempus den 10 oktober för att diskutera
säkerhet i Norra Ängby. Vi hade också
besök av några medlemmar i Västerleds Villaförening.
Att ämnet berör, visar det stora
intresset för Facebooksidan Grannsams Norra Ängby som nu har 848

medlemmar. På den sidan kan man
följa polisens och Ängbybors rapportering.
Huvudpunkterna under säkerhetskvällen var; dagsläget när det gäller
inbrott i Norra Ängby, vad man kan
göra som enskild husägare och vad
grannar kan göra gemensamt

Måndag 10 oktober kl 19
Tempus, Beckombergavägen 3

Vi uppskattade att polisinspektör Lars-Gösta Alm
kunde ta sig an uppgiften att informera oss. Även
Hans Erik Jonsson, vår grand old man inom Grannsamverkan samt Åsa Martinsson, aktiv grannsamverkare i Norra Ängby, delade med sig sina erfarenheter.

Så kan man förebygga inbrott
Enligt Polisen är det en minskning av brott
i Norra Ängby under 2016 men en mycket
kraftig ökning sedan 2011.

Det finns olika typer av inbrott. Dels
är det kriminella ligor som specialiserat sig på inbrott i märkesbilar som
BMW och AUDI och tar bildelar. De
har utvecklat sin kompetens. Det senaste är att de kan avkoda bilnycklar
som har keylessfunktion. Dessa inbrott sker ofta nattetid.
Inbrott på dagtid

Den andra gruppen är mer vilsna
samhällsmedborgare, som gör inbrott
för att hitta saker som man snabbt
kan avyttra. Objekt som är åtråvärda
är guldsmycken, nya datorer, mobiltelefoner m.m. En grundregel är att
aldrig hänga hus- och bilnycklar på
en krok innanför dörren.
Dessa inbrott sker oftare på dagtid
när de flesta är på jobbet. Inte sällan
har man rekat området innan och
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är det någon som kommer på dem så
utger de sig ofta för att vara hantverkare. På Facebooksidan Grannsams
Norra Ängby kan man följa brottsutvecklingen.
Vad kan man göra?

Vad kan man då göra för att före-

bygga inbrott. Larm förhindrar inte
inbrott, men det är någon som kommer när väl inbrottet skett. Man skall
göra det svårt för tjuven, exempelvis
ha låsbara fönster och brytskydd, så
kallad C-profil, i altandörren och dörrar mot gården så att de inte går att
bryta upp. Andra tips är lampor som

Grannsamverkan är ett av de effektivaste sätten att
förebygga inbrott så vi vill därför uppmana alla Ängbybor:

Gruppen har samverkat i nästan 20
år. Några gamla har försvunnit och
nya ägare tillkommit.
Några gånger har vi bjudit in
Hans Erik Jonsson som informerat
nya grannar om grannsamverkan,
lås, märkning osv. Vi har gjort en
lista med aktuella telefonnummer
och mailadresser. Alla villor är eller har varit utrustade med Grannsamverkanskyltar. Några är kanske
inte tillbakaskruvade efter ommålningar.
Post och soptunnor

Vi hjälper varandra med att ta in
post och dra tillbaka soptunnor. När
någon lämnar sitt hus under en semester eller weekend så skickas ett
sms. Då håller vi andra extra koll på
huset, och kan till exempel parkera

släcks och tänds. På uppfarten är det
bra att ha en stark lampa när någon
kommer. Kameror är biltjuvarna
kompetenta på att hantera. Som
ni ser på bilden på inbjudan så har
tjuven monterat bort hela fönsterkarmen – skall man gardera sig så skall
även ramen vara säkrad med engångsskruv. Hund avskräcker, även
en liten, bekräftade publiken..
DNA-märkning

1. Satsa på bra grannrelationer
2. Använd app eller formulär så att ni kan ha
kontakt med närmaste grannarna bredvid och mittemot
3. Tala om för grannarna om du är bortrest en längre tid
3 Gör enkla saker för varandra som att sätta tillbaka soptunnan
och att tömma en överfull postlåda - Åsa tipsar om mer du kan göra
4. Var uppmärksam och frågvis när okända personer dyker upp
5 tipsa varandra om bra ideer.
Varmt lycka till – visst vore det häftigt om vi i Norra Ängby blev bäst
på grannsamverkan!

