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Vi ses på årsmötet!

Det är vår i luften när detta skrivs. Ljuset återvänder och vi 
planerar för årets aktiviteter. Först ut är årsmötet 26 mars 
där vi ser fram emot att höra Ängby-sången komponerad och 
framförd av Mattias Ludvigsson och höra Nils Ringstedt be-
rätta om sin bok om gatunamnen i Norra Ängby. Vi hoppas 
få möta många av er Ängbybor där! Sedan följer ÄngbySta-
Festen 6 april, Valborgsfirande och därefter fågelskådning 
för barn 9 maj och gökotta 19 maj. Som extra evenemang nu 
i vår blir det en kväll kring temat “Vad får jag göra på min 
tomt” (8 april). Allt detta, annat och med mer detaljer kan ni 
läsa om i kalendariet på sista sidan i tidningen. 

Byggandet av Snabba Hus har gått fort fram på Råcksta-
ängen. Vi har konstaterat att Svenska Bostäder har byggt 

många våningar på det tillfälliga 
boendet där men utan att ha fått 
det enligt lag krävda byggstarts-
beslutet. Vi har som förening på-
talat detta när vi i flera instanser 
överklagat bygglovet. Boende 
har också överklagat. Detaljer 
om detta finns längre fram i 
tidningen. Där finns också en 
artikel skriven av boende som är 

direkt berörda av Snabba Hus-projektet på ängen längs Berg-
slagsvägen intill CircleK-macken. Det är imponerande att 
höra hur de närmast berörda av detta projekt jobbat för att 
informera varandra, stötta varandra, kommunicera i grup-
pen och på det sättet bidragit till att så många synpunkter på 
bygglovsansökan skickats in – mer än 50 boende har skickat 
in sina synpunkter! Mycket inspirerande att höra om. Sista 
ordet är ännu inte sagt i frågan, men vi ska ta åt oss av det 
beröm som några politiker har givit oss som boende och som 
förening; våra synpunkter spelar roll! Vi vill gärna fortsätta 
att påverka våra politiker – för hur ska vi kunna lita på att 
de om 15 år kommer att kräva att de provisoriska husen flyt-
tas när dagens politiker tillåter att nödbostäder byggs i strid 
med gällande bygglagstiftning? 

Anna-Karin Ekholm 
Ordförande i Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening
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Norra Ängbys vägar – de heter så 
med undantag för Långskepps-
gatan – är delar av en mycket 

utstuderad stadsplaneidé. Stadsplanen sig-
nerad Albert Lilienberg är starkt präglad 
av dåtidens stadsbyggnadsideal enligt Ca-
millo Sittes banbrytande bok Der Städ-
tebau nach seinen künstlerischen Grund-
sätzen från 1889. Boken visar med otaliga 

Originaldetaljer 
i Norra Ängby
Vi visar detaljer som är original från när hu-
sen byggdes. Om någon av er läsare har 
önskemål om någon detalj att visa eller dis-
kutera så meddela oss gärna på: kulturmil-
jogruppen@norra-angby.se

exempel från antiken och medelåldern 
hur en människovänlig stad ska vara upp-
byggd, med torg, avenyer och slingrande 
gator som gör det trevligt att förflytta sig i. 
Den sågs som en reaktion mot industria-

lismens sterila rätvinkliga gatumönster. 
Boken inspirerade stadsplanerarna för de 
nya trädgårdsstäderna i hela Europa och 
gav upphov till ett fruktbart erfarenhets-
utbyte och många studiebesök.

Ny tandläkare vid torget
Allmän tandvård • Barntandvård • Tandimplantat • Estetisk tandvård

Erbjudande: Kostnadsfri konsultation inför implantatbehandling
Klinikblekning 2496 kr. Hemblekning 1995 kr.

Vi är stolta över att kunna erbjuda nära tandvård i Norra Ängby

08-37 12 00 • info@tandvardbromma.se • www.tandvardbromma.se
070 744 28 04 för samtal eller sms vid akuta fall eller sent återbud

En grupp med mer än 20 års erfarenhet av tandvård
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Spången vid Kyrksjön har förbättrats under vintern. I mitten av februari öppnades avstängningarna och man kunde åter gå hela 
varvet runt sjön. Det är mellandelen av spången som blivit bredare och mer tillgänglig, bland annat med skydd vid sidorna så att exempelvis 
en rullstol kan ta sig fram utan risk att rulla av. Här var spången tidigare i dåligt skick och vid högt vatten ofta översvämmad. Efter halva vä-
gen finns nu också en ny rastplats med bänkar för alla som vill sitta ner en stund och lyssna på det rika fågellivet vid sjön.

Nya Elementar behöver renoveras och få 
nya lokaler och en ny matsal. Under vintern har 
området framför skolan spärrats av och den 18 
februari kom stora lastbilar med modulerna till 
det som ska bli en tvåvånings paviljong fram-
för skolan. Bygglovet för paviljongen är tidsbe-
gränsat. På bilden är en del av första våningen 
på plats. Ovanför den kom sedan ytterligare en 
lika hög andra våning. Det övre planet på nya 
paviljongen ska rymma en bildsal och en mu-
siksal och det undre planet en NO-sal samt en 
sal för undervisning i hemkunskap. Dessutom 
kommer det att finnas flera grupprum på båda 
våningarna.  

Norra Ängby skola ska kanske byggas 
ut och få ett högstadium. Åtminstone pågår, 
enligt Bromma tidning, en förstudie där SISAB 
fått i uppdrag av utbildningsförvaltningen att 
se närmare på möligheterna att bygga ett nytt 
högstadium. Egentligen borde ett nytt högsta-
dium placeras i Beckomberga som växt kraftigt 
de senaste åren men där finns ingen mark. Vil-
ken tomt som kan bebyggas i Norra Ängby är 
inte presenterat och ännu återstår många turer. 
Klart är ändå att antalet elever ökar och behovet 
av utbyggda skolor i Bromma är stort. För Norra 
Ängby skola skulle det också vara bra att kunna 
erbjuda elever att gå i skolan ända upp till nian. 
Många föräldrar väljer skola utifrån möjligheten 
att ha en högstadieplats säkrad på den skola 
eleverna har vant sig vid redan från lågstadiet.

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
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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

För 30 år sedan blev en 
småstuga i Ängby berömd
Per Christian Jersild växte upp i Norra Ängby. Han gick i 
Norra Ängby skola och blev så småningom både läkare och 
berömd författare. 

I förra numret av tidningen uppgav vi fel adress till Jersilds 
barndomshem, småstugan i Norra Ängby som blev omtalad 
och känd för alla litteraturintresserade svenskar 1989 då P C 
Jersilds bok ”Fem hjärtan i en tändstiksask” gavs ut. Man kan 
visserligen se trädgårdssidan av huset från den parallellgata 
som angavs i artikeln men rätt adress ska vara Ringsjövägen 
14. Denna rättelse ger oss en anledning att berätta om Jersilds 
bok för alla yngre och nyinflyttade som inte var med på den 
tiden när boken fanns på alla bokhandelsdiskar. Den gavs ut 
i stora upplagor och finns fortfarande att köpa via nätet eller 
låna på många bibliotek. Den finns numera även som e-bok 
både på Storytel och via biblioteket. E-boken som kom 2013 
har ett annat omslag än originalets rebus som skapades av Jan 
Biberg efter en idé av författaren. 

Småfolkets egnahemsmiljö
Så här presenteras Jersilds bok av Bonniers förlag:

”Fem hjärtan i en tändstiksask kallade PC Jersilds pappa 
familjen där de trängdes i en tvårums småstuga i Norra 
Ängby utanför Stockholm. Denna småfolkets egnahemsmiljö 
började byggas på 30-talet och stod i sin blomning under 
andra världskriget. Med sina oändliga rader identiska småhus 
var den en blandning av torpardröm och socialistisk utopi, en 
trädgårdsstad för skötsamma arbetare. 

I Jersilds roman från 1989 fick detta speciella hörn av folk-
hemmet sin första stora litterära skildring. 

Detta är en varm, tragikomisk och psykologiskt inträng-
ande berättelse om en blivande författares uppväxt i en vanlig 
men samtidigt originell svensk familj dominerad av två själv-
ständiga och starka personligheter: en religiös, charmig och 
”ryskt” känslomässig far – och en självlärd, intellektuell mor 
med en imponerande beläsenhet i världslitteraturen.”



Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

6 N O R R A  Ä N G B Y  T I D N I N G  N R  1  M A R S  2 0 1 9

”Snabba Hus”. Det motsägelsefulla 
begreppet är numera känt för många i 
Norra Ängby. Men speciellt snabba är 
inte husen. Projektet startade redan 2014 
då Per Axberg, som är en av de närmast 
boende, valde att driva sak mot bygget; 
dess lagvidrighet, opassande trafiklös-
ning samt dess osannolikhet att vara 
tillfälligt.

Per lyckades då ”mota Olle i grind” varpå 
Svenska Bostäder valde att marginellt 
justera byggplanen, lämpligt så de kunde 
förnya ansökan 2018 utan hänsyn till 
tidigare inkomna åsikter om påverkan på 
närområde.

Förändringen kungjordes av staden i 
notis i en dagstidning istället för direkt-
kommunikation med berörda. Något som 
lyckades passera många, men inte Per som 
på nytt kunde starta sin process och väcka 
grannarnas uppmärksamhet.

Möte på Cottinos
När jag (Håkan) involverades 2018 befa-
rade jag främst ökad trafik på gatorna där 
mina barn rör sig, trängt parkeringsläge 
och svår framkomlighet, något som redan 
idag är ett problem kring Islandstorget. 
Ska det byggas, låt göra det ordentligt och 
väl genomarbetat.

Vi spred info mellan grannar på gatan, 

Grannarna gick samman 
för att stoppa ”snabba husen”
Kampen mot de två projekten med så kallade snabba hus har nu pågått länge med över-
klaganden och protestbrev från Trädgårdsstadsföreningen och de närboende. Här berät-
tar två av de aktiva, Per Axberg och Håkan Hansson, om kampen mot byggprojektet på 
ängen efter Bergslagsvägen. 

