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Det vi gör tillsammans ...

Den heta sommaren är över och de brunbrända gräsmat
torna börjar återhämta sig. Men trots sommarens brist på 
regn dignar äppelträden av frukter. Äpplen är nyttiga kan 
vi läsa i det här numret. Men allt kan förstås inte familjen  
äta upp. En möjlighet är att ni tar med överblivna äpplen 
till Björklunds hage den 30 september då Trädgårdsstads
föreningen ordnar äppeldag. Där finns också en pomolog 
som kan tala om vilka äppelsorter ni har i era träd. De 
äpplen ni skänker till föreningen tar vi till ett musteri.

Äppeldagen är bara ett av många arrangemang som ordnas 
av frivilliga i vår boendeförening: Vuxenvandringar, infor
mationskvällar, koll på byggfrågor och trafikfarliga skolvä
gar med mera är annat som som kräver frivilliga insatser, 
vilket i högsta grad även gäller för våra hjältar tidnings
utdelarna. Dessutom har vi alla festliga arrangemang som 

midsommarfirandet, Ängby
loppet och julmarknaden. Det 
är väldigt roligt och givande 
att jobba med Trädgårds
stadsföreningens arrangemang 
men det kan bli så att några 
får onödigt många uppgifter. 
Om några fler kunde hoppa in 

då och då skulle det bli lättare för var och en och vi skulle 
kunna göra ännu mer för gemenskapen i byn. När vi i juni 
efterlyste frivilliga till midsommarfirandet blev gensvaret 
överväldigande positivt. Många barn och vuxna kom till 
Björkan och klädde stången. Och där väcktes iden att star
ta en frivilliggrupp dit alla kan anmäla sig. Visst inser jag 
att dagar och kvällar är fullbokade för de flesta, speciellt 
för barnfamiljer som också har skolan, musiken, fotbollen 
med mera men någon eller några gånger varje år har man 
kanske tid att vara aktiv i Trädgårdsstadsföreningens ge
mensamma verksamhet. Se mer på sidan 4.

Vi i Norra Ängby är priviligerade som får bo i ett om
råde med grönområden, fina trähus och bra skolor. Det vi 
sedan gör tillsammans i föreningen är både nödvändigt 
och roligt. Det skapar framtid, gemenskap och en känsla 
av sammanhang. 

Anna-Karin Ekholm 
Ordförande i Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening
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Fånga din bild av Norra Ängby
Första pris i fototävlingen är 1000 kr i 
fotoprylar och för alla utvalda pristagare 
– äran att ha sitt foto med i den populära 
Ängbykalendern! 

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 foto  tillfälle. 

Skicka dina bilder 
senast den 30 september till: 

kalender@rao.se

Fotokurs i höst
Trädgårdsstadsföreningen arran gerar en 
fotokurs som en del av kalenderprojektet. 
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att 
ta bättre bilder och hur du kan efterbearbe-
ta dem i datorn eller på mobilen. Det krävs 
inga förkunskaper. Kursledare är fotograf 
Anna Kagebeck.  

Vi ska gå igenom grunderna kring bild-
komposition, funktioner och inställningar i 
kameran, vad som gör en bild bra samt vad 
du kan göra i efterhand för att bearbeta bil-
den i datorn och i mobil. 

Teori och praktik blandas och deltagarna 
får hemuppgifter mellan lektionerna. Vi lär 
oss genom att titta på varandras och andras 
bilder. Vi träffas tre kvällar under hösten:  
4 oktober, 18 oktober och 8 november, 
alla dagar mellan 18.30-20.30 på Tempus, 
Beckom bergavägen 3. anmälan till: 
elisabet.engdahl.linder@gmail.com  

Förutsättningar:
– medlemskap i NÄT, åldersgräns 15 år
– tillgång till dator och kamera (allt från sys-
temkamera till mobilkamera, spelar ingen 
roll vilken typ)
Antal deltagare: 12. Begränsat deltagarantal.
Pris: 300kr  
Frågor kring kursinnehållet. Maila: 
info@annarazzi.se

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

Den personliga matbutiken
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HEM Fastighetsmäklare, Färjestadsvägen 12, 168 51 Bromma| Tunnelbana, Ängbyplan | 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 aff är 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!

Mikael Flobecker
Fastighetsmäklare
073 209 40 40
mikael.fl obecker@hemfast.se

HEM Fastighetsmäklare - Halvsida - Maj 2018.indd   1 2018-05-24   12:24

Vill du hjälpa till med 
trevliga arrangemang
Det händer mycket i vårt område varje år: 
midsommarfirande, äppeldag, Ängbylop-
pet, julmarknad, fågelskådning, trafiksä-
kerhet, kvällsvandringar och mycket mer. 
Norra Ängby är ett fantastiskt område att 
bo i för både barn och vuxna.

Självklart är dessa aktiviteter inte något 
som sker automatiskt, det finns alltid 
några engagerade och frivilliga bakom 
allt som får det att bli av. Senast till mid
sommar blev det tydligt att fler ville vara 
med och hjälpa till när förfrågan gick 
ut på Facebook. Och de nya som kom 
vitttnade efteråt om att de här var ju inte 
jobbigt, bara roligt. 

En pool med frivilliga?
Har du tid och lust att någon gång rycka 
in och bidra med din hjälp? Då får du 

gärna anmäla dig till vår nya grupp för 
frivilliga. Det finns inga krav på hur 
mycket du behöver bidra med i tid, bara 
bra att ha några fler att fråga när behovet 
uppstår. 

Trevligt att träffa grannar
Någon eller några gånger varje år kanske 
man har ledig tid och kan hoppa in. Det 
brukar inte vara speciellt betungande och 
man får träffa nya grannar under trevliga 
former. Ju fler frivilliga händer, fötter 
och huvuden vi kan engagera desto större 
möjligheter tror vi att det kan finnas 
för ännu fler roliga och bra aktiviteter i 
Norra Ängby. 

Anmäl dig till frivilliggruppen via 
Trädgårdsstadsföreningens hemsida: 
www.norraangby.se

Att vara funktionär vid Ängbyloppet är  en av 
de uppgifter där det behövs frivilliga insatser. 
Bilden är från 2015. Årets Ängbylopp går lördag 
den 15 september (se sista sidan). 

Det populära midsommarfirandet kräver frivil-
liga insatser. Att sälja föreningens lotter är en 
lättsam uppgift med många grannkontakter.

  
 

Wretmans Bilservice AB 
 

 Bilreparationer och Service 
   originaldelar till alla märken 

 

       Jämtlandsgatan 139 Vällingby 
(OK Macken i Vällingby) 

                        08-377813                                     
                        

37528@okq8bilverkstad.se 

Häng med på
vinprovning 
Vi är många som tycker om vin, men 
kanske färre som tycker oss kunna till-
räckligt för husbehov: vilka vinsorter 
passar mig och vilka passar till vilken 
sorts mat.

Därför erbjuder vi nu en serie vinprov-
ningar i Norra Ängby. Vår vinciceron blir 
Tomas Berggren.

Provningarna är tänkta att ske hemma 
hos deltagarna, vi alternerar förstås. Var-
je deltagare tar med sig fyra egna vin-
glas, samt eventuellt penna och papper 
för noteringar. Kvällens värd håller med 
vatten, vattenglas och bitar av vitt bröd 
(typ baguette).

