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Engagemangets former förändras
Färre än 20 medlemmar kom till Trädgårdsstads
föreningens årsmöte. Det är svårt att locka föräldrar i
unga barnfamiljer till mer traditionella kvällsmöten.
Det så kallade livspusslet är svårt att få ihop. Men
detta innebär inte att ni medlemmar är oengagerade
i vårt gemensamma arbete för ett tryggt och trevligt
Norra Ängby, det är bara formerna för engagemanget
som har förändrats. Det visade inte minst det stora
intresset när Stefan Tell i höstas skapade en facebook
grupp för kvällsvandringar. Därför är det tillfredstäl
lande att Stefan nu engagerar sig i styrelsen. Han har
många nya ideer om hur vi ska stimulera medlems
intresset i en tid med nya former för engagemang.
Lika intressant blir det att ta del av den andra nya
styrelsemedlemmens tankar. Alex Odelius har ett helt
livs erfarenhet av arbete inom medie- och reklam
branschen.
Stadsbyggnadsnämnden
beslutade vid sitt senaste
Vilken är bästa
möte att man inte skulle ge
platsen för en
bygglov till en ny återvin
ny återvinnings- ningsstation vid Snorreäng
en. Eftersom ansökan inne
station i Norra
bar en avvikelse från gäl
lande detaljplan för området
Ängby?
skickades en förfrågan ut till
alla grannar. Kritiken mot
den valda platsen var massiv. Även Trädgårdsfören
ingen skickade ett brev till stadsbyggnadskontoret där
vi bland annat framhöll nedskräpningen och trafikris
kerna för både barn och föräldrar. Vi är inte negativa
till en ny återvinningsstation i Norra Ängby, en sådan
behövs, men det behövs en lämpligare placering. Kan
ske den lilla grusparkeingen mitt emot Ängby IP?

Tidningen ges ut av Norra Ängby Trädgårdsstadsförening. Föreningen förmedlar information om sin verksamhet via
Norra Ängby Tidning och på hemsidan www.norra-angby.se.
Redaktionen förmedlar även annan information som kan
vara av intresse för tidningens läsare. Tidningens upplaga är
1800 ex och delas ut till alla hushåll i Norra Ängby. Kommer
ut fyra gånger per år, i början av mars, juni, september och
december. Deadline för material för kommande nummer är alltid ca. en månad före utgivningsdatum.

John fiskar cyklar
med en stark magnet
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Även stadsbyggnadsnämnden anser att Hörnet Beckombergavägen-Snorrevägen är en illa vald
plats för en ny återvinningsstation. Nämnden avslog ansökan om bygglov.

Annonspriser:
Format

(bredd x höjd)		 Fyrfärg

Helsida 		

183 x 255 mm

11 000 kr

Halvsida Liggande
Stående

183 x 126 mm
89 x 255 mm

6 600 kr
6 600 kr

1/3 sida

Liggande
Stående

183 x 83 mm
58 x 255 mm

4 800 kr
4 800 kr

1/3 höjd

1 sp
2 sp

58 x 83 mm
120 x 83 mm

2 000 kr
3 600 kr

Små liggande (ca 1/6 höjd)
1 sp
58 x 43 mm
2 sp
120 x 43 mm
3 sp
183 x 43 mm

1 100 kr
2 000 kr
2 800 kr

Annonsmtrl: Tryckfärdig högupplöst PDF
till www.annons@rao.se.
Erbjudande: Boka fyra färgannonser i följd och du får
25% rabatt på samtliga fyra införanden!

Det blir ingen återvinningsstation
nära förskolan på Snorreängen
Stadsbyggnadsnämnden instämmer i grannarnas och Trädgårdsstadsföreningens
kritik mot planerna på en återvinningsstation vid Snorreängen. Vid mötet den 23
maj sa nämnden nej till entreprenörens
ansökan om bygglov.

toret och framhöll att vi inte är nega
tiva till att Norra Ängby får ytterliga
re en återvinningsstation. Det finns
ett behov men placeringen i hörnet
Beckombergavägen-Snorrevägen var
inte genomtänkt:

Många grannar protesterade mot för
slaget och Trädgårdsstadsföreningen
skrev ett brev till stadsbyggnadskon

• Platsen var illa vald med hänsyn till
trafiken och trafiksäkerheten. Tung
trafik är inte tillåten på Beckomber
gavägen vilken är enda tillfartsvägen
till platsen för återvinning vid Snor
revägen. Det är också problematiskt
då den förväntade utökade privatbi
lismen i området skulle innebära en
säkerhetsrisk för alla förskolebarn
och föräldrar som rör sig i området.
• Platsen ligger nära Kyrksjölöten
som är ett av Stockholm stads natur
vårdsområden. Skräpbildning runt
återvinningen skulle innebära en risk
för skadliga effekter på djurlivet i om
rådet. Med tanke på hur det ibland
ser ut vid andra återvinningsstatio
ner är också risken överhängande att
det skulle blåsa in skräp på förskolans
gård.

Prenumeration
Har du flyttat från Norra Ängby, men ändå vill njuta av
Ängbykänslan, kan du prenumerera på tidningen:
Namn, adress och 100 kr på plusgironr 94 01 78–7 om
du hämtar tidningen hos Galina. Porto 100 kr/år tillkommer
om du vill ha den skickad till dig.
ISSN-nummer 2001–290X

Vi ses väl i Björkan på midsommarafton? Det brukar
vara fullt av barn och föräldrar och mycket dansglädje
runt midsommarstången som vi klär tillsammans
på förmiddagen. Därmed önskar jag er alla en härlig
sommar!
Nedskräpningen runt en återvinningsstation
kunde ha blivit negativ för barnen på förskolan och djuren i Kyrksjölöten.
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John Andersson har fiskat upp mer än tio
cyklar av olika slag och beskaffenhet ur
Kyrksjön och Lillsjön.
– Jag har fått upp fyra-fem fungerande
cyklar och lika många som hade legat i
väldig länge och fyra sparkcyklar, berättar John.
De flesta cyklarna fiskade han upp förra
året. I år han kastade han i linan med den
starka magneten för första gången den 28
maj och då fastnade bl.a. en telefon och
ett ankare. Bytet hämtas av kommunen.
John tror att mycket av den han får upp
är stöldgods. En gång fick han också upp
ett litet säkerhetsskåp. Det var tomt.
John Andersson är en privatperson som
tyckte att han skulle göra en insats och
när han såg att man kunde använda en
stark magnet köpte han en sådan.
John bor i Nälsta men cyklar ofta förbi
Kyrksjön på väg med sina barn till Ur och
skur-förskolan i Norra Ängby.

Text. Rolf A Olsson
Foto: Urban Brådhe
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Årsmötet: Två nya i styrelsen
Trädgårdsstadsföreningen hälsar två nya
medlemmar välkomna till styrelsen.
Vid årsmötet på Tempus den 20 mars valdes Stefan Tell in som ordinarie i styrelsen
och Alex Odelius accepterade uppdraget
som suppleant.

