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Träffa gamla och nya vänner!
Tidningen som du håller i din hand, vår egen Norra 
Ängby Tidning, kommer nu ut i fyrtionde årgången 
– HURRA! Mer om tidningen och om Trädgårdsstads-
föreningens övriga verksamhet under det gångna 
året kan du läsa på sidorna 22 till 29. Där finns verk-
samhetsberättelsen och agendan inför årsmötet på 
Tempus den 20 mars. Alla medlemmar är välkomna 
till mötet där vi också bjuder på kaffe, kaka, bildspel 
och en gäst som berättar om något intressant. Kom till 
årsmötet, träffa gamla och nya vänner, var med och 
påverka!
 
De flesta hushållen i Norra Ängby, mer än sju av tio, 
är medlemmar i Trädgårdsstadsföreningen. Det är 
bra att vi är så många som tycker att det är viktigt att 
vi har en förening som tar tillvara våra gemensamma 
intressen när det gäller till exempel trafik och bygg-

planer, en förening som kan 
arrangera intressanta möten 
och roliga arrangemang.

Genom åren har det ib-
land känts lite orättvist att 
några få medlemmar fått 
dra ett tungt lass. Vi tror 
att det finns boende i vårt 
fina Norra Ängby som kan-
ske inte har tid över till ett 
regelbundet styrelse arbete 

men skulle kunna tänka sig att vid enskilda tillfällen 
vara funktionärer vid något eller några av våra ar-
rangemang; midsommar, Ängbyloppet, Äppelsöndag 
mm. Tidningsutdelare kanske, så att vi kan ha en 
reservlista ... ! Det skulle vara väldigt trevligt att få 
möta fler boende och medlemmar vid dessa tillställ-
ningar – kanske kan ytterligare initiativ till aktiviteter 
genereras då. 

De senaste åren har ändå något nytt tillkommit i 
våra gemensamma strävanden. Den digitala tekniken 
erbjuder nya och snabba sätt att samverka och jag vill 
rikta ett varmt tack till flera enskilda initiativ under 
året och här tänker jag inte minst på kvällsvandrarna 
i Norra Ängby och Bromma Kyrka.

Anna-Karin Ekholm 
Ordförande i Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening

inledaren
NORRA ÄNGBY TIDNING
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I förra numret av tidningen visade vi 
en ytterdörr från 1934 på Egilsvägen 
och denna gång visar vi ett typiskt 
exempel på en ytterdörr i originalut-
förande från ett hus i den delen av 
Norra Ängby som är byggd i början 
av 50-talet. Den är klädd med smal 
vagnpanel över hela ytan och fönstret 

är ospröjsat. Garagedörren från sam-
ma tid har i princip samma utförande. 
Trappräcken som kommit nu under 
50-talet har också en annan design 
än den vi såg från 1934. 

Norra Ängby utvidgades åt väst 
på 50-talet med ett hundratal frilig-
gande och radhus. Se karta. En av 

entrédörrarna vid Anundsvägen blev 
historisk då den gick i baklås vid den 
brittiska drottningens besök i Norra 
Ängby 1956. 

Gå till www.filmarkivet.se och sök 
på drottning Elizabeth. 1.30 min in i 
filmen om besöket i Stockholm kom-
mer de kungliga till Norra Ängby.

Originaldetaljer 
i Norra Ängby-hus
Vi visar på detaljer på eller i våra 
hus som är original från när husen 
byggdes. Om någon av er läsare 
har önskemål om nån detalj att 
visa eller diskutera så meddela 
oss gärna på kulturmiljogruppen@
norra-ängby.se. Området vänster om röda linjen är bebyggt 

under 1950-talet.
Originaldörr på Anundsvägen. 
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Det är med glädje vi konstaterar att det 
nya och väldigt fräscha Åkeshovsbadet är 
ett mycket välkommet och populärt tillhåll 
även en sen lördagseftermiddag! 

Vi noterar att den gamla 25-meters 
bassängen är upptagen måndag till 
fredag mellan 15:30 och 22:00 för 
simklubbar och då är bara den nya 
25-metersbassängen tillgänglig för 
motionssim, simning i snabbspår och 
allmän lek. 

Kan bli trångt

Därför anar vi att det kan bli lite 
rörigt med alla tre verksamheterna 
samtidigt vid den tiden. Måndag till 
onsdag har skolor två reserverade 
banor i gamla 25-an fram till 15:30 
varje dag och vi har hört att det då 
upplevs som lite trångt i omkläd-
ningsrummen. 

För den som för sin planerings 
skull vill se detaljerna hur verksam-
heten är planerad i de olika bassäng-

Liten rapport från ny bassäng!
erna olika dagar så finns ett schema i 
receptionen.

Det vi själva uppskattade mycket 
den här lördageftermiddagen var att 
det fungerade så bra i snabbsim-spå-
ren vilket delvis kan bero på att det 
är så tydligt anvisat med bra ytor för 
vanlig motionssim. Och man blir ju 
lycklig av att se så många familjer och 
barn njuta av leken och vattnet! En-
ligt schemat så är lördagar familje dag 
i nya 25-an. Vi kan rekommendera ett 
besök!

Simskolan startar vecka 12 och ver-
kar redan vara fulltecknad. Anmälan 
kan göras online. 

Brandlarm!

Vid vårt besök lördagen den 3 februa-
ri utbröt ett brandlarm och alla måste 
utrymma byggnaden!

Allt gick bra även om några av 
barnen blev oroliga. Några dagar 
efter kunde vi få bekräftat det som vi 
trodde; det var ett test!

Text och foto: Lotta Hirschberg

Din lokala mäklare på  
Ängby Torg
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 oss på vårt 
kontor på Ängby Torg. Det går också bra att kontakta 
oss via telefon eller mail.

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

Välj en trygg och  
erfaren mäklarbyrå

Mars 2018 - N. Ängby Trädgårdsstad - 89x262.indd   1 2018-01-26   10:08:07

Så gick det med det löftet!
Tidningen Mitt i Bromma skrev den 11 januari angående 
byggprojektet Snabba Hus på vår äng: ”Tanken är att husen 
får stå på platsen i max 15 år, säger Maria Strandberg pro-
jektledare”. 

Så gick det med det löftet om att projektet med höghusen 
skulle gälla bara fem år. 

Britt Ullestad

Kvarndagar i Kvarnviken under 2018.
Under 2018 kommer man att ha totalt fem kvarndagar, 13 
och 27 maj, 26 augusti samt 9 och 23 september. Öppet hus 
kl 11-16. Som vanligt så kommer man att sälja nymalet eko-
logiskt mjöl och ha kaféet öppet. Besök gärna Kvarnvikens 
hemsida:www.kvarnvikensmuseum.eu

Fågelskådning för barn
Trädgårdsstadsföreningen välkomnar alla intresserade barn 
i åldern 8-12 år till en vandring med fågeltema vid Kyrksjön 
den 16 maj. Samling kl 18 vid den lilla parkeringen mitt emot 
Ängby IP på Vultejusvägen. Ett antal kikare finns till låns. Se-
dan strövar vi i långsamt mak till den bortre bryggan och pra-
tar om de fåglar vi får syn på. Ta gärna med lite kvällsfika.

Kläder efter väder och föräldrar får gärna följa med. Beräk-
nad tid tillbaka ca 19:30. Guide Eva Johansson.

Foto: Urban Brådhe

Levererar till både slott och koja
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Det var en underbar dag på Kyrksjön sön-
dagen den 21 januari. 

Solen strålade, snön glänste och på 
Kyrksjöns stora brygga var det stor 
fikafest. Skidspåren på sjön hade 
skid entusiasterna fixat för mer än en 
vecka sedan – och den här söndagen, 
på någon timme, fixade några driftiga 

föräldrar även en skridskobana. Isen 
var mer än 15 cm tjock, så det var 
ingen fara att gå på den.

Solsken, fika, skidor och skridsko-
åkning – det kan knappast bli en 
bättre dag på Kyrksjön! 

Veckan innan sportlovet plogade 
Idrottsförvaltningen en bred skrid-
skobana runt Kyrksjön. 

Solsken, fika, skidor och skridsko ...

Vi bor i ett område med två sjöar inom 
promenadavstånd: Kyrksjön och Judarn. 
Men är det säkert att åka där? Vädret har 
varit mycket växlande och med det även 
isarnas kvalitet. Ibland perfekta efter en 
köldperiod men ibland livsfarliga efter 
värmeperiod.

Idrottsförvaltningen i Stockholm 
underhåller ett antal sjöisbanor 
inom kommungränsen, på uppdrag 
av stadsdesförvaltningen. En av de 
senast tillkomna är banan på Judarn. 
Förvaltningen övervakar istjocklek 
och väderlek, plogar banan om det är 
nödvändigt. De mäter tjocklek och 
kvalitet på isen och har satt upp en 
gräns på 20 cm för att de ska rekom-
mendera allmänheten att beträda 
och åka på isen. De har markerat en 

Idrottsförvaltningen plogat en skrid-
skobana på Kyrksjön ”Inför sportlovet 
har vi plogat upp en bana på Kyrk-
sjön. Isen mäter 23 cm och banan är 
600 meter lång.” skrev man på hemsi-
dan den 19 februari. 

Text och foto: Thomas Fagerholm

När är isarna säkra ?

Snart blommar Ängby!
Snart är våren här. I väntan på 
maj och juni skickar jag några 
blommor som jag tidigare år foto-
graferat på min tomt på Hedeby-
vägen 42. 

Gräslök, Maskros, Tusensköna 
(ej prästkrage) och Syren dyker 
alla upp i juni, några kanske till 
och med något tidigare.

Text och foto: 
Claes Johannesson

Tusenskönan finns nog i de flesta trädgårdarna i Norra Ängby. Syrenen förknippar vi kanske starkast med skolavslutningar.