Vi kommunicerade via Facebook och möttes på Cottinos för att utbyta information och samla 
gemensam kraft. 

via telefon och sms. Kommunicerade via 
Facebook och möttes på restaurang Cot-
tinos i närheten för att utbyta information 
och samla gemensam kraft. 

Detta gav resultatet att över 50 personer 
skickade in invändningar till stadsbygg-
nadsnämnden. Det fanns ingen brist på 
åsikter i frågan eller ord för att klä dem. 
Gång på gång övertrumfades en aktiv 
handling, av en ny bra aktion för vår sak, 
av drivna grannar. Många hörde av sig till 
lokala politiker. Det skapades en mail-
lista och en egen grupp på Facebook där 
alla kunde dela sina åsikter, tankar och 
framsteg. Vi lyckades intressera tidningen 
”Mitt i Bromma” som kom på besök och 
skrev en artikel om oss och vår kamp.

Politiker lyssnade
När trafiklösningen nu omvärderats på 
nytt av politikerna har vi nått resultat på 
en av våra viktiga frågor. Effekten blev 
extra tydlig när en debattartikel i Mitt 
i Bromma, av Hanna Wistrand (L) och 
Stefan Ennerfelts (L), stödjande vår sak. 
De har förstått det bra när de skriver; ”Att 
dra tung trafik genom ett kulturklassat 
villaområde som står på sjöbotten och 
som dessutom är fullt med barn är inte 
genomtänkt”. 

Fler kamper stundar
Det visar på stor lyhördhet hos dem som 
politiker, men viktigare än så, att vårt 
grannsamarbete ger resultat. Fler kamper 
stundar. Men med detta i ryggen vet vi att 
vi kan nå resultat och vi kan gott klappa 
oss själva på axeln och säga att vi gjort ett 
bra jobb. 

Lite eller mycket, tillsammans gjorde 
vi allt.

Av Per Axberg och Håkan Hansson
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Fakta om de två 
byggprojekten
med snabba hus

De snabba husen vid Råckstavägen har redan kommit långt. Byggandet vid Bergslagsvägen är inte 
påbörjat än.

Mars 2014  Lokalpressen informerar om 
Alliansens planer på 500 tillfälliga ungdoms-
bostäder i Sv Bostäders regi på två platser 
med parkmark i området Grimsta 1:5. Loft-
gångshus på upp till 10 våningar enl. sys-
temet Snabba hus ska kunna byggas utan 
detaljplaneändring, då de ska flyttas till en 
plats på Järvaområdet efter max 15 år.

17 nov 2014 Sv Bostäder och Jagvillhabo-
stad.nu informerade i Södra Ängby skola 
om planerna att bygga tillfälliga ungdoms-
bostäder på “marken bakom Statoilmacken”. 
Boende och Norra Ängby Trädgårdsstads-
förening (NÄT) lämnade in synpunkter till 
Stadsbyggnadskontoret (SBK) i december 
2014. Synpunkterna gällde framför allt trafik-
lösningen med infart från lokala Bergslags-
vägen.

21 maj 2015 Stadsbyggnadsnämnden 
(SBN) beviljade tidsbegränsat bygglov för 
platsen öster om kv Tanken med ändrat in-
fart från bensinmacken, och området syd-
väst om kv Långskeppet.

Berörda och NÄT överklagar till Länssty-
relsen.

3 dec 2015 Länsstyrelsen avslår överkla-
ganden. Berörda grannar överklagar till 
Mark- och Miljödomstolen (MoMD).

6 dec 2016 MoMD upphäver Länsstyrel-
sens beslut om bygglov för båda platser 
med hänvisning till PBL 9 kap 33 § som inte 
tillåter bygglov för provisoriska byggnader 
som kräver grundläggning genom pålning.

1 maj 2017  Med hänvisning till bostads-
bristen fattas beslut om en tidsbegränsad 

lagändring, PBL 9 kap 33 a §, för att under 
en övergångstid fram till 2023 tillåta tidsbe-
gränsade bygglov för hus som kräver omfat-
tande grundläggningsarbeten.
Med stöd av lagändringen överklagar SBK 
MoMDs beslut till Mark- och miljööver-
domstolen (MoMÖD).

20 juni 2017 MoMÖD fastställer SBKs be-
slut från 21 maj 2015 att bevilja tidsbegränsat 
bygglov för båda platser. 

3 juli 2018 SBK postar ett grannhörande 
om ett nytt bygglov/ändringslov daterad 
2018-05-28 till närboende kring området 
sydväst om kv Långskeppet.
NÄT och ett 20-tal boende lämnade syn-
punkter.

11 okt 2018 SBN beslutar om bygglov för 
området sydväst om kv Långskeppet.
Boende och NÄT överklagar till Länsstyrelsen.

31 okt 2018 SBN kungör ansökan om 
bygglov för området öster om kv Tanken, nu 
åter med infart från lokala Bergslagsvägen.
Ett 50-tal boende och NÄT har lämnat in 
synpunkter som framför allt handlar om tra-
fiklösningen.

20 nov 2018 Länsstyrelsen avslår överkla-
gan om området sydväst om kv Långskep-
pet.

Boende och NÄT överklagar till MoMD. 

31 jan 2019 SBN godtar inte SBKs förslag 
till bygglov för kv Tanken och återremitterar 
ärendet för en bearbetning av trafiklösning-
en.

4 febr 2019 MoMD avslår överklagan om 
området sydväst om kv Långskeppet.
Boende och NÄT överklagar till MoMÖD.

Levererar till både slott och koja
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Många är missnöjda  
med årets snöröjning
Gångbanor som puckelpister eller skridsko-
banor, det är vad många Brommabor fått 
erfara i vinter. Extra provocerande har den 
dåliga snöröjningen varit när cykelbanorna, 
i stort sett tomma på cyklister, varit helt fria 
från snö och is. Många, ofta äldre personer, 
har halkat på de dåligt röjda gångbanorna 
och belastat den redan hårt ansträngda 
akutsjukvården i Stockholm.

Trafikborgarådet Daniel Hellden mötte 
arga Brommabor i Alviksskolan. Han hänvi-
sade till entreprenörernas ansvar – men de 
rena cylkelbanorns talar sitt tydliga språk, 
gångbanor har inte prioriterats.

Inför nästa vinter kommer Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening att ta upp frågan 
om snöröjningen och kräva att gång-, bil- 
och cykebanor hålls fria från snö och is.

Elisabet Engdahl-Linder

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

Ser du bilden med den orange skylten? 
Den ligger i syrenbuskagen vid Björk-
lunds hage och väckte min nyfikenhet, till 
skillnad mot allt annat skräp i Ängby. 

Efter lite funderande tror jag att det är en 
del av en skylt som berättar om taklägg-
ning till förmånligt pris. Dock hade entre-
prenören nog inte planerat att lägga nytt 
tak ovanför de vackra syrenbuskarna ...

Skräpigt
En hund ger livet nya perspektiv, inte 
minst när det gäller promenadsträckor. 
Själv bor jag nära Björklunds hage, som 
blir ett självklart promenadområde flera 
gånger per dag. Skogarna i närområdet är 
också härliga att promenera i – bortsett 
från allt skräp.

Det är ganska sorgligt att gå omkring i 
vårt fina bostadsområde när man har en 
nyfiken hundvalp med sig. Om inte jag 
själv har sett allt skräpet tidigare, så hittar 
min tio månaders hundvalp garanterat 
varenda fimp, varenda snusportion, chok-
lad- och kolapapper, näsdukar, pappers-

muggar, plastpåsar, läskburkar, engångs-
bestick och diverse mystiska matrester 
som ligger och ruttnar.

Och naturligtvis allt hundbajs som 
hundägare har struntat i att ta bort.

Helt enkelt äcklig
Om allt skräpet kan orsaka både för-
giftningar och kvävningsrisker hos både 
små barn och hundar, så är hundbajs helt 
enkelt äckligt. Ingen vill upptäcka att 
man råkat kliva i bajset och måste sanera 
stinkande skor och stövlar.

Gnälligt kanske, men befogat. Skräp 
och avfall ska inte kastas i naturen. Punkt.

Till slut, ett stort tack till dem som 
tömmer alla de papperskorgar som sköt-
samma Ängbybor använder! 

Text och foto: Eva Odelius

Nyfikna valpen nosar upp det läskiga skräpet
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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. 

Länstyrelsen 
godkänner 
mobilmasten
Länsstyrelsen upphäver Stadsbyggnads-
nämndens beslut att avslå ansökan om 
bygglov och återförvisar ärendet till 
Stadsbyggnadsnämnden.

Sedan Hi3G:s första ansökan har masten 
krympts och utformats för att passa in i 
landskapsbilden. Länsstyrelsen bedömer 
att masten bara får en marginell påverkan 
på omgivningen och att allmänintresset 
av ett nationellt telefonnät överväger be-
hovet att bevara området orört.

Besviken
Lars Brynielsson på Peringskiöldsvägen 
är en av de närboende som var kritisk till 
bygglovet. Han är nu besviken över läns-
styrelsens beslut. 

– Hi3G:s tillvägagångssätt var att först 
lämna in en slarvig ansökan för synpunk-
ter från närboende för att därefter komma 
in med kompletteringar till Stadsbygg-
nadsnämnden som närboende inte fick 
ta del av. Länsstyrelsen har därför baserat 
sitt ställningstagande på information som 
de närboende inte tagit del av.

– Så problemet kvarstår. Varför sätta 

För drygt ett år sedan berättade vi i tidningen 
om planerna på en mobilmast i Norra Ängby. 
Kritiken från de närboende var stark och bygg-
nadsnämnden avslog mobilföretagets ansökan 
om bygglov för en mast i grönkilen mellan 
Stobeusvägen och Peringskiöldsvägen. Nu upp-
häver Länsstyrelsen detta avslag.

upp en mast på ett av de få kvarvarande 
känsliga natur- och kulturområden i 
Ängby när det finns andra alternativa 
placeringar.

