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Norra Ängbys unika karaktär

I Norra Ängby får man inte renovera hur som helst. Träd
gårdsstadens unika karaktär ska bevaras och för framsidan 
av husen är det stränga regler. Det är lite lättare att få bygga 
om på baksidan men även där finns många begränsningar. 
På en kvällsträff  för föreningens medlemmar på Tempus 
den 8 april beättade juristen Robert Kiestut om de vanligaste 
frågorna som framför allt de som rätt nyligen flyttat in i vår 
trädgårdsstad har. Se artikeln på sidan 25.

De stora byggbolagen har inte haft lika svårt att få bygglov 
för byggnader som inte alls liknar någonting av det vi upp
fattar som Norra Ängbys unika karaktär. De så kalllade 
snabba husen, de två stora höghusen på ängen vid Råck
stavägen, fick slutligt klartecken när Svea Hovrätt avslog 

prövningstillstånd. Trädgårds
stadsföreningen har överklagat 
bygglovet i flera instanser och 
det har också flera av de närbo
ende gjort, framförallt Britt  
Ullestad som bor på Anunds
vägen, nära ängen. Hon är ledsen 
över att de två höghusen som 
snart är färdigbygggda förstört 
den gröna ängen. Hon hoppas 

ändå att det andra snabba husenprojektet kan stoppas: ”Nu 
håller vi tummarna stenhårt att byggnationen av ängen vid 
Bergslagsvägen aldrig någonsin blir av och måtte det inte 
dyka upp fler förslag från Jätten Glufsglufs att snegla på an
dra gröna parkområden i Norra Ängby.” suckar Britt i sina 
minnesord över ängen vid Råckstavägen. 

Närboende till ängen vid  Bergslagsvägen och föreningen 
har överklagat även den byggprocessen och på sidan 24 kan 
ni läsa om våra sex främsta argument mot de snabba husen.

Och nu något mycket trevligare; den årliga midsommar
festen i Björklunds hage som är Trädgårdsstadsföreningens 
mest omfattande och gladaste ideella arrangemang under 
året. Det brukar vara knökfullt runt midsommarstången 
och förhoppningsvis får vi även i år din hjälp att klä mid
sommarstången på förmiddagen. 
Välkommen!

Anna-Karin Ekholm 
Ordförande i Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening

inledaren
NORRA ÄNGBY TIDNING
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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

När planerna för trädgårdsstä
derna i Stockholm, som t ex 
Enskede, Tallkrogen och Norra 

Ängby lades fast under tidigt 1930tal var 
häckar en viktig detalj. Fastighetskontoret 

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

föreskrev 1933 att tomterna i Norra Ängby 
ska ha häck mot gatan och fastighetsäga
ren ansvarar för att sköta den, säger man 
också. 

I dag konstaterar vi att just häckarna 

mot gaturummen i vår trädgårdsstad bi
drar mycket till upplevelsen av harmoni i 
gatubilden. De buskar som vanligtvis ut
gör häckar hos oss är hagtorn, liguster och 
avenbok. Vackra alla tre.

Våra häckar – en del av Norra Ängbys identitet
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Stor risk att blodlönnarna inte klarar såren
Lastbilen var alldeles för hög för lokal-
gatan. Det enorma släpet rev ner en stor 
gren på Beckombergavägen. Och när 
chaufören efter polisförhör fick köra vi-
dare rev släpet ner ytterligare en gren.

Det är troligt att kommunen måste byta 
ut de två skadade blodlönnarna. 

Bedömningen just nu är att båda träden 
kommer att grävas upp nästa år och ersät
tas av nya blodlönnar från en plantskola. 

Kom inte runt rondellen
Det var inte meningen att chauffören 
skulle köra in på Beckombergavägen 
med sitt stora släp vid lunchtid tisdagen 
den 9 april. Släpets bakända var inne på 
Beckom bergavägen/La Rustica. Kanske 
hade chauffören först backat in en bit där 
för att kunna fullfölja en usväng runt 
rondellen och köra tillbaka mot norr? Ena 
hjulparet var uppe över rondellkanten

Det fick släpet att luta och svaja betänk
ligt och hade chauffören försökt tvinga sin 

bil ännu mer åt vänster kunde den välta. 
Chauffören valde då att köra rakt fram 
in på Beckombergavägen och hann inte 
långt innan en jättelik gren på en av blod
lönnarna slets ner över det höga släpet. 
Polisen larmades. När gatan rensats fick 
chauffören köra vidare på Beckombergavä
gen – och slet ner ännu en gren i höjd med 
Björklunds hage. 