Gräslökens blomma ska helst klippas bort för att den goda sma-
ken ska bevaras, men jag ids inte. Blomman är så vacker!

Maskrosen, som av vissa är så 
hatad, har flera vackra stadier.

tänkt bana runt sjön. Om snön faller 
tjock så kommer de att ploga en bana. 
Observera dock att det är alltid på be-
sökarens egen risk att beträda isen. 

En skylt, som talar om status på 
isen finns på den norra sidan av sjön 
vid grillplatsen.

Information på nätet

Idrottsförvaltningens intentioner 
är att fortsätta att underlätta för 
allmänhetens åkning i Judarn även 
kommande vintrar. Förvaltningen 
plogar även Råcksta Träsk i Grimsta 
och Lillsjöns sjöisbana när isen är till-
räckligt tjock. På nätet finns informa-
tion om sjöisbanorna: 
www.stockholm.se/sjoisbanor

Precis innan denna tidning gick till 
tryck kom det glada meddelandet att 

I januari fick föräldrar ploga skridskobanan. Då fanns inte Kyrksjön med i kommunens planerade plogningar. 

Efter önskemål från både Norra Ängby och 
Bromma kyrka kom plogen till Kyrksjön.
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Fixa en rätt – och njut av tre rätter!
Dags att anmäla till ÄngbyStaFesten

NOS-utbildning 
för hundägare

Tisdag 6 mars 
kl 18:30 – 21:00 
i Tempus-lokalen, 
Beckombergavägen 3

Anmälan görs på NÄTs epost-adress 
info@norra-angby.se 
(60 platser – först till kvarn gäller)

Nosa upp inbrottstips åt polisen

Du som är hundägare kan vara till 
stor hjälp för att minska bostads-
inbrotten i Norra Ängby. Grann-
samverkan och Polisen i samverkan 
med Norra Ängby Trädgårdsstads-
förening erbjuder NOS-utbildning 
i vad som är viktigt att observera 
om man misstänker brott, hur man 
tipsar polisen och hur man kan 
upptäcka förberedelser till bostads-
inbrott.

NOS-utbildningen lär dig vad 
som är bra att tänka på när du är 
ute och rastar din hund. 

OBS! Inga hundar med under ut-
bildningen, de får nöja sig med att 
de är upphovet till NOS.

Vi hoppas att på detta sätt kunna 
öka medvetenheten om att polisen 
behöver få in så många pusselbitar 
som möjligt för att minska framför 
allt bostadsinbrotten. Den minsta 
lilla iakttagelsen kan göra skillnad. 
Din magkänsla är alltid rätt.

Polisen håller i kvällens utbild-
ning, samt presenterar Grann-
samverkan, dess organisation och 
verksamhet.

Norra Ängby Trädgårdsstadsför-
ening står för kaffe och bulle. 
Välkommen!

NORRA ÄNGBY 
BYGG AB

Patrik Holmström • 0739-44 88 19 • norraangbybygg@outlook.com

Äta lördagmiddag hemma eller hos gran-
narna? Varför välja när du kan få båda två 
samma kväll, den 14 april? Det är dags för 
ÄngbyStaFesten igen. 

Så här går det till. Din egen insats är 
att bjuda sex personer på antingen 
förrätt, varmrätt eller dessert. Den 
rätt du blir tilldelad att för-
bereda och tillreda kom-
mer att avnjutas av dig, 
din partner eller kompis 
och fyra gäster i ditt hem. 
Övriga rätter blir du bju-
den på hos vänliga Norra 
Ängbybor.

För alla i Norra Ängby

Vilka kan vara med? Vem 
som helst som är vuxen och boende 
i Norra Ängby och tycker det ska bli 
inspirerande att ta emot fyra gäster 
på antingen, förrätt, varmrätt eller 
dessert. Konceptet bygger på att man 
anmäler sig parvis. Så, snacka ihop 
dig med din partner, granne eller 
kompis och anmäl dig redan nu. 

En dryg vecka före ÄngbyStaFesten 
kommer du att få ett meddelande om 
vilken rätt du har blivit tilldelad, så 
att du har lite tid att fundera ut något 
smarrigt att bjuda på.

Om du t ex skulle bli tilldelad att 
förbereda varmrätt ser din kväll den 
14 april ut ungefär så här: Du beger 
dig till en granne i Norra Ängby till 
kl 18, där du kommer att träffa fem 
Norra Ängbybor och bli bjuden på 
fördrink och förrätt. Kl 19 sprättar 
ni vid förrättsbordet upp ett kuvert, i 

vilket det finns information om vart 
var och en vid bordet ska bege sig för 
att äta varmrätt. Eftersom du själv 
ska bjuda på varmrätt, kommer du 
då att finna att du ska gå hem till dig 
själv och ta med dig en av deltagarna 
vid förrättsbordet. Väl hemma kom-
mer ni att sammanstråla med din 

kompanjon och tre gäster 
till, och du vet i förväg inte 
vilka. Kl 21 sprättar ni vid 
varmrättsbordet upp ett 
kuvert, i vilket det finns in-
formation om vart var och 
en vid bordet ska bege sig 
för att äta dessert.

Du och en person till vid 
varmrättsbordet, kommer 
tillsammans att gå hem till 

någon, där ni kommer att träffa yt-
terligare fyra Norra Ängbybor, som ni 
ska äta dessert tillsammans med. När 
desserten och kaffe/avec är inmun-
digade beger ni er allihop till Astrids 
kök vid Ängbyplan, dit alla deltagare 
i ÄngbyStaFesten kommer för en ge-
mensam avrundning på kvällen.

Skicka in din anmälan

Visst vill du vara med? Gör slag i 
saken och skicka in din anmälan till 
angbystafesten@gmail.com, helst 
redan idag, dock senast 17 mars.
Ange ditt och din kompanjons namn, 
bostadsadressen och om ni har aller-
gier e d som kocken måste ta hänsyn 
till. Kom också ihåg att reservera 
kvällen den 14 april in din kalender.

Sven Rygart

Nu är Amanda från Norra Ängby proffs i England
I flera år spelade en mycket tuff Amanda Nildén med de jämnåriga grabbarna i Norra Ängby. Nu har hon skrivit kontrakt med engelska Brighton.

I slutet av januari anlände 19-åriga 
Amanda Nildén till Brighton på engelska 
sydkusten. Hon har skrivit ett kontrakt för 
vårsäsongen med stadens fotbollslag.

Amanda är född och uppvuxen vid 
Beckombergavägen i Norra Ängby. 
Hon har alltid drömt om att få spela 
fotboll i England och nu har den 
drömmen alltså gått i uppfyllese. Hon 
har spelat sina första matcher som 
vänsterytter och fått mycket beröm 
för sina insatser.

Redan som femåring började 
Amanda spela i ett lag med jämn-
åriga pojkar i Norra Ängby. Det var 
Peter Kisfaludy som satte samman 
ett lag med barn från Gökboets da-
gis vid Dybecksvägen där även hans 
egen son gick. Peter var vid den tiden 
sportchef i AIK och såg hur glada bar-
nen var när de spelade fotboll mellan 
de mål som en förälder hade snickrat 
ihop.

Amanda och grabbarna

Laget från dagis anslöts till BP, fick 
några förstärkningar och blev efter 
några år ett av landets mest fram-
gångsrika lag i sin åldersklass. 

Det var många grabbar i motstån-
darlagen som trodde att de lätt skulle 
kunna tackla bort den där lilla tjejen 
som spelade back. Men oj, vad de 

bedrog sig. Amanda var snabb och 
stark med en glödhet vinnarinstinkt. 
Det var åtskilliga motståndargrabbar 
som fick bita i gruset när de försökte 
tackla omkull Amanda.

En fotbollsfamilj

Amanda har en del att brås på. Pappa 
David spelade i AIK och farfar Jim är 
en legendarisk AIK-spelare. 

Amanda har gått via BP, där hon 
spelat hela vägen från ungdomslagen 
upp till A-laget och i flera ungdoms-

landslag. För ett år sedan värvades 
hon till AIK:s damlag, till samma 
klubb som pappa och farfar, och cir-
keln verkade sluten. Men nu har hon 
alltså gått vidare, till en början för 
vårsäsongen i Brighton & Hove Al-
bion i Super League 2. 

Brighton har också fått en annan 
svensk förstärkning. Amandas pojk-
vän Viktor Gyökeres från BP spelar 
för Brightons U23-lag med siktet in-
ställt mot A-laget.

Rolf A Olsson
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Att Bromma kyrka har funnits i minst 850 
år kommer i år att uppmärksammas genom 
en rad olika aktiviteter. Bl a ger försam-
lingen ut en bok.

Kyrkan är en av de äldsta byggna-
derna inom Stockholms stad. Dess 

ursprungliga del, rundhuset, tjänade 
också som försvarsverk och skydds-
rum. Kalkmålningarna i långskep-
pet är utförda av Albertus Pictor och 
hans lärjungar. De äldsta delarna av 
Sockenstugan – gamla prästgården 
– är från 1600-talet. Den nuvarande 

prästgården, fortfarande använd som 
sådan, byggdes åren 1848-50.

Under sommarmånaderna brukar 
församlingen ordna såväl visning av 
kyrkan som servering i gamla Klock-
argården med dess vackra trädgård.

Birgit Karlsson

Bromma kyrka firar 850 år

Vi har som regel
att en rak regel
ska vara rak.

Kvalitet är ofta inte
mer komplicerat än så.

På den vackra kyrkogården i Bromma vilar 
många kända personer. Där ligger bland 
andra Nils Ferlin, Julia Ceasar, Pierre 
Isacsson, Sickan Carlsson, Karl Kilbom, 
Bengt Bedrup, Gunnel Broström, Arne Gei-
jer, Karin Kavli, Hilding Rosenberg, Gustav 
Möller och Else Kleen.