Stefan Tell och Alex Odelius

Stefan Tell är en eldsjäl som det
senaste året dragit igång flera pro
jekt via sociala medier, bland annat
kvällsvandringarna i Norra Ängby,
mycket uppskattade av både föräld
rar och ungdomar som känt trygghet
när även vuxna rört sig på gatorna i
Norra Ängby. Stefan har många nya
ideer om hur vi ska stimulera med
lemsintresset. Redan en dryg vecka
efter årsmötet initierade han sitt för
sta projekt som ny styrelsemedlem;
”Städa Ängby”. Mer än 80 vuxna och
barn hörsammade kallelsen och stä
dade gator och parker i Norra Ängby
den 1 maj (Mer om det projektet på
sidan 12).
Intressant blir det också att ta del
av nya styrelsesuppleanten Alex Ode
lius långa erfarenhet av arbete inom
medie- och reklambranschen.
De två nya styrelsemedlemmarna
har tillsammans en imponerande
erfarenhet av både gamla och nya
medier vilket kan bli till stor nytta för
föreningen i en tid då alla organisa
tioner måste vara öppna för att söka
nya vägar för sin kommunikation.
God ekonomi

Bengt Randers berättade om uppvärmningens historia. Ett förtjänstfullt och intressant akut
inhopp när den utlovade gästen från Bromma kyrka tvingades sjukanmäla sig strax före årsmötet.

Styrelsen för det kommande verksamhetsåret:
Anna-Karin Ekholm (ordförande), Carola Bengtsson, Birgitta Forsblad, Elisabet
Engdahl-Linder, Lotta Hirschberg och Stefan Tell.
Suppleanter: Bengt Randers och Alex Odelius.
Revisorer: Lars-Göran Gabrielsson och Sven Rygart.
Valberednig: Thomas Fagerholm (styrelsen fick i uppdrag att rekrytera

två nya medlemmar till valberedningen att arbeta tillsammans med
Thomas.) Birgitta Forsblad erbjöd sig att stå kvar som kassör trots att hon
flyttat från Norra Ängby. Stämman uppdrog åt styrelsen att hitta en ny
kassör som under året kan introduceras i uppdraget.
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Ekonomin är god. Årsmötet beslutade
att bibehålla den låga årsavgiften på
150 kronor per hushåll.
Mötesordföranden Sven Rygart
klubbade igenom de olika punkterna
på dagordningen som inte innehöll
några motioner. Sekreterare för mö
tet var Lotta Hirschberg.
Gästen från Bromma kyrka hade
blivit sjuk så Bengt Randers gjorde
ett mycket intressant akutinhopp
med en föreläsning om eldningens
och uppvärmningens historia.
Text: Rolf A Olsson
Foto: Elisabet Engdahl-Linder
Norra Ängby Tidning
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VÄLKOMSTMÖTET. Varje vår bjuder Trädgårdsstadsföreningen
alla nyinflyttade till ett välkomstmöte. Årets möte hölls i
Tempus den 25 april. Ett tiotal nya grannar bjöds på alkoholfritt bubbel, snittar och information om Norra Ängby.
Vi frågade några av de nyinflyttade som deltog i mötet om
deras första intryck av livet i vår by.

Varför flyttade du till Norra Ängby?

– Det var Brommas stora grönområden som lockade oss hit,
säger Thomas Bristulf.
Thomas och Johanna flyttade till Stobeusvägen i juni
förra året. Nu har familjen utökats med lille Viggo, sex månader gammal.
– Vi kände oss väldigt välkomna till Norra Ängby redan
från första dagen. En del häckar i byn är kanske lite för höga
men det är låga häckar mellan
människorna. Vi har från första
början upplevt en fantastisk
grannsamverkan.

– Här är en härlig och trygg gemenskap och många roliga arrangemang, säger Emelie Wallin
som flyttade med man och treårigt barn till Tacitusvägen i december. För tre månader sedan
föddes andra barnet.
– Min man Adam är uppvuxen i Norra Ängby. Det styrde
nog vårt val.
– Jag har också en morbror
som bor i Norra Ängby och någon har sagt att TV-kändisen
Sven Lindahl har bott i hans
hus. Jag ska försöka ta reda på
om det stämmer.

Välkommen till Lena!

– Vi letade hus i flera år och
har säkert tittat på nästan alla
hus som varit till salu i området, förklarar Linda Hallberg.
Fyrabarns-familjen flyttade
från Sundbyberg till Galtabäcksvägen den 1 mars i år.
Barnen, som är från fyra till
femton år, går kvar i sina gamla skolor och Linda har sitt arbete i Sundbyberg.
– Vi trivs väldigt bra i Norra
Ängby och är glatt överraskade
över de välkomnande grannarna och den här välkomstkvällen.

– Det första året i Norra Ängby
har varit över förväntan, tycker
Peter Haglund. Familjen har
två barn och bor nu på Danavägen.
– Vi bodde i lägenhet i stan
och ville bo i ett hus. Vi blev
väldigt förtjusta i Norra Ängby.
Det är välordnat här och kommunikationerna är bra.
– Det har varit intressant att
få goda råd i kväll om de speciella regler som gäller för hus
i Norra Ängby. Det kommer vi
att ha stor nytta av när vi renoverar.

Våren är snart här, gör dina fötter fina att visa!

Ängby
Salongen

Vi utför Medicinsk Fotvård med den senaste kunskapen
och utrustning i toppklass. Vi finns 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

Boka klipptid:
08-37 03 32 eller 070 982 96 87
Bergslagsvägen 270 – Islandstorget

Gångbara Fötter Medicinsk Fotvård AB
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www.gangbarafotter.se

gangbarafotter
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Fjärilslarv angriper ekarna
Maj månad har varit ovanligt varm och
regnfattig. Kanske är det därför ekarna
i Karsviks hage plötsligt började bli
bruna innan de ens hade blivit ordentligt gröna. Vad är det som händer i naturen?
– Det är en fjärilslarv som angriper
löven, upplyser miljöförvaltningen i
Stockholm.
Men det är ingen fara med ekarna,
de kommer att återhämta sig även om
vi inte fick njuta av den helt härligt gröna skogen den här sommaren.

Guidade naturvandringar
Vi som bor i Norra Ängby är så lyckligt lottade att vi inom gångavstånd
har två av Stockholms tio skyddade
naturområden; Kyrksjölöten och Judarnskogen, och några av oss vet
att det kommer många besökare till
dem.
För den som är intresserad av guidade naturvandringar; inte bara i våra
två närliggande områden utan i hela
Stockholm så kan vi tipsa om www.
utinaturen.nu. Där presenterar Naturskyddsföreningen i Stockholms län
turer guidade av kunniga och universitetsutbildade biogeovetare. Turerna
är öppna för alla och ingen föranmälan krävs. Kostnaden är 100 kr (80
kr för medlemmar).
Verksamheten är ett samarbete
mellan Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen och ett flertal av våra kommuner i länet.
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Många spännande fåglar
Årets härliga gökotta med fritidsor
nitolog Eva Johansson startade i år
klockan åtta på morgonen. Något sent
tyckte vana fågelentusiaster. Denna
morgon, i strålande solsken, bjöd
på den vackra skägghakekedopping
som lagt flera ägg inne i vassen, och
många andra spännande småfåglar.
Eva lärde oss att urskilja olika små
fåglars läten från varandra och att
man skall fokusera på att lära sig ett
läte i taget i denna vårens skönsång.

Doppingen hade fullt sjå med att undvika grabbarna som tränade för Swim&Run.

Skäggdoppingen hade fullt sjå med
att undvika grabbarna som tränade
för Swim&Run. Han simmade fram
för och när de kom för alltför nära
så dök han ner en kort stund för att
komma upp en liten bit bort.
Turen avslutades med att hägern
mäktigt kom flygande och satte sig i
ett träd alldeles nära bryggan. Tack
Eva för en riktigt fin gökotta!
Text och foto: Elisabet Engdahl-Linder
Foto: Willy G Eriksson

NORRA ÄNGBY
BYGG AB
Patrik Holmström • 0739-44 88 19 • norraangbybygg@outlook.com

Gråhäger.

Svarthakedopping.