Fokus kommer att ligga på en druva 
per vinprovningstillfälle. Tillsammans 
med Tomas går vi igenom lite fakta om 
druva och viner varefter vi ägnar oss åt 
att prova, jämföra och prata om vinerna.

Vi tänker oss fem tillfällen under hös-
ten 2018, med 6-8 deltagare. Man anmä-
ler sig till hela serien men kan ju ”dela” 
med någon annan om det är har svårt 
att komma loss fem gånger.

Har du frågor eller synpunkter så hör 
av dig till någon av oss, via ovan mail el-
ler mobil (Lotta 073 997 6339) eller Marie 
070 699 5609)

Vi hoppas på att många tycker att det-
ta vore lika kul som vi!

Lotta & Marie”

Datum: Vi tänker oss främst onsdags-
kvällar, närmare bestämt: 
3 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 no-
vember och 12 december
Kostnad: 1500 kr inkl vin för hela serien.
Sista anmälningsdag: söndag 30 sep-
tember
Anmälan skickar du till   
lotta.hirschberg@bredband.net 
eller 
marie.wikner@hotmail.com

Nu kan du som bor i Norra Ängby bidra 
med tankar och idéer om specifika tra-
fikproblem och möjliga lösningar för att 
förbättra situationen. 

Stefan Tell i Trädgårdsföreningens sty
relse har lagt upp en enkät i föreningens 
facebookgrupp (www.facebook.com/
norraangby). Där kan man skicka in svar 
digitalt på frågorna: Vilken plats eller 
adress gäller din synpunkt? Vad är pro
blemet? Har du idéer på en lösning?

– När vi samlat in lite underlag pla
nerar vi en träff då vi kan diskutera hur 
vi kan gå vidare för att hitta lösningar 

tillsammans med kommunen, säger Ste
fan Tell. 

Redan efter några dagar hade det 
kommit in många svar. Trafiken vid 
Norra Ängby skola, övergångsställen vid 
Islandstorget, hastigheten på Beckom
bergavägen, höga buskar som skymmer 
sikten och inte sköts, är några av de bi
drag som kommit in hittills. 

Stefan Tell är övertygad om att vi kan 
få ihop fler att presentera för stadsdels
förvaltningen med flera.

Enkäten ska också läggas ut på fören
ingens hemsida (www.norraangby.se) 
när omgörningen av den blir klar. 

Tyck till om trafiken 

Korsningen och övergångsställena vid Islandstorget är ett trafikproblem för oss i Norra Ängby. Just 
nu byggs det också om för att göra ny cykelväg vilket orsakar köer på Bällstavägen i rusningstid. 
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Vilken växtsäsong!
Alla har vi känt av värmen i sommar på ett 
eller annat sätt. Växterna, ja det vill säga 
de som fått vatten regelbundet, verkar ha 
njutit ordentligt. 

Efter två skördar innan midsommar har 
basilikan kommit igen och är nu skör
deklar för tredje gången. Jag fryser in 
denna skörd, få se hur det går. I år har 
basilikan fått stå i växthuset istället för 
inomhus.

Tomaterna var rekordtidiga. Jag har 
aldrig fått tomater till midsommar förut! 
Det är njutbart att skörda en dagsranson 
varje dag och räknar med att göra så 
hela september ut. Tre bra sorters cock
tailtomater odlas detta år: SuperSweet 
100 – liten och söt, Gardener’s Delight 
– mellanstorlek och F1 Gemini – modell 
större, ny för i år och mycket god smak. 
De flesta tomaterna står utomhus mot 
södervägg. 

Sju sorters chili!
Den nya flugan är chiliodlingen. Jag be
stämde mig för att bara ha tre sorter men 
det blev sju. Man vill ju ha olika styrkor 
och smaker. Några exempel är Jalapeno, 

Piri Piri, Scotch Bonnet och Hot Lemon. 
All chili står i växthuset. 

Chiliklubben på Facebook har gett bra 
tips på hur man odlar. Jag har insett att 
efter 38 år som tomatodlare borde jag gå 
på kurs för att lära mig mer. Har kört i 
gamla hjulspår rätt länge nu. Dagens od
lare verkar mycket kompetenta, speciellt 
vad gäller gödningen, näringstillskott, 
mineraler etc.

Goda grannar
Så ett tack till mina grannar Lasse, Eva 
och Göran. Vad hade skörden blivit utan 
er hjälp med vattning.

Text och foto: Thomas Fagerholm

Tomatväggen Basilika

Jalapeno 

Hot LemonPiri piri och Scotch Bonnet 

Äpplen innehållet antioxidanter och C-vitamin. De är också rika på järn.

Njut av nyttiga äpplen 
Vårt Åkeröträd, som brukar ge några få 
äpplen per år, har i år givit allt. Äppelblom 
stora som Rhododendron. Och nu, stora 
fina äpplen. Vi tror att en anledning för-
utom det vackra vädret, att vi sedan några 
år satsat på Humlor i trädgården. 

Genom att bygga humlebon, odla laven
del och tidig sälg, så förser vi humlorna 
med näring tidigt på våren. Humlor, och 
bin är flitiga pollinerare, utan dem, ingen 
frukt.

Ett äpple om dagen ...
Att äga ett äppelträd är inte bara vackert. 
Äpplen är både livsmedel och hälsokost. 

Äpplen innehållet gott om antioxidan
ter och Cvitamin. De är också rika på 
järn, vilket du märker om skär upp ett 
äpple. Järnet oxiderar med luften och 
äppelköttet blir brunt. Äter du ett äpple, 
med skal på morgonen, så får du bättre 
matsmältning. Äppelskal innehåller 
fibrer som kickar igång magen, och pek
tin som stimulerar levern att producera 
galla, vilket i sin tur finfördelar fett från 
maten. Har du glömt att borsta tän
derna, kan äpplet tjänstgöra som tillfällig 

tandborste, eftersom äpplet stimulerar 
salivproduktionen och därmed minskar 
bakteriehalten i munnen.

Med äpplen är det som med en del 
annat i ätbart i trädgården. Först kom
mer inget, sedan inget, och sedan allt på 
en gång. Egna äpplen, utan besprutning 
och långa transporter, är en guldgruva. 

Vilka äppelsorter?
För att kunna förvara dina äpplen på rätt 
sätt, bör du veta vilka sorter du har.

På Äppeldagen i Björklunds hage den 
30 september kan du genom NÄT låta 
en pomolog examinerar dina äpplen. Du 
kan också ladda ner Äppelappen, som 
Nordiska museet tagit fram, och genom 
den examinera dina äpplen. 

En bok jag kan rekommendera är 
Konsten att sköta ett äppelträd, skri
ven av äpplets nestor; Görel Kristina 
Näslund. I Näslunds bok får du också 
kunskap om det mer trista med äpplen, 
sjukdomar och skadeinsekter och hur 
dessa skall hanteras.

Fem tips
Vad kan man göra med mängder av 
äpplen så att de inte enbart hamnar i 
kompost eller matåtervinning?
1. Du kan själv musta dina äpplen ge
nom att åka till ett musteri. 
2. Du kan torka äpplen, ett trevligt sätt 
att få äpple till frukostgröt eller fil under 
hela året. Se recept.
3. Genom FBgruppen Norra Ängby 
köp/sälj/bortskänkes kan du ge bort 
äpplen till dina grannar.
4. Vinteräpplen kan förvaras svalt. 
5. Du kan skänka äpplen till skolor och 
förskola.