På www.hittagraven.se finns uppgif-
ter om ca 576 000 grav satta på Stock-
holms elva allmänna begravnings-
platser. Där finns också en karta över 
Bromma kyrkogård med uppgifter om 
varje gravplats.

Nils Ferlin

Många har undrat varför den folk-
käre poeten Nils Ferlin är begravd i 
Bromma. Han växte upp i Värmland, 
flyttade med sin mamma Elin till Rör-
strandsgatan i Stockholm och bodde 
slutligen sina sista år med sin hustru 

Henny i Roslagen. I en liten skrift från 
Bromma-pensio närerna finns för-
klaringen: Ferlin var på tonsättaren 
Lille Bror Söderlunds begravningsakt 
i Bromma kyrka 1957. Ferlin blev då 
så förtjust i kyrkan och kyrkogården 
att han bestämde att där ville han bli 
begravd. 

Mamman och hustrun

När Nils Ferlin avled 1961 erbjöd Fi-
lipstad gravplats men det blev Brom-
ma som Nils Ferlin hade önskat.

Hans mammas aska skulle flyttas 
till Ferlins grav i Bromma och där 
skulle även Henny Ferlin få ligga. På 
gravstenen finns ingen uppgift om 
att de två kvinnorna i hans liv också 
ligger där. På www.hittagraven.se 
finns uppgiften att båda kvinnorna är 
begravda i Ferlins grav.

Text och foto: Rolf A Olsson

Därför är Nils Ferlin begravd i Bromma 

Poeten Nils Ferlin tyckte att Bromma kyrka 
var så vacker att han ville begravas där 
tillsammans med sin mamma och hustrun 
Henny. På gravstenen finns Ferlins dikt ”Inte 
ens en grå liten fågel” 
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Välkommen till  
islandstorget
Tel 08-37 94 42. Mån-fre 6-22. Lör-sön 8-22.

Lekparken 
Halstret
byggs om
Efter beslut att rusta upp och modernisera 
några lekplatser i Norra Ängby har turen 
nu kommit till lekplatsen Halstret som 
ligger mellan Anundsvägen och Hugleiks-
vägen. 

På tiden kan man kanske tycka. 
Lekparken har funnits sedan början 
av 50-talet och har inte förändrats 
nämnvärt sedan dess. Gungorna, 
voltställningen och sandlådan har 
sett i princip likadana ut sedan dess. 
Sandlådan har väl fått nya kanter 
några gånger och de sex gungorna, 
som är gamla gummidäck, har hängt 
där sedan 70-talet eller så då de byt-
tes ut mot de tidigare gungorna som 
var gjorda av trä. Trägungor som 
varje höst togs ner för vinterförvaring 
och kom inte upp igen förrän våren 
kom. Gunga på vintern – nä nä. 

Farlig balansgång

Staketet har också bytts ut en gång. 
Det var nog också kring 70-talet. Det 
tidigare staketet bestod av två liggan-
de träribbor och var perfekt att på den 
översta ribban träna balansgång på. 
Men så bytte man staket, till stående 
spetsiga träplankor. Totalt omöjligt att 
gå balansgång på. Men det var kanske 
det som var meningen. Mindre olycks-
risk. Den s k voltställningen flyttades 
också en bit då ett nytt modernt klät-
terhus kom på plats, vid ungefär sam-
ma tidpunkt. Med bl a repklättring, 

kulram och rutschbana.
I programbladet från stadsdels-

nämnden läser man att den nya 
lekplatsen ska kunna ta emot ”boende 
i stadsdelen i sällskap om 5-7 vuxna 
och 5-10 barn samt förskolegrupp/
familjedaghem om 2-3 pedagoger och 
10-12 barn”. Ordning och reda.

Belysning

Lekplatsen ska fungera för alla åldrar 
men har ett fokus på barn 0-12 år. 
Sittplatser i söderläge ska finnas och 
befintlig gräsyta och befintliga träd 
bevaras. 

Nio nya granar och tallar kommer 
att planteras och ska ersätta en del 
av de gamla träden som kommer att 

tas bort så småningom. Väderskydd, 
bänkbord och ytterligare någon 
belysningsstolpe för användning av 
parken året om blir det också. 

Mycket trä i redskapen

Veckan före jul kom en grävskopa och 
andra maskiner och rev bort allt det 
gamla för att gräva upp för det nya. 
Materialen blir bl a stenmjölsgång, en 
slingrande trampstensslinga av be-
tongblock som går genom parken och 
träflis som fallunderlag. Och det blir 
mycket trä i redskapen. Hela arbetet 
beräknas vara klart våren 2018.

Text: Britt Ullestad
Foto: Sune Ullestad

Veckan före jul kom en grävskopa och andra maskiner till lekplatsen Halstret och rev bort allt 
det gamla. Den nya lekplatsen beräknas vara klar under våren.

Vi utför Medicinsk Fotvård med den senaste kunskapen 
och utrustning i toppklass. Vi fi nns på Långskeppsgatan 7 
med gratis parkering utanför dörren. Nyttja gärna ditt 
friskvårdsbidrag hos oss. Välkommen att boka genom:
Zara 076-710 12 70 eller Bokadirekt.se Gångbara Fötter

www.gangbarafotter.se 

Våren är snart här, gör dina fötter fi na att visa!      

Gångbara Fötter Medicinsk Fotvård AB                                                     

gangbarafotter

Päronrosten kom till Sverige på allvar på 
70-talet när det var på modet att ha en 
”underhållsfri” trädgård och man flitigt 
planterade barrväxter av olika slag. 

Det var billigt med importerade enar 
och sävenbom från Kina. Dessutom 
är det i vårt klimat snyggt och triv-
samt att vila blicken på städsegröna 
växter när sommaren är så kort. Det 
man inte visste då, var att barrväx-
terna hade smitta med sig. Att an-
greppen blivit kraftigare de senaste 
åren beror på att klimatet blivit var-
mare och fuktigare. 

Päronrosten orsakas av svampen 
Gymnosporanium fuscum. Det är en 
svamp som värdväxlar, vilket inne-
bär att svampen behöver två växtar-
ter för att utväxa och föröka sig. Den 
finns på päronträden på sommaren 
men övervintrar på mottagliga enar 
eller sävenbom vintertid. Enarna på-
verkas inte nämnvärt. Några enstaka 
grenar kan torka in vid kraftiga an-
grepp. 

Detta innebär att päronträden är 
friska på vintern men blir smittade 
på våren. Efter kraftiga angrepp 
flera år i rad kan träden bli svagare 
och i värsta fall dö till slut.

På enen

På våren bildas tungliknande gelé-
rost på enens stammar. Gelérosten 
kan variera från millimeterstort till 
stora klumpar som täcker hela gre-
nar. Ur dessa kommer sedan sporer 
som sprider sig till päronträd i när-
heten. 

Att artbestämma enar är svårt. 

Därför är det enklaste att undersöka 
barrbuskarna i trädgården på våren. 
(april-maj). Hittar du geléliknande 
klumpar eller utskott, ska buskarna 
bort med det samma. I dag finns att 

Bruna fläckar på päronträdets blad

Har du också undrat vad det är för bruna fläckar på ditt päronträds blad? Det är päronrost.

köpa garanterad friska sorter som 
inte är mottagliga för svampsmitta. 

På päronträdet

Bladen får i juni gula fläckar som 
senare blir orangebruna med svarta 
prickar på sig. På undersidan av 
fläckarna sväller utskott som är 2-3 
mm stora. Där bildas sporerna som i 
sin tur sprider sig till mottagliga enar 
för att övervintra. Sporerna sprider 
sig 400 - 500 meter. Med kraftig vind 
kan spridningen vara upp till 1000 
meter. En varm och fuktig vår gynnar 
svampangreppen. 

OBS! Svenska enar drabbas inte av 
denna svamp.

Text och foto: Maj-Len Komi

Päronrosten 
övervintrar på 
mottagliga enar 
eller sävenbom.

Ängby
Salongen

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

Bergslagsvägen 270 – Islandstorget

Välkommen till Lena!
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Det är februari, mörkt och -3°C ute. Plöts-
ligt blir det svart och tyst. Över radio får vi 
veta att man utreder felet. Natten övergår i 
morgon, fortfarande ingen el. Dagen därpå 
kommer nya uppgifter, felet är allvarligare 
och det kan dröja flera dagar innan elen 
kommer tillbaka, och du måste klara dig 
själv.

Värmen försvinner sakta ur huset. 
Vattnet slutar komma ut kranarna 
när vattentrycket sjunker och vi törs 
inte längre spola i toaletten. Vi får 
tända värmeljus och fotogenlampan 
för att få ljus. Det går inte att ladda 
mobiltelefoner eller datorn längre. 
Snart får vi ingen information. Vi 
behöver tillgång till en fungerande 
radio.

När strömmen försvinner under 
längre tid – händer det saker.

All belysning, liksom värme, kyl 
och frys och internet försvinner. Det 
blir riktigt mörkt både ute och inne. 
Vattentrycket i ledningarna försvin-
ner. Bilen går inte att tanka och du 
kan inte längre betala med kort.

Vad behöver man för att klara fyra 
dygn utan el? 

Vatten

Vatten är livsnödvändigt och vi be-
höver 2-3 liter per dag. Rent vatten 
kan lagras mörkt och svalt minst en 
vecka, kan även förvaras i frys. Är 
man osäker på kvalitén så koka allt 
vatten. Man kan också använda vat-
tenreningstabletter.