NORRA ÄNGBY TIDNING

Åsa Martinsson berättade under säkerhetskvällen om hur grannar i tio hus på
Beckombergavägen under många år arbetat med grannsamverkan.

NR 4 DECEMBER 2016

Det är bra att DNA-märka värdefulla
saker. Med ett litet penseldrag får
tillhörigheterna en unik DNA-kod. De
blir då svårare att avyttra och det kan
finnas en möjlighet att man får dem
tillbaka. Medlemmar kan låna en
gravyrpenna av Hans-Erik Jonsson.
Stöldskyddsföreningens råd är en
viktig kunskapskälla när det gäller
att förebygga inbrott – du hittar dem
på internet. Försäkringsbolag förlitar
sig mycket på rekommendationer
från stöldskyddsföreningen.
NR 4 DECEMBER 2016

en bil där så att det ser ut som om
någon är hemma.
Obehöriga på tomten

Vi ser till att obehöriga inte går in på
tomten när grannar inte är hemma.
Vi kontaktar villaägaren om det
kommer hantverkare eller dyl som
verkar okända. Vi ringer även polisen och larmar direkt när några går
in och tittar genom fönster och uppehåller sig på baksidan av huset.
Det är bättre att larma en gång för
mycket än inte alls!

Polisen bekräftade att bland det
bästa man kan göra är att ha en aktiv
grannsamverkan som håller koll i området och ställer envisa frågor.
Hans-Erik delade ut formulär där
man kan fylla i grannarnas uppgifter
samt lite vad man förväntas göra.
App för mobilen

Den som är lite modernare och vill
använda mobilen kan använda appen
SMS-gruppen.
Grannsamverkan har grannstöds-

– När man lämnar sitt hus under en semester eller weekend så får grannsamverkansgruppen ett sms, berättar Åsa
Martinsson.

bilen som åker runt i området. Den
som är intresserad av att köra gransstödbilen kan kontakta Hans-Erik
Jonsson på hanserik.j@telia.com
Kvällen slutade illa

Säkerhetskvällen slutade illa för
mig. Jag föll från trappan och fick en
spricka i en knäskål, så senare delen
av kvällen tillbringades på St Görans
akutmottagning …
Vid tangenterna:
Elisabet Engdahl Linder

Länkar (finns även klickbara på www.grannsams.se)
www.samverkanmotbrott.se – Hur man startar Grannsamverkan och information till kontaktombud och hushåll

www.larmtjanst.se – Här finns aktuella händelser och efterlysta objekt. Du finner en ”Tipsa
Oss”-sida m.m.

www.stoldskyddsforeningen.se – Ett tryggare
samhälle. Säkerhetsguider. Du finner nyckelbrickor för dig och familjen. Det har jag haft
glädje av.

www.grannsams.se/grannsamslista.pdf
– Listan! Viktigast för Grannsamverkan – hjälp
varandra!

www.bra.se – Kriminalstatistik från Brottsförebyggande rådet.

www.smsgrupp.se – Appen SMS.gruppen.

NORRA ÄNGBY TIDNING

www.polisen.se – Ingångssida.
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Välj en trygg och
erfaren mäklarbyrå
Parklekens dag med Ängbyloppet
Den 10 september var en varm och solig lördag och med full
fart i Björklunds hage. Det var gott om besökare på Parklekens dag med Ängbyloppet. Drygt 80 barn från 4 till 13 år
sprang loppet. Den här dagen är ett samarbete mellan Norra
Ängby Trädgårdsstadsförening och Stockholms Parklek.

Vård och förnyelse av våra trädgårdar
Trädgårdskväll 21 februari kl 19 i Tempus samlingslokal

200 sprang för forskning om barncancer

Trädgårdsstadsföreningens medlemmar är välkomna till en trädgårdskväll den 21 februari 2017 i Tempus, Beckombergavägen 3.
Eva Rönnblom, som är trädgårdsjournalist, tecknare och författare av trädgårdsböcker, visar bilder, berättar och svarar på frågor.
• Är det viktigt att behålla den gamla prägeln på trädgården?
• Vad bör man tänka på om man vill restaurera trädgården så långt som möjligt till den 30-talsträdgård den en gång var?
• Vilka växter, träd, buskar hade man och hur ska man vårda det som fortfarande kan finnas kvar?
• Hur var gångar och rabatter anlagda och vad hade man för trädgårdsmöbler?
• Trädäck, betongstenar, betongplattor eller bara gräsmatta – bekvämt och lättskött tycker en del, andra tycker att det är helgerån på
en gammal 30-talsträdgård. Finns det något rätt eller fel?