Nytt grannhörande
Stadsbyggnadskontoret sände ut blankett 
om ett nytt grannhörande där de närbo-
ende fick en vecka att reagera. Därefter ska 
Stadsbyggnadsnämnden fatta nytt beslut.

Lars Brynielsson för fram följande 
punkter i sitt yttrande:

– Till ansökan finns nu en missvisande 
bild på enbart en smäcker mast. Det är 
inte så det brukar se ut. Högst upp finns 
ofta klumpiga antenner och längst ner ap-
paratskåp med skräp och klotter. Och det 
blir ingen liten avvikelse för området som 
Länsstyrelsen skriver.

– Mobiloperatörerna är tillsagda att 
samarbeta och samla sina antenner vid de 
master som redan finns. Flera antenner 
finns vid Norra Ängby skola, närliggande 
gamla telefonstationen och husen vid 
Ängby Torg. Varför samarbetar inte Hi3G 
med de andra operatörerna? 

– På nyrenoverade Ängby IP finns flera 
belysningsmaster i ungefär samma höjd 
som kraftledningsstolparna. Varför sam-
arbetar inte Hi3G med Stockholm stad 
och utnyttjar dem?

Enligt Länsstyrelsen ställer inte PBL 
(Plan- och bygglagen) krav på utredning 
av alternativa placeringar. Lars Bryniels-
son hoppas på att Stadsbyggnadskontoret 
kräver in utredningar om alternativa 
placeringar innan nästa beslut hos Stads-
byggnadsnämnden.

Öppet hus i kvarnen
Museiföreningen som bevarar och 
driver det byggnadsminnesmärkta ar-
betslivsmuseet i Kvarnvikens kvarn ar-
rangerar i vår kvarndagar med öppet 
hus den 12 och 26 maj. Fabrikör Knut 
Ljunglöf lät bygga kvarnen som stod 
klar i januari 1883. Mer information om 
kvarnen och föreningens verksamhet 
finns på deras webbplats:
www.kvarnvikensmuseum.eu

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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En eldsjäl och entreprenör, med stort in-
tresse för 1700-tal, räddade Kristinehovs 
Malmgård, från att drabbas av samma 
öde som Ängby slott. 

Det är nu mer än fyra år sedan Stadshol-
men fördubblade hyran för Ängby Slott, 
vilket fick till följd att stiftelsen för Äng-
by slott upplöstes. Hyresgästerna flyttade, 
slottparet som ordnade fester sades upp 
och slottets inventarier såldes ut. 

Ingen hyresgäst i Ängby
Sedan dess står Ängby slott tomt. Ingen 
hyresgäst har ännu nappat på att hyra slot-
tet med en kallhyra på 600.000 kronor 
per år och krav på publik verksamhet. 
Stadsholmen vill hyra ut till en restaurang.

Stockholm har sedan länge haft kultur-
historiskt värdefulla byggnader i sin ägo. 
De förvaltas av Stadsholmen AB. Stads-

I Kristinehovs Malmgård 
får föreningar plats

holmen skriver: Vi och våra hyresgäster är 
tillfälliga brukare i ett långvarigt histo-
riskt skede. ”Vi har ett gemensamt ansvar 
för att aktivt och på ett varsamt vis bevara 
de värdefulla miljöerna till framtida gene-
rationer.” 

Stockholms stad beslutade 2011 att 
marknadshyror skall tas ut för stadens 
kulturhistoriska byggnader och Stadshol-
men verkställde beslutet 2014 och många 
hyror chockhöjdes till följd av beslutet. 
Resultatet för Ängby slott blev förödande. 
Slottet står tomt och inventarierna har 
sålts. 

Finns det andra kulturhistoriska bygg-
nader som det gått bättre för? Jag har 
länge tänkt på Kristinehovs Malmgård, så 
jag och Lotta Hirschberg gjorde ett besök.

20-tal förningar
Vi får träffa Anders Löfgren, ordförande 
för Kristinehovs Ekonomiska förening. 
Föreningen består av ett 20 tal föreningar, 
samt några stödjande privatpersoner. 
Styrelsen har fem ledamöter inklusive 
ordförande. Stort inflytande i styrelsen 
har Sällskapet Gustafs Skål, som i sin tur 
arbetar för att för att bevara frihetstiden 
levande och driva verksamhet i kulturhis-
toriska byggnader. Anders Löfgren tillhör 
sällskapet Gustafs skål och är dagligen 
verksam på Kristinehovs Malmgård. För-
utom Anders arbetar även hans fru Anna 
som husfru samt ytterligare nio personer. 

Kristinehovs Malmgård ligger högt 

Kan detta vara 
en lösning för 
Ängby slott?

Även för Kristinehovs Malmgård chockhöjde Stadsholmen hyran. Hur kan det komma sig att den Malmgården inte står tom och öde som Ängby slott? 
Vi besökte gården för att få svar på frågan.
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beläget på söder vid Hornstull, som en oas 
mitt i den sjudande staden. Gården består 
av en gulrappad huvudbyggnad samt två 
sidoliggande flyglar. Byggnaderna dateras 
till sent 1700-tal, med en staketomgärdad 
trädgård samt ett hönshus, även det ny-
byggt i 1700-talsstil.

Musik och dans
Här råder ett sprudlande kulturliv. 
Det anordnas varje vecka kultur- och 
musikaftnar, det ordnas danskurser 
och 1700-talsfester. Eller vad sägs om 
en charmkurs i Axel von Fersens anda. 
Här kan privatpersoner och företag hyra 
vackra lokaler för bröllop, födelsedagsfes-
ter och begravningar. Här har föreningar 
sin hemvist och regelbunda möten till en 
överkomlig kostnad. 

Under större delen av december ar-
renderas gården ut. Genom detta arrang-
emang kan Kristinehov erbjuda ett äkta 
historiskt julbord med riktigt god mat 
enligt beprövade gamla recept. Det är An-
ders Löfgren och han fru Anna som har 
prövat ut recepten.

Från tio till hundra personer
Anders visar oss lokalerna. Här finns sju 
vackra rum som kan ta från tio till hundra 
personer, upp till 150 i biosittning. At-
mosfären är sengustaviansk, med vackra 
tapeter, tidstypiska tavlor, kristallkronor, 
specialtillverkade stolar, vackra gardin-
uppsättningar och andra detaljer som 
understryker tidsperioden. Kristinehovs 
porslin är nytillverkat efter 1700-tals 
förlaga, ett verk av Anders Löfgren. Vi får 
känslan av att vi är på visning av ett slott. 

Det slår oss, när Anders berättar, hur 
mycket som faktiskt tillkommit på Kris-
tinehov under de senaste åren. Genom 
kunskap, intresse, kontakter, extern fi-
nansiering och ett enormt arbete har de 
lyckats få fram en 1700-talsinredning som 
utvecklat Kristinehov till en så fantastik 
plats. 

Anders Löfgren har ett förflutet på 
Skansen och inom Svensk Hemslöjd och 
har dessutom varit aktiv politiker. Han 
arbetar tillsammans med sin fru Anna 
Löfgren och de har också knutit andra 
kunniga personer till verksamheten. Utan 
tvekan är deras kunskap och engagemang 
nyckeln till framgången med Kristinehov.

Man bildade en ekonomisk förening; Kris-
tinehov ekonomisk förening. Med ett stort 
antal föreningar men med en liten arbe-
tande styrelse. 

Man har tagit fram ett tydligt syfte med 
verksamheten som överensstämmer med 
stadens målbild 
– att utveckla verksamheten vid Kristine-
hovs Malmgård som ett lokalt kulturcen-
trum, för att bevara levande kultur, 
– att tillhandahålla samlings- och fören-
ingslokaler till reducerad hyreskostnad för 
föreningar (levande demokrati), 

Även för Kristinehovs Malmgård 
chockhöjde Stadsholmen hyran. Hur kan 
det komma sig att den gården inte står 
tom och öde som Ängby slott? Vi ställer 
frågan till Anders Löfgren.

Politiska kontakter
Vid vårt samtal förstår vi också, för att 
uppnå resultat måste man ha kontakter 
med politiker som är, eller blir, intresse-
rade av ett aktivt kultur och föreningscen-
trum. Anders Löfgren har lagt ner mycket 
arbete på att få politiker positiva till verk-
samheten. Han har exempelvis arbetat 
för att den omgivande parken skulle få 
status som stadspark, vilket också lyckats. 
Kristinehov har också inlett ett samarbete 
med genbanken och hyser på gården en 
utrotningshotad hönsras, Öländsk dvärg-
höna, som lever sitt vinterliv i ett hönshus 
i 1700-talsstil .(Björklunds hage har fått 
sina höns genom Kristinehov.) 

Anders Löfgren känner väl till Ängby 

Slotts öde. Det krävs engagemang, poli-
tiska kontakter och kunskap. Ingenting är 
omöjligt, enligt Anders Löfgren. 

Ängby slott
Stadsholmens mål är att Ängby Slott ska 
hyras ut till en aktör som driver restaurang 
(publik verksamhet). Frågan är, skulle 
Ängby Slott kunna återupplevas som ett 
levande slott med föreningsliv och fest-
verksamhet? Finns det föreningar och 
privatpersoner som skulle kunna gå ihop 
och har intresse att arbeta och driva fram 
en verksamhet för Ängby Slott? Ja det är 
frågan.

 
Text: Elisabet Engdahl Linder

 som var på Kristinehovs Malmgård

 tillsammans med Lotta Hirschberg

Foto: Kristinehovs Malmgård
Läs mer
www.kristinehovsmalmgard.se
www.gustafsskal.se

– att hyra ut vackra (fest)lokaler till före-
tag och privatpersoner,
– att anordna arbetsplatser för personal 
med funktionshinder.