Mat

Här ska man prioritera kolhydrater 
och fett och sånt som kan lagras utan 
kylskåp och frys. Vid för låg blodsock-
ernivå så försämras tankeförmågan 

Beredskap om krisen kommer

Det har skrivits mycket på senare tid om landets krisberedskap eller brist på 

beredskap för allt från allvarliga elavbrott, oväder, solstormar till terror och fi-

nansiella kriser. Det har talats om att vi ska vara förberedda att klara oss tre till 

fem dygn utan stöd från samhället i händelse av kris. Vad kan vi som bor i Norra 

Ängby göra?

och omdömet vilket kan vara livsfar-
ligt. Matlagning kan ske på stormkök 
eller grillar.

Värme

Värmen inomhus sjunker långsamt, 
stäng dörrar till utrymmen som inte 
används. Drag ner persienner och dra 
för gardiner och ta på extra kläder i 
flera lager. Extra värme kan fås med 
värmeljus eller med kaminer av olika 
slag men släck dessa när ni sover. 

Information

Om de vanliga informationsvägarna 
försvinner så är det viktigt att aktivt 
inhämta information. Om el och te-
lenätet fungera så kan man ringa 113 
13. VMA (viktigt meddelande, Hesa 
Fredrik) kan också höras över staden, 
gå då inomhus och lyssna på radio 
eller TV. Det kan även gå ut SMS till 
berörda områden. Vid elavbrott så 
kan även Sveriges Radio sända på P4 
(103,3 MHz), och då behövs en radio 
som är oberoende av elnätet.

Sömn

Det är viktigt att ordna så att det går 

Så behåller man värmen
Har du en braskamin, öppen spis eller an-
nan vedeldad värmekälla kan du skatta dig 
lycklig. Förutsatt att du har ved eller något 
annat som går att elda med. 

Värmesystem som är beroende av el, 
slutar att fungera. Hur behåller man vär-
men, när pannan lagt av och det inte finns 
någon braskamin? 

Stäng av ett rum, förslagsvis köket. Man 
kan antingen spika upp en filt eller sätta 
igen rummet med en madrass. 

Tänd värmeljus och stearinljus och ta på 
ordentligt med kläder. (se upp med brand-
faran) 

Fram med dunjackor och yllesockor, får-
skinnstofflor, varma filtar och var framfö-
rallt i rörelse. 

Nu börjar det bli kritiskt för vattenburna 
värmesystem för frysning, kan vara dags 
att tömma systemet helt, slå även av bry-
tare till viktiga elsystem om elen skulle 
komma tillbaka så ingen olycka händer. 

Bra kris-saker att ha hemma. Stormkök samt en stor dunk rödsprit. Tändstick-
or, ficklampor, batterier, stearinljus, värmeljus. Olja till fotogenlampor. Vattendunkar 
och vattenreningstabletter. Termos för att förvara varmt vatten/mat.

Mat med lång hållbarhet. Konserver och frystorkade matportioner. Ris, pasta 
och hårt bröd. Flytande smör och olivolja. Kosttillskott i form av vitaminer m.m. Snabb 
energi som russin, honung och druvsocker. 

bra att sova även under en kris. För li-
te sömn gör att vi fungerar sämre. De 
flesta sysslorna tar längre tid och blir 
svårare. När de övriga grundbehoven 
kan tillfredsställas så är det viktigt 
att få ordentlig sömn. 

Belysning och bränslen

Minst en ficklampa bör finnas hos 
alla, extra batterier laddade eller 
färska. Extra försiktighet med levan-
de ljus och öppen eld. Brandvarnare, 
brandfilt och brandsläckare (6 kg pul-
ver) bör också finnas. 

Sanitet

Vattenhinkar med lock och kompos-
terbara påsar är en lösning för tillfäl-
lig toalett och förvaring av fekalier. 
Man kan använda påse i toaletten för 

att sedan knyta ihop och lägga i hink 
med lock. 

Övrigt
Förbandslåda med lämpligt innehåll 
bör finnas i ett husapotek tillsam-
mans med värktabletter, nässpray, 
febertermometer och egen medicin.
Man bör även ha kontanter hemma 
så att man kan klara sig ett tag när 
de elektroniska betalningssystemen 
inte fungerar. Se till att bilen är full-
tankad. 

Text: Elisabet Engdahl-Linder 
och Bengt Randers

Foto: Elisabet Engdahl-Linder
Länkar 
www.msb.se
www.72timmar.se
www. civilforsvarforbundet.se

En braskamin är guld värd i ett krisläge.
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Norra Ängby

PROFILEN

Text: Rolf A Olsson  Foto: Folke Ackerman

Den 1 mars arbetade Inger Andersson sin sista dag 

på förskolan. Efter 42 år som barnskötare går hon 

nu i pension. Inger har alltid funnits på Poängen, 

som en trygghet för flera generationer av små barn 

i Norra Ängby.

Ängbybarn som älskade ”dagisfröken Inger” redan på 
1970 och 80-talet har växt upp, bildat familj och följt sina 
egna barn till Inger på Poängen (som ligger på ängen mitt 
emot Norra Ängby skola).

– Det har alltid känts väldigt tryggt att lämna barnen 
hos Inger, säger en mamma på väg hem från Poängen med 
sitt yngsta barn i vagnen. 

Inger utbildade sig till barnskötare när hon var 20 år. I tre år 
jobbade hon på en förskola i Bandhagen. 1975 flyttade hon 
till Norra Ängby. Varför?

– Det var kärleken!
Inger hade träffat Folke Ackerman från Norra Ängby. 

Sedan dess har Inger och Folke varit sambor på Beckom-
bergavägen. Två söner har de fått, Andreas och Tobias 
Ackerman. Sönerna gick också på Poängens förskola när 
de var små.

– Men de gick inte på min avdelning. Man ska helst inte 
blanda ihop personal- och föräldrarollen.

När Inger växte upp i Bandhagen var hon enda barnet i 
sin familj. Kanske var det för att hon saknade syskon som 
hon sökte sig till ett jobb där det fanns många barn.

– Ja, det kanske bidrog, funderar hon.

Under alla åren som barnskötare har Inger ibland funderat på 
sin roll, vad hon betyder för alla de små barn som hon träf-
fat nästan varje dag i flera år.

– Jag vill vara en vuxen förebild. Och då menar jag inte 
att vi kan ersätta föräldrarna. Absolut inte, föräldrarna 
är viktigast men barnen ska känna att även andra vuxna 
finns för dom. 

Att få det förtroendet av barnen är inte självklart.
– Man måste visa barnen vem man är, lyssna på riktigt 

och även visa sina brister och erkänna om man har fel. Då 
blir man trovärdig. 

Men nog måste det väl finnas dagar då man är trött och 
knappt står ut med alla krävande barn?

– Det är väl som i alla jobb, vissa dagar kan vara lite 
tyngre. Då får man en liten klapp på axeln av en kollega 
och känner tacksamhet för att ha så fina arbetskamrater. 
Vi stöttar varandra och täcker upp om någon till exempel 
är sjuk.

– Men oftast tänker man inte på att det är jobbigt. Om 
barnen känner ”Å, vad det är roligt på Poängen”, då kän-
ner jag också så. 

Inger var med och startade Poängen 1976.
– Till en början var några på skolan lite negativa till att 

förskolan skulle ta en del av deras äng. Framför Poängen 

I 42 år har Inger varit trygghet 
för de små barnen på förskolan

Fakta:
Inger Andersson, 64 år.
Barnskötare på Poängen i Norra Ängby.
Sambo med Folke Ackerman.
Två vuxna söner och fyra barnbarn.
Bor på Beckombergavägen 110 sedan 1975.
Sista arbetsdagen 1 mars 2018.

Inger Andersson är noga med att framhålla att hon inte är ensam per-
sonal på Poängen.

– Föräldrarna är viktigast men barnen ska känna att även andra vuxna finns för dom, tycker Inger Andersson som i 42 år skapat trygghet för 
flera generationer Ängbybarn på Poängens förskola. 

➤
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På Kvarnberget finns Norra Ängbys högsta 
punkt. För många år sedan fanns där en 
kvarn men den är borta sedan länge. Det 
finns metallbeslag kvar i berget men det 
bäst bevarade minnet från kvarnen i Norra 
Ängby är kvarnstenen som sitter inmurad i 
Solursgången i Vällingby centrum.

Kvarnberget ligger mellan Anundsv-
Hugleiksv-Långskeppsg-Björketopsv.

Tidigare var det en väldigt fin ut-
sikt därifrån. Man såg inte bara till 
Sundbyberg utan det gick också att 
se ända in till stan. Men med tiden 
och bristande röjning av sly och träd 
så ser man inte alls lika långt idag. 
Tyvärr. Det är nästan helt igenväxt 
däruppe.

Jag har fina minnen när vi vid 
tolvslaget på nyårsaftnar kunde gå 
upp och se fantastiska fyrverkerier. 
Eller på 90-talet när Vattenfestivalen i 
Stockholm avslutades med ett festligt 
fyrverkeri, då var berget ett bra ställe 
att skåda det hela på.

Tillhörde Råcksta Gård

Jag har försökt att ta reda på under 
vilka år kvarnen fanns på Kvarnber-
get. Men trots många förfrågningar 
och undersökningar, hos bl a Riksar-
kivet, Stadsmuseet, hembygdsfören-
ingar, Centrum för Näringslivshisto-
ria och människor som är födda och 

uppväxta här så har jag inte lyckats få 
fram när den fanns på berget. 

Men att det var på den tiden då 
området tillhörde Råcksta Gård kan 
man bl a läsa sig till i boken Råcksta 
Gård som Vattenfall gav ut 1984. 
Gränserna såg annorlunda ut då. 
Området tillhörde församlingen 
Spånga i Sollentuna och gränsen till 
Bromma hade en annan dragning.