Lördagen den 8 oktober var Ängby torg fyllt av löpare i alla
åldrar. De sprang ”Run of Hope” till förmån för Barncancerfonden. Eventet genomfördes samtidigt på 105 platser i Sverige.
I Norra Ängby deltog ca 200 löpare och mer än 35 000
kronor samlades in av Ängby Runners via startavgifter och
gåvor. I hela landet deltog mer än 10 000 löpare vilket gav
Barncancerfonden närmare en miljon kronor till att finansiera
livsviktig forskning för att fler barn ska kunna överleva cancer.

Kvällen arrangeras av Kulturmiljögruppen i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening.
Mer information kommer senare på hemsidan och i nyhetsbrevet.

Ålder

2015

2025, prognos

0

65

72

1-5

443

436

6-15

1 059

1 066

16-19

297

454

20-64

3 238

3 516

65-79

469

593

80-

84

183

Totalt

5 655

6 321

Stockholm stads statistik och prognos med hänsyn till framtida
utbyggnad enligt Stockholms översiktsplan.
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Vi kan Bromma och har mycket stor erfarenhet av försäljningar av boenden i Norra Ängby. Vårt sätt att arbeta ger dig
högsta möjliga slutpris. Fri värdering ingår alltid.

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.

Antal invånare i Norra Ängby

Eva Rönnblom kommer också att bjuda på ett gratislotteri med trädgårdsböcker och någon växt som vinster.
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Din lokala mäklare på Ängby Torg
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Carl Schumacher

Fastighetsmäklare

Karin Kellander

Fastighetsmäklare

Ängby Torg 6 & Alviksvägen 103, Bromma
www.fjelkners.se

08-26 86 00
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Tom Alandhs film om Norra Ängby är klar

Norra Ängby Tidnin
g
Årgång 38

Tom Alandhs film om fosterföräldrarna Oscar och Greta som byggde ett hus i Norra
Ängby kommer att visas i Sveriges Television den 6 april 2017.

Vi berättade om Tom Alandhs dokumentär i förra numret av tidningen.
Då pågick ännu arbetet med filmen
och det var oklart när den skulle få
sändningstid. Nu är filmen klar men
den har inte fått sändningstid förrän
i vår, vilket Tom Alandh är missnöjd
med.
– Jag hoppades på visning i julhelgen men där fanns redan två andra
dokumentärer så sändningsledningen tyckte att det blev för mycket av
samma slag.

Det är en fantastisk fin film som
Tom Alandh och redigeraren Heleen
Rebel har skapat. Jag blev som representant för Norra Ängby Tidning
inbjuden till en förhandsvisning i ett
redigeringsrum i TV-huset.
Gripande berättelse

Vi var sex personer som fick se det
färdiga resultatet och alla var mycket
gripna efter filmen. Tom Alandh har
aldrig förr upplevt en förhandsvisning som slutat med att alla torkade
tårar.
– Jag blev själv väldigt tagen av reaktionerna, säger Tom Alandh.
Tom Alandh har lovat att komma
till Trädgårdsstadsföreningens års-

En
n pärm med berättelser om Norra Ängby
Även den här vintern har ljusstakarna tänts i slottets fönster men det verkar bli en tredje vinter utan verksamhet inne i slottets salar.

Vad händer i slottet?
Ängby slott har stått tomt i mer än två år
och det är ännu inte klart med någon ny
hyresgäst. Förvaltningschef Fredrik Juhnell
säger att Stadsholmens AB arbetar med flera alternativa lösningar för slottets framtid.