Välkommen till
islandstorget
Tel 08-37 94 42. Mån-fre 6-22. Lör-sön 8-22.
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”Kolla – det är
miljoner små
grodyngel
i Kyrksjön!”
Kyrksjön kryllar av grodyngel ”Det är miljoner yngel!”, utropade några ungdomar
som tänkte bada från bryggan närmast
skolan. Den starka solen i zenit på den
klarblå himlen strålade genom vattnet och
avslöjade det som fanns under ytan. Ungdomarna vågade sig inte ner i vattnet som
var en mörk rörlig massa av grodyngel.

Och på kvällen samma dag spanade
ungdomarna på naturvandringen ner
i vattnet från den andra bryggan. Det
var häftigt att kolla grodyngel även
om de nu var lite svårare att få syn på
genom den blanka mörka vattenytan.
Är det värmen?

Eva Johansson tog emot barnen och deras föräldrar för en naturvandring vid Kyrksjön.

Fågelskådning för barn
Vi träffades kl 18 vid parkeringen mitt
emot Ängby IP till en fågelskådningstur för
barn. Eva Johansson hälsade oss välkomna
och delade ut kikare till de som ville låna.
Eva visade en bild med olika fåglar som vi
kanske skulle kunna få se under kvällen.
Solen sken och det var varmt väder.

Vi hörde duva och koltrast. Vi såg en
nötskrika som badade. Och en gräs
and.
När vi stod på bryggan såg vi en
svarthakedopping som hade ett bo i
vassen. I boet låg det ägg. Svartha
kedoppingen har röda ögon, den är
ganska ovanlig. Men finns speciellt i
Kyrksjön. Den äter småfisk typ spigg.

Anna-Karin Ekholm deltog i fågelskådningen
tillsammans med sin dotter Maria (som skrivit den här artikeln).

Det var första gången Trädgårdsstadsföreningen ordnade fågelskådning speciellt för
barn.

skäggdoppingar som bråkade med
varandra eller putsade sig, det var
svårt att se.

mot parkeringen hörde vi gärdsmy
gen som har ett starkt läte och en
taltrast som sjöng.
Vi var elva barn och kanske sju
vuxna.
Fågelarter som vi såg var: nöt
skrika, gräsand, nötväcka, sädesärla,
svarthakedopping, skäggdopping,
fisktärna, silltrut och skrattmås.

Många fåglar i Kyrksjön

Scouterna kom

Anledningen till att det är många
fåglar i Kyrksjön beror på att fåglarna
äter småfisk. Det finns inga stora fis
kar som kan äta upp småfisken.
Eva satte upp en kikare på bryg
gan som alla fick titta i. Då såg vi två

Mälarscouternas avdelning med in
sektsnamn (trollsländor, myggor och
myror) kom också. Då var hela bryg
gan full med barn och vuxna. Vi såg
tusentals grodyngel och en igel som
simmade vid bryggan. På väg tillbaka
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Är detta naturligt? Är det alltid så
här många yngel varje vår? Om inte
– kommer stigarna runt Kyrksjön att
vara en enda tjock massa av små gro
dor i augusti?
– Jag har också sett väldigt många
paddyngel i Kyrksjön, men det är
svårt att säga om det är ovanligt
många just i år eftersom det är kost
samt att räkna ynglen varje år för
att kunna jämföra. Alla som sett
grody ngel får gärna rapportera in
sina fynd på Artportalen (www.
artportalen.se), säger Gunilla Hjorth
som är ekolog på miljöförvaltningen
i Stockholm. Kanske har det ovanliga
vårvädret med snö och kyla länge och
sedan stark värme i maj i kombina

tion med det höga vattenståndet orsa
kat en explosiv reproduktion i år.
Gunilla Hjorth tycker att det är bra
att det blir många grodor och pad
dor. Det är ingen risk att det blir för
många. Alla grodyngel kommer hel
ler inte att överleva. Många blir föda
för fåglar, fiskar, sländor och andra
djur. Doppingarna i Kyrksjön lever
nog gott på de många ynglen.
Grodorna är fridlysta

Man får inte flytta grodor, de är frid
lysta, men ungdomar får ta upp yngel
ur sjön och studera i akvarier men
de måste få med sig vattnet där de
hämtas. Sedan måste djuren släppas
tillbaka i naturen där de togs.

Det finns flera olika sorters grod
djur i Kyrksjölöten, främst vanliga
grodor, åkergrodor och paddor.
Många fler vuxna paddor än tidi
gare överlever också nu när de på
våren kan passera i tunnlarna under
Spångavägen på väg till Kyrksjölöten
för att para sig.
Vattensalamandrar ska räknas

I sommar ska miljöförvaltningen ock
så undersöka om projektet med större
vattensalamandrar, som lånades in
från Olovslund 2015 och placerades
i en speciell liten damm, medfört att
stammen förökat sig vid Kyrksjön.
Text och foto: Rolf A Olsson
Foto: Lotta Hirschberg

Vi har som regel
att en rak regel
ska vara rak.
Kvalitet är ofta inte
mer komplicerat än så.

Text: Maria Hamnström
Foto: Anna-Karin Ekholm
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Vem sotar min skorsten?
I våras fick jag i brevlådan besked att
min skorsten skulle sotas. Tiden passade
tyvärr inte och sotarfirman var helt ny för
mig. Jag ställde mig frågan: Har jag missat
någon information om att de bytt entreprenör eller har sotningen blivit ett nytt
besiktningskaos för olika entreprenörer att
slåss om marknaden?

Välj en trygg och
erfaren mäklarbyrå

Förvirringen förstärktes av några
inlägg på våra sociala medier med
tveksamma besök av sotare.
Jag ringde min tidigare entrepre
nör för att ta reda på fakta om den
nya entreprenören för att avboka den
angivna tiden. Efter lite grävande
kom jag fram till Storstockholms
brandförsvar där jag fick en betydligt
klarare bild av situationen tack vare
Jan Tomtin.

Bygg gångbro över Bergslagsvägen!
Två medborgarförslag om
den trafikfarliga korsningen
vid Islandstorget fanns med
på Bromma stadsdelsnämnds
senaste möte. Båda de inlämnade förslagen föreslår
en gång- och cykelbro över
Bergslagsvägen för att skydda framförallt barn som varje

Vart fjärde år

Har du en eldstad i ditt småhus och
trivseleldar ska den sotas av aukto
riserad sotare vart fjärde år. Det ska
även utföras en brandskyddskontroll
av fristående auktoriserat företag
vart sjätte år. Storstockholms brand
försvar handlar upp dessa tjänster
centralt till en bestämd taxa. Vilka
företag och vilken taxa som gäller för
oss i Norra Ängby hittar du på www.
storstockholm.brand.se/i-hemmet/
sotning-av-eldstad/. Företagen ska
alltid avisera per brev innan de kom
mer och sotar – när de kommer och
vem som kommer. Underentrepre
nörer ska inte förekomma enligt Jan
Tomtin. Du ska med andra ord alltid
veta vem som kommer och sotar
hemma hos dig.
Den överenskomna taxan

Du kan själv välja att använda en
egenvald auktoriserad firma för sot
ning men då är du inte garanterad
den av Storstockholms brandförsvar
överenskomna taxan. Att göra ett
eget val innebär att du måste fylla
i blanketter som ska skickas in till
brandförsvaret och få det godkänt.
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morgon är på väg till Södra
Ängby skola och måste passera den trafikintensiva Bergslagsvägen. Ett av förslagen
tycker att en bro också bör
byggas vid Ängbyplan.
Stadsdelsnämnden överlämnade förslagen till Trafikkontoret.