Flera kvarnar

Det fanns flera kvarnar inom Råcksta 
Gård, en finns ju fortfarande kvar och 
drivs idag som en förening, Museet 
Kvarnvikens Kvarn & Såg vid Kanaans 
väg. Ett par gånger om årets hålls 
den öppen för allmänheten och då 
kan man köpa mjöl tillverkat vid just 
den kvarnen. Den siste yrkesverk-
samma mjölnaren bodde i den gamla 
mjölnarbostaden i drygt 70 år, fram 
till 2015. Det har vi vid tidigare till-
fällen skrivit om i tidningen.

Högst upp på Kvarnberget kan man 
idag ändå se lämningar från kvarnti-
den. Metallbeslag i berget och också 
en hög med stenar som måste vara 
från kvarnen. Kuriosa är också att en 
av kvarnstenarna finns bevarad. Den 
sitter inmurad i väggen i Solursgång-
en i Vällingby Centrum, på höger sida 
om man kommer från själva torget. 
Det verifierar Björn Mellström som 

är ordförande och eldsjäl på Kvarnvi-
kens Kvarn. 

Kvarntorpet blev kontor

En granne till mig, vars föräldrar 
byggde huset han bor i, har också 
berättat att så sent som 1950 fanns 
det gamla kvarntorpet kvar. Det låg i 
dåvarande korsningen Anundsvägen 
- Långskeppsgatan. Långskeppsgatan 
som då hette Jämtlandsgatan 
och hade sin sträckning från 
Runstensplan till Vällingby. Det 
lilla torpet användes som kontor 
av Gatukontoret, men revs sedan i 
början av 50-talet när Norra Ängby 
var färdigbyggt. Tvärs över vägen, där 
lägenheterna på Björketorpsvägen 
ligger, fanns också bl a en smedja.

Högsta punkten

Jag påstår också att berget är Norra 
Ängbys högsta punkt. Om man går 
in på Lantmäteriets kartor kan man 
se hur högt det ligger över havet. 
Vändplanen på Skeppslagsvägen 
och skogen Komötet bakom Norra 
Ängby skola är också höga punkter i 
vårt område, men inte lika höga som 
Kvarnberget som mäter ”hela” 40 me-
ter över havet (!).

Text: Britt Ullestad
Foto: Sune Ullestad

På Norra Ängbys högsta berg fanns en kvarn

Kvarnberget ligger längst ut i Norra Ängby mot gränsen till Råcksta. Förr 
var det bra utsikt från toppen. Man kunde man se till Vällingby, Råsunda 
och ända in till stan. Nu är Kvarnberget igenväxt.

Den inmurade kvarnstenen i Solursgången i Vällingby Centrum är 
ett minne från kvarnen i Norra Ängby.

har sedan också förskolan Pärlan byggts. 
– I dag hör vi inte att några på skolan är negativa. Jag 

tror knappt att Pärlan och Poängen märks borta i skogs-
brynet. 

Inger minns hur det var när hon som ung fick sitt första jobb.
– På den tiden var dagis mer ett ställe där barnen kunde 

få tillsyn och mat medan föräldrarna arbetade. 
Numera är förskolan mer pedagogisk. Ändå kritiseras 

skola och barnomsorg ibland. Inte minst av välutbildade 
Brommaföräldrar med höga krav. Barnen är det viktigaste 
vi har och det är svårt att acceptera om de inte mår bra 
under långa dagar på förskolor och skolor.

Inger har inget emot engagerade föräldrar som ställer 
krav. Tvärtom.

Räcker tiden inte till?

Vi installerar el, målar, renoverar, bygger till, bygger om, anlägger och 
underhåller trädgården, snickrar och bygger trall eller staket, städar 
inne, ute eller i garaget, kör till tippen och mycket, mycket mer...

Behöver du en hjälpande hand hemma, i trädgården eller på jobbet?

Kontakta oss idag och berätta vad just du behöver, 
så hjälper vi dig!

vi fixar det mesta

™

08-410 417 70
www.alltjanstpoolen.se info@alltjanstpoolen.se

– Det har de rätt att göra och numera förutsätter för-
skolan ett samarbete där personal, barn och föräldrar är 
engagerade.

På Poängen är Reggio Emilia-pedagogiken vägledande, 
här precis som på nästan alla förskolor i Norra Ängby. Bar-
nen ska vara deltagande och utforskande.

Inger har upplevt hur barnen på förskolan under åren 
blivit allt mer medvetna och frågvisa. Vilket är precis vad 
som eftersträvas. Och den digitala tekniken med lärplat-
tor har gett bra resultat för barnens inlärning. De lär sig 
skriva och läsa fortare.

Men boken har också sin givna plats. Det förstår man 
när barnen klättrar upp nära Inger och lyssnar när hon 
läser. 

 
Inger är alltså en av dessa ”legender” inom barnomsorgen. 
Det finns flera sådana eldsjälar på andra skolor och för-
skolor i Norra Ängby. Vi föräldrar vet oftast vilka de är och 
minns och omfamnar dem med värme. 

Inger Andersson är noga med att framhålla att hon inte 
är ensam personal på Poängen.

– Jag har jobbat med så många fina arbetskamrater. 
En av de sista dagarna i februari hyllades Inger med 

blommor, tårta och presenter. Ett ofantligt viktigt arbets-
liv är fullbordat och Inger ska åtminstone till en början 
njuta av pensionärsfriheten. Hur det blir sedan vet hon 
inte. 

En av de sista dagarna i februari hyllades Inger av sina arbetskamra-
ter med blommor, tårta och presenter.

➤

På förskolorna i Norra Ängby är  
Reggio Emilia-pedagogiken vägledande. 
Barnen ska vara deltagande och 
utforskande.
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ende och som tänkare samt historiker 
en mycket stor nydanare. När Tacitus 
publicerade sitt stora arbete om det 
väldiga och till stora delar okända 
Germaniens historia medförde det ett 
stort intresse inom den då civiliserade 
världen. Arbetet publicerades år 98 – 
det år då kejsare Trajanus var i Köln 
för att inspektera de romerska garni-
sonerna och det pågående arbetet för 
att befästa gränserna till germaner-
nas områden. Önnerfors skriver att 
med ”Germania har han skapat en av 
de märkligaste etnografiska mono-
grafierna i antik litteratur”. Tacitus 
skrift bygger bland annat på kända 
romerska skriftställares arbeten och 
många andra källor. Endast 70 av 
inemot 600 sakuppgifter i Germania 
kan återföras på bevarade litterära 
källor. Tacitus arbetade enligt uppgift 
bland annat med att skaffa upplys-
ningar från samtida sagesmän och 
ögonvittnen. 

Överraskande autentiskt

Önnerfors skriver att ”det väsentliga 
som meddelas oss i Germania har 

visat sig vara autentiskt i överras-
kande stor utsträckning. Alltsedan 
1800-talet har växande samlingar av 
romerska inskrifter och monument på 
germansk botten, liksom arkeologis-
ka och historiska forskningsresultat, 
givit oss ökade möjligheter att pröva 
sanningshalten i Tacitus’ uppgifter”.

Tjänade ett politiskt syfte

I Germania förhärligas de främmande 
stammarnas dygder mot bakgrund 
av det romerska folkets moraliska fel. 
Med sin skrift har Tacitus sannolikt 
avsiktligt för samtidens förvekligade 
romare velat visa ett högtstående, 
ofördärvat ”men samtidigt vilt, obän-
digt och farligt naturfolk”. Oförstörda 
germaner ställdes mot dekadenta 
romare. Kanske Germania tjänade ett 
politiskt syfte. Boken är en detaljerad 
skildring av germanernas levnadsva-
nor.

Två handskrifter – en från 800-talet 
och en från 1 000-talet – innehåller 
en del av Tacitus skrifter. Germania 
utkom tryckt i Bologna 1472 och i 
Nürnberg cirka 1473. 

Önnerfors översättning från latin 
är den senaste på svenska och utkom 
2005. Docent Anders Kaliff lämnar 
en arkeologisk kommentar till nyut-
gåvan i ett avsnitt i boken. Han anser 
att verket är en enastående källa till 
jämförelser för arkeologin. Skild-
ringen ger en god bild av romarnas 
kunskap om germanfolken. ”Det är 
betydelsefullt att konstatera att Ta-
citus sannolikt hade direkt kontakt 
med flera av de folk och miljöer han 
beskriver…”. Arkeologiska fynd har 
kunnat bekräfta eller belysa delar av 
innehållet i Germania. Arkeologiska 
utgrävningar har medfört fynd som 
visar ett intensivt utbyte mellan de 
germanska områdena utanför limes 
(den romerska gränsvallen) och det 
romerska imperiet. 

Ett enastående dokument

Kaliff anser att Germania är ett ena-
stående dokument, där de europeiska 
folken för första gången går oss till 
mötes på ett levande sätt.

Text och foto: Nils Ringstedt

Tacitusvägen har fått sitt namn efter den romerske historieskrivaren Cornelius Tacitus. 

Tacitusvägen är döpt efter den romerske 
historieskrivaren Cornelius Tacitus som i 
sin bok Germania skildrat germanerna och 
deras liv vid tiden omkring Kristi födelse. 
Bland annat omnämns svionernas (svear-
nas) samhällen. 

Tacitusvägen går längs Brommas 
intressantaste fornminnesområde, 
Karsviks hage, som hyser det stora 
platåhuset på vilket en gång en stor-
mannahall låg under vikingatiden. 
Platån är byggd på ett krön och upp-
byggd av ditförda stenar och jord. 

Fynd i platån

Utgrävning till botten visade att det 
understa lagret kan dateras till brons-
åldern. En förkolnad trästolpe 14C-
dateras till mellan år 660 och 820 
e. Kr. Fynd i platån var bland annat 
brynen, keramik, en grön glaspärla 
från vikingatiden men även bitar av 
järnslagg, en kniv, spikar och lerkli-
ning. Dessutom påträffades föremål 
från medeltid och nyare tid. Något 
längre västerut finns en terrass för ett 
hus som daterats till äldre järnålder. 
14C-prov av träkol visar ca 400-talet 
e. Kr. Huset hade en rad mittstolpar 
som bar upp takåsen, ett så kallat 
tvåskeppigt hus. Vid utgrävning på-
träffades brynen, keramik och järn-
fragment.