Stadsholmen är det kommunalt ägda
bolag som äger och förvaltar stadens
kulturfastigheter. Stadsholmen har
bland annat undersökt olika möjligheter att sätta in en hiss i Ängby slott
för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, men

det har varit svårt att få tillstånd för
detta då kulturskyddet av fastigheten
begränsar möjligheterna.
Publik verksamhet

– I detaljplanen framgår att verksamhet som ska drivas i slottet ska vara
publik. En publik verksamhet kräver
ofta ökad tillgänglighet. Dessa krav
krockar med varandra, men vi undersöker möjligheterna att öka tillgängligheten på ett varsamt sätt så att alla
krav och behov uppfylls, förklarar

Fredrik Juhnell. Stadsholmen söker
efter en hyresgäst som kan bedriva
publik verksamhet i lokalerna.
– Vi hoppas snart ha klart med någon hyresgäst så vi åter får liv i byggnaderna, hälsar Fredrik Juhnell.
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening har bett Stadsholmen att även i
vinter tända adventsljusstakar i slottets fönster vilket man nu har gjort.
Text: Elisabet Engdahl-Linder
Foto: Göran Digné

Nu finns en tjock pärm med 70 berättelser
om Norra Ängby som det var förr. Det är
70-plusgruppen som samlat medlemmarnas minnen.

Björn Jenelius har skrivit ut alla berättelser på sin skrivare. Det blev mer
än 600 A4-sidor med text på båda
sidor.
Norra Ängby Tidning har berättat om gruppen i tidigare nummer.
Medlemmarna träffas regelbundet
i Ängby IF:s lokaler vid IP. För att
delta ska man vara över 70 år och
uppväxt i Norra Ängby. Den äldsta
som skrivit ner sina minnen är född
1924, de flesta är födda senare delen
av 1930-talet.
De första tio pärmarna går till
gruppens medlemmar. Senare ska
guppen diskutera med ett tryckeri om
att trycka berättelserna i en bok.

Björn Jenelius visade pärmen med Ängbyberättelser vid föreningens 85-årsjubileum.

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

Vi fylle r 85 år
och firar med
fest i Björk an!
Minn en från
krigs åren och
mörk läggn ingen
Odlin gssä song en
2016 en succ e!

Tom
Alandhs
nya ﬁlm:

Huset i Norra Än
gby och
drömmen om folkh
emmet

möte på Tempus den 28 mars, en
dryg vecka innan sändningen i TV,
och visa en del av filmen och berätta
om sitt arbete med filmen.
Rolf A Olsson

Ängbys herr- och damlag
triumferade i sina serier
2016 slutade bra för Ängby IF:s båda
representationslag.
Damlaget var överlägset i sin serie
och förlorade inte en enda match. En
oavgjord match var enda poängtappet
och damlaget är nästa säsong alltså
tillbaka i divison 3.
Damlagets tränare Cissi Nyblom
framhåller på Ängbys facebooksida att det var en laginsats med ett
starkt försvar och anfallare som var
redo att springa snabbt.
Även herrlaget var suveräna seriesegrare och flyttas upp till divison
3 nästa säsong. Herrlaget vann med
sex poäng före tvåan i serien.
Ängby IF:s lag har genomfört sina
säsonger på ett mycket fint sätt trots
påfrestande förseningar med omläggningen av konstgräset på Ängby IP.

Välkommen till Lena!

Ängby
Salongen

Boka klipptid:
08-37 03 32 eller 070 982 96 87
Bergslagsvägen 270 – Islandstorget
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Under familjens sju år i Brasilien
var huset i Norra Ängby uthyrt
Plötsligt en kväll i augusti, när vi sitter och
äter en god middag i vårt växthus, knackar
det på rutan. Där står Marcelo, vår granne
som åkte till Brasilien för sju år sedan,
och ler glatt. Ett trevligt återseende som
resulterar i gemensam efterrätt och sju års
uppdatering av livet i Brasilien och i Norra
Ängby.

Familjen Kac har återvänt! Marcelo
och Helena har flyttat tillbaka till villan i Norra Ängby. Deras tre barn är
utflugna. En period av flackande är
slut.
London och Brasilien

År 2002 for familjen till London. Återvände efter några år, byggde ut huset

för att 2009 ta chansen och flytta till
Brasilien, Marcelos hemland.
Efter några år i Sao Paolo och några
till i Rio de Janeiro med bland annat
arbete med OS-förberedelser är de nu
tillbaka till idyllen i Norra Ängby.
Franska familjer

De har under utlandsvistelsen hyrt
ut huset till familjer genom förmedlande företag. En notering är att det
varit uteslutande franska familjer.
Anledning kan vara närhet till franska skolor och att det bor fler franska
familjer i området.
Tre familjer har bott i huset i omgångar och erfarenheten har varit
positiv. Dock finns det vissa saker som
kan vara problematiska.