Text och foto: Elisabet Engdahl-Linder

Äppeldag i Björkan 30 september

På äppeldagen i Björklunds hage den 
30 september samlar NÄT in äpplen till 
vår Ängbyglögg (Engiabyglögg) som 
kommer att säljas på julmarknaden. 
Glöggen bränns på Norrtälje Brenneri. 
Du kan också låta en pomolog exami
nera dina äpplen

Du kan examinera dina äpplen med hjälp av 
Nordiska museets Äppelapp.  
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När Elisabeth Brickstad flyttade till Norra 
Ängby 1989 med fyra barn hade hon en 
lågstadielärartjänst i bagaget och tänkte 
börja jobba direkt efter föräldraledig-
heten. Men det blir inte alltid som man 
tänkt sig …

Som nyinflyttad var det svårt att få da
gisplats för alla barn så i stället för att 
fortsätta som lågstadielärare fick hon 
bli sin egen lyckas smed och startade 
familjedaghemmet Ekorrungarna som 
dagbarnvårdare för de egna barnen och 
grannfamiljens tre barn. 

Ett livsverk att vara stolt över
Den yrkesbana som från början var 
tänkt som en tillfällig lösning, blev i 
stället ett livsverk att vara stolt över.
Under Elisabeths 28 år som dagbarnvår
dare har nära 70 Norra Ängbybarn fått 
ta del av hennes fina omsorg och aldrig 

Världens bästa Ekorr-mor!
Elisabeth fick kanske sitt livs största glädjechock: på gårdsplanen stod en härlig folksamling med barn, tonåringar och vuxna med kaffe och rulltårtor 
och paraplyer i högsta hugg. De kom alla för att säga tack och visa hur fantastiska deras år hos Elisabeth hade varit.

sinande entusiasm. Små dagbarn som 
fortsatte till skolan och som nu blivit 
stora, men aldrig glömt sin dagmamma.

Den 20 juni 2018 hade Elisabeth och 

hennes familj avslutning för den allra 
sista kullen dagbarn och deras föräldrar. 
Plötsligt hördes musik från gatan och 
den vita grinden öppnades. Elisabeth 
fick kanske sitt livs största glädjechock: 
på gårdsplanen stod en imponerande 
folksamling med barn, tonåringar och 
vuxna med kaffe och rulltårtor och para
plyer i högsta hugg. De kom alla för att 
säga tack och visa hur fantastiska deras 
år hos Elisabeth hade varit.

Barnen kände sig hemma
Överväldigad och glädjestrålande bjöd 
Elisabeth in alla gratulanterna, som med 
humöret på topp trängdes i varje liten 
vrå i hall, kök, matrum och vardagsrum 
i Björns och Elisabeths vackra hem. Bar
nen, som direkt kände sig som hemma, 
försvann till lekrummet när de hade för
sett sig från de dignande kaffeborden.

Efter kaffet och många glada återseen

— Du är bäst, Elisabeth! Här är det  Ellen Bäck-
lund, elev i 4:an i Nya Elementar, som kramar 
sin älskade Ekorr-mor.

den och kommentarer som: ”Oj, vad du 
har blivit stor!”, blev det dags för många 
gratulationer. 

Brev och meddelanden från dem som 
inte kunde komma personligen lästes 
upp och varvades med tacktal från nära 
och kära. 

Viktor, som idag är polis, och hans 
mamma var två av brevskrivarna och 
båda menade att Elisabeth alltid hade 
sett det bästa hos alla sina dagbarn och 
därför givit dem en stor grundtrygghet 
och den allra bästa starten i livet.

Ett vackert silverarmband från Georg 

Jensen fick symbolisera och minna om 
alla de fina åren och ingen blev väl för
vånad över Elisabeths glädjetårar.

Älskat att vara dagmamma
– 1990, ja det är ju 28 år sedan och jag 
har alltid tyckt att det har varit roligt! 
Konstigt kan man tänka sig och jag har 
alltid älskat att vara dagmamma. Och 
barnen har varit så snälla och mina kol
legor så trevliga och vi har haft ett sånt 
bra samarbete. Tycker ni att det har varit 
roligt att vara ekorrungar? Ett rungande 
”Ja!” fick alla att brista ut i skratt.

Hemligt in i det sista … En imponerande sam-
ling gratulanter i lätt duggregn är på väg till en 
helt ovetande Ekorr-mor …

— Nej men hej! Överraskningarna var många 
den här junidagen. Sara Gustavsson kom med 
kaffemjölken i högsta hugg och fick en jätte-
kram av Elisabeth.

Elisabeths man Björn läste upp gratulationer 
från dem som inte kunde komma. Viktor, som 
idag är polis, och hans mamma var två av brev-
skrivarna och båda menade att Elisabeth alltid 
hade sett det bästa hos alla sina dagbarn.

Gratulanternas hembakta rulltårtor med färska 
jordgubbar och svenska flaggor hittade snart 
fram till Elisabeths redan dignande fikabord.

Sara, som blir 37 år i år, är en av de äldsta ekorr-
ungarna. Hon började 1991 som ett av 4 skol-
barn. Som mest hade Elisabeth 6 skolbarn och 
6 förskolebarn! Sara kom tillsammans med sin 
mamma Kerstin Kjellander.

Elisabeths man Björn har hoppat in och hjälpt 
till med dagbarnen på fredagar i fyra år sam-
tidigt som han snickrat lekstuga och fixat och 
lagat trasiga saker. Björn älskar barn och att 
leka och busa! Whiskyflaskan och armbandet 
som Elisabeth håller i handen, var presenter 
från alla barn och föräldrar.

Många glada och kära återseenden blev det för 
Elisabeth i en härlig blandning av generationer 
– från de allra minsta till mor- och farföräldrar!

Nära 80 personer anmälde sig till det Face-
book-konto som skapades för att nå så många 
tidigare ekorrungar som möjligt. Elisabeths 
dotter Emma Wittberg var en av dem som var 
med och planerade överraskningen tillsam-
mans med Moa Jakabffy, Sophia Everhed och 
Karin Odelius..

Dubbla syskonpar dök upp och var med och 
firade: Klara Tenow, 16 år, Elsa Tenow, 18 år och 
Clara Nyqvist, 18 år, med lillasyster Ella Nyqvist, 
14 år. Alla har varit ekorrungar hos Elisabeth 
och kommit varje höst och hälsat på och hand-
lat när Glada Ekorrens bageri haft öppet!

– Jag har tänkt att det kanske blir lite 
tomt här nu, så ni får gärna komma hit 
och hälsa på mig och Björn lite då och då!

Elisabeths och Björns tre barnbarn 
var också med på kalaset och verkade ta 
den glada uppståndelsen med ro. 

Även om Ekorrmamman Elisabeth 
nu sa ”Hej då” till alla sina tidigare 
ekorrungar och deras föräldrar, så är ju 
Elisabeths tid med små barn långt ifrån 
över. En gladare mormor och farmor får 
man leta efter.

Text: Eva Odelius

Foto: Alex Odelius
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Det tomma slottet
I fyra år har slottet i Norra Ängby stått tomt. De många rummen och den 
stora salen har renoverats, stuckaturen i taken och putsen på väggarna  
har vårdats med omsorg – men det är dött i slottet!  Varför händer ing-
et? Vi som bor i Norra Ängby vill att slottet ska börja leva igen, som det 
var förr; med  rum för möten och salar för fester.