Krisberedskapskvällen flyttades
Du kan själv välja att använda en egenvald auktoriserad firma för sotning men då är du inte
garanterad den av Storstockholms brandförsvar överenskomna taxan.

Du kan även utbilda dig själv och
sota din egen skorsten, men det är en
längre historia
Lagändring 2004

Kravet på rensning av imkanaler togs
bort genom en lagändring 2004. Du
som fastighetsägare är ansvarig för
dessa kanalers kondition. Du måste
till exempel själv hantera underhållet
av kanalen för köksfläkt. Här finns
inga direktiv från Brandskyddet men
på en direkt fråga föreslog Jan Tom
tin 6-10 år mellan rensningarna för
att få bort damm, flott etc. Här finns
tyvärr inga riktpriser att jämföra med
så här får vi tipsa varandra via våra
grupper på sociala medier.
Tillbaka till i våras då sotningen
för min del var aktuell. Kanske var
det förhastat av mig att skicka in
blanketter och byta tillbaka till den
tidigare entreprenören men gjort är

gjort och kanske betalade jag mer än
nödvändigt. Däremot kan jag tycka
att det finns en del brister i informa
tionen till fastighetsägare. I dessa
tider av ökade inbrottsvågor med allt
fräckare metoder vill man gärna ha
kontroll på vilka som kommer hem
till bostaden. Även telefonförsäljning
förekommer vilket ter sig riskfyllt om
man själv inte har tillräckligt med
fakta. Ett informationsblad vore på
sin plats där jag kan se att firmorna är
godkända av stadens representanter.
Tips om brandskydd

En bra länk: www.storstockholm.
brand.se där du kan hitta fler tips
om hur du kan höja ditt brandskydd
i hemmet. Använd sökmotorn om du
inte hittar det du söker i menyerna.
Ibland är det bra att reda ut fakta
faktiskt!

Norra Ängby Tidning
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Krisberedskapsmötet, som skulle ha hållits på Tempus den
30 maj, flyttades på grund av det fina vädret ute denna varma
majkväll. Trädgårdsstadsföreningen siktar nu på att arrangera
mötet den 17 oktober.

Din lokala mäklare på Ängby Torg

Förändringar på föreningens hemsida
Föreningen ser återigen över
hemsida, webbmiljö, webbhotell och medlemstjänster
på www.norra-angby.se. Nuvarande lösning är lite för
komplex för att enkelt hanteras av oss själva. Budskapet
är att förenkla och göra billigare.
Vi har mycket material
som kan betraktas som bakgrundsmaterial med liten
rörlighet. Det snabba informationsflödet har istället
tagit vägen genom de olika
Facebook-grupper som finns
tillgängliga. De tilltänka diskussionstjänsterna för medlemmar på hemsidan har inte
fått den tillströmning som var
förväntat.
Därför anpassar vi oss nu
NR 2 juni 2018

till verkligheten och planerar
att migrera vår informationsbank som hemsidan utgör
från Joomla till Wordpress.
Dessa är två konkurrerande
webbmiljöer. Wordpress har
fått större spridning och är
enklare för oss att hantera.
Dessutom erbjuder många
webbhotell uppgraderingstjänster för Wordpress men
inte för Joomla.
Det enda som kommer att
vara synligt för användarna är
att vi tar bort medlemstjänster och inloggning, som då
inte längre behövs. Uppkommer komplikationer i denna
migrering till Wordpress kommer vi naturligtvis annonsera
detta i våra olika kanaler.

Thomas Fagerholm

Vi kan Bromma och har 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 Christina och Kristina
på vårt kontor på Ängby Torg. Det går också bra att kontakta
oss via telefon eller mail.

Kristina Mattsson

Christina Sylvan

Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare

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

08-26 86 00
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Stefan Tell delade ut soppåsar till alla som ställde upp och städade Norra Ängby 1 maj. Många barn följde med sina föräldrar och städade.

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Sedan samlades alla fyllda skräpsäckar ihop för borttransport och samlarna fick varmkorv och fika i Björkan.

Vi städade Norra Ängby
Då och då behöver det städas ordentligt i
området. Första maj är en bra dag, direkt
efter Valborg.
Kattis, Linnea och Erik.

Malin.
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Cirka 80 barn och vuxna från Norra
Ängby fick tillsammans ihop väldigt
många sopsäckar som samlades i en
hög vid slottets parkering för att se
nare transporteras till återvinning av
kommunen.
Efter någon timmes städande bjöd
Trädgårdsstadsföreningen på varm
korv i Björklunds hage.
Städprojektet i Norra Ängby ini
tierades av föreningens nye styrelse
medlem Stefan Tell.

Maria.

Wilmer, Viggo, Ebba och Oscar.

Mikael och Andreas.
Norra Ängby Tidning
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Det var glädjande många barn som
hade följt med sina föräldrar för att
städa. Det är barnen som lever när
mast gatan och naturen och det är
barnen som ska ta över i framtiden.
Barnen lär sig

Det viktiga är inte att barn ska städa
efter äldre som kastat skräp, det vikti
ga är att barnen lär sig att inte skräpa
ner, att vårda naturen, anser stiftel
sen Håll Sverige Rent som uppmanar
förskolor, skolor och föreningar till
liknande städprojekt som det Norra
Ängby genomförde. Och det är bra att
vuxna, föräldrar eller lärare är med

Norra Ängby Tidning

så att de små lär sig att inte plocka
upp farliga saker som glas, kanyler
och andra vassa föremål.
En trend

Skräpplockning har blivit en trend
även bland vuxna i många länder och
via hashtaggen #ettskräpomdagen
visas tusentals bilder på skräp som
blivit upplockat. Även i Norra Ängbys
facebookgrupper finns bilder på ”ett
skräp om dagen” som Norra Ängbybor
plockat upp under promenader och
joggingrundor.
Text och foto: Rolf A Olssson,
Stefan Tell och Elisabet Engdahl-Linder
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Norra Ängby

profiler

Nils Ferlin var ofta på besök
hemma hos Gisela i Norra Ängby
Text och foto: Rolf A Olsson Foto: Privat

Den folkäre poeten Nils Ferlin hade en koppling till Bromma och Norra Ängby.
– Han bodde ofta hemma hos oss på Runsavägen och när hans mamma dog
fick han ställa hennes möbler i vår källare, berättar Gisela Gustafson.
Numera bor Gisela i huset på Runsavägen tillsammans med sin make, skåde
spelaren Björn Gustafson.
Jag besöker Gisela och Björn på Runsavägen en onsdag i
början av april. Gisela är mycket engagerad i Norra Äng
bys arkitektur och historia och vill att historieskrivningen
ska bli riktig. Hon vill komplettera artikeln i förra numret
av Norra Ängby Tidning där vi berättade om Nils Ferlins
grav på Bromma kyrkogård. Många undrade varför han
är begravd i Bromma när han inte hade någon koppling
hit. Det hade han!