Att saker händer i huset under nästan tio års frånvaro är naturligt. Värmepannan kan gå sönder, disk- och
tvättmaskiner lika så. Det är inte helt
oproblematiskt att lösa sådana saker
om man befinner sig 14 timmars flygresa bort. För familjens del var äldste
sonen boende i Stockholm så han
kunde rycka in med första hjälpen. En
annan sak är att se till så att de inflyttande tycker trädgårdsarbete är ett
nöje. Alla gör inte det. I hyreskontrakten ingår normalt att de som hyr ska
se till hus och trädgård. Bra att veta
att de som hyr har bott i hus tidigare.
Vile inte sälja huset

Alternativet att sälja huset var inte aktuellt. Det var en skön känsla att kun-

BOKA FASAD ELLER FÖNSTERRENOVERING.
Kontakta oss på Målabromma så får ni en
kostnadsfri offert inom 48 timmar
Mer information och referenser finner ni på
vår hemsida
www.malabromma.se.

Fasad och Fönster
Renoveringar
Kontakta oss:
MålaBromma Entreprenad AB
08-500 05 209
info@malabromma.se
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Marcelo och Helena Kac har flyttat tillbaka till villan i Norra Ängby efter sina år utomlands. De har hyrt ut huset till tre olika familjer och erfarenheten har varit positiv. Dock finns det vissa saker att tänka på vid uthyrning.

na ha ett hem att flytta tillbaka till.
Efter några timmar med möblerna
på plats var allt som förut, dvs innan
det flyttat utomlands. Dessutom har
ju värdestegringen på våra hus varit
minst sagt hög under denna tid i vårt
område. Så det är inte givet att man
har råd att köpa ett motsvarande hus
i området när man återvänder.
Väl tillbaka blev det full fart med
renovering och nyinvestering. Bergvärme och braskamin är skönt att ha
under den svenska vintern speciellt
om man kommer hem från Brasiliens
värme.

Finns det då inga störande saker?
Kanske det då skulle vara parkeringseländet. Bor man i närheten av en
tunnelbanestation eller en arbetsplats
kan det vara rätt svårframkomligt på

Text och foto: Thomas Fagerholm

Wretmans Bilservice AB

Därför lockade Norra Ängby

Vad är det då som gör att Norra
Ängby är värt att flytta tillbaka till
förutom att huset står där?
Bra kommunikationer med närhet
till city, fantastiska grönområden
på promenadavstånd, lugnet, lagom
storlek på hus och trädgård kommer
upp direkt utan eftertanke. ”Det är
som att bo på landet fast inne i stan.”
NR 4 DECEMBER 2016

gatan. Det är bra att ha en egen uppställningsplats för bilen på tomten.
Det är alltid trevligt med goa grannar.

NORRA ÄNGBY TIDNING

Bilreparationer och Service
originaldelar till alla märken
Jämtlandsgatan 139 Vällingby
(OK Macken i Vällingby)
08-377813
37528@okq8bilverkstad.se
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Gatunamn i Norra Ängby

Han erinrar om att användningen av
runor var ”magiskt laddad och långt
fram i modern tid var runmagi levande folktro”.

Rökstensvägen
namngiven efter märklig runsten!
Rökstensvägen i Norra Ängby går mellan
Egilsvägen och Stolpevägen. Jag har tidigare skrivit om namnen på dessa vägar.
Sveriges kanske ståtligaste minnesmärke,
runstenen vid Röks kyrka i Östergötland,
har gett upphov till namnet Rökstensvägen.

Sven B. Jansson (Run-Janne) har i
sin bok Runinskrifter i Sverige 1984
framhållit att stenen är ”den svenska
forntidens stora litterära minnesmärke”. Stenen är ett block av ljusgrå granit. Runstenen är ca 382 cm hög men
125 cm finns under marken. Bredden
är 138 cm och stenen är mellan 19
och 43 cm tjock. Kanske är stenen
hämtad från ett stenbrott några kilometer från Rök.
Början av 800-talet