Vi har skrivit om det tomma slottet 
många gånger de senaste åren och fast
ighetsförvaltaren, Stadsholmen AB, har 
återkommande berättat om hur renove
ringen fortskridit och om försöken att 
hitta en hyresgäst.

Vi ber att få besöka det tomma slot
tet  och en solig dag i mitten av juni tar 
Stadsholmens förvaltningschef Fredrik 
Juhnell och lokaluthyrare Elisabeth 
Broddeson emot oss. De är stolta över 
hur fint slottet har renoverats men när 
det gäller ny hyresgäst blir svaret det
samma som tidigare.

Stadsholmen har och har haft långt 
gångna förhandlingar med intresserade 
men har inte nått hela vägen fram till ett 

kontrakt. När Fredrik Juhnell och Eli
sabeth Broddeson talar om en tänkbar 
hyresgäst är det tydligt att en restaurang 
och festlokal ligger högt på önskelistan. 
Man har till och med avvaktat med re
noveringen av köket för att en ny hyres
gäst ska få vara med och utforma detta. 

Elegant slottsal
Det finns förstås många aspekter för en 
presumtiv krögare att kalkylera kring. 
Hyreskostnaderna, läget i Norra Ängby, 
hissen som inte fick bygglov, rummens 
lämplighet med mera.

Det finns en elegant slottssal som 
måste vara lockande för finkrog och 
för fester och det finns fina utrymmen 

Slottet i Norra Ängby har stått tomt i snart fyra år. Det har renoverats fint både ute och inne men Stadsholmen AB har inte hittat någon ny hyresgäst.

utomhus för ett slottscafe på sommaren. 
Men det finns också många smårum på 
undervåningen som kanske inte är opti
mala för en restaurang men som skulle 
vara utmärkta för föreningsverksamhet, 
som det var förr när hemvärnet, lottakå

Hur länge kan Stadsholmen AB hålla ut  utan hyresinkomster?

Stadsholmens förvaltningschef Fredrik Juhnell 
och lokaluthyrare Elisabeth Broddeson har fort-
farande hopp om att man snart ska kunna hyra 
ut slottet till en restaurang.

ren och Trädgårdsstadsföreningen hade 
rum och förvaringsutrymme i slottet. 

Föreningar?
Fredrik Juhnell svarar nej på vår fråga 
om Stadsholmen skulle kunna ha flera 
olika hyresgäster, kanske en restaurang 
på övervåningen och olika Brommaför
eningar på nedervåningen.   

– Vi vill ha en ansvarig hyresgäst för 
hela slottet. 

Sedan kan förstås den hyresgästen i 
sin tur få hyra ut till andra, t ex till för
eningar. Men det är kanske inte enkelt 
att hitta en restaurangägare som också 
vill administrera en verksamhet med ett 
antal olika hyresgäster i slottet. 

Hemvärnet, lottakåren och den dåva
rande fest, café och cateringverksam
heten  flyttade ut ur slottet hösten 2014. 
Bakgrunden var Stockholms stads beslut 
att kräva marknadshyror av stadens 
kulturfastigheter. Stadsholmen AB avi
serade kraftigt höjda hyror för stiftelsen 

som då hyrde slottet. Lite senare fram
kom det att föreningarna troligen  hade 
kunnat få hyresbidrag från kommunen 
men då var alla redan utflyttade och 
för Stadsholmen AB återstod att börja 
renovera för att få in en ny hyresgäst, 
som enligt villkoren för slottet ska ha 
en ”publik” verksamhet, det vill säga att 
slottet på något sätt äver i framtiden ska 
vara öppet för allmänheten. Det är bland 
annat därför en restaurang med catering 
och festverksamhet skulle kunna vara en 
lösning.

Hur länge?
Nu har slottet stått tomt i fyra år. Hur 
länge kan Stadsholmen hålla ut i Norra 
Ängby utan hyresinkomster?

Fredrik Juhnell kan eller vill inte svara 
på den frågan. Stadsholmen har fortfa
rande hopp om att man snart ska skriva 
kontrakt med en hyresgäst.

Text och foto: Rolf A Olsson

Foto: Elisabet Engdahl-Linder

I kapprummet finns flera nya toaletter.

Köksrummen är ännu helt urblåsta. En ny hyres-
gäst får lämna önskemål på  köksinredning.
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Klockan är halv tio på kvällen den 18 juli, 
mitt i den heta sommaren 2018. I flera dagar 
har temperaturen varit över 30 grader och 
så ska det fortsätta i ytterligare några veckor 
den varmaste sommaren på 262 år.

Under dagtid är gatorna i Norra Ängby 
ödsligt tomma och ingen klipper gräsmattor 
eller häckar. Det behövs heller inte eftersom 
de inte växer i torkan. Är alla Ängbybor på 
landet? 

Vi som är kvar i stan söker skugga. När 
det framåt kvällen äntligen går att vistas ute 
igen så fylls badbryggan i Kyrksjön av sena 
kvällsbadare i alla åldrar. Norra Ängby är inte 
tomt och flera av dem som söker sig mot 
badbryggan talar andra språk. Besökarna 
från utlandet kanske trodde att de skulle 
på semester till kalla Norden. De kom till 
medel havsvärme och tropiska nätter!

Så skönt att kunna andas igen och bada 
denna sena kväll. Kyrksjöns vatten är betyd-
ligt varmare än vanligt.

Globala uppvärmningen?
Visst är det härligt med en solig sommar 
– men lite läskigt också. Gräsmattorna  är 
brunbrända och löven som redan fyller sko-
lans gård är höstgula. Vi längtar efter regn. I 
norra Sverige brinner de snustorra skogarna. 
I hela Sverige blev juli 3-5 grader varmare 
än normalt och på de flesta håll därmed 

den allra varmaste som hittills registrerats. 
Är detta en följd av den globala uppvärm-
ningen? I medierna utfärdas varningar och 
oro inför framtiden om vi inte gör något för 
att minska användningen av fossila bränslen 
och i valrörelsen får klimatet och miljöfrå-
gorna en mer central plats i debatten.  

Den allra högsta medeltemperaturen för 
juli återfanns i Stockholm med 22,5 grader. 
Detta är med god marginal rekord för Stock-
holms 262-åriga mätserie, och för övrigt den 
högsta månadsmedeltemperatur som över-
huvudtaget noterats i Sverige. Temperaturer 
över 30 grader hade vi ett flertal dagar men 
om man söker på SMHIs webbplats på en-
staka svenska temperaturrekord så ser man 
att den allra högsta temperaturen någonsin 
i Stockholmsområdet uppmättes i Bromma 
den 30 juni 1947. Då var det 35,3 grader. 

Text och foto: Rolf A Olsson

Det är bara en dryg timme kvar till midnatt i mitten av juli och Kyrksjön är fylld av sena nattbadare. 

Löven som fyller skolans gård är höstgula.  
redan i mitten av juli.
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Den heta sommaren

En hel sommar med rekordvärme, vindstilla  och sol. Tur att man kunde söka skugga och vila under äppelträden.

Norra Ängby TrädgårdsstadsföreningNorra Ängby Trädgårdsstadsförening
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I Norra Ängby finns en mängd platser som 
av olika skäl är intressanta att berätta om. 
Vandringen ”Öst till Väst i Norra Ängby” 
söndagen den 16 september startar vid 
Nya Elementar. kl 10. 