Roms störste hävdatecknare

Tacitus anses vara Roms störste häv-
datecknare enligt Alf Önnerfors som 
beskriver Tacitus’ levnad och förfat-
tarskap i inledningen till Tacitus’ 
skrift Germania. Tacitus föddes år 55 
eller 56. Han dog någon gång efter 
år 117. 

Tacitus kom från en släkt som tro-
ligen var ridderlig. Han uppfostrades 
såsom var gängse inom romersk äm-
betsmannaadel. I unga år ägnade han 

Tacitusvägen går längs Brommas 
mest spännande fornminnesområde

sig åt retorik som då var modeveten-
skap. År 77 gifte han sig med dottern 
till en av samtidens främsta fälther-
rar, Gnaeus Julius Agricola. Denne 
var en framstående ståthållare i 
Britannien enligt Önnerfors. Tacitus 
författade en biografi över svärfadern 
år 98 med titeln Agricola.

Mycket peronlig levnadsteckning

Det är en mycket personlig levnads-
teckning. Svärfadern lär ha blivit 
förgiftad på order av kejsare Domi-
tianus. Tacitus var ämbetsman under 
kejsare Vespasianus och började som 
militärtribun, blev kvestor under kej-
sare Titus, folktribun eller edil samt 
pretor under Domitianus. Några år 
var han borta från Rom och då tro-
ligen som legionskommendant eller 
prokonsul i någon mindre provins.

Under kejsare Nervas regering åren 
96 – 98 var Tacitus konsul. Omkring 
år 112 fick han ett av det romerska 
imperiets förnämsta ämbeten. Han 
blev prokonsul över provinsen Asien 
som omfattade i stort sett västra 
Mindre Asien. Domitianus verkar ha 

utövat ett slags skräckvälde. Detta 
antyds i biografin över Agricola. Ta-
citus skriver att varken han själv eller 
hans litterära kollegor kunde under 
skräckväldets femton år yttra sig fritt 
i tal eller skrift. Bland annat torde 
han under den tiden ha arbetat med 
förarbete till flera skrifter däribland 
Germania. Hans centrala verk är en 
skildring av Roms historia från Au-
gustus död 14 e.Kr. till Domitianus 
år 96. Denna historia skildras i His-
toriae och i Annales. Han ger ett av 
de äldsta vittnesbörden om hur den 
romerska eliten såg på de kristna. Ta-
citus berättar bland annat att kejsare 
Nero efter Roms brand 64 e. Kr. valde 
att lägga skulden på de kristna och 
offentligt lät bränna ett antal.

Nydanande tänkare och historiker

Tacitus anses vara en av romarrikets 
genom århundraden mest självstän-
diga och mest fängslande författare. 
Hans skrifter var till exempel på 
1600-talet Axel Oxenstiernas och an-
dra samtida statsmäns favoritläsning. 
Tacitus var såväl i språkligt hänse-

Gatunamn i Norra Ängby

Det stora platåhuset i Karsviks hage var stormannahall under vikingatiden. 
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Styrelse

Vid årsmötet i mars 2017 valdes följande styrelse: 
Anna-Karin Ekholm (ordförande), 
Carola Bengtsson 
Elisabet Engdahl-Linder 
Birgitta Forsblad 
Lotta Hirschberg
Suppleant: 
Bengt Randers 

Styrelsen har haft följande arbetsfördelning:
Ordförande: Anna-Karin Ekholm, vald av årsmötet.
Kassör: Birgitta Forsblad. 
Sekreterare: Lotta Hirschberg
Evenemang: Carola Bengtsson.
Kalender och fototävling: Elisabet Engdahl-Linder.
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten.

Norra Ängby Tidning (Årgång 39) har som vanligt utkommit med fyra num-
mer. Redaktionen har bestått av Rolf A Olsson, redaktör och adjungerad till 
styrelsen, Elisabet Engdahl-Linder, Britt Ullestad och Lotta Hirschberg. 

Övriga funktionärer
Revisorer: Lars-Göran Gabrielsson och Sven Rygart. 
Suppleant: Lena Nordensson.
Valberedning: Thomas Fagerholm.
 

Verksamhetsberättelse för 2017
Tvättstugan vid Bureusvägen har 

inte rivits än och de planerade rad-
husen inte börjat byggas. Bygglov för 
de i allt väsentligt oförändrat ritade 
husen kommer dock beviljas inom 
kort.

Någon ny hyresgäst till slottet ver-
kar fortfarande inte vara klar.

Facebook-grupper som fortsätter 
att vara välbesökta (Grannsams, 
Norra Ängby och Köp-och-Sälj), och 
utgör ett välkommet inslag i kom-
munikationen mellan boende i Norra 
Ängby. Under året har boende också 
skapat två nya Facebook-grupper; 
en på temat Norra Ängby Trädgård 
som bjuder in kommunikation i träd-
gårdsfrågor. Den andra nya grup-
pen bjuder in till Kvällsvandringar i 
Norra Ängby och Bromma Kyrka och 
har under hösten genomfört ett stort 

antal vandringar under fredag- och 
lördagkvällar vilka har varit upp-
skattade av både dem som vandrat 
och ungdomar som man mött. NÄT 
tillsammans med Grannsamverkan 
anordnade också i slutet av augusti 
en träff med våra lokalt verksamma 
poliser och fältassistenter kring 
brottslighet i vårt område där vi fick 
klarlagt att brottsligheten i vårt när-
område inte har ökat och att vuxnas 
kvällsvandringar är ett mycket bra 
initiativ. En artikel i NÄT-tidningen 
nr 3-2017 redogör för ytterligare de-
taljer som redovisades och diskutera-
des vid det mötet.

Årets medlemsmöten har varit 
det traditionella välkomstmötet för 
nyinflyttade samt ett möte anordnat 
av Kulturmiljögruppen på temat 
Trädgårdar i Norra Ängby (en artikel 
i NÄT-tidningen nr 2-2017 är en rap-
port från den kvällen). 

NÄT-kalendern har nu kommit ut 
för sjunde året. 

Verksamheter som NÄT stödjer på 
olika sätt därför att de är viktiga för 
gemenskapen i området.
• Valborg. Föreningen var även i år 
medsponsor till Mälarscouternas Val-
borgsmässofirande på Snorreängen.
• Ljuskväll runt Kyrksjön. Vi lämnar 
ett ekonomiskt bidrag till Mälarscou-
terna som är arrangör.
• Grannstödsbilen, Parklekens Dag, 
Ängbylikören och Second hand i Ste-
fanskolan. 

Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas sepa-
rat. Se sid 28-29. Vid årsmötet beslöts 
om oförändrad medlemsavgift; 150 
kronor. 

Medlemmar

1155 hushåll betalade medlemsavgift 
17-18, utav totalt 1639 hushåll i Norra 
Ängby. (70%)

Nytt rekord, åtta medlemmar fler 
än tidigare toppnoteringen för tre år 
sedan!

Allmänt

Föreningen har en ambition att beva-
ka och försöka påverka det som hän-
der i vårt område och som är av bety-
delse för bevarande av Norra Ängbys 
unika karaktär, samt att stödja och 
uppmuntra initiativ till evenemang 
och andra aktiviteter som bedöms 
vara till nytta och glädje för boende 
och bidra till känsla av gemenskap i 
Norra Ängby.

Det var med sorg som vi i juni 2017 
fick vetskap om att Svea Hovrätt 
Mark- och Miljööverdomstolen givit 
tidsbegränsat bygglov för nybyggnad 
av flerbostadshus i upp till åtta vå-
ningar på två områden inom Grimsta 
1:5. Det är ett område mellan slutet 
på lokala Bergslagsvägen och Circle 
K-macken och ett mellan Råckstavä-
gen och Björketorpsvägen.

➤
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För medlemmar i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Årsmöte tisdag 20 mars 2018
i Tempus samlingslokal, Beckombergavägen 3.

18.30  Mingel med kaffe, kaka och bildspel

19.00  Föreningsstämma (årsmöte)

20.00  Gäst

20.40  Föreningsstämman fortsätter (ev)

Ca 21  Mötet avslutas

Dagordning för föreningsstämman

§0 Stämmans öppnande

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§2  Fastställande av röstlängd för mötet.

§3  Val av rösträknare och protokolljusterare för mötet.

§4  Fråga om mötet utlysts i enlighet med stadgarna.

§5  Fastställande av dagordning för mötet.

§6 a)  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 

verksamhetsåret.

§6 b)  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resul-

taträkning) för det senaste räkenskapsåret.

§7  Revisionsberättelsen för det senaste räkenskapsåret.

§8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revi-

sionen avser.

§9  Fastställande av medlemsavgift för kommande rä-

kenskapsår.

§10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 

kommande verksamhetsår.

§11  Val av ordförande; Omval eller nyval.

§12  Val av övriga styrelseledamöter (4-6 personer) 2-4 

pers. omval eller nyval

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

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

§15  Val av valberedning, minst 3 personer varav en sam-

mankallande.

§16  Behandling av propositioner och motioner.

§16a)  Förslag till stadgeändringar.

§17  Övriga frågor

§18  Stämmans avslutande
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ser gärna att så många som möjligt 
ansluter sig. Under första halvan av 
2017 har vi vid flera tillfällen haft 
problem med mejlutskick pga brister 
i IT-plattformen eller i brist på infor-
mation från FS Data efter omkonfi-
gurering av IT-miljön. From augusti 
2017 har vi inte haft några problem. 
Vi rensar kontinuerligt bort mejl-
adresser som verkar misstänkta eller 
där det inte finns tydliga namn som 
går att spåra. För närvarande finns 
824 mejl adresser på prenumerations-
listan. 