Verksamheten finansieras till ca 2/3-delar 
genom uthyrning av fest- och konferens-
lokaler till föreningar, privatpersoner och 
företag. Och till 1/3 genom bidrag från 
Stockholms stad, ca en halv miljon kro-
nor. Arbetsförmedlingen ger bidrag till 
lönekostnader för den del av personalen 
som har funktionsnedsättning.

Så räddade man Kristinehovs Malmgård
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”När jag var liten grabb fanns det 
nio matbutiker inom gångavstånd” 
Jag brukar ibland tänka på hur det var 
i Norra Ängby när jag växte upp på 
1960-talet jämfört med hur det är nu. 
Mycket är likadant medan annat har 
förändrats. Vissa saker är väldigt annor-
lunda, till exempel vad vi äter och hur vi 
får tag i maten. 

Då fanns det nio matbutiker inom gång-
avstånd (det som ansågs vara gångavstånd 
då var nog förvisso längre än det är idag). 

• Konsum vid Runstensplan (numera 
Nords Sport & Motor).  
• Konsum vid Ängby Torg (större delen 
av det som nu är Hemköp). 
• Konsum vid Islandstorget (numera 
Cottino’s) 
• Konsum på Beckombergavägen 1 (nu-
mera butik för gravvårdar) 
• Konsum vid Spångavägen (numera 
kontor). 

Utöver dessa fem Konsumbutiker fanns 
fyra s.k. privataffärer, en beteckning 
som säger en del om hur dominerande 
Konsum var på den tiden. En låg i affärs-
längan vid Runstensplan, en vid Ängby 
Torg, en i affärslängan på andra sidan 
korsningen vid Ängbyplan och en i kors-
ningen Spångav/Bällstav (numera Pizzeria 
Zorba). Den sistnämnda hette Bromma 
Livs och där brydde de sig inte om att 
kolla legitimation på ungdomar som ville 
köpa mellanöl i början av 70-talet. Har jag 
hört sägas. 

Begreppet snabbmat var inte ett alter-
nativ, åtminstone inte i min familj, men 
det fanns en korvkiosk vid Islandstorget 

Förr fanns det gott om matbutiker i Norra Ängby, mest Konsum men även privata handlare. Sedan fick allt fler bil och kunde åka och handla längre bort 
och många av butikerna fick lägga ner. Några omvandlades till restauranger. 
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och en vid bensinmacken som jag tror var 
Gulf (numera Circle K) vid Råckstaron-
dellen. 

Nu är läget det omvända. 
Nu finns TVÅ mataffärer i samma om-
råde, ICA vid Spångavägen och Hemköp 
Ängby Torg. Man kan visserligen köpa 
vissa nödvändigheter på Preem, men det 
är knappast en mataffär. 

Många matställen istället
Antalet snabbmatställen inom gångav-
stånd har däremot vuxit osannolikt. 

La Rustica, Ängbybaren, Cottino’s, 
Astrids, Grillkiosk Ängbyplan, Sushi 
Ängbyplan, Kinamat Islandstorget, Pizze-
ria Islandstorget, Varm Korv på Preem (är 
förvisso mataffär också), Bistro Bromma. 
Och säkert har jag missat något. 

När jag var hungrig tonåring och gänget 
blev för stort för att samlas i någons gil-
lestuga gick vi ibland till Västan, som var 
namnet på en korvkiosk som låg vid Råck-
starondellen. Där fanns ett utrymme att gå 
in i där vi kunde hänga ett tag om det var 
kallt ute. Där hade de ”hemgjord” majon-
näsgurka som jag minns var extra god. 

Första dataspelet
På Västan såg jag för första gången ett da-
taspel. Detta var ca 1971 så det var förstås 
av enklaste sort, med en vit liten ”plupp” 
som studsade från vänster till höger på en 
svart dataskärm. Två personer spelade mot 
varann och skötte varsin ratt med vilken 
man flyttade en vit lite större plupp upp 
och ned längs varsin kant. Uppgiften var 
att möta den lilla pluppen när den kom 
farande. Man kunde få pluppen att öka 
farten och till sist missade förstås någon. 

Ett trevligt mataffärsminne är ifrån 
början av 90-talet när Vivo Ängby Torg 
var inrymt i de lokaler där det nu är Fri-
sör, Ostbutik och Mäklare. När mina 
barn blev så stora att vi kunde skicka dem 
till Torget för att köpa mjölk kunde de i 
kassan säga att det skulle skrivas på Sahl. 
I kassan fanns ett kort för varje familj 
som beviljats kredit och jag tror det var 
ganska många. Det kändes småstadsaktigt 
och hemtrevligt. När Konsum i början av 
nittiotalet stängde och Vivo flyttade rakt 
över torget upphörde denna möjlighet. Jag 
tror det hade med likviditetskrav att göra.

Pelle Sahl

Snällare morsor i Norra Ängby
Kanske ska den rätta siffran vara tio eller 
rentav elva matbutiker. Britt Ullestad i  
redaktionkommitten minns:

”Det fanns också en privat affär mitt 
emot Preem. Ängby Livs tror jag.  Jag 
hade klasskompisar som var cykelbud 
där och körde hem matvaror till folk. 
Som min kompis Björne berättade, det 
var mycket bättre att köra bud till mam-
morna i Norra Ängby för där fick man 
mer i dricks. I Södra Ängby var morsorna 
jättesnåla;

Dessutom fanns tidigare en Konsum-
butik på Stolpevägen 21. Numera en pri-
vat bostad. 
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Om årsmötet väljer in Pelle Sahl i Träd-
gårdsstadsföreningens styrelse den 26 
mars har han accepterat att bli ny kas-
sör i föreningen efter Birgitta Forsblad 
som har flyttat ”till stan”. Tack Birgitta 
för många års fint arbete med fakturor 
och bokföring

Pelle Sahl är ingen nykomling i för-
eningen. Han har tidigare varit både 
ordförande i styrelsen och redaktör för 
Norra Ängby Tidning. Nu återkom-
merr han.

Den första artikeln
– Jag har fått ny lust både för styrelsen 
och för att skriva artiklar i tidningen.

Den första artikeln finns redan vid 
sidan till vänster. Pelle minns hur det 
var på 60-talet då det fanns väldigt 
många matbutiker i området. I dag är 
det färre men desto fler matställen. 

Pelle Sahl kommer tillbaka

Pelle har bott sammanlagt 42 år i 
Norra Ängby och berättar om familjens 
olika flyttabestyr, fram och tillbaka:

Julafton 1936
”Mormor och Morfar byggde huset på 
Stobaeusvägen 4. Mamma har berät-
tat att de tog av skyddspapperet från 
golvbräderna julafton 1936. Trettio år 
senare flyttade mamma in i samma hus 

ytterligare en gång, nu med make och 
barn, varav jag var ett. Mormor hade 
blivit änka ett par år tidigare och ville 
inte bo ensam i det stora huset. Min 
första sejour som Ängbybo varade till 
1977 då jag som 21-åring flyttade till en 
lägenhet i Råcksta. 

Historien upprepar sig
Åtta år senare upprepade sig historien. 
Pappa dog och mamma ville inte bo 
ensam i det stora huset, så 1985 flyttade 
jag in med fru och barn. Vi bodde där 
i 18 år till 2003 då barnen flyttade he-
mifrån och vår skilsmässa gjorde att vi 
sålde huset. 

Efter bara tre år var jag emellertid 
tillbaka i villalivet igen, nu på Hirdvä-
gen i ett lite mindre hus. Totalt blir det 
alltså 11+18+13=42 år, vilket är ca 2/3 
av mitt liv. Och jag hoppas att det blir 
några år till.” 

Pelle Sahl känner ny lust att arbeta i förening-
ens styrelse och att skriva artiklar i tidningen.

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
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Tel: 070-56 32 173
Långskeppsgatan 9, Norra Ängby, Bromma

salongrunstensalong runsten

SSaalloonngg  RRuunnsstteenn
vid Runstensplan

med 15 års erfarenhet & gesällbrev

Dam-Herr-Barn
ansluten till bokadirekt.se

Vi gör allt inom branschen

bokadirekt.se

Special Kampanj
FRANS-förlängning, NAGEL- och HuD-behandling

Den 6 april är det dags för årets Äng-
byStaFest, ett gyllene tillfälle att lära 
känna dina närboende i Norra Ängby lite 
närmare över middagsbordet. Du vill väl 
vara med? 

Så här går det till: Din egen insats är att 
bjuda sex personer på antingen förrätt, 
varmrätt eller dessert. Den rätt du blir 
tilldelad att förbereda och tillreda kom-
mer att avnjutas av dig, din partner eller 
kompis och fyra gäster i ditt hem. Övriga 
rätter blir du bjuden på hos vänliga nor-
raängbybor.

En fest för medlemmar
Vilka kan vara med? Vem som helst som 
är vuxen och medlem i trädgårdsstads-
föreningen och som tycker det ska bli 
inspirerande att ta emot fyra gäster på 
antingen, förrätt, varmrätt eller dessert i 
sin bostad. Konceptet bygger på att man 
anmäler sig parvis. Så, snacka ihop dig 
med din partner, granne eller kompis och 
anmäl dig redan nu. 

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

Information i kuvertet
Om du t ex skulle bli tilldelad att förbe-
reda varmrätt ser din kväll den 6 april ut 
ungefär så här: 

Du beger dig till en granne i Norra 
Ängby till kl 18, där du kommer att träffa 
fem norraängbybor och bli bjuden på för-
drink och förrätt. 

Kl 19 sprättar ni vid förrättsbordet upp 
ett kuvert, i vilket det finns information 
om vart var och en vid bordet ska bege 
sig för att äta varmrätt. Eftersom du själv 
ska bjuda på varmrätt, kommer du då att 
finna att du ska gå hem till dig själv och ta 
med dig en av deltagarna vid förrättsbor-
det. Väl hemma kommer ni att samman-
stråla med din kompanjon och tre gäster 
till, och du vet i förväg inte vilka.