Vi får se Observatoriet och några av 
stadsdelens konstverk. Vi hör om filmer 
som spelats in här och om mjölkaffären 
som senare blev hemvist för en ovanlig 
religiös sekt. Vi går på en två meter kort 
väg och ser tennisplanen där Björn Borg 
tränade. Vi passerar ”Huset som Oscar 
och Greta byggde” liksom av P C Jersild 
beskrivna ”Fem hjärtan i en tändsticks
ask”. Vi ser småstugan som 1956 fick 

besök av drottning Elizabeth och vi får 
anledning att fundera över var gränserna 
går gentemot stadsdelarna omkring oss.
(Våra fina fornlämningar kommer vi 
bara att passera denna gång. Som guide 
för dem kan ändå ingen konkurrera med 
Nils Ringstedt!)

Vandringen är skapad av Birgit Karls
son i Trädgårdsstadens kulturmiljögrupp 
och vid detta tillfälle leder Birgit själv 
vandringen. Ungefär halvvägs gör vi en 
paus för fika hos Carola på Café Björkan. 
Vandringen är gratis. Ingen anmälan be
hövs, men ta med litet pengar för kaffe
pausen.

Väl mött önskar Kulturmiljögruppen!

Följ med på minnesvärd 
vandring i Norra Ängby

Se Jersilds ”tändsticksask”

Huset som Oscar och Greta byggde.

Småstugan som 1956 fick fint besök.

Tennisbanan där Björn Borg tränade.

Nostalgiträff med musik och gamla vänner 

Din lokala mäklare på Ängby Torg
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.

Christina Sylvan
Fastighetsmäklare

Kristina Mattsson
Fastighetsmäklare

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

Välj en trygg och  
erfaren mäklarbyrå

Maj 2018 - N. Ängby Trädgårdsstad - 89x262.indd   1 2018-05-17   09:51:05

Skolpaviljong 
vid Nya Elementar 
Nya Elementar planerar att 
bygga en paviljong med lek-
tionssalar på gräsmattan 
framför den nuvarande bygg-
naden. 

Eftersom paviljongen inne-
bär ett avsteg från detaljpla-
nen fick de närmaste gran-
narna på Möjbrovägen en 
förfrågan från Stadsbyggnads-
kontoret I början av juli om 
det fanns invändningar mot 
det planerade tidsbegränsade 
bygget. 

Ingen sammanställning av 
grannarnas svar har redovisats 
men de vi har frågat har inget 
emot att skolan får utökade 
möjligheter att undervisa men 

det finns en irritation över 
den ytterst begränsade tiden 
för att svara på grannhöran-
det, bara cirka tre veckor mitt 
i sommaren. Desutom finns 
en viss oro för hur den nya pa-
viljongen ska påverka trafik-
situationen.  

Om bygglovet godkänns 
kommer det övre planet på 
nya paviljongen att rymma en 
bildsal och en musiksal och 
det undre planet en NO-sal 
samt en sal för undervisning i 
hemkunskap. Dessutom kom-
mer det att finnas flera grupp-
rum på båda våningarna.

Rolf A Olsson

Den nya skolpaviljongens två våningar  ska bland annat rymma en bild-
sal, en musiksal, en NO-sal samt en sal för undervisning i hemkunskap.

I år kom det ännu fler gamla vänner från 
förr när Ängbys 70-plusgrupp arrang-
erade nostalgiträff vid Ängby IP den  27 
augusti.

– Det är mer än hundra här, beräknade 
Björn Jenelius, eldsjäl i gruppens arbete.
Under några år har de samlat berättel
ser om hur det var förr i Norra Ängby. 
Björn har två tjocka pärmar fyllda med 
personliga berättelser. Nu ska man också 
börja filma när gamla Ängbybor berät
tar. Anders Johansson, före detta elev i 
Ängbyskolan och med förflutet i Järfälla 
LokalTV, var på nostalgiträffen och fil
made de första bilderna.

På nostalgiträffen spelade även i år 
Kjell och Kurt gamla fina låtar.

Många glada rop blev det när man träffade gamla vänner från förr. En 
härlig träff med gott i  picknikkorgen och musik av Dahls kapell. 

De första bilderna till 
70-plusfilmen.

Paviljongen placeras på gräsmattan framför Nya Elementar.

Kurser om 
beredskap
NÄT ställer in sin 
krisutbildning i 
oktober. Försvars-
utbildarna fyllde 
behovet för oss 
Brommabor med 
en kväll om kris-
beredskap redan 
den 6 september.  
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Fortsatt kritik mot ”snabba husen”
Svenska bostäder har lämnat in en ansö-
kan om ändringar i bygglovet för de så 
kallade snabba husen på Råcksta ängen 
i Norra Ängby. Bland annat vill man som 
en följd av höghusbranden i London byta 
fasadmaterial framför loftgångarna från 
plast till perforerat plåt. 

De närmast boende grannarna i Norra 
Ängby förde en lång kamp för att stoppa 
bygget av ”de tillfälliga” bostäderna på 
den gröna ängen. Kritiken handlade 
bland annat om att höghusen inte smälte 
in i byggnadsstilen i Norra Ängby och 
att trafikproblemen skulle öka. Dessut
om fanns det starka tvivel på att Svenska 
Bostäder skulle flytta husen efter fem 
år, vilket var förutsättningen för att de 
skulle få bygglov. 

Kort tid för att svara
Även nu är kritiken stark, bland annat 
mot att tiden för att skicka in svar på det 
nya grannhörandet till Stadsbyggnads
kontoret har varit mycket kort. 

Norra Ängby Trädgårdstadssförening 
har skrivit ett brev till Stadsbyggnads
kontoret och påtalat att grannarna i rea
liteten bara fick några veckor på sig för 
att själva försöka utröna vad ändringen 

i bygglovet innebar och för att lämna 
synpunkter. 

– Det är under all kritik att ett ärende 
hanteras på detta sätt och det rättfärdi
gas inte av det faktum att VAarbetena i 
marken inklusive anslutning till fjärvär
me redan är utförda och pålkranen slagit 
ner de första pålarna, skriver föreningen 
i brevet som undertecknats av ordföran
den AnnaKarin Ekholm.

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 
har flera synpunkter på bygget:

Oro för närmiljön
– Vi finner det klart problematiskt att 
det i ändringslovet anges att byggnaden 

Svenska Bostäder har lämnat in ansökan om ändringar i bygglovet  för de ”snabba husen” – trots 
att grundarbetena redan har kommit långt. Bakom inhägnaden vid Råckstavägen kan man se en 
jättelik sandhög. Man har redan grävt för grunden och lagt ner vatten- och avloppsrör med mera. 

Ängby
Salongen

Boka klipptid:
0837 03 32 eller 070 982 96 87

Bergslagsvägen 270 – Islandstorget

Välkommen till Lena!

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

Kvalitet är ofta inte
mer komplicerat än så.

Nej till bygglov för masten
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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Kritik mot planerad
mobilmast i Norra Ängby
Mobilföretaget 3 vill placera en 24 meter 
hög mobilmast i Norra Ängby. De som bor 
i närheten har uppmanats av Stadsbygg-
nadskontoret att yttra sig om ansökan.

Grannarna är negativa och har bland an-
nat påpekat att handlingarna är ofullstän-
diga, att naturmiljön och fornlämningar 
kan skadas och att alternativa lägen för 
anläggningen inte har utretts.