Kalenderprojektet

Ängbykalendern har tagits fram av 
Trädgårdsstadsföreningen sedan 
2012. Under 2017 skickade Ängbybor 
in 150 bilder till fototävlingen. Vin-
nare blev Jesper Bjarnestams bild av 
barn i Ängbyloppet. Bilderna väljs 
ut av en professionell fotojury, i år 
bestående av Anna Kagebeck, Stefan 
Tell och Stefan Nilsson.

Kulturmiljögruppen

Kulturmiljögruppen vill sprida kun-
skap om att Norra Ängby av Riks-
antikvarieämbetet bedömts vara av 
riksintresse för kulturmiljövården i 
landet. Gruppen vill på olika sätt vär-
na om Norra Ängbys unika karaktär 
med utgångspunkt ifrån ursprunglig 
gatubild, trädgårdar och byggnader. 
På hemsidan finns information som 
gruppen samlat, värderat och doku-
menterat. 

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

Kulturmiljögruppen har fortlöpan-
de bevakat nybyggnadsplaner i och 
omkring vårt område och redovisat 
dessa i vår tidning.

Trädgårdsstadsföreningen är med-
lem i Byggnadsvårdsföreningen, vars 
tidskrift Byggnadskultur finns för 
utlåning till föreningens medlemmar.

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

Förutom de kommunikationsprojekt som administreras ekonomiskt av föreningen 
finns några Facebookgrupper som, med uppskattning från styrelsen, drivs av med-
lemmar och ligger i linje med Trädgårdsstadsföreningens målsättning om gemensam-
ma intressen för oss som bor i Norra Ängby.

Norra Ängby 
Trädgårdsstads f örening
En facebookgrupp som bland an-
nat informerar om föreningens olika 
arrangemang och en hel del annat 
om Norra Ängby.

Facebook-gruppen Köp&Sälj  
Har samlat hela 915 medlemmar i 
Norra Ängby, som nu kan bli mer 
miljövänliga genom att skänka 
bort, byta köpa och sälja varor 
mellan varandra i närområdet.

Grannsams Norra Ängby
Vår facebookgrupp ”Grannsams 
Norra Ängby, som är sluten, bara 
för oss i Norra Ängby, är en del av 
Grannsamverkan. Dagliga uppda-
teringar från polisen som läggs på 
den sidan är uppskattade. Det är idag mer än 1 120 medlemmar i gruppen och akti-
viteten håller i sig med många inlägg från medlemmarna.

Kvällsvandringar 
i Norra Ängby/Bromma Kyrka 
För att komplettera de föräldra-
vandringar som arrangeras av någ-
ra skolor i området har gruppen 
kvällsvandringar i Norra Ängby och 
Bromma Kyrka startats. Alla vuxna 
i området är välkomna att följa med på fredag- och lördagkvällar.

Under verksamhetsåret 2017 har 
gruppen varit delaktig i förbere-
delserna och genomförandet av en 
välbesökt trädgårdskväll på Tempus 
den 21 februari. Eva Rönnblom, träd-
gårdsexpert och författare av littera-
tur i ämnet var inbjuden som förelä-
sare. Gruppen har medverkat till att 
Bromma hembygdsförening uppda-
terat kulturstig nr 5 om Norra Ängby 
på deras hemsida. Den 17 septem-
ber genomfördes en vandring med 
medlemmar från båda föreningarna 
enl. den uppdaterade rutten. Kultur-
miljögruppen har också genomfört 
en kulturvandring den 7 maj under 
titeln Från öst till väst i Norra Ängby 
och har för avsikt att genomföra den 
årligen för trädgårdsstadsföreningens 
medlemmar. Fortsatta kontakter med 
Stadsmuseet och Stadsbyggnadskon-
toret kommer förhoppningsvis åter 
resultera i en informationskväll för 
medlemmar i föreningen. E-postkon-
takter har lett till att medlemmar fått 
hjälp vid val av fasadkulörer och i tid-
ningen har gruppen startat ett regel-
bundet inslag om tidstypiska detaljer 
på våra hus.

Äpplen från Norra Ängby

Ängbyglöggen, som görs på äpplen 
från området, är alkoholfri och inne-
håller 1 procent calva. 

2017 blev det ingen Ängbyglögg då 
äppelåret inte blev så bra.

Vi har Calvados på lagring på fat 
hos Norrtälje Brenneri, men säljstar-
ten för den är ännu inte bestämd.

Årsmöte

Trädgårdsstadsföreningens årsmöte 
i Tempus den 28 mars var välbesökt. 
Medlemsavgiften för kommande år 
fastställdes till oförändrade låga 150 
kronor och stadgarna, som styrelsen 
hade fått i uppdrag av föregående års-
möte att revidera, klubbades enhäl-
ligt. Därefter välkomnades årsmötes-
gästen, Norra Ängbys egen son Tom 
Alandh, som underhöll med minnen 
från sin långa och framgångrika verk-
samhet som TV-producent. 

Cafédagar i Björklunds hage

Vi anordnade ett antal Café-dagar i 
Björklunds hage under våren och hös-
ten, och det har visat sig vara mycket 
uppskattat av både NÄ-boende och 
utomstående besökare.

Verksamhetsberättelse för 2017   Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

➤

➤
Tidningen

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

Redaktionsgruppen har bestått 
av Rolf A Olsson, redaktör, Elisabet 
Engdahl-Linder, Lotta Hirschberg 
och Britt Ullestad. Annonsförsälj-
ningen sköts av Johan Schaeffer. 
Tidningen delas ut i Norra Ängby av 
våra 17 tidningsutdelare.

Tidningen är en del i föreningens 
strävan att medverka till en positiv 
utveckling av trafik, service, ny-

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

Tidningen ger tips om renove-
ringar, trädgårdsskötsel och mycket 
annat som är av intresse för Ängby-
borna. Vi har också en ambition att 
berätta om vardagen i Norra Ängby, 
hur det är att leva här. Vi vill få fler 
Ängbybor att bidra med inlägg och 
artiklar. 

Tidning, hemsida, nyhetsbrev ... Kulturmiljö, arrangemang ...
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Det redaktionella arbetet – att 
planera, skriva artiklar, fotografera, 
korrekturläsa med mera – utförs ide-
ellt av redaktionsgruppen och andra 
medlemmar. Detsamma gäller för 
annonsförsäljning och utdelning. 
Utgifterna för layout, originalfram-
ställning, tryck och transporter, täcks 
även detta år av annonsinkomster. 
Tidningen bär sina egna kostnader 
och belastar inte medlemsavgifterna.    

Norra Ängby Tidning delas ut till 
alla hushåll i Norra Ängby, till affärer 
och andra näringsidkare i området 
samt till skolor och daghem. Den 
sänds även till boendeföreningar och 
andra föreningar i vårt närområde 
samt till museer. Att tidningen också 
skickas till allt fler prenumeranter 
utanför Norra Ängby är ett gott indi-
cium på att den är uppskattad. 

Hemsidan

Hemsidan www.norra-angby.se 
uppdateras fortlöpande med aktuell 
information av Thomas Fagerholm. 
På hemsidan annonseras kommande 
arrangemang eller andra aktiviteter 
av olika slag samt informativa artik-
lar om exempelvis bygglovsfrågor 
och parkeringsregler. Där finns även 
de senaste årens tidningsnummer 
och skrivelser som föreningen avgivit 
i olika sammanhang. Dessutom finns 
här historiskt bakgrundsmaterial för 
såväl Trädgårdsstaden som området 
i övrigt.

Avtal med Jpro AB för drift, under-
håll, bevakning och uppgradering av 
hemsidans IT-plattform har förlängts 
under året. Jpro har varit mycket be-
hjälpliga med att utreda problem med 
mejlutskick under våren och somma-
ren, se Nyhetsbrev.

Nyhetsbrev 

På hemsidan går det att prenumerera 
på våra medlemsmail, som under 
beteckningen nyhetsbrev skickas ut 
c:a en gång i månaden med Thomas 
Fagerholm som redaktör. Styrelsen 
uppskattar denna möjlighet till snabb 
kontakt med medlemmarna och 

  
 

Wretmans Bilservice AB 
 

 Bilreparationer och Service 
   originaldelar till alla märken 

 

       Jämtlandsgatan 139 Vällingby 
(OK Macken i Vällingby) 

                        08-377813                                     
                        

37528@okq8bilverkstad.se 

ta upp nät ej med grannsam   ta bort vi i kvällsvandr
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med på julmarknaden på torget som 
arrangeras av handlarna.

Grannsamverkan

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

 Efter en dramatisk inledning 
med nio inbrott i januari och fem i 
februari blev det lite lugnare fram 
mot sommaren. Se statistik på www.
grannsams.se/statistik/htm där vi 
konstaterar något färre inbrott än 
året före. 

Grannstöd i Bromma 

Föreningen Grannstöd Bromma, där 
vi är anslutna, går in på sitt tionde 
verksamhetsår i augusti. Finansiärer 
är Stadsdelsförvaltningen och Träd-
gårdsstadsföreningarna i Bromma. 
De senare bidrar med sex kronor per 
medlem och år. Till det kom bidrag 
från insamlingen Grannsamverkan 
i NÄ, administrerad av PeA Scotte, 
som avslutades under hösten. 

Många volontärer har rekryterats 
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Välkomstkväll

En årlig tradition har det blivit att al-
la nyinflyttade till Norra Ängby bjuds 
av föreningen in till en välkomst-
kväll. Ett 15-tal nyinflyttade kom till 
2017 års träff i Tempus den 25 april. 
Alla aktiviteter som Trädgårdsstads-
föreningen anordnar eller ger stöd 
till beskrevs, Grannsamverkan pre-
senterades naturligtvis, och alla olika 
Facebook-grupper som finns i NÄT 
presenterades. Det bjöds på goda små 

➤
tilltugg till kvällens alkoholfria bub-
bel (= cider).