Kl 21 sprättar ni vid varmrättsbordet 

ÄngbyStaFesten 
– grannsamverkan med gemyt

upp ett kuvert, i vilket det finns informa-
tion om vart var och en vid bordet ska 
bege sig för att äta dessert.

Gemensam avrundning
Du och en person till vid varmrättsbordet, 
kommer tillsammans att gå hem till någon 
norraängbybo, där ni kommer att träffa 
ytterligare fyra norraängbybor, som ni ska 
äta dessert tillsammans med. När desser-
ten och kaffe/avec är inmundigade beger 
ni er allihop till en av våra lokala krogar, 
som håller extraöppet för alla deltagare i 
ÄngbyStaFesten för en gemensam avrund-
ning på kvällen.

Anmälan senast 17 mars
Visst vill du vara med? Gör slag i saken 
och skicka in din anmälan till angbysta-
festen@gmail.com, helst redan idag, dock 
senast 17 mars. Ange ditt och din kompan-
jons namn, bostadsadressen och om ni har 
allergier e d som kocken måste ta hänsyn 
till. Kom också ihåg att reservera kvällen 
den 6 april i din kalender. Hör gärna efter 
om dina trevliga grannar också vill vara 
med. Ju fler vi är tillsammans …

Sven Rygart , 0705-181851

Bilden är från ÄngbyStafesten förra året. Efter förrätt, varmrätt och dessert i olika hem samlades 
alla för gemensam avslutning på en restaurang.

Evenemang  Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
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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

Fågelguidning för barn 9 maj
NÄT välkomnar alla nyfikna barn i ålder 8-12 
på en vandring med fågeltema vid Kyrksjön. 
Samling torsdag 9 maj kl 18:00 vid den lilla 
parkeringen mitt emot Ängby IP på Vulte-
jusvägen. Ett antal kikare finns till låns. 

Sedan strövar vi i långsamt mak till den 
bortre bryggan och pratar om de fåglar vi 
får syn på. Ta gärna med lite kvällsfika så fi-
kar vi tillsammans på bryggan.

Kläder efter väder och föräldrar får gärna 
följa med. Beräknad tid; tillbaka ca kl 20.

Guide Eva Johansson. 

Det blir repris på förra årets uppskattade na-
turvandring för barn.

Vad får du göra på din tomt?
Är det något som kan leda till osämja mel-
lan grannar, så är det vad som sker på tom-
ten. Ett område som inte alls är lika reglerat 
som om du vill bygga om ditt hus.

Vi har tänkt ägna en kväll åt dessa fråge-
ställningar och har bjudit in juristen 
Robert Kijestut, som har lång erfarenhet 
av fastighetsfrågor, bland annat från Vi i 
Villa. 

Eftersom det finns många intressanta 
frågeställningar, får du gärna inför semi-
nariet skicka in egna frågor till elisabet.
engdahl.linder@gmail.com– senast den 
22 mars. Använd rubriken  ”Hur får man 
använda sin tomt ” .

Gökotta 19 maj
Söndag 19 maj kl 06.00. Årets gökotta med 
fritidsornitolog Eva Johansson startar i år 
klockan sex. Ett fint tillfälle för morgonpigga 
att få uppleva hur naturen vaknar. 
Samling Samling vid den parkeringen mitt 
emot Ängby IP på Vultejusvägen.

Får man ha husvagnen på tomten halva året? Får grannen starta hunddagis i sin villa ? Vad gäller 
om jag vill sätta upp en Friggebod ? Får jag bygga en pool? Plank istället för häck ...

Norra Ängby Trädgårdsstads förening 
inbjuder till en kväll med temat 
Vad får man göra på sin tomt ? 

Föreläsare: Robert Kijestut

Måndag 8 april kl 18.30- 21.00 
på Tempus, Beckombergavägen 3 

Anmälan till: info@norra-angby.se

Seminariet är gratis för medlemmar i 
Trädgårdsstadsföreningen. För övriga 
är kostnaden 100 kr. 

Varmt välkommen!

Välkommen att sjunga i 
Norra Ängbys egen kör!
I Norra Ängby finns det en kör som heter 
Ängbylikören. Vi har fått reda på att de gär-
na välkomnar fler medlemmar.

Ängbylikören brukar sjunga vid Valborgs-
firandet på Snorreängen varje år men i år 
måste detta överlåtas till en annan kör. Äng-
bylikören har för få aktiva medlemmar. Visst 
finns det väl många i Norra Ängby som kän-
ner att livet skulle bli trevligare med mera 
sång. Kom med och sjung!

Kören repar på onsdagskvällar och kon-
taktperson är Björn Tenne; 070 627 96 76.

Lotta Hirschberg

Evenemang  Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
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Människor har vistats i Ängby redan 
under bronsåldern, främst den yngre (ca 
1100 – 500 f. Kr). Gravar i området tyder 
på det. En s.k. avsatsyxa av brons påträf-
fades på 1930-talet strax söder om Joms-
borgsvägen nr 7 i Norra Ängby. Sådana 
yxor brukar föras till äldre bronsålder (ca 
1800 – 1100 f. Kr.) 

I området, där slottet ligger, finns fyra 
gravfält från yngre järnålder (550 – 1050 
e.Kr.). Troligen är de flesta gravarna från 
vikingatid (ca 780 – 1050 e.Kr.) Antalet 
registrerade gravar är 105. En utgrävning 
brukar visa att det finns mer än det dubbla 
antalet gravar. Om vi antar en anlägg-
ningstid för gravarna på ca 250 år, blir det 
samtidigt levande antalet människor ca 23 
personer. Det innebär minst 2, kanske 3 
gårdar under vikingatid.

Var låg gårdarna under vikingatid? 
Det finns inga spår av dem och inga gräv-
ningar har utförts. Vi får anta att någon 
eller några gårdar kan ha legat på samma 
höjdsträcka som nuvarande slott befinner 
sig på.

Slottets långa historia

Stora Ängby gård byggdes i slutet av 1600-talet. Från den tiden finns naturligvis inga fotografier. Bilden ovan är från 1927. Då var de stora ängarna fort-
farande var obebyggda. Fyra år senare började egnahemsbyggarna gräva grund och resa sina trähus i den nya trädgårdsstaden i Norra Ängby.  
Foto: Stockholmskällan.

På Runstensvägen, nära slottet, finns 
Brommas ståtligaste runsten två meter 
hög på en obebyggd tomt. På stenen är 
ristat: Udd lät resa stenen efter Björn, 
Ingrids fader. Han var Vides arvinge. Run-
stenen kan vara från slutet av 1000-talet 
eller början av 1100-talet. Stenen markerar 
att Björn var Vides arvinge. Ingrid nämns 
vilket tyder på att hon och Udd ansvarar 
för att stenen restes. Det tyder på att de 
var välbärgade och ville visa att marken 
var deras.

Stora Ängby
Redan 1315 nämns Ängiaby. Håkan Galle 
skänkte mark i byn till Klara kloster. År 
1415 skrevs namnet Engiaby, ”gården vid 
ängarna”. Under medeltid och in i nyare 
tid bör byn ha legat ungefär där slottet 
nu finns. Det fanns 4 gårdar i mitten 
av 1300-talet och in i 1500-talet. Under 
1300-talet lydde 3 gårdar under Helge-
andshuset som var en välgörenhetsinrätt-
ning och sjukstuga på Helgeandsholmen. 
När reformationen kom lade Gustav Vasa 
de fyra gårdarna under Danvikens hos-

pital. År 1569 fördes gårdarna in under 
gården Torvesund som idag är Drottning-
holm.

Ny vacker trädgård
År 1629 var Ängby tre mantal krono. Då 
donerades godset till Christoffer Ludvig 
Rasche. När denne dog 1645 ärvde sonen 
Gustaf Rasche Ängby och gårdarna fick 
frälsestatus. De såldes till riksmarskalken 
Åke Axelsson Natt och Dag. Dennes änka 
Anna Cruus ärvde Ängby år 1655. Hon lät 
bygga flygeln som syns mellan slottet och 
fatburshuset. Det skall ha varit ett rödmå-
lat timmerhus som nu är putsat. Godset 
blev ett säteri. Det uppges att huvudbygg-
naden år 1685 var tämligen väl byggd med 
en ny vacker trädgård. Anna Cruus lät 
gräva två s.k. ruddammar. På en karta från 
1689 är gården markerad på ungefär sam-
ma plats som nu. Den var då bebyggd med 
trähus. Detta år köpte riksmarskalken 
Johan Gabriel Stenbock Ängby. Det sten-
hus som vi nu ser på platsen byggdes av le-
gationssekreteraren Baltzar Brandenburg. 
Han arrenderade Ängby år 1690. Två år 
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senare köpte han godset av Stenbock. Det 
var i samband med att han adlades och tog 
namnet Ehrenstolpe.

Färdigbyggt 1696
Slottet torde ha varit färdigbyggt 1696. Vid 
Bromma kyrka uppförde Ehrenstolpe ett 
gravkor som revs 1818. Efter Ehrenstolpe 
var Carl Hermelin ägare fram till 1764. År 
1765 köptes slottet av familjen Stierncrona 
på Åkeshofs slott. Stora Ängby uppges 
år 1772 vara på ett och ett halvt mantal, 
utgöra säteri och innehas av kammarherre 
friherren David Stierncrona. Fram till 1857 
hörde slottet till Åkeshof men ingick inte 
i det fideikommisset. Under Stierncronas 
tid tillkom kakelugnar – dekorerade i 
grönt och blått. Slottet ägdes från 1857 av 
olika borgare. Inte mindre än 4 gånger 
bytte slottet ägare. Kunglige sekreteraren 
Carl Gustav Wahlberg var siste ägaren.