Teleoperatören Hi3G Access AB (va-
rumärket 3) har ansökt om bygglov 
för masten och ett tillhörande teknik-
skåp i grönkilen mellan Stobaeusvä-
gen och Peringskiöldsvägen. 

De boende på dessa två gator har 
kunnat lämna yttrande eftersom 
masten skulle innebära en avvikelse 
från detaljplanen, där området alltså 
inte är avsett för kommersiell och pri-
vat verksamhet. 

Lekande barn

Detta är ett skogs- och 
grönområde som ofta an-
vänds av barnen i Norra 
Ängby skola och barn från 
förskolor i området. 
Lars Olof och Katarina 
Wessén, som bor på Pe-
ringskiöldsvägen, fram-
håller i sitt yttrande att 
berghällen ligger högt och 
vackert, är öppen och dag-

ligen används av massor av lekande 
barn och promenerande. En hög 
oskyddad mast, som den är redovi-
sad, inbjuder till bus och olycksfalls-
risker. 

Lasse Wessén, som är arkitekt, är 
mycket kritisk mot mobilföretagets 
skiss i ansökan. Den visas i en sådan 
skala att det blir alldeles fel intryck 
av anläggningen. 

– Så kommer det aldrig att se ut för 
dem som kommer att röra sig intill 
mastfoten på berghällen. För en män-
niska i ögonhöjd framför mastfoten 
blir intrycket att kablage, apparat-
skåp, instängsling och markskador är 
betydligt större än på skissen.

– Det blir alltså betydligt mer ne-
gativa effekter av masten än vad som 
redovisats i de ytterst bristfälliga 
handlingarna. 

Lasse Wessen befarar dessuton 
att om politikerna beviljar en avvi-
kelse från detaljplanen kommer även 
andra operatörer att kräva att få ut-
nyttja markområdet med ytterligare 
sändarmaster och teknikskåp.

Fornlämningar

Nils Ringstedt, fil.dr i arkeologi och 
sekreterare i Bromma Hembygds-
förening, har bäst kunskap om olika 
fornlämningar i området. Han har 
mejlat en fråga till länsstyrelsen:

– Hur påverkar masten och kabel-
dragningen till masten hela fornmin-
nesområdet? Det ligger stensättning-
ar på rad längs höjden och söder om 
höjden finns två gravfält med högar, 
stensättningar och treuddar.

Om mobilmasten placeras närmare 
stensättningen än 25 meter krävs 
Länsstyrelsens tillstånd. 

Hi3G Access AB framhåller att man 
är medveten om fornlämningarna 
och att mastens placering inte berör 
någon av dessa.

Nils Ringstedt känner sig inte helt 
lugn.

– Om jobbet påbörjas gäller det nog 

Kritiken är stark mot den 
förenklade skissen i före-
tagets ansökan (till höger). 
Där visas masten och mast-
foten i en skala som ger en 
helt felaktig uppfattning 
om mastfotens storlek med 
kablage, apparatskåp och 
markskador. Exempelvis ger 
foten på mobilmasten vid 
Ängbybadet (till vänster) ett 
annat intryck. Hi3G Access 
AB å sin sida hävdar att så 
kommer det inte se ut i Norra 
Ängby. 

Stadsbyggnadsnämnden avslog ansökan 
om att få bygga en mobilmast i Norra 
Ängby.

I Norra Ängby Tidning nummer 4 2017 
berättade vi om grannarnas kritik mot 
den planerade mobilmasten i grönkilen 

I december berättade vi om grannarnas kritik 
mot den planerade mobilmasten

Brommas 
smultronställen 
– litografier av Gunnar Stålbrand

I samband med Hembygdsåret som in-
föll 1984 gav Bromma Hembygdsfören-
ing ut tolv numrerade originallitografier 
i färg av Brommakonstnären Gunnar 
Stålbrand. De föreställer “smultronstäl-
len” inom Bromma / Västerleds försam-
lingar med bl a Ängby Slott och Brom-
ma Kyrka. Alla litografier går att se på 
Bromma Hembygdsförenings hemsida 
www.brommahembygd.se

Litografierna finns fortfarande kvar 
att köpa hos Bromma Hembygdsfören-
ing och detta år 2018 då Bromma Kyrka 
firar 850-års jubileum vill man sprida 
kännedom om dem och visa på möjlig-
heten att köpa dem till ett mycket bra 
pris; 250 kr per st. Kontakta Ulla-Britt 
Stegenberg via mail om du önskar köpa.
ulla-britt@stegenberg.se.

mellan Stobaeusvägen och Pering
skiölds vägen. Teleoperatören Hi3G Ac
cess AB (varumärket 3) hade ansökt om 
bygglov för en 24 meter hög mobilmast 
och ett tillhörande teknikskåp. 

Grannarna påpekade bland annat att 
handlingarna var ofullständiga, att na
turmiljön och fornlämningar i Komötet 
kunde skadas och att alternativa lägen 
för anläggningen inte hade utretts.

Hi3G Access AB framhöll att man 
var medveten om fornlämningarna och 
att mastens placering inte skulle beröra 
någon av dessa.

Men Stadsbyggnadskontorets tjäns
temän tog hänsyn till de kritiska syn
punkerna och sa i sitt tjänsteutlåtande 
att ansökan inte borde bifallas. Och vid 
nämndens möte den 13 juni beslutade 
politikerna i Stadsbyggnadsnämnden att 
avslå ansökan om bygglov. 

Teleoperatören har överklagat
Hi3g Acess AB har överklagat Stads
byggnadsnämndens beslut. Stadsbygg
nadsnämnden har därefter sänt ärendet 
till Länsstyrelsen för prövning. Länssty
relsen räknar med att behandla frågan 
under oktobernovember.
– Vi får avvakta om Länsstyrelsen behö
ver mer information – i annat fall är det 
väl bara att sitta still i båten och vänta, 
säger Lars Brynielsson som bor nära den 

NORRA ÄNGBY 
BYGG AB

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

tänkta masten. Nästa instans blir Mark 
och Miljödomstolen, om Länsstyrelsens 
beslut överklagas. 

Rolf A Olsson 

avses för unga vuxna, då det i bygglovet 
sas att det sulle vara studentbostäder. 
När nu husen inte längre definieras som 
studentbostäder utan som bostäder för 
medellösa unga vuxna mellan 18 och 25 i 
största allmänhet oroas vi över hur detta 
påverkar vår närmil|ö. 

Föreningen ifrågasätter också Svenska 
Bostäders tidigare bedömning att det är 
ekonomiskt rimligt att placera dessa hus 
tillfälligt i Norra Ängby i fem år:

– Med hänvisning till ändringarnas 
omfattning ifrågasätter vi om dessa be
dömningar fortfarande gäller. Vi kräver 
därför att det görs en förnyad, oberoende 
rimlighetsbedömning innan bygglov 
beviljas.

Troligen längre än fem år
Redan tidigare har grannarna betvivlat 
att husen kommer att flyttas till en an
nan plats om fem år. Det är sannolikt att 
det blir ansökningar om förlängningar 
fem år i taget. Och kanske blir husen så 
småningom permanenta på platsen om 
inte bostadspolitiken förändras till dess.

Text och foto: Rolf A Olsson
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Dambadhuset byggt 1922 fanns på samma plats som nuvarande stora 
bryggan.

Stora badhuset vid Rundkyrkoalléns förlängning. Huset bakom är 
Spånga vägen 87. 