Forskare daterar runstenen med hänsyn till den ålderdomliga texten till
början av 800-talet – men texten kan
vara något äldre. Det finns 760 tecken på stenen. Runtexten är därmed
Sveriges längsta. Runor finns på alla
sidor. Stenen var tidigare inmurad i
en tiondebod nära kyrkan. När boden
revs murades stenen 1843 in i Röks
kyrka – en kyrka som byggts sedan
den gamla kalkstenskyrkan rivits
och i vars vägg stenen troligen suttit
inmurad. Vitterhetsakademin ville
att stenen skulle tas ur kyrkväggen.
Det ägde rum 1862. Stenen restes vid
den västra kyrkogårdsmuren men
flyttades 1933 till sin nuvarande plats

Det jättelika stenblocket

konstfärdigt sätt att resultatet i högre
grad blev ett monument över runmästarens egen litterära bildning. Sibbe
kan ha varit lagman/domare, kanske
även ”viplatsernas väktare”.

Sibbe kan enligt Kyhlberg vara ristaren. Kyhlberg skriver om Sibbe: ”Han
säger sig ha lyckats hugga till det jättelika stenblocket då han var i åttioårsåldern och hävdar sitt mästerskap
genom att kalla sig ’den trolldomskunnige’, vad som i det här sammanhanget tolkas som åsyftande hans
runkunnighet”. I äldre tider räknade
man annorlunda och räknade första
födelseåret från dess första dag och
inte som idag från dess sista. Därför
är det riktigare att som Kyhlberg gör
skriva ”i åttioårsåldern”. Att ”Sibbe
avlade” skall enligt Kyhlberg tolkas
som att Sibbe ”med sin handkraft och
sin skrift” säger sig ha ”skänkt liv” åt
jättestenen. Orden ”en son” finns inte
på runstenen. Dessa ord har tolkande
forskare lagt till – ”en spekulation
som inte är rimlig”, menar Kyhlberg.

En verklig trollkarl

Gatornas spännande historia

Namn på många kända kultplatser i
Sverige slutar på ”vi”. ”Ullevi” är till
exempel ett namn som påvisar att
kult en gång ägt rum på platsen. Kyhlberg utgår från att Sibbe av sin samtid
betraktats som en verklig trollkarl.

Namnet på Rökstensvägen är endast
ett av de många forntidsnamn som
Norra Ängbys gator har fått. Varje
namn har sin spännande historia!

utanför kyrkogården. Stenen står under tak för att skydda den.
Runorna är mycket svårtolkade.

Huvudsakligen är stenen ristad med
så kallade ”kortkvistrunor”. Ristaren
har känt till både de gamla och de
nya runorna. På stenen finns bland
annat lönnrunor. Run-Janne anser
att ingen runinskrift i Sverige ger oss
så djupa inblickar i forntidens litterära värld som Rökstenen.
Att här skriva ner hela texten skulle ta för mycket plats – men texten inleds med orden ”Till minne av Vämod
stå dessa runor. Och Varin skrev dem,
fadern, efter den döde sonen”. Sedan
följer en text som kryptiskt talar om
”folkminnet”. I Run-Jannes text: ”Jag
säger det folkminnet, vilka de två
stridsbyten voro, som tolv gånger
togos som stridsbyte från man efter
man. Det säger jag som det andra,
vem som för nio släktled sedan miste
livet hos reidgoterna, och dog hos
dem till följd av sin skuld. Då rådde
Tjodrik den djärve, sjökrigarnas
hövding, över Reidhavets strand. Nu
sitter han rustad på sin gotiska häst,
med sköld över axeln, den främste av
Märingar”.
Hjältesånger och sägner

Tjodrik anses av forskare vara Theoderik den store som var kung över
ostrogoterna från 471 och kung över
Italien från 493. Theoderik besegrade då Odovakar som tidigare hade

Ingen runinskrift i Sverige ger oss så djupa
inblickar i forntidens litterära värld som Rökstenen. Foto: Bengt Olof Åradsson.

Rökstensvägen är en av många gator i Norra Ängby med forntidsnamn. Varje namn har sin
spännande historia! Foto: Nils Ringstedt

avsatt den siste västromerske kejsaren. Dikten fortsätter sedan med flera
märkliga meningar. Run-Janne antar
att den enastående runinskriften
innehåller många anspelningar på nu
försvunna hjältesånger och sägner.
Dessa är för alltid oåtkomliga för oss
eftersom vi inte har några spår av
dem i kvarvarande texter.