Det finns många historier och anekdoter om den främ
ste av Klarabohemerna, Nils Ferlin, men hans anknytning
till Norra Ängby är inte tidigare beskriven.
Han var ofta hemma hos Giselas familj, promenerade
på gatorna i Norra Ängby och stigen runt Kyrksjön. Och
han var säkert många gånger borta vid Bromma kyrko
gård, tror Gisela.
Det var också där han ville begravas efter sin död 1961.
Gisela och Björn tycker att Ferlins gravsten är misskött.
Den lutar också betänkligt i likhet med många andra
gravstenar på kyrkogården.
Gisela pappa, musikern och tonsättaren Josef Briné, flyttade

Ett av Giselas många minnen av ”farbror Nisse”, är en
Pelle Svanslös-tidning som julklapp till den då sju
åriga Gisela med dedikation:
Till lilla Gisela Briné, julafton 1944 från farbror Nils
Ferlin, som snart kommer och dansar kring granen, om
du har nån? Hälsa mamma och pappa. Och hur står det
till med den beryktade Runsaskräcken? Henny hälsar.
”Runsaskräcken” var en 13-årig grannpojke som
inte var någon farlig figur men han gjorde tokiga sa
ker och hade otur. Han slog sig ofta och cyklade till
exempel in i en parkerad bil med mera. Det hade Nils
Ferlin hört talas om, berättar Gisela.
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med sin familj till tvåvåningshuset på Runsavägen i mit
ten av 30-talet. Gisela föddes 1937.
Josef Briné spelade piano. Han var utbildad organist
men trivdes inte med det kyrkliga livet. Han försörjde
sig istället bland annat som restaurangmusiker och lärde
känna Nils Ferlin under sina spelningar på Café Cosmopo
lite och andra krogar i Stockholm. Ferlin hade inte alltid
pengar till mat och dryck och Josef var generös och hjälp
te den fattige poeten. De två blev med åren nära vänner
och Josef Briné har också tonsatt några av Ferlins dikter,
bland annat Nasarevalsen. Briné och Ferlin har också ska
pat flera radiopjäser tillsammans.
När Nils Ferlin fick veta att Josef Briné köpt ett hus i
Bromma retades han: ”Ja du Josef, nu har du blivit borgar
bracka!”
Gisela har många minnen av ”farbror Nisse” som kunde
knacka på dörren, både dagar och sena nätter, för att fort
sätta en diskussion med vännen Josef som de hade påbör
jat tidigare.
➤
Ibland kom han sömn- och hemlös från stan, andra
Norra Ängby Tidning

NR 2 juni 2018

Poeten Nils Ferlin knackade ofta på dörren till huset på Runsavägen i Norra Ängby. Gisela Gustafson har många minnen av ”farbror Nisse” från
den tiden. Sedan 1968 bor Gisela i huset tillsammans med sin make, skådespelaren Björn Gustafson.
NR 2 juni 2018

Norra Ängby Tidning
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Nils Ferlin står staty i Stockholm, som sittande staty i Filipstad, på en byst i Norrtälje och på ett gammalt sexkronors frimärke. Han var en
gigant, tycker Björn Gustafson som kan alla Ferlins dikter. Gisela tror att alla över 40 känner till Ferlins folkkära och tonsatta dikter men att
han kanske inte är lika bekant för dagens unga.

➤

gånger kanske på utflykt från Beckomberga där han vår
dades i perioder för alkoholmissbruk och depressioner.
– Nils Ferlin hade ett fantastiskt minne för ord och
händelser, minns Gisela. Han kunde exakt minnas något
pappa och han hade pratat om för länge sedan, något han
nu ville fortsätta att diskutera.
Han sov över i ett av de tre rummen på övervåningen,
ibland en natt, ibland längre perioder.
Ferlin var inte alltid nykter när han om på besök.

– Jag var ju en liten flicka och lite avvaktande till en
början. Han var snäll men kunde också ha ett häftigt hu
mör när han var berusad. En gång kastade han en flaska
genom ett fönster. Min mamma var oerhört tolerant mot
Ferlin och många andra konstnärer, författare och skåde
spelare som genom åren kom på besök hit till Runsavä
gen.
På väggarna hänger tavlor av kända och okända konst
närer, presenter från tacksamma vänner som hade fått
hjälp på olika sätt av Giselas föräldrar. Och många fler än
Nils Ferlin fick sova över. Under kriget fick en judisk familj
på flykt från Tyskland bo i huset en tid.
Giselas mamma, som var från Tyskland, roade sig och sina barn
i Norra Ängby med dockteater.
– Och vi bjöd in grannarna på Runsavägen på föreställ
ningar, berättar Gisela som blev så fascinerad av konstfor
men att hon utbildade sig i Tjeckoslovakien hos en känd
lärare.
Gisela blev en framgångsrik dockskådespelare med
16

Några av Nils Ferlins tonsatta
dikter är ”En valsmelodi”,
”När skönheten kom till byn”,
”Får jag lämna några blommor”, ”En liten konstnär”,
”På Arendorff’s tid” med
flera.
Nästan alla svenska artister har sjungit Ferlinsånger.
De finns i många olika inspelningar på internet.

en lång serie föreställningar i Sveriges Television som då
bara hade en kanal.
Det var under arbetet i TV-huset hon träffade skådespelaren
Björn Gustafson. När de förlovade sig 1961 kom gratula
tionskort från Nils Ferlin och hans hustru Henny. Han var
då gift och levde ett något skötsammare liv med sin hus
tru i Roslagen.
– Jag är inte säker på att farbror Nisse var helt nöjd med
att jag valde en skådespelare, säger Gisela med ett skratt.
Nils Ferlin hade ju en del erfarenhet av hur livet var för
skådespelare och andra konstnärliga figurer bland Klara
bohemerna.
– Jag träffade aldrig Nils Ferlin, förklarar Björn Gustaf
son. Men jag kan alla hans dikter.
Björn träffade däremot ofta skådespelerskan Julia Cae
sar som också nämndes i artikeln om kända personer som
är begravda Bromma kyrkogård.
– Jag har spelat med Julia många gånger. Jag minns
Norra Ängby Tidning
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De två inringade grabbarna på Norra Ängby folkskolas trappa skulle senare i livet bli kända skådespelare, till vänster Ingvar Hirdwall och vid
hans sida Björn Gustafson. Uppmärksamma läsare som var med på den tiden känner säkert igen betydligt fler Ängbygrabbar födda 1934.

bland annat en föreställning i Tantolunden. Mitt i en av
hennes monologer dundrade tåget förbi. Julia tystnade
tvärt och väntade tills tåget passerat och hytte sedan il
sket med näven efter tåget. Publiken jublade och sedan
lade hon in det i föreställningen varje kväll när tåget pas
serade.
Julia Cesar spelade oftast väldigt barska figurer. Var
hon lika argsint i verkligheten?
– Nej, nej, hon var världens snällaste tant, intygar Björn.
Det är fler skådespelare än Björn Gustafson som har bott i
Norra Ängby. Björn räknar upp några som han minns på
rak arm.
– Uffe Larsson, Mikael Ekman och hans pappa Hasse
Ekman som ibland bodde hos Mikael och förstås min
klasskompis, Ingvar Hirdwall.
Då hette han Eriksson i efternamn. Han bodde på Hird
vägen och bytte senare namn till Ingvar Hirdwall.
Björn hämtar ett gammalt klassfotografi från Norra
Ängby folkskola där man ser Björn och Ingvar sitta bred
vid varandra.
NR 2 juni 2018
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– Och Kerstin Tidelius, som också blev skådespelare,
gick i en parallellklass, tror jag.
Den blivande författaren P C Jersild gick också på sko
lan men var ett år yngre.
Giselas föräldrar byggde en stuga i Storvik i Gästrikland dit de
flyttade. 1968 flyttade Gisela och Björn in på Runsavägen.
De är båda mycket förtjusta i Norra Ängby, Björn joggar
ofta på gatorna i byn och Gisela deltar i gruppen som sam
lar berättelser om hur det var förr i Norra Ängby. De deltar
inte i midsommarfirandet i Björklunds hage. Då är de i stu
gan i Storvik som de nu har övertagit som sommarställe.
Båda minns hur det var förr i Norra Ängby, när festlig
heterna på midsommar och Valborg inte var så stora och
det till exempel fanns småeldar på olika ängar. Och Björn
minns också dansbanan som idrottsföreningen drev i
hörnet av Vultejusvägen och Peringskiöldsvägen, där det
nu är förskola. Det var dans och uppträdanden av kända
revyartister. Björn uppträdde själv aldrig där.
– Nej, jag var ju bara en liten glutt då.
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Originaldetaljer
i Norra Ängby-hus
Vi visar detaljer som är original från när
husen byggdes. Om någon av er läsare
har önskemål om någon detalj att visa
eller diskutera så meddela oss gärna på:
kulturmiljogruppen@norra-angby.se

Hundägare
kan hjälpa
polisen
Den 6 mars arrangerade Norra Ängby Trädgårdsstadsförening och Grannsamverkan i
Norra Ängby en utbildning för hundägare.