Gökotta 

Ledare för Trädgårdsstadsförening-
ens vandring runt Kyrksjön söndagen 
den 14 Maj var Norra Ängbys egen 
Eva Johansson från Stockholms Or-
nitologiska Förening. 24 deltagare, 
däribland flera barnfamiljer, fick en 
fin morgon. 

Midsommarfirande 23 juni 

NÄTs största arrangemang är mid-
sommar i Björklunds hage. Det är 
också det mest resurs- och funktio-
närskrävande och detta år hade vi 
rekordmånga besökare, ännu fler än 
föregående år. 

TV4 kom på besök och direktsände 
förberedelserna när vi klädde stång-
en till svenska folket. Bromma Folk-
dansgille uppträdde med folkdanser 
och ledde dansen runt midsommar-
stången. 

Ängbyloppet

I samarbete med Parklekens dag den 
9 september anordnade NÄT denna 
löpartävling för barn 4 till 13 år. To-
talt 80 barn deltog i loppet i och runt 
närmaste omgivningarna till Björk-
lunds Hage. 

Ljusfest runt Kyrksjön 

Lördagen den 16 september var det 
återigen dags för den av Mälarscou-
terna arrangerade Ljuskvällen vid 
Kyrksjön. Trädgårdstadsföreningen 
bidrog som vanligt med anslag till 
marschaller.

Julmarknad 

Lördag 2 decemer var föreningen 

Föreningens evenemang: Skapar trivsel och gemenskap
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En valberedares tankar
Våren 2017 blev jag som ensam per-
son vald till valberedare i föreningen. 
Så nu står jag här inför kommande 
årsmöte med den grannlaga uppgiften 
att hitta kandidater till styrelsen och 
andra funktioner i föreningen.

Föreningen har ett bra samar-
bete med andra organisationer i 
området, t.ex. grannsamverkan. 
Vi ser med uppskattning det en-
gagemang som växt fram runt 
grannsamverkan och speciellt 
ini tiativet med föräldravandring-
ar kvällstid. 

Att driva föreningar idag kan 
kännas lite omodernt och ute. 
Det ska vara snabba puckar. Men 
hur få kontinuitet i en verksam-
het om man inte har en förening 
att vila sig mot? Om tre år fyller 
föreningen 90 år, det kallar jag 
kontinuitet. Jag ser att förening-
en fungerar lite som en ryggrad 
i området där det finns många 
olika intressen att bevaka och 
utveckla. Vi har tillgång till fler 
mediekanaler såsom denna tid-
ning, hemsida, nyhetsbrev och ett 
antal Facebookgrupper.

Ett akut behov som föreningen 
har är att ersätta kassören Bir-
gitta, som flyttar till Kungshol-
men och därmed vill avveckla sitt 
engagemang. 

Vill du vara del av vår ryggrad 
så anmäl ditt intresse till mig: 
thomas.fagerholm@telia.com el-
ler 070 550 8130.

Thomas Fagerholm

från vårt område för bilpatrullering i 
hela Bromma. 

 Konceptet är en vidareutveckling 
av Grannsamverkan. Jag rekommen-
derar ett besök på hemsidan www.
grannstodbromma.se för mer infor-
mation.

Slutord 

Styrelsen vill tacka alla som på olika 
sätt bidragit till föreningens verk-
samhet under året.

Norra Ängby mars 2017
Anna-Karin Ekholm (ordförande), 
Carola Bengtsson 
Elisabet Engdahl-Linder 
Birgitta Forsblad 
Lotta Hirschberg 
Bengt Randers   

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
& Rama� är AB

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

Den personliga matbutiken
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Resultaträkning jan-dec 2017 jämfört med budget och 2016 års utfall

Benämning Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Inkomna medlemsavgifter 171 780 175 000 159 417

Annonsintäkter, prenumerationer 216 095 200 000 228 115
Tryckning, redigering mm -181 750 -180 000 -182 351 
Netto tidningen 34 345 20 000 45 764

Torgfest/Barndag 3 650 -11 271 -5 000 1 000 -6 300 
Midsommar -15 588 2 000 -15 000 1 752 -15 088 
Äppelsöndag 1 000 -6 000 -4 500 
Aktiviteter och andra evenemang -6 014 8 000 -33 000 -61 885 
Samverkan med andra föreningar -12 000 2 000 -15 000 -6 682 
Summa evenemang -41 223 -61 000 -91 703 

Glögg 1 175 5 000 -4 000 3 850 -2 066 
Projekt "fornminnesvård" -3 000 
Summa projekt 1 175 -2 000 1 784

Medlemsregister -40 000 
Hemsidan -10 586 -15 000 -22 037 
Kalender -22 000 -25 000 -23 637 
Medlemsbrev -21 875 -15 000 -15 373 
Affischering -805 -2 313 
Grannstöd och grannsamverkan -10 000 -962 
Summa medlemsinformation -55 266 -105 000 -64 322 

Års- o medlemsmöten -1 751 -3 000 -1 700 
Funktionärsuppmuntran -13 781 -15 000 -6 974 
Hyra förråd -16 863 -19 000 -16 933 
Bankintäkter o -kostnader -2 749 1 500 -1 500 -1 288 
Summa administration -35 144 -37 000 -26 895 

Övriga intäkter / kostnader -1 608 -5 000 3 132 -2 859 

Totala intäkter / kostnader 392 700 -318 641 394 500 -409 500 397 266 -372 948 

Årets resultat
(överskott om positivt)

74 060 -15 000 24 318

Balansräkning per 2017-12-31 jämfört med tidigare år

Tillgångar
Likvida medel 658 578 584 518 560 201
Summa tillgångar 658 578 584 518 560 201

Skulder och eget kapital
Tidigare års ackumulerade vinster 584 518 560 201 449 984
Årets resultat 74 060 24 318 110 217
Summa skulder och eget kapital 658 578 584 518 560 201

17-12-31 16-12-31 15-12-31

Styrelsens budgetförslag för 2018

Benämning Budget 2018 Kommentar
Förslag

Intäkter Kostnader

Inkomna medlemsavgifter 175 000 Bibehållen medlemsavgift 150 kr/år

Annonsintäkter, prenumerationer 210 000
Tryckning, redigering mm -190 000 
Netto tidningen 20 000

Torgfest/Barndag -10 000 Bl a Norra Ängby-loppet
Midsommar 2 000 -20 000 
Äppelsöndag 1 000 -6 000 
Kulturevenemang och div aktiviteter 5 000 -15 000 
Samverkan med andra föreningar -15 000 ÄIF, MS, grannföreningar
Summa evenemang -58 000 

Glögg 1 000 -4 000 
Projekt "fornminnesvård" -3 000 
Summa projekt -6 000 

Medlemsregister -40 000 
Hemsidan -15 000 
Kalender och andra medlemsförmåner -25 000 
Medlemsbrev -15 000 
Grannstöd och grannsamverkan -10 000 
Summa medlemsinformation -105 000 

Års- o medlemsmöten -3 000 
Funktionärsuppmuntran -15 000 
Hyra förråd -19 000 
Bankintäkter o -kostnader -1 500 
Summa administration -38 500 

Övriga intäkter / kostnader -2 000 

Totala intäkter / kostnader 394 000 -408 500 

Årets resultat
överskott (+) / underskott (-)

-14 500 
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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 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, 070-877 64 14, birgitta@forssblad.se

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

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

Revisorer: Lars-Göran Gabrielsson, 076-945 84 52, lagges@gmail.com. Sven Rygart, 08-87 09 70, sven@rygart.se 
 Lena Nordenson, 070-680 62 62 (suppleant)

Valberedning: Thomas Fagerholm, 070-550 81 30, thomas.fagerholm@telia.com

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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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 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

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

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

Du som har betalt medlemsavgiften på 150 kr 
för 2017 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. 

Medlemsavgiften beslutades på årsmötet till 
oförändrat 150 kr. Här de företag som lämnar 
rabatt vid uppvisandet av medlemskortet.

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
08-645 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
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.

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

Hantverkshjälp Medlemsförmåner

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Följ oss på hemsidan

www.norra-angby.se
och prenumerera på nyhetsbrevet 

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
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Mer information om arrangemang 
kommer i nyhetsbrevet och på hemsidan

www.norra-angby.se
Prenumerera på nyhetsbrevet 

Årsmöte
Norra Ängby  

Trädgårdsstadsförening

Tisdag 20 mars 2018, kl 19

Lokal: Tempus,  

Beckombergavägen 3
Agenda och

Verksamhetsberättelse

sid 22-29

Ängby grill vid Ängbyplan
 Gyros, kebab, hamburgare, korvar, tunnbrödsrullar, med mera ...

Måndag – fredag 10 – 21 
Lördag – söndag 11 – 21

Sommartid öppet till kl 22 med uteservering

Tel. 08-37 33 53 Mobil: 073 625 61 95

Nos-utbildning för hundägare
Tisdag 6 mars kl 18.30-21
Tempus. Anmälan. Mer information på sidan 8.

ÄngbyStFesten
Lördag 14 april
Anmälan. Mer information på sidan 8.

Second Hand 
21-22 April,
Stefanskolan

Välkomstmöte för nyinflyttade
Onsdag 25 april kl 19–21
Tempus

Fågelskådning för barn
Onsdag 16 maj kl 18 
Kyrksjön. Mer information på sidan 5.

Gökotta
Söndag 20 maj kl 08.00

Fritidsgård i Björkan
Tisdag och Torsdag 16.30-20.00
Fredagar 16.30-22.00.

Program