År 1922 uppförde föreningen Bromma 
Trädgårdar med egna medel ett badhus 
i Kyrksjön på den plats där stora bryg-
gan ligger i dag. Året därpå ordnades ”fri 
simundervisning för alla därtill hågade 
skolbarn” och 25 barn deltog, dock bara 
pojkar. 

Sommaren 1924 blev det simundervis
ning även för flickor. Badhusets bassäng 
var en träkonstruktion. Den hade en 
lucka ut mot sjön som man kunde öppna 
när man lärt sig att simma.

Fick hyra och driva badhuset
År 1925 räckte det lilla badhuset inte till 
varför Anna JohanssonWisborg motio
nerade i stadsfullmäktige om att staden 
skulle bygga ett badhus strax söder om 
föreningens badhus i förlängningen på 
Rundkyrkoallen. Anna var socialdemo

kratisk kommunalpolitiker och syster till 
en av medlemmarna i föreningen. Året 
därpå stod det nya större badhuset klart 
och föreningen fick hyra och driva detta 
badhus för 100 kronor per år. Det första 
mindre badhuset blev dambadhus och 
det nya blev herrbadhus. Föreningens 
barn fick bada gratis på vardagar men öv
riga fick betala mellan 10 och 25 öre per 
besök. Föreningen hade badmästare som 
bodde nära badhusen. De tog betalt och 
skötte verksamheten.

Antalet badande ökade under 1930ta
let eftersom många nu även flyttat till 
Norra Ängby och Beckomberga. 1936 

Historien om de två badhusen i Kyrksjön
”Antalet badande ökade 
under 1930-talet eftersom 
många nu även flyttat till 
Norra Ängby ...”

byggdes det stora badhuset ut så att det 
blev två avdelningar, en för män och en 
för kvinnor. Båda avdelningarna hade 
två bassänger. Även utomhusdelen med 
solbrygga och hoppsvikt hade separata 
delar för män och kvinnor. Det fanns 
också en speciell bassäng för barn. I 
slutet på 1940talet revs det lilla badhu
set och det byggdes istället en så kallad 
utsiktsbrygga 1950 på denna plats dvs en 
brygga utan badstegar. 

Badhuset revs
1955 revs även det stora badhuset på 
grund av vandalisering, speciellt vinter
tid, plus allmänt hög ålder och förfall. 
Det blev då svårt för traktens barn att 
bada nära hemmet. Följden blev att man 
ändå badade från utsiktsbryggan som 
inte hade några stegar. Bromma Kyrkas 
Villaägarförening sökte därför ett bi
drag från stadskollegiet på 2000 kr för 
att bygga en badbrygga i anslutning till 
befintlig utsiktsbrygga. Anslaget bevil
jades och föreningen byggde 1959 i egen 
regi en badbrygga på den plats där det 
alltjämt finns en badbrygga till glädje 
för alla simkunniga vuxna och barn. Ett 
par av stolparna till det stora badhuset, 
som revs 1955, kan ses strax söder om 
badbryggan.

Text: Inger Larsson

Foto: Olof Lundh

I Brommma Kyrkas jubileumsskrift finns en berättelse om de två badhus som fanns i Kyrksjön 
i 30 år innan det sista slutligen revs 1955. Artikelförfattern Inger Larsson låter oss publicera 
texten om badhusen även här i Norra Ängby Tidning.  Kyrksjön är ett av de områden där vi 
har gemensamma intressen med våra grannar i Bromma Kyrka. 

Våra grannar fyller hundra
Våra grannar på andra sidan Kyrksjön 
fyller hundra år. Bromma Kyrka Eneby 
Villaförening uppmärksammar de hundra 
åren med konsert och jubileumsfirande 
den 8 september samt en skrift om områ-
dets historia och bebyggelse.

Vi i Norra Ängby har en hel del gemen
samt med Bromma Kyrka. Både barn 
och vuxna från båda områdena idrot
tar på Ängby IP, som ligger precis mitt 
emellan, och barn från Bromma Kyrka 
går i Norra Ängby skola. Kyrksjön, med 
stigen runtom och badbryggan är en oas 
och angelägenhet för oss alla. Och den 
fina gamla rundkyrkan och kyrkogården 
är viktig även för oss i Norra Ängby.     

Början av 1900-talet
Området Bromma Kyrka har flera anled
ningar att fira i år. I förra numret berät
tade vi om själva kyrkan som firar 850 
år. Och nu är det villaföreningens tur 
att fira att Bromma Trädgårdar hade sitt 
första konstituerande möte hösten 1918.

Numera ingår även Eneby i Bromma 
Kyrkas villaförening men så har det inte 
alltid varit. Föreningen har ändrat namn 
och form flera gånger under årens lopp.

Bromma Kyrka började bebyggas i 

början av 1900talet. De första villorna 
i området byggdes alltså mer än 25 år 
innan trädgårdsstaden i Norra Ängby 
skapades. 

Vilken miss av Stockhoms stad!
Kyrkan har funnits i många hundra år 
och det var Bromma Kyrkoherdeboställe, 
det vill säga staten, som ägde större delen 
av marken i området. Något mindre om
råden ägdes av Eneby gård och Beckom

berga gård. De första villorna byggdes 
redan 1905 på mark som Eneby gård 
avstyckade och sålde. 

1915 aviserade Kunglig Majestät, 
dvs. staten, att man ville sälja Bromma 
Kyrkoherdeboställes mark, förutom en 
mindre del runt själva kyrkan. Stock
holms stad hade förköpsrätt men avstod 
att köpa då man ansåg att marken inte 
skulle attrahera köpare (!) En grupp män 
i området kallade då till möte i Bällsta 
Folkets hus. En ekonomisk förening 
bildades och man köpte hela området 
för 185 000 (30 öre per kvm). Syftet var 
dels att vilja bevara lantligheten omkring 
Bromma kyrka och prästgård, dels att 
”skapa egna hem åt församlingsmedlem
mar för rimligt pris och utan fördyrande 
mellanhänder”. 

Mer skiftande än i Norra Ängby  
Privatpersoner köpte sedan tomter och 
byggde småhus och villor. Till skillnad 
från de som senare byggde hus i Norra 
Ängby så ägde villaägarna i Bromma 
Kyrka sina egna stora tomter redan från 
början. I Norra Ängby var det tomträt
ter.  Detta är också en av anledningarna 
till att husen i Bromma Kyrka i dag har 
ett betydligt mer skiftande utseende 
än typhusen i trädgårdsstäderna Norra 
Ängby och Eneby

Rolf A Olsson

Räcker tiden inte till?
Behöver du en hjälpande hand hemma, i trädgården eller på jobbet?

Vi 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!

vi fixar det mesta

™

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

Levererar till både slott och koja

Villaföreningen fyller 100 år. Kyrkan firar 850 år.

På Norra Ängbysidan av Kyrksjön 
låg den så kallade EPA-bryggan 
som var en brygga med hopp svikt 
och badstege samt en bassäng, 
kallad Skrindan, där barn kunde 
lära sig simma. Barnbassängen 
hade en platta i botten. Bilden 
kommer från Barbro Kilgren 
vars pappa ansvarade för EPA-
bryggan.
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Bolmsövägen.

Bolmsövägen, namngiven 1931, går mel-
lan Dybecksvägen över Stora Ängby Allé 
till Beckombergavägen. 

Ön Bolmsö i sjön Bolmen i Småland är 
Bolmens största ö. Här är fyndplatsen för 
en grav från vendeltid men även andra 
fornlämningar finns.