Poliserna Hans Kempe och Kerstin Malm gav tips till hundägare hur de kan observera och rapportera misstänkt brottslig verksamhet.

D

en Ängby-detalj vi väljer
att beskriva denna gång är
fönster, som liksom ytterdör
rar är en mycket synlig och påtaglig
detalj som spelar stor roll för Ängby
stilen. Fönsterbågarna är smäckra
och utvändiga foder smala och utan
att någon av fodrens delar sticker ut
i hörnen. I bild 1 ser man tydligt att
det högra fönstret är ett nutida til�

Originalfönster med vitt foder.

lägg. De flesta hus har ospröjsade
fönster vilket är det tidstypiska. Hus
typen med ett och ett halvt plan hade
spröjs från början i de stora fönstren
och de ska naturligtvis inte tas bort
om fönstren renoveras, vilket många
husägare har gjort.
Funktionalismen var ledstjärna när
våra hus byggdes och fönsterluckor
nas och andra nationalromantiska de
taljers tid var förbi. Fodren ska enligt
detaljplanen från 1981 vara vita som
övriga snickerier. Se detaljplan på
vår hemsida (www.norra-angby.se/

Avvikande foderfärg.

documents/attbo/NorraAngbyGal
landePlan.pdf)
Avvikelser från vita foder förekom
dock redan när husen byggdes. Se
bild 2. (ofta på vita hus).
Karosseripanel. Som den uppmärksam

ma läsaren Gisela Gustafson påpekar
kallas panelen på entrédörren från
50-talet i förra numret karosseripa
nel. Namnet för detta tidstypiska ma
terial härrör från tiden då karosserier
tillverkades i trä av fristående karos
serifabriker.

Initiativtagare till utbildningen är
Kerstin Malm på polisen Solna-Sund
byberg. Hans Kempe deltog också.
Han är kontaktpersonen för grann
samverkan i vårt egen polisdistrikt;
Vällingby.
Observera och rapportera

Levererar till både slott och koja

Räcker tiden inte till?

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

™

vi fixar det mesta

08-410 417 70
www.alltjanstpoolen.se

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...

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

Nosutbildningen handlar om att ge
dem som är ute och rastar sina hun
dar tips om hur de kan agera när de
ser något konstigt, vad som är viktigt
att observera och notera och hur och
vad man bör rapportera till polisen.
Poliserna gav flera exempel på hur
observationer som inrapporterats
från allmänhet inklusive hundägare
varit nycklar till att brott har klarats
upp. Det delades ut en checklista som
också finns upplagd på NÄTs hemsida
under fliken Grannsamverkan och
vi vill gärna rekommendera att den
som är ute och rastar sin hund och är
intresserad av att hjälpa till att förhin
dra eller lösa brott tittar lite på den.

info@alltjanstpoolen.se

FÅ 5.000
SAS EuroBonus
Extrapoäng när
vi värderar
din bostad

Vi kikar på din planlösning,
du tittar på flyg till Rom.
Funderar du på att flytta? Låt oss värdera din bostad så får du inte bara den bästa
starten på en säljprocess, du får dessutom 5.000 SAS EuroBonus Extrapoäng som tack
för förtroendet. Om du sedan väljer att låta oss sälja får du ytterligare 25.000 poäng.
Så medan vi värderar din bostad kan du planera din resa.
Boka din värdering och läs mer på bjurfors.se/sas-stockholm

Text och foto: Lotta Hirschberg
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Kvällsvandra och träffa nya vänner!
som är ute kvällstid som varit med,
snarare tvärtom. Äldre med vuxna
barn, yngre med småbarn och även
andra som bara vill komma ut lite har
varit med.

I vissa områden är föräldravandringar på
helgkvällar en självklarhet och administreras via skolorna. I Norra Ängby har det
tyvärr lite runnit ut i sanden. Södra Ängby
är nog det närliggande skolområde som
har fått det att fungera bäst.

Idén är egentligen väldigt enkel, om
vuxna går ut och syns tillsammans
på fredagar och lördagar bidrar det
till många bra saker. Och det kostar
inget. Förutom lite tid.

Rensa bland äppelkarten!
Det var en rik blomning på äppelträden i
Bromma i år och det är mycket kart. Det
kan vara en god idé att rensa ut de minsta
karten. Om det fortsätter och vara torrt
så är det kanske bättre att få några större
äpplen än många små.

Många gamla vänner återsågs vid förra årets nostalgiträff. Nu bjuder Norra Ängbys
70-plussare in till en ny träff – den 27 augusti vid Ängby IP.

Förra årets succe upprepas
Ny nostalgiträff i Norra Ängby
Vi är ett gäng 70+are som också i år
tänker ordna en enklare träff.

Måndagen den 27 augusti 2018
klockan 13–15 träffas vi vid Ängby
Idrottsplats/kanslihuset.
En träff för er med någon an
knytning till Norra Ängby, som har
gått i skola, bott, arbetat eller bor
här nu.
Medtag egen kaffekorg och nå

got att sitta på. Vi kommer att vara
utomhus. Tält om det regnar.
Böcker om Ängby, gamla bilder,
pärm med Ängbyberättelser m.m.
finns att se på och till försäljning.
Ett unikt tillfälle att möta dina
gamla skol-, idrotts- och lekkam
rater och grannar. Väl mött så ses
vi då!
Känn er varmt välkomna!

Tryggt och roligt

Samling vid torget kl 21 fredag- och lördagkvällar.

Uppskattat av ungdomar

Sedan förra sommaren då kvälls
vandringarna drogs igång på frivillig
basis har det bara varit uppskattande
kommentarer från de ungdomar vi
har mött ute. Det känns lite tryggare
att det finns vuxna ute för att se till
alla har det bra. Samt att det är läro
rikt att se vad som egentligen händer

ute på kvällarna när de flesta är inne.
En bonus är också att många som
varit ute på kvällsvandring har lärt
känna nya i området. Och fått en
skön promenad i reflexväst då det
ofta diskuteras hur vi tillsammans
kan göra Norra Ängby bättre.
Det är inte bara föräldrar till barn

Hittills har cirka 150 personer i Norra
Ängby deltagit i kvällsvandringar
senaste året, många flera gånger. Kan
vi få med fler som syns i reflexväst på
helgkvällarna kommer det bidra till
ökad trygghet, för att inte tala om hur
många nya bekantskaper det odlar.
Det är helt gratis, förutom två-tre
timmar av din tid. Vill du bara vara
med ett tag, går det också bra. Allt
deltagande är välkommet.
Kom till Ängby Torg 21.00 på fre
dag eller lördag kväll, ta gärna med
en granne också.
Stefan Tell

ÄSP (sjuttioplussare i Ängby)