År 1894 fanns på slottet inspektor, rät-
tare, trädgårdsmästare, smed, ladugårds-
karl samt tre drängar förutom ”lösfolk 
vid skördebärgning”. Gården hade 10-12 
hästar, 2 par oxar, 35 kor och ett 50-tal får. 
Slottet sålde mjölk direkt till hushåll på 
Kungsholmen. ”Den kördes på en trilla 
den långa vägen genom Åkeshofs allé och 

gamla Drottningholmsvägen” dvs. nuva-
rande Gustav III:s väg.

År 1904 köpte Stockholms stad bygg-
nader och mark för 100 000 kronor av 
Wahlbergs arvingar. Staden behövde mark 
för att bygga bostäder på. Först i början av 
1930-talet byggdes nuvarande egnahem. 
Det kostade ca 10 000 kronor att bygga ett 
ett och ett halvt plans hus. Kontant beta-
lade byggaren 300 kronor för tomtkarta, 
administration och ett års tomträttsav-
gäld. 

Vandaliserad militärförläggning
Under andra världskriget var Ängby mili-
tärförläggning och blev svårt vandaliserat 
men restaurerades år 1957 av fastighets-
kontoret med biträde av stadsantikvarien 
Gösta Selling. 

Slottet har använts av Bromma hem-
värn, lottor, föreningar, företag och en-
skilda för bl.a. fester. Ladugårdskarlens 
bevarade stuga från 1700-talet ligger nära 
slottet. Den s.k. fatburenfrån 1600-talet 
är byggd med 1500-talstimmer och anses 
vara Stockholms äldsta trähus. Fatburen 
dateras till 1650 – 1695. På andra våningen 
i fatburen finns en medeltida, återanvänd 
dörr av en typ med gångjärn. Fatburen 

konserverades på 1930-talet. Till Stora 
Ängby hörde åtta torp och stugor. En 
snickarbod finns söderut på gården och 
boden kan ha varit ett torp.

Som kuriosum kan nämnas att Gunnar 
Sträng, vår kände förre finansmister, en 
gång som dräng uppges ha plöjt Karsviks 
hage i Ängby innan jordbruket upphörde! 

Karolinsk stil
Slottet är byggt i s.k. karolinsk stil. I slot-
tets övre våning finns en stor sal med en 
öppen spis och ett praktfullt stucktak. 
Inredningen är från byggnadstiden på 
1690-talet. Utsmyckningen är besläktad 
med tak i Johan Gabriel Stenbocks palats 
på Riddarholmen. Den italienske stucka-
tören Guiseppe Marchi gjorde stuckaturen 
1704. Han hade arbetat också i Slottska-
pellet och på Drottningholms slott 1701. 
Det finns dekorerade tak även i andra 
rum. Det finns s.k. arabeskmålningar i 
fönsternischerna. Också i smårummen 
finns kakelugnar. Golvet i den stora salen 
är av ek. Här finns en kalkstensfris. Allt är 
fint nymålat. Den vackraste kakelugnen, 
ljust blå, finns i flygeln.

Nils Ringstedt

Nils.ringstedt@gmail.com

Slottet är byggt i s.k. karolinsk stil. Den italienske stuckatören Guiseppe Marchi gjorde 
stuckaturen 1704.

Också i smårummen finns kakelugnar. Den vackraste kakel-
ugnen, ljust blå, finns i flygeln.
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För medlemmar i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Årsmöte tisdag 26 mars 2019
i Tempus samlingslokal, Beckombergavägen 3

Kvällens program

18.30  Fika. Mattias Ludvigsson sjunger.
19.00  Föreningsstämma (årsmöte).
20.00  Nils Ringstedt berättar om Norra Ängbys gatunamn.
20.40  Föreningsstämman fortsätter (ev).
Ca 21  Mötet avslutas.

Dagordning vid stämma

1.  Stämmans öppnande

2.  Val av ordförande och sekreterare för stämman

3.  Val av två justeringsmän, att jämte ordföranden justera protokollet

4.  Val av rösträknare för stämman

5.  Fastställande av röstlängd

6.  Fråga om stämman utlysts på rätt sätt

7.  Fastställande av dagordning för mötet

8.  Styrelsens förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse)

9.  Den ekonomiska redovisningen för det gångna året

10.  Revisorernas berättelse

11.  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året

12.  Styrelsens verksamhetsplan och budget för det kommande året

13.  Fastställande av medlemsavgift

14.  Övriga framställningar från styrelsen

15.  Motioner från medlemmarna

16.  Val av ordförande för föreningen

17.  Val av övriga styrelseledamöter

18.  Val av suppleanter

 19.  Fråga om val av valberedning, (bestående av minst tre personer,  

varav enväljs till sammankallande)

20.  Val av två revisorer samt en revisorssuppleant

21.  Meddelande om hur kallelse till nästa föreningsstämma ska ske

22.  Övriga frågor

23.  Stämmans avslutande

Mattias sjunger till kaffet 
Klockan 18.30, är kaffe och kaka framdukat. Mattias 
Ludvigsson, årets vinnare av fototävlingen, har lovat 
att sjunga till kaffet. Norra Ängybon Mattias är inte 
bara en duktig fotograf och chef i staten, han är också 
trubadur som bland annat skrivit en Norra Ängby-
sång. Den får vi också höra. Klockan 19 inleds sedan 
stämman.

Nils berättar om 
gatunamnen 
Ca. klockan 20 tar vi en 
paus i stämman. Arkeo-
logen Nils Ringstedt är 
en uppskattad skibent 
i vår tidning. Han kom 
nyligen ut med sin bok 
om Norra Ängbys gatu-
namns historia. Under 
en halv timme berättar 
Nils om boken och gatu-
namnen. Kl 20.40 åter-
upptas stämman om det 
det finns punkter kvar att 
behandla.

Vinn en bok!
Tre exemplar Nils Ring-
stedts nya bok lottas ut till 
deltagarna på stämman. 
Övriga får möjlighet att kö-
pa boken till specialpris.
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Verk samhetsberättelse 2018  Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Styrelse

Vid årsmötet i mars 2018 valdes: 
Anna-Karin Ekholm (ordförande), 
Carola Bengtsson, 
Elisabet Engdahl-Linder, 
Birgitta Forsblad, 
Lotta Hirschberg
Stefan Tell. 
Suppleanter: 
Alex Odelius 
Bengt Randers.

Styrelsens arbetsfördelning:
Ordförande: Anna-Karin Ekholm, vald 
av årsmötet.
Kassör: Birgitta Forsblad. 
Sekreterare: Lotta Hirschberg
Evenemang: Carola Bengtsson.
Kalender och fototävling: Elisabet 
Engdahl-Linder.

Övriga funktionärer

Revisorer: 
Lars-Göran Gabrielsson
Sven Rygart 
Valberedning: 
Thomas Fagerholm

Föreningens verksamhet 2018 
Medlemmar
Av Norra Ängbys 1631 hushåll är 1147 
hushåll – cirka 70 procent – medlemmar i 
Trädgårdsstadsföreningen. 

De allra flesta i Norra Ängby inser 
alltså värdet av en boendeförening som 
tar tillvara våra gemensamma intressen. 
En förening som bevakar utvecklingen 
av trafikfrågor, byggprojekt med mera för 
att bevara Norra Ängbys miljö och särart 
och genomför arrangemang för att skapa 
gemenskap och trivsel i vårt område. 

Styrelsen
Under 2018 har styrelsen genomfört 12 
protokollförda möten. Styrelsen har bland 
annat arbetat med föreningens olika ar-
rangemang och varit engagerad i de två 
byggprojekten med s k snabba hus efter 

Bergslagsvägen och Råckstavägen, på 
respektive sida av bensinmacken vid Råck-
starondellen. Vi har gett understöd till de 
närboendes överklaganden och har till-
sammans med Kulturmiljögrupen skrivit 
flera brev till stadsbyggnadskontoret med 
överklaganden och kritik mot projekten. 

Kulturmiljögruppen
Kulturmiljögruppen vill sprida kunskap 
om Norra Ängby som av Riksantikva-
rieämbetet bedömts vara av riksintresse 
för kulturmiljövården i landet. Gruppen 
vill på olika sätt värna om Norra Ängbys 
unika karaktär med utgångspunkt från 
ursprunglig gatubild, trädgårdar och bygg-
nader. På hemsidan finns information som 
gruppen samlat, värderat och dokumen-
terat. Kulturmiljögruppen bevakar fort-

löpande nybyggnadsplaner i och omkring 
vårt område. Under verksamhetsåret har 
det framför allt handlat om inlägg kring 
de provisoriska s.k. snabba husen i västli-
gaste delen av Norra Ängby. Dessa var:
2018-08-21 Synpunkter till stadsbygg-
nadskontoret ang. första etappen om 247 
lägenheter mellan Råckstavägen och Björ-
ketorpsvägen.
2018-11-06 Överklagan till Länsstyrelsen 
av stadsbyggnadsnämndens bygglovsbeslut 
för samma etapp.
2018-12-20 Överklagan av länsstyrelsens 
beslut till Mark- och miljödomstolen.
2019-01-24 Brev till ledamöter i stadsbygg-
nadsnämnden ang. kommande beslut om 
andra etappen öster om kv. Tanken med 
134 lägenheter.

Styrelsen under verksamhetsåret 2018: fr.v, Carola Bengtsson, Stefan Tell, A nna-Karin Ekholm, 
Bengt Randers, Elisabet Engdahl-Linder och Lotta Hirschberg. På bilden saknas styrelserepresen-
tanterna Alex Odelius och Birgitta Forsblad.

Norra Ängby Tidning 

Redaktion:
Rolf A Olsson, redaktör och adjungerad 
till styrelsen, 
Elisabet Engdahl-Linder, 
Britt Ullestad 
Lotta Hirschberg 

Kulturmiljögruppen

Hillevi Berglund 
Lotta Hirschberg,
Sven Rygart
Johan Schaeffer
Christian Schlumpf
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Genombrott 
för sociala medier
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening har 
sedan flera år haft en hemsida, ett ny-
hetsbrev och två Facebookgrupper, en 
årskalender och fyra nummer varje år av 
Norra Ängby Tidning. Alla dessa kanaler 
har fortsatt sin verksamhet under 2018.