   
Under vikingatid och troligen även ti
digare var Bolmsö ett bygdecentrum. 
Ön är mycket rik på kulturminnen. I 
fylkeskungariket Finnveden var Bolmsö 
ett centrum. På ön finns hällkistor från 
stenåldern, rösen från bronsåldern och 
treuddar. Det finns gravfält med sten
sättningar från järnåldern. Mest forn
lämningar finns på de norra och östra 
delarna av Bolmsö. Flera gravfält har un
dersökts och intressanta fynd har gjorts. 
På gravfälten finns inslag av resta stenar, 
domarringar och en stor skeppssättning. 
På en dopfunt i Bolmsö kyrka nämns 
kämpen Arngrim och hans 12 söner som 
alla var kända bärsärkar. De spred re
spekt och fruktan i Norden. 

Kronprinsen grävde
Redan 1912 var kronprins Gustaf Adolf 
(sedermera Gustaf VI Adolf) inbjuden 
till Bolmsö och grävde under ett två
dagarsbesök ut forngravar. Fynden var 
mest pilspetsar, kol och brända ben. Vi
dare påträffades ett par rostiga stigbyglar 
som intresserade kronprinsen. Han var 
kunnig arkeolog och deltog i början av 
1900talet i utgrävningen av Hågahögen 
från bronsåldern nära Uppsala. Gustaf 
VI Adolf grävde under många år i etrus
kiska gravar i Italien.

På Bolmsö kan bland annat nämnas 
fynd i en grav från vendeltid (cirka 550 
e. Kr. – 800 e. Kr.). I graven påträf
fades två utklippta så kallade guldgub
bar. De återgav framifrån sedda män. 
Arkeologen Jan Peder Lamm antar att 
figurerna föreställer Oden. Guldgubbar 
är en rent nordisk företeelse. Inga sådana 
har påträffats utanför Norden. Ett stort 

Bolmsövägen är uppkallad 
efter ön Bolmsö i sjön Bolmen

antal är kända från bland annat Born
holm och har påträffats på Helgö, Ekerö 
socken, Uppland. På Bornholm vid en 
plats kallad Sorte Muld har mer än 2 500 
guldgubbar påträffats. Guldgubbar ut
görs dels av människobilder, dels av en
sidigt präglade fyrsidiga guldfolier med 
bild av en eller två stående människor. 
Det kan vara man eller kvinna eller man 
och kvinna. Sannolikt hörde guldgubbar 
till klädedräkten. Guldgubbarna var 12 
cm stora, tunna figurplåtar av guld. 

26 guldgubbar
På en av husterrasserna på Helgö har 
påträffats 26 guldgubbar i spridda lägen 
i boplatsens stenbundna mark. Motiven 

är man och kvinna i kärleksfull attityd. 
Inget guldbleck är likt det andra. Det 
bör också nämnas att vid grävningar i 
Uppåkra nära Lund har 113 guldgubbar 
hittats. De upptäcktes då en kultplats 
undersöktes. I Slöinge, Halland, har 
påträffats 57 guldgubbar. Även på några 
andra ställen i Sverige har sådana figurer 
hittats. Sannolikt kan guldgubbar för
knippas med forntida religiösa föreställ
ningar. Kan guldgubbarna på Bolmsö ha 
lagts ned i graven i ett kultiskt syfte?

Ön Bolmsö var uppenbarligen en vik
tig plats i vår förhistoria. Kanske dessa 
anteckningar om Bolmsö kan ha intresse 
för de som nu bor vid Bolmsövägen?

Text och foto: Nils Ringstedt

Gatunamn i Norra Ängby

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

Festlig
midsommar
i Björkan
Regnet upphörde som genom ett troll-
slag klockan tio på förmiddagen när vi 
klädde midsommarstången tillsammans. 
Vid tvåtiden när stången skulle resas var 
himlen ljus och solen kikade fram.

Det blev som vanligt en fantastisk fest 
med massor av midsommarfirare från 
både när och fjärran med lotterier och 
gott fika. Jordgubbstårtan i cafét, som 
Carola Bengtssons söner bakat natten 
före, hade en strykande åtgång.

En ung spanjorska som var på fest i ett 
grannhus tittade storögt på vårt väldigt 
speciella firande och kastade sig sedan 
in i ringen runt stången. Små grodorna i 
Björklunds hage är nu hennes nya favo
ritdans.

Tack igen till alla som kom trots vä
derleksprognosen och ett särskilt tack till 
er som var med och hjälpte till.

Mattias Bröms hälsar välkommen till Bergslagsvägen 262 vid Islandstorget. 
Öppet mån–tors 8–17 och fre 8–15. Lunch mellan 12 och 1. 

Ring gärna på 37 06 18. www.angbyglas.com

DIN GLASMÄSTARE PÅ HEMMAPLAN!
ALLT I GLAS – SEDAN 1931!

Ängby Glasmästeri 
& Ramaffär AB



Norra Ängby Trädgårdsstadsförening Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

23N R  3  S E P T E M B E R  2 0 1 8  N O R R A  Ä N G B Y  T I D N I N G22 N O R R A  Ä N G B Y  T I D N I N G  N R  3  S E P T E M B E R  2 0 1 8

 

Genom ditt medlemskap visar du att du vill vara del i en gemenskap som har som ändamål att främja Norra Ängbybornas ge-
mensamma 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 frå-
gor, 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. Med-
lemsavgiften 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

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

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, bad-
rum, 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 2018 kan gå till Fjelkners Fastighets-
mäkleri på Ängby Torg och få årsmedlems-
dekal 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 ra-
batt 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

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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Program

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 o�ert inom 48 timmar.

Mer information och referenser �nner ni på vår 
hemsida.

08-51 51 92 10

info@malabromma.se

www.malabromma.se

Parklekens dag med Ängbyloppet
Lörd 15 september kl 11-15
Massor av kul i Björklunds hage för små och stora.
Jonglör, Aja Baja Band och mycket mer.
Första start i Ängbyloppet kl 13.30
4-13 år. Sista dag för anmälan är torsdag 13 sept. Nummer-
lapp hämtas i Björklunds Hage fredag 14 september kl 15-17. 
Anmäl till Carola 070-733 58 42 • carola.my@hotmail 

Ljuskväll vid Kyrksjön
Lördag 15 september kl 19-21
Arrangeras av Mälarscouterna.

Vandring i Norra Ängby 
Sönd 16 sept kl 10. 
Birgit Karlsson leder vandringen”Öst-till-Väst” i Norra Ängby. 
Start vid Nya Elementar. Cafét i Björkan öppet. Se sid 14.

Äppeldag i Björkan
Söndag 30 september kl 11-16 
Lämna din äpplen vid parkeringen vid Ängby Slott. Cafét 

håller öppet med hembakat. Se sid 7

Mer information om arrangemangen 
kommer i nyhetsbrevet och på hemsidan

www.norra-angby.se
Prenumerera på nyhetsbrevet 

Fotokurs
Torsdagar: 4 och 18 oktober,  8 november, 18.30-20.30.  
Tempus, Beckom bergavägen 3. 
Se sid 3 

Vinprovning
Onsdagar: 3 och 24 okt, 7 och 21 nov och 12 dec.
Hemma hos deltagarna. 
Se sid 5.

Julmarknad 
Söndag 2 december kl 12-16 
Björklunds Hage. Mer information kommer på  
hemsidan.