2012 ”Den långa järnåldern. Sociala
strategier, normer, traditioner”. Den
långa dikten nämner en person vid
namn Sibbe – i Run-Jannes översättning: ”Sibbe från Vi avlade nittio år
gammal (en son)”. Kyhlberg kommer
efter analys av texten fram till att
Varin, som var en regional furste,
förlorat den son som skulle ha varit
den rättmätige arvtagaren. Inför
begravningen har han beställt en
”elegisk minnesdikt av Sibbe”. Beställningen kom att utformas på ett så

Skilda tolkningar

Varin får antas ha varit en mäktig
man som hade resurser att resa en så
stor runsten samt att låta rista denna
litterära text. Den gåtfulla texten
lockar sedan länge olika forskare till
skilda tolkningar. Namnet reidgoter
syftar antagligen på ett folk som
bodde på Östersjöns södra kust, troligen det område som senare kallades
Östpreussen.
Professor emeritus Ola Kyhlberg
diskuterar Rökstenens text i sin bok

Nils Ringstedt

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

Den personliga matbutiken

Öppet: mån-fre 11-18, lör-sön 11-16
Följ oss på facebook; kampanjer, nyheter mm.

DIN GLASMÄSTARE PÅ HEMMAPLAN!
ALLT I GLAS – SEDAN 1931!
Mattias Bröms hälsar välkommen till Bergslagsvägen 262 vid Islandstorget.
Öppet mån - tors 8 - 17 och fre 8 - 15. Lunch mellan 12 och 1.
Ring gärna på 37 06 18. www.angbyglas.com

Ängby Glasmästeri
& Ramaffär AB
24

Öppet: Mån-fre 8-21, lör-sön 9-21
Ängby Torg. Tel: 08-37 65 90
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Hantverkshjälp
Ombyggnad/tillbyggnad/stambyten
Engqvist Bygg AB
www.engqvistbygg.se
Ingentingsgatan 6, 171 71 Solna
070-529 35 22

Badrumsrenoveringar, till- & ombyggnad!
Tommy Berggren Bygg AB
www.tbbygg.se
Box 1053, 171 21 Solna
Tel 070-837 14 76

Patrik Dahlkvist Bygg AB
Hågavägen 9 168 54 Bromma
Mobil 073-986 22 68

Fönster, ombyggnad och renovering
iwa21 AB
Stenhammarsvägen 13, 168 58 Bromma
Tel: 08-21 36 21
Mark/grund/fasad/tak/bygg/badrum
Johnson & Nilsson Byggmekano
Falkstigen 7, 172 76 Sundbyberg
Tomas J: 076-877 10 60 / 29 05 78
Stefan N: 076-877 10 61 / 29 25 24
Totalentreprenör
TvåTumTvå Bygg – Jan Eklund
janne@tvatumtvabygg.se
Mobil 070-783 93 75

Medlemsförmåner
Du som har betalt medlemsavgiften på 150 kr
för 2016 kan gå till Fjelkners Fastighetsmäkleri på Ängby Torg och få årsmedlemsdekal
klistrat på ditt kort. Då gäller det för medlemsrabatter och övriga förmåner enligt följande
lista.
2016 års medlemsavgift beslutades på årsmötet till oförändrat 150 kr. Här de företag som
lämnar rabatt vid uppvisandet av medlemskortet.
Medlemskortet = förmån!
Som medlem får du rabatt hos en del
av våra handlare i närheten.

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

Följ oss på hemsidan

www.norra-angby.se
och prenumerera på nyhetsbrevet

Föreningen har hos några medlemmar placerat ut en del trädgårds- och andra prylar
för uthyrning eller lån. Ring och boka:
Stege 9 m
Johan Gunnarsson, Franklandsvägen 29,
08-37 66 44
Kostar 50 kr + 5 kr/dag.
Flaggstångsvinsch
Niklas Sölvemark, Jomsborgsv 7
08-645 44 19 – Gratis!
Gallervält
Krister Bengtsson, Rökstensvägen 11,
08-87 22 59.
25 kr/dygn, 50 kr för icke medlemmar.
Elektrisk märkpenna för metall
HE Jonsson Jordanesvägen 7
070-897 02 22.
Gratis lån men deposition.
Färglikare och Tidskriften Byggnadskultur
johan.schaeffer@yahoo.se
073-983 22 07.
Gratis lån men deposition. Max 3 dagar.