Höga böter
Det är ovisst om det blir några följder för 
chauffören. Polisutredningen är inte klar. 
Att förstöra lönnar på Beckombergavägen 
kan medföra bötesbelopp på flera hundra 
tusen. 

Det ska finnas en fri höjd under träd 
på 4,6 meter vid gator och 3,20 meter vid 
gångbanor. Det är oklart hur högt släpet 
var. Beckombergavägen är en lokalgata i 
Norra Ängby som absolut inte är till för så 
här stora och höga lastbilar, anser Trafik
kontoret.

Text och foto: Rolf A Olsson

Risken är stor att trädens sår angrips av svamp 
och röta. Troligen får träden ersättas. 

Chauffören kom bara fyra-fem hus in på Beckombergavägen innan en stor gren slets ner. På släpets ena sida står åkeriets slogan: ”Med känsla för det 
avvikande godset”.
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Vill du lära dig 
fotografera bättre?
I höst arrangerar Norra Ängby Trädgårds-
stadsförening den tredje fotokursen med 
Anna Kagebeck som kursledare. 23 personer 
har gått de två tidigare grundkurserna.  

 I Anna Kagebecks  regi kan man också 
fortbilda sig i bildbearbetning. En sådan 
kurs pågår nu och en ny planeras. 

Efter  kurserna kan deltagarna  kommuni-
cera bilder genom Facebookgruppen ”Foto  
i Norra Ängby” där medlemmarna ger var-
andra feedback på foton. 

– Föreningens medlemmar betalar bara 
300 kr  för grundkursen, säger Elisabet Eng-
dahl Linder som startat upp fotokurserna 
och håller i Norra Ängbys årliga fototävling 
för Ängby kalendern.

Tävla med dina bilder!
Fototävlingen är öppen för alla med-
lemmar som vill få med sin bild i Träd-
gårdsstadsföreningens popuära Norra 
Ängby-kalender. Vi behöver bilder som 
dokumenterar året i Norra Ängby. Första 
pris i fototävlingen är 1000 kr i fotoprylar 
och för alla utvalda pristagare – äran att 
ha sitt foto med i kalendern! 

 Vi efterlyser bilder från alla årsdelar men 
förra året märkte vi att det kom in färre 
vår och sommarbilder så nu är rätta tiden 
att samla ihop det ni  tagit de senaste må
naderna och det ni kommer att fotogra
fera i sommar. 

Bilderna ska vara liggande och ha hög 
upplösning. Det ska framgå att fotot är ta
get i Norra Ängby och vilken årstid det är. 
Välj ut vad du tycker är den bästa bilden 
från varje foto  tillfälle. 

Klartecken från föräldrar 
Det får gärna vara barn med på bilderna 
men kan barnen kännas igen vill vi att 
en förälder ska ha gett klartecken till en 
eventuell publicering i kalendern

Även om din bild inte blir vald till ka
lendern så kan den vid ett senare tillfälle 
passa utmärkt till en artikel i Norra Äng

Norra Ängby 2019
Foto: Mattias Ludvigsson

Trädgårdsstadsföreningens kalender delas ut till alla medlemmar och hänger i många 
Ängbyhem. Vill du ha en bild med i 2020 års kalender?

by Tidning, vår egen medlemstidning. 
Uppge om du inte vill att dina bilder 
ska få publiceras i tidningen vid andra 
tillfällen än i samband med kalender
presentationen. 

Skicka dina bilder senast 30 september 
med epost till: kalender@rao.se 

Denna vecka är ränder temat i Facebook-
gruppen.

  
 

Wretmans Bilservice AB 
 

 Bilreparationer och Service 
   originaldelar till alla märken 

 

       Jämtlandsgatan 139 Vällingby 
(OK Macken i Vällingby) 

                        08-377813                                     
                        

37528@okq8bilverkstad.se 
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Årsmöte med sång och musik
Mattias Ludvigsson sjöng sin nya Ängbysång. Texten kan ni läsa på sidan bredvid. Mattias bor i 
Norra Ängby och tog omslagsbilden till Ängbykalendern.

Nils Ringstedt berättade om gatunamnens histo-
ria och signerade sin nya bok.