Se den vackra trädgården
på Jomsborgsvägen 7
Den omskrivna och vackra trädgården på
Jomsborgsvägen 7 i Norra Ängby kommer
även i sommar att vara öppen för allmänheten en dag i juli.
– Vi deltar i arrangemanget ”Tusen trädgårdar 2018” och kommer ha öppet söndag 1 juli kl 10-17, berättar Torgil Leifsson.
Man kan gå in på www.tradgardsriket.
se/tusen-tradgardar-2018/ om man vill läsa mer om trädgården på Jomsborgsvägen
eller någon av de andra som är med.
– Vi kommer servera fika som vanligt
och alla pengar går som brukligt till välgörenhet, upplyser Torgil.
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Mikael Flobecker
Fastighetsmäklare
073 209 40 40
mikael.ﬂobecker@hemfast.se
Som uppvuxen i Norra Ängby och boende här med familj, så vet jag precis som dig hur trivsamt livet är här!
Jag har den rätta känslan för området och kan husen mycket väl. Detta tillsammans med ett starkt personligt
engagemang och ca 350 förmedlade hem i Norra Ängby, skapar det lilla extra för din försäljning.
Du kan känna att du får de absolut bästa förutsättningarna för en så trygg och bra aﬀär som möjligt!
Kontakta mig gärna för en kostnadsfri värdering eller pratstund.
Jag kan förklara alla stegen i en försäljningsprocess och även ge tips och råd över saker som eventuellt kan
förberedas inför en försäljning.
Din riktigt lokala mäklare i Norra Ängby!
HEM Fastighetsmäklare, Färjestadsvägen 12, 168 51 Bromma| Tunnelbana, Ängbyplan | hemfast.se
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God mat och trevligt umgänge
Lördagen den 14 april genomfördes
ÄngbyStaFesten, årets största mat- och
umgängesevenemang. Solen värmde och
väckte allt levande till liv denna första
riktiga vårdag för året. Den gav extra energi till 36 vintertrötta och förväntansfulla
Norra Ängbybor.

Sex grupper om sex personer vardera
startade klockan sex med välkomst
drink och förrätt hos den första värd
familjen.
Efter en timme öppnades ett kuvert
som instruerade grupperna vart var
och en skulle gå för att inta huvud
rätten som skulle serveras hos nästa
värdfamilj. Det var spännande att ge
sig iväg till sin huvudrättsvärd. När
huvudrätten var avslutad öppnades
ett nytt kuvert varpå grupperna lös
tes upp och deltagarna fortsatte mot
sina sista värdfamiljer som bjöd på
efterrätt.
Stämningen blev bara bättre ju
längre in på kvällen vi kom. Både
gamla StaFesten-veteraner och ny
komlingar hade gjort sitt bästa för att
bjuda på årets godaste rätter.
God mat och fantastiskt sällskap

Klockan 23 strålade slutligen alla
deltagarna samman på restaurangen
Cottino’s vid Islandstorget. Vid det
här laget hade alla fått uppleva var
andras goda mat och fantastiska säll
skap. Kvällen har gett grund till en fin
bekantskap mellan alla oss Ängbybor
samt förstärkt Ängbyandan. Vi ser
alla fram emot ÄngbyStaFesten 2019!

Klockan 23 strålade slutligen alla deltagarna samman på restaurangen vid Islandstorget.

Wretmans Bilservice AB

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Skicka in bilder till nästa års kalender
Även nästa år ska Trädgårdsstadsföreningens alla medlemmar få den popuära
Norra Ängby-kalendern i sina postlådor.
Vi behöver bilder som dokumenterar året
i Norra Ängby. Första pris i fototävlingen
är 1000 kr i fotoprylar och för alla utvalda
pristagare – äran att ha sitt foto med i
kalendern!

Bilderna ska vara liggande och ha
hög upplösning. Det ska framgå
att fotot är taget i Norra Ängby och
vilken årstid det är. Välj ut vad du
tycker är den bästa bilden från varje
fototillfälle.
Det får gärna vara barn med på
bilderna men kan barnen kännas
igen vill vi att en förälder ska ha gett
klartecken till en eventuell publice
ring i kalendern
Även om din bild inte blir vald till
kalendern så kan den vid ett senare
tillfälle passa utmärkt till en artikel i
Norra Ängby Tidning, vår egen med

lemstidning. Uppge om du inte vill
att dina bilder ska få publiceras i tid
ningen vid andra tillfällen än i sam
band med kalenderpresentationen.

Skicka dina bilder senast den 30
september med e-post till:
kalender@rao.se

Den personliga matbutiken

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

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

Vid pennan: Dina Darwish Larsson

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
22

Norra Ängby Tidning

NR 2 juni 2018

NR 2 juni 2018

Norra Ängby Tidning

23

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Gatunamn i Norra Ängby

Två nyupptäckta stensträngar

Jordanesvägen är namngiven
efter en romersk-gotisk historieskrivare
Jordanesvägen är en kort gata som är
parallell till Tacitusvägen och slutar där
Karsvikshage börjar. Nordväst om Jordanesvägen ligger det stora platåhuset.

Hallå, Nils Ringstedt!

Vem var Jordanes? Han var en
romersk-gotisk historieskrivare och
levde på 600-talet e. Kr. Omkring år
550 skrev han en gotisk krönika, De
origine actibusque getarum, (Om ge
ternas ursprung och bedrifter). Krö
nikan bygger på ett förlorat verk av
romaren Cassiodorus. Goterna iden
tifieras med antikens geter. Dessa
fanns på 400-talet f. Kr. På detta sätt
kunde Jordanes ge goterna en längre
och mer ärorik historia.

– Manuset är klart för tryckning
och kommer att lämnas för produktion vid månadsskiftet maj/juni.
Boken bör vara klar någon gång i
höst.
Bidrag till tryckningen av boken
”Norra Ängbys gatunamn – en färd
genom nordisk historia” har lämnats av Kungliga Patriotiska Sällskapet. Medlemmar i Trädgårdsstadsföreningen kommer att få
erbjudande om att köpa boken när
den är klar.

Berättar om Skandinavien

Jordanes berättar om folken och kul
turförhållandena i Skandinavien och
att goterna en gång utvandrat från ön
Scandza och lagt världen under sig.
I Sverige började man på 1300-talet
ställa samman geter – goter – göter
– svenskar. Jordanes berättelser blev
källan för den götiska historieroman
tik som kulminerade under 1600-ta
let i Olof Rudbecks ”Atlantica”.
Biskop och munk

Jordanes var biskop i Ravenna. Han
skall ha dött som munk i Italien. I sin
berättelse om goterna beskriver Jor
danes ön Scandza som stor och folk
rik och kallar den för ”folkens vagga
eller i varje fall nationernas moders
sköte”. Utvandringen skall ha skett
med tre skepp. Jordanes källor var
äldre och yngre itinerarier (vägbe
skrivningar). De skall ha meddelats
av köpmän och krigare. På sådana
muntliga uppgifter byggde i hög grad
äldre tiders historieskrivare och geo
grafer sina skildringar av länder och
folk. Historieskrivarna kunde inte
själva besöka alla länder så köpmän
med flera var tidens upptäckare. De
24

Hur går arbetet med boken
om gatunamnens historia?