Vill du annonsera här –
Ring Johan på 073-983 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 073-983 22 07
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Genom ditt medlemskap visar du att du vill vara del i en gemenskap som har som ändamål att främja Norra Ängbybornas
gemensamma intressen, verka för en trivsam boendemiljö och goda kontakter mellan medlemmarna. Ju fler medlemmar
föreningen har desto starkare kan vi agera i för oss angelägna frågor.
Genom medlemskap i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening får du
• möjlighet att delta i alla föreningens aktiviteter under ett helt år
• ditt exemplar av Norra Ängbyalmanackan hem i brevlådan
• låna föreningens prylar: stegar, märkpenna, färglikare mm
• möjlighet att få föreningens månatliga nyhetsbrev levererat per e-post
• nyttig och intressant information på föreningens hemsida
• vissa rabatter
Inte minst viktigt är att du i och med ditt medlemskap stödjer föreningens engagemang i för Norra Ängbyborna angelägna
frågor, t ex angående nybyggnationer i och omkring vårt område eller att sprida kunskap om och främja områdets unika
värden. Du blir medlem i trädgårdsstadsföreningen genom att betala medlemsavgiften, som är 150 kr per hushåll och år
och medlemskapet gäller för perioden april–mars. I början av april, får du ditt medlemsbrev med inbetalningskort i brevlådan. Medlemsavgiften betalas till föreningens plusgirokonto 94 01 78-7.

Kulturmiljögruppen inom Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
Gruppen vill – utgående från Norra Ängby som riksintresse för kulturmiljövården:
• öka kunskapen om och medlen till bevarande av stadsdelens unika värden
• genom insamling av bakgrundsmaterial och kontakt med berörda myndigheter dokumentera stadsdelens historia
• göra fakta om våra hus och trädgårdar tillgängliga för de boende så att de kan anpassa dessa med bibehållen inneboende
charm för framtida behov
Vill du engagera dig i dessa frågor är du mycket välkommen. Vi träffas ungefär var sjätte vecka.
Mejla kulturmiljogruppen@norra-angby.se eller Johan Schaeffer: johan.schaeffer@yahoo.se eller 0739 83 22 07.

Trädbeskärning/trädgårdsstyling
Sköna Trädgård/Marion Strandberg
073-533 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

Norra
Norra Ängby
Ängby Trädgårdsstadsförening
Trädgårdsstadsförening

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

VILL DU HA EN TORR OCH VARM
KÄLLARE?

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

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.

Elisabet Engdahl-Linder, Fototävlingen, tidningsredaktionen, kalenderprojektet, 08-17 86 83, elisabet.engdahl.linder@gmail.com
Birgitta Forssblad, kassör, 070-877 64 14, birgitta@forssblad.se
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

GRUNDISOLERINGAR PÅLNINGSARBETEN

GT GRUNDTEKNIK I SAMARBETE MED SVENHEIMS ENTREPRENAD
Packstensgränd 5 Vällingby Ring 87 33 87/0705 - 87 33 87 TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR
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Program
Trädgårdskväll
Tisdag 21 februari 2017
Lokal: Tempus, Beckombergavägen 3

Välkomstkväll för nyinflyttade

Årsmöte

Tisdag 25 april 2017
Lokal: Tempus, Beckombergavägen 3

Norra Ängby
förening
gå
Träd rdsstads
2017
Tisdag 28 mars
Lokal: Tempus,
ägen 3
Beckombergav

Valborgsmässoeld
Söndag 30 april 2017
Arrangeras av Mälarscouterna
på Snorreängen

Gökotta
Söndag 14 maj 2017

Mer information om arrangemangen
kommer i nyhetsbrevet och på hemsidan

www.norra-angby.se
Prenumerera på nyhetsbrevet

VI STÖDJER

Alla bostäder är värdefulla
TA REDA PÅ VAD DIN ÄR VÄRD OCH STÖD BARNCANCERFONDEN

Med vår kostnadsfria tjänst Bostadsvärdet följer du din bostads värdeutveckling
varje månad. Anmäl dig före nyår så skänker vi 100 kronor till Barncancerfonden*.
För en lite ljusare framtid. Läs mer på svenskfast.se
* Gäller hos Svensk Fastighetsförmedling under perioden 15/11 – 31/12 2016.

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