Den mest märkbara utvecklingen under 
året är att föreningens vanliga Facebook-
grupp fått ett rejält uppsving och genom-
fört ett antal uppmärksammade kampan-
jer som involverat många Norra Ängbybor 
i angelägna frågor.

Fyra kampanjer
Det började med städdagen den 1 maj 
då föräldrar och barn rensade gator och 
parker från skräp. Initiativtagare var nye 
styrelseledamoten Stefan Tell som redan 
tidigare hade organiserat kvällsvandringar 
via internet på fredagar och lördagar.
Kvällsvandringarna fortsatte inför hös-
tens skolstart. Under hösten genomfördes 
också en trafikenkät där många Ängby-
bor svarade på frågor om vilka trafikpro-
blem de ville skulle åtgärdas. 

Via Facebook drogs också en grupp 
samman som var kritisk till de planerade 
s.k snabba husen efter Bergslagsvägen. 
De två byggprojekten med snabba hus, på 
båda sidorna av bensinmacken vid Råck-
starondellen, har under året har engagerat 
styrelsen och de boende i närheten. 

I slutet av år 2018 introducerades yt-
terligare en fråga till Änbybor som följer 
vår facebookgrupp: ”Kan Ängby Torg 
bli bättre” När detta skrivs finns redan 
många förslag på förbättringar av den out-
nyttjade gräsplanen mitt på torget; Cafe, 

boulebana, häckar runtom och bänkar är 
några förslag. Vi återkommer med resultat 
av enkäten när den har sammanfattats.

Nytt och gammalt
Att Trädgåtdstadsföreningen funnits på 
Facebook och andra sociala medier är i sig 
inte nytt. De nya under det gångna året 
har varit kampanjerna och interaktionen 
med medlemmarna. 

Vi har sedan tidigare en hemsida där 
nytt och gammalt material blandats. 
Fördelen med webbplatsen är att vi där 
kan arkivera material som medlemmarna 
söker. Det kan vara byggplaner, tidningar, 
protokoll, berättelser om gamla tider, 
renoveringsråd med mera. Till hemsidan 
kan vi också hänvisa längre texter och 

material som inte får plats i sin helhet i 
tidningen och på Facebook. 

Kortare överlevnad
Inläggen på Facebook har alltså kortare 
överlevnadstid. De är aktuella men rullar 
relativt fort bort. Facebookgrupperna pas-
sar också bra för snabba diskussioner i ak-
tuella frågor, som t ex gruppen Grannsam 
Norra Ängby som funnits i några år. I den 
gruppen kan man diskutera och få råd om 
hur man t ex kan skydda sig mot inbrott. 

Facebookgruppen Köp/sälj, bytes/bort-
skänkes har närmare tusen medlemmar 
i Norra Ängby. En mycket populär och 
aktiv grupp som ligger helt rätt i tiden då 
det årets julklapp 2018 utsågs att vara ”Det 
återvunna plagget”.

Norra Ängby Köp/Sälj/Bortskänkes/Bytes har 944 medlemmar är en grupp 
för boende i Norra Ängby . Företagsannonsering är inte tillåten!

Grannsam Norra Ängby med över tusen medlemmar ger bland annat in-
formation kring Grannsamverkan och brottsförebyggande insatser.

Föreningen har engagerat Ängbyborna via Facebook i flera olika kampamjer. Den senaste under 
verksamhetsåret 2018 var efterlysa förslag på hur Ängby Torg kan bli bättre. . 

Verk samhetsberättelse 2018  Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
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De frivilliga kvällsvandrarna mötte uppskattning, inte bara av föräldrar 
i Norra Ängby utan också av ungdomarna som var ute och tyckte att det 
kändes tryggt att ha vuxna på gatorna.

Många föräldrar och barn hörsammade kallelsen via Facebook att den 1 
maj städa gator, torg och parker i Norra Ängby. Sopsäckarna med skräp 
samlade sedan vid slottsparkeringen där kommunen hämtade upp dem. 
Skräpsamlarna avslutade sedan med fika och korv med bröd i Björkan.

De flesta som svarade på trafikenkäten pekade på för höga hastigheter 
på Beckombergavägen och den farliga morgontrafiken utanför Ängby-
skolan. En sammanfattning av kritiken och förslag på förbättringar redo-
visades i föreningens tidning nr 4 2018.

De två byggprojekten med så kallade snabba hus har under året kritise-
rats. Både styrelsen och de boende i närheten har skickat protestbrev och 
överklagaden.

Föreningens tidning
Norra Ängby Tidning har under 2018 som vanligt kommit ut 
med fyra nummer. Tidningen är en del av föreningens strävan att 
medverka till en positiv utveckling av trafik, service, nybyggna-
tion med mera. Vi skriver om stort och smått, om sådant som är 
av intresse för våra medlemmar och vill medverka till att vi som 
bor i Norra Ängby känner samhörighet och är stolta över vårt 
område. Allt redaktionellt arbete, att skriva artiklar och ta bilder, 
görs ideellt av föreningens medlemmar och av redaktionsgruppen 
där Rolf A Olsson, Elisabet Engdahl-Linder, Lotta Hirschberg 
och Britt Ullestad ingår. Originalframställning, layout, tryck 
och transporter kostar pengar men tack vare annonserna, som 
administreras av Johan Schaffer, har tidningen inte belastat för-
eningens ekonomi. 

Tidningen delas ut av föreningens 17 viktiga utdelare. Många 
har arbetat ideellt med detta i åtskilliga år. Av åldersskäl och an-
nat sker ibland en avtrappning. Vi söker därför några nya utdelare 
som fyra gånger per år vill ta en promenad i sitt område med en 
bunt tidningar och i december med årets kalender.

Hemsida och nyhetsbrev
På föreningens hemsida (www.norra-angby.se) finns bland an-
nat information om kommande arangemang, bygglovsfrågor, de 
senaste årens tidningsnummer, skrivelser som föreningen avgivit, 
historik om Norra Ängby med mera. 

Arbetet att förnya hemsidan har pågått en tid och den nya 
webbplatsen kommer att presenteras under det kommande året. 
Som ett led i denna förnyelse har styrelsen och webbredaktio-
nens Thomas Fagerholm och Bengt Randers också diskuterat 
de nyhetsbrev som skickas till de medlemmar som abbonerar. 
Ska denna snabbare information via mail helt läggas över till 
Facebook sidan? 

Ny kommunikationsplan
Med tanke på att föreningen nu har så många olika plattformar 
för sin information beslutade styrelsen på decembermötet att 
se över kommunikationspolicyn. Vad passar bäst i tidningen, i 
Facebookgrupperna, på hemsidan, på affischer etc och hur ska de 
olika plattformarna samverka? Stefan Tell och Alex Odelius ska 
under våren presentera ett förslag till ny kommunikationsplan.

Kalenderprojektet
Föreningen har för sjunde året i rad genomfört fototävlingen där 
vinnarbilderna resulterar i kommande års Ängbykalender. En 
fristående fotojury bestående av tre fotografer, Anna Kagerbeck, 
Göran Digné och Stefan Nilsson, valde ut vinnarbilderna. Vin-
nare blev Mattias Ludvigsson. Första pris är 1000 kronor.

Som en ny del av kalenderprojektet anordnade föreningen en 
fotokurs under hösten. Elva medlemmar anmälde sig till de tre 
kurskvällarna. Fotograf Anna Kagebeck var kursledare för den 
uppskattade fotokursen. Deltagarna i kursen har nu startat en 
Facebookgruppp för att fortsätta utbyta erfarenheter. Även vå-
rens fotokurs är fullsatt. Och en första fortsättningskurs i foto  är 
igång. Den senare i Anna Kagebecks regi: info@annarazzi.se. 

Verk samhetsberättelse 2018  Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
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Fågelskådning för barn onsdag 16 maj. Det var första gången Träd-
gårdsstadsföreningen ordnade fågelskådning speciellt för barn. Eva Jo-
hansson tog emot barnen och deras föräldrar för en naturvandring vid 
Kyrksjön. 

Gökotta söndag 20 maj. Årets vanliga gökotta med fritidsornitolog Eva 
Johansson startade i år klockan åtta på morgonen. Denna morgon, i 
strålande solsken, bjöd på den vackra skäggdoppingen, som lagt flera ägg 
inne i vassen, och många andra spännande småfåglar.

Midsommarafton, fredag 22 juni. Regnet upphörde som genom ett 
trollslag klockan tio på förmiddagen. Många Norra Ängbybor, föräldrar 
och barn, hörsammade kallelsen att hjälpa till att klä midsommarstång-

en. Vid tvåtiden när stången restes var himlen ljus och solen kikade fram. 
Det blev som vanligt en fantastisk fest med massor av midsommarfirare 
som dansade kring stången och såg folksdansarnas dans.

NOS - utbildning för hundägare. Den 6 mars arrangerade Träd-
gårdsstadsföreningen och Grannsamverkan en utbildning för hundägare. 
Hundägare fick tips av polisen om hur de kan agera när de ser något kon-
stigt, vad som är viktigt och hur och vad man bör rapportera till polisen. 

Välkomstmöte för nyinflyttade onsdag 25 april. Varje vår bjuder 
Trädgårdsstadsföreningen alla nyinflyttade till ett välkomstmöte. Årets 
möte hölls i Tempus den 25 april. Ett tiotal nya grannar bjöds på alkohol-
fritt bubbel, snittar och information om Norra Ängby. Ängbyloppet lördag 15 september. Ängbyloppet genomfördes i Björk-

lunds hage som vanligt på parklekens dag i september. Cirka 65 barn i 
olika åldrar deltog och i mål väntade medalj kanelbulle och festis. För-
utom loppet var det aktiviteter med bl a ansiktsmålning fiskdamm och 
underhållning med Aja Baja Band och jonglören Ola.