Jordanesvägen slutar där Karsvikshage börjar. Jordanes var biskop i Ravenna. Han skall ha
dött som munk i Italien.

använde sig av de viktigaste handels
vägarna mellan mer betydande folk.
Alltså måste de hålla sig underrät
tade om förhållandena i de länder
som de tänkte besöka.
Enligt Jordanes låg ön Scandza
mitt emot floden Vistula (Weichsel).
Ön var bebodd av en mängd stammar
som uppräknas. Genom Jordanes
och även den grekiska författaren
Prokopios får vi inblick i mångfalden
av nordiska stammar och hövdinga
dömen. Till exempel nämns skridfin
narna, screrefennae eller skrithifinni
som i söder gränsade mot suehans
eller suetidi (svearna). Mellan scre
refennae och suehans var det en stor
skillnad. De förra förde ett rörligt liv
och förstod inte att frambringa mar
kens gröda. Istället livnärde de sig på
jakt och fågelägg. Suehans var en bo
fast stam och hade förträffliga hästar
men ägnade sig också åt jakt.
Präktiga hästar i Sverige

Jordanes nämner en mängd olika
stammar vilket ger en viss inblick i de
rådande etnografiska förhållandena

på den skandinaviska halvön vid
tiden för Jordanes’ författarskap. Sve
arna sägs ha präktiga hästar, vara le
verantörer av eftersökt pälsverk och
ha en reslig växt. Professor Stenber
ger framhåller i boken Det forntida
Sverige att ”redan fyra och ett halvt
århundrade tidigare talar Tacitus i
Germania om de mäktiga svearnas
samhällen, deras ”civitates”, om de
ras flottor, män och vapen; bakom
dessa ord skymtar en organiserad
sammanslutning”.
Stenyxan i trädgården

Mellan Jordanesvägen och Taci
tusvägen finns rester av ett större
gravfält. I augusti 2005 fick Bromma
hembygdsförening kännedom om
en tidigare okänd stenyxa. Vid en
stadsdelspromenad i Norra Ängby
visade fru Ulla Svensson författaren
en skafthålsyxa som är 15 cm lång
och över skafthålet 6,5 cm. Den hade
hon med sig i handväskan. Yxan har
funnits i familjens ägo sedan 1931
– 1932. Hennes far fann den vid
grävning i en gravhög i trädgården
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på Jordanesvägen 6. Den tomten lig
ger ungefär på 20 meter över havet
vilket i sig innebär att yxan kan vara
från yngre stenålder.
Grav från järnåldern

Yxan låg – vilket är intressant – i en
grav från järnåldern. De järnföremål
som fanns i graven lämnades till
antikvarisk myndighet men yxan be
hölls i familjen. Antingen är yxan en
gravgåva under järnåldern – kanske
i kultiskt syfte eller för att markera
kontinuitet med det förflutna och
skydda den gravlagde – eller också
låg yxan i marken under den senare
anlagda gravhögen. I så fall kan yx
an ha deponerats under yngre sten
ålder eller yngre bronsålder. Vi vet
att marken under platåhuset brändes
av någon gång under den yngre
bronsåldern så människor fanns i
området. Yxor av sten användes även
under bronsåldern. Inget närmare
är känt om fyndomständigheterna
eftersom gravhögen inte grävdes på
ett professionellt sätt.
Text och foto: Nils Ringstedt
NR 2 juni 2018

Fortfarande går det att finna lämningar från
förhistorisk och historisk tid i Norra Ängby.
Vid cykling i området för att fotografera
gator till den kommande boken Norra
Ängbys gatunamn – en färd genom nordisk
historia fann jag två korta stensträngar i
Komötet.

Stensträngarna ligger intill Bureusvä
gen. I förlängningen av Brennervägen
finns en stig upp i Komötet. Över
stigen ligger en rad större stenar. Den
stensträngen fortsätter något på ömse
sidor om stigen. Jag uppskattar sten
strängens längd till cirka tio meter.
Tidigare okända stensträngar

För att se om här fanns mer i skogen
fortsatte jag lite längre uppför backen
och fann ytterligare en tidigare
okänd stensträng cirka 16 meter lång
(se foto). Strax väster om stensträng
en syns en av de högar som hör till
gravfält 63 i Komötet. Detta gravfält
har ett tjugotal gravar, bland annat
den stora högen öster om Liljegrens
vägen. Komötets äldre gravar och de
två yngre järnåldersgravfälten nämns
på skylten som står nära Liljegrens
vägen.

Det finns ytterligare en stensträng
på gravfält 63. Den ligger strax norr
om stigen som går genom området.
Stensträngen är liksom övriga forn
minnen svåra att se på grund av den
grönska som nu finns. Gamla min
nen från forntid och historisk tid ses
absolut bäst strax efter det snön har
försvunnit. Strängen på gravfält 63
tycks vara ett trettiotal meter lång
och en och en halv till två meter bred.
Det gamla jordbrukslandskapet

Samtliga de stensträngar som nämnts
har säkert hög ålder. De hörde tro
ligen samman med det gamla jord
brukslandskapet. Det går inte att ute
sluta att de uppfördes i samband med
att gravarna anlades. I så fall skulle
stensträngarna ha någon slags kultisk
innebörd – till exempel avgränsning
av gravfältet. Det är dock endast en
hypotes.
Jag trodde att jag hade upptäckt
allt som fanns att upptäcka i Norra
Ängbys grönområden – men det var
fel. Troligen kommer jag att finna
mycket mera – men då skall det var
tidig vår!
Text och foto: Nils Ringstedt

Stensträngarna ligger intill Bureusvägen. I förlängningen av Brennervägen finns en stig upp i
Komötet.
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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
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
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Medlemsförmåner
Du som har betalt medlemsavgiften på 150 kr
för 2017 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.
Medlemsavgiften 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.

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.

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

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.

Följ oss på hemsidan

www.norra-angby.se

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.

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.

och prenumerera på nyhetsbrevet

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

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.

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
Stefan Tell, 070 888 94 07, stefan@stefantell.se
Suppleanter
Alex Odelius, 070 919 92 43, alex@odelius.se
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
Valberedning: Thomas Fagerholm, 070-550 81 30, thomas.fagerholm@telia.com

GRUNDISOLERINGAR PÅLNINGSARBETEN

Föreningens adress: Norra Ängby Trädgårdsstadsförening, c/o Ekholm, Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma

GT GRUNDTEKNIK I SAMARBETE MED SVENHEIMS ENTREPRENAD
Packstensgränd 5 Vällingby Ring 87 33 87/0705 - 87 33 87 TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR
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Program
Midsommar i Björklunds hage

Familjedag i parkleken Blacken

Midsommarafton 22 juni kl 11-16
• Klockan 10.00. Ta med blommor, kom och hjälp
till att klä stången
• Klockan 14.00 reser vi stången tillsammans med
Bromma folkdansgille.
Lotterier för stora och små.
Caféet håller öppet med hembakade jordgubbstårtor.

Nationaldagen, onsdag 6 Juni 11-16
Jonglör, uppträdande för barn, lotteri, försäljning av
plantor, fröer, loppis. Kaffe, korv m.m.

Öppen trädgård
Söndagen den 1 juli klockan 10-17
Den vackra trädgården på Jomsborgsvägen 7 öppnas
för besökande. Se sid 20.

Nostalgiträff
Måndagen den 27 augusti klockan 13–15
Ängby Idrottsplats/kanslihuset. Se sid 20.

Fritidsgård i Björkan
Tisdag och Torsdag 16.30-20.00
Fredagar 16.30-22.00.
Mer information om arrangemangen
kommer i nyhetsbrevet och på hemsidan

www.norra-angby.se
Prenumerera på nyhetsbrevet

Boka in en fasad, tak eller fönsterrenovering
Vi på MålaBromma har 18-års brancherfarenhet
inom renovering av fasader, tak och fönster.
Kontakta oss på Målabromma så får ni en
kostnadsfri offert inom 48 timmar.
Mer information och referenser finner ni på vår
hemsida.
08-51 51 92 10
info@malabromma.se
www.malabromma.se

ISSN 2001- 290X

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