Verk samhetsberättelse 2018  Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Vandring i Norra Ängby söndag 16 september. Närmare 30 perso-
ner följde med på vandringen ”Öst till Väst i Norra Ängby”. Birgit Karlsson 
visade konsten på Nya Elementars väggar, PC Jersilds barndomshem, 
tennisplanerna vid Runstensplan där bland andra Björn Borg tränat, 
småstugan som Englands drottning besökte och mycket mer intressant i 
områdets historia.

Föreningens arrangemang 2018
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Wretmans Bilservice AB 
 

 Bilreparationer och Service 
   originaldelar till alla märken 

 

       Jämtlandsgatan 139 Vällingby 
(OK Macken i Vällingby) 

                        08-377813                                     
                        

37528@okq8bilverkstad.se 

Äppeldag i Björkan söndag 30 september. Sista söndagen i septem-
ber samlade vi in äpplen till föreningens fina glögg. Eftersom vi då fick in 
alldeles för lite äpplen blev det ytterligare en insamling veckan efter. Med 
lite extra tjat så blev det riktigt bra. Tack alla för hjälpen. Och även i år 
väckte Per Wilhelmssons arbete med den gamla äppelpressen intresse.

Julmarknad söndag 2 december. På Trädgårdsstadsföreningens jul-
marknad första advent i Björklunds hage prisades de fotografer som fått 
sina bilder med i nästa års Ängbykalender. I stånden fanns kransar, julgo-
dis och mycket mera. Tomten tog emot önskelistor och bjöd på skumtom-
tar. Dagen före arrangerade handlarna runt torget sin julmarknad. 

Fotokurs för nybörjare. Tre tillfällen med start torsdag 4 oktober. Elva medlemmar deltog i 
Trädgårdsstads föreningens fotokurs under hösten. Fotograf Anna Kagebeck var kursledare. Hon 
visade bland annat hur man kan göra det ännu mer roligt och intressant att fotografera. Det blir en 
ny grundkurs i vår och även en fortsättningskurs planeras. 
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Styrelsens slutord
Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt 
bidragit till föreningens verksamhet under 
det gångna året. 

På nästa uppslag presenteras förening-
ens ekonomi i siffror. Vad ska vi använda 
överskottet i föreningens kassa till? De 
olika möten och arrangemang som be-
skrivs i verksamhetsberättelsen hoppas vi 
kunna arrangera även 2019. Några kanske 
byts ut och ersätts av andra. Det är viktigt 
att vi är öppna för förändringar i fören-
ingens omvärld, till exempel har internet 
under det gångna året fått en allt viktigare 
roll i kommunikationen till och mellan 
medlemmarna. 

Vi brukar också belöna föreningens 
funktionärer, som alla arbetar ideellt, med 
en årlig middag. Det känns bra att till 
exempel kunna samla våra många trogna 
tidningsutdelare till en trevlig träff. 

Om vi ser framåt några år ska Träd-
gårdsstadsföreningen fira 90-årsjubileum 
2021. Styrelsen har under hösten börjat 
diskutera hur jubileet ska firas. Under det 
kommande året bör planerna ta fastare 
form och det krävs både pengar och gott 
om tid för att förbereda ett fint jubi-
leumsår. 

Norra Ängby mars 2019
Styrelsen
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Årsredovisning 2018  Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Resultaträkning jan-dec 2018 jämfört med budget och 2017 års utfall

Benämning Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Inkomna medlemsavgifter 172 400 175 000 171 780

Annonsintäkter, prenumerationer 189 320 210 000 216 095
Tryckning, redigering mm -180 998 -190 000 -181 750 
Netto tidningen 8 322 20 000 34 345

Torgfest/Barndag -9 199 -10 000 3 650 -11 271 
Midsommar 4 700 -15 216 2 000 -20 000 -15 588 
Äppelsöndag -3 000 1 000 -6 000 
Aktiviteter och andra evenemang 8 610 -30 836 5 000 -15 000 -6 014 
Samverkan med andra föreningar -11 147 -15 000 -12 000 
Summa evenemang -56 088 -58 000 -41 223 

Ängbyglögg och -calvados 5 028 -14 721 1 000 -7 000 1 175
Summa projekt -9 693 -6 000 1 175

Medlemsregister -40 000 
Hemsidan -7 124 -15 000 -10 586 
Kalender -26 867 -25 000 -22 000 
Medlemsbrev, affischering -16 348 -15 000 -22 680 
Grannsamverkan -11 000 -10 000 
Summa medlemsinformation -61 339 -105 000 -55 266 

Års- o medlemsmöten -1 960 -3 000 -1 751 
Funktionärsuppmuntran -3 113 -15 000 -13 781 
Hyra förråd -18 396 -19 000 -16 863 
Bankintäkter o -kostnader -2 051 -1 500 -2 749 
Summa administration -25 520 -38 500 -35 144 

Övriga intäkter / kostnader -1 448 -2 000 -1 608 

Totala intäkter / kostnader 380 058 -353 424 394 000 -408 500 392 700 -318 641 

Årets resultat
(överskott om positivt)

26 634 -14 500 74 059

Balansräkning per 2018-12-31 jämfört med tidigare år

Tillgångar
Likvida medel 682 458 658 578 584 518
Nettofordringar 2 754
Summa tillgångar 685 212 658 578 584 518

Skulder och eget kapital
Tidigare års ackumulerade vinster 658 578 584 518 560 201
Årets resultat 26 634 74 060 24 318
Summa skulder och eget kapital 685 212 658 578 584 518

2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Föreningens ekonomi
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Årsredovisning 2018  Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Styrelsens budgetförslag för 2019

Benämning Budget 2019 Kommentar 
Förslag

Intäkter Kostnader

Inkomna medlemsavgifter 175 000 Bibehållen medlemsavgift 150 SEK/år

Annonsintäkter, prenumerationer 200 000
Tryckning, redigering mm -180 000 
Netto tidningen 20 000

Midsommar 5 000 -15 000 
Barndag -25 000 
Ängbyloppet -10 000 
Äppelsöndag -5 000 
Julmarknad -5 000 
Jubileumsaktivitet -20 000 
Kulturevenemang och föreläsningar -20 000 
Fotokurs 3 000 -4 000 
Samverkan med andra föreningar -15 000 
Summa evenemang -111 000 

Glögg 5 000 -4 000 
Fornminnesvård -3 000 
Summa projekt -2 000 

Medlemsregister -40 000 
Hemsidan -10 000 
Kalender -30 000 
Medlemsbrev -17 000 
PR material -3 000 
Grannstöd och grannsamverkan -11 000 
Summa medlemsinformation -111 000 

Års- o medlemsmöten -5 000 
Funktionärsuppmuntran -15 000 
Hyra förråd -19 000 
Bankintäkter o -kostnader -2 500 
Summa administration -41 500 

Övriga intäkter / kostnader -5 000 

Totala intäkter / kostnader 388 000 -463 500 

Årets resultat
(överskott om positivt)

-75 500 

NORRA ÄNGBY 
BYGG AB

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

Ängby
Salongen

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

Bergslagsvägen 270 – Islandstorget

Välkommen till Lena!
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Hantverkare
Vill du annonsera i den här spalten  
Ring Johan på 073-983 22 07. 

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

Föreningen har hos några medlemmar pla-
cerat ut en del trädgårds- och andra pry-
lar för uthyrning eller lån. Medlemmar kan 
ringa och boka:

Stege 9 m
Johan Gunnarsson, Franklandsvägen 29, 08-
37 66 44
Kostar 50 kr + 5 kr/dag.

Flaggstångsvinsch
Torgil Leifsson, Jomsborgsvägen 7, 
070-531 13 40, torgil.leifsson@gmail.com 
– 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.

Här är företag som lämnar rabatt till  
medlemmar:

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

Medlemsförmåner

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
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Annonsera
Boka 4 ggr/år för 1000 kr!

En vädjan till prenumeranter
Hans Erik Jonsson, 070-897 02 22, som ser till att ni som flyttat från Norra Ängby ändå kan få 
läsa tidningen har en vädjan:
– Jag vill att ni som prenumererar skickar er e-postadress till mig. Det skulle förenkla admi-
nistrationen. Jag har mailadress: hanserik.j@telia.com

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

Den personliga matbutiken

Besök vår hemsida

www.norra-angby.se
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Genom ditt medlemskap visar du att du vill vara del i en gemenskap som har som ändamål att främja Norra Ängbybornas 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, 070 746 62 40, 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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Årsmöte
Tisdag 26 mars 2019

Tempus, Beckombergavägen 3
För medlemmar i Trädgårdsstadsföreningen

18.30  Fika. Mattias Ludvigsson sjunger.
19.00  Föreningsstämma.
20.00  Nils Ringstedt berättar om sin nya bok
 Vinn en bok om Norra Ängbys gatunamn!

 Mer information om kvällens program  
 och dagordning för stämman på sidan 18.

Program

Fritidsgård i Björkan
Tisdagar, torsdagar och fredagar 16.30-20.00

Familjedag i parkleken Blacken 
Nationaldagen, onsdag 6 Juni 11-16

Årsmöte 
Tisdag 26 mars
Tempus

Second Hand 
Lördag-söndag 30-31 mars kl 11-14
Stefanskolan

ÄngbyStaFesten
Lördag 6 april 2019
Anmäl senast 17 april, Mer information sid 14

Vad får du göra på din tomt ? 
Måndag 8 april kl 18.30- 21.00 
på Tempus. Mer information sid 15 

Valborgsmässoafton 
Tisdag 30 april 
Snorreängen

Fågelskådning för barn
Torsdag 9 maj kl 18-20 
Mer information sid 15 

Gökotta
Söndag 19 maj kl 06.00
Mer information sid 15 

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
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