Trädgårdsstadsföreningens årsmöte på 
Tempus den 26 mars inramades av sång 
och boksignering. Under välkomstfikat 
sjöng Mattias Ludvigsson bland annat 
sin egen bluesinspirerade Norra Ängby-
sång. (Det finns även en äldre Ängbysång 
som Pelle Sahl har skrivit) 

När stämmans ordinarie paragrafer se
dan klubbats utan några överraskningar 
avsluta des mötet med Nils Ringstedts 
berättelse om Norra Ängbys gatunamns 
historia. Tre exemplar av han nyutkomna 
bok lottades ut bland mötesdeltagarna 
och de som inte hade tur i lottdragningen 

kunde köpa boken till specialpris. Nils 
signerade böckerna. 

Oförändrd årsavgift
Stämman beslutade att behålla medlems
avgiften på 150 kronor för perioden april 
2019 till mars 2020. Nuvarande ordfö
rande AnnaKarin Ekholm valdes (omval) 
till ordförande för två år. Carola Bengts
son och Lotta Hirschberg valdes om till 
styrelseledamöter för två år. Pelle Sahl val
des (nyval) till styrelseledamot för två år, 
Elisabet EngdahlLinder och Stefan Tell 
valdes vid förra stämman för två år. Alex 
Odelius och Bengt Randers valdes (omval) 

till suppleanter för ett år. Ulf Willart 
valdes till en av revisorerna på ett år enligt 
valberedningens förslag. Lennart Bergvall 
nominerades under årsmötet men var då 
ännu inte helt säker, men han blev det sen 
och beslutet kunde i enlighet med årsmö
tets rekommendation fattas i styrelsen att 
utse även honom till revisor. 

Vi behöver ny valberedning
Thomas Fagerholm meddelade att ingen 
ny valberedning har hittas. Han anser 
att valberedningen bör bestå av personer 
yngre än 50 år som har ett kontaktnät i 
Norra Ängby. Årsmötet gav styrelsen i 
uppdrag att tillsammans med Thomas 
att hitta och utse en valberedning för det 
kommande verksamhetsåret.

Kulturmiljögruppen initierade en 
fortsatt diskussion kring planerna för det 
lilla Torpet vid Ängby Slott. Stadsholmen 
söker en ny hyresgäst och kultumiljögrup
pen vill att Trädgårdsstadsföreningen ska 
hyra torpet för sin verksamhet. 

Föreningens styrelse har tidigare avsla
git en motsvarande begäran. Årsmötet be
slutade nu att uppdra åt den nya styrelsen 
att ge möjlighet till de personer eller grup
per som vill bereda frågan vidare att göra 
så och sedan komma med ett nytt förslag 
till styrelsen.

Text och foto: Rolf A Olsson

Trädgårdsstadsföreningens nya styrelse: från vänster, Bengt Randers, Lotta Hirschberg, Pelle Sahl, 
Elisabet Engdahl-Linder, Anna-Karin Ekholm, Stefan Tell, Carola Bengtsson och Alex Odelius.
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Levererar till både slott och koja

Jag vaknade en morgon,
det kändes inget bra.
Jag sa till mina grabbar: ”Vi måste nog dra!”
Ut till spenaten, bort ifrån stan.
Vi hoppade på tuben, den gröna linjen.
Ska vi till Hässelby eller till Brommaplan?
Nej, vi tar nåt annat, nåt som känns som semi-stan.
Vi drar till Norra Ängby, ja ut till Norra Ängby,
Norra Norra Ängby, Norra Norra Ängby.

Vi hoppade av vid Ängbyplan, tog en fika på Gateau.
Vi började att vandra, ja vi började gå.
Passerade fina husen, passerade ett torg.
Och här fanns bara glada människor,
nej här fanns ingen sorg.

Sven Rygart avgick som revisor och avtackades av föreningens 
ordförande Anna-Karin Ekholm.

Ulf Willart valdes till en av revisor-posterna och fungerade också som 
ordförande för årsmötet. Lotta Hirschberg var sekreterare.

Mattias Ludvigssons 
nya Ängbysång Vi gick längs med allén bort till Runstensplan.

Snart har vi gått så långt att vi glömt bort stan.
Vi är i Norra Ängby, ja här i Norra Ängby,
Norra Norra Ängby, Norra Norra Ängby.

Här finns Björklunds hage här finns äppelträd.
Kyrksjön och IP och kanske du med.
Ja här i Norra Ängby, här i Norra Ängby,
Norra Norra Ängby, Norra Norra Ängby.

Så jag sålde min lya, köpte trädgård och så hus.
Började odla mina gurkor, levde liv i sus och dus.
Och om du tänker flytta, du kommer inte ångra.
Så packa dina väskor, och lämna stadens slit.
Här finns allt det där du inte trodde fanns.
Så innan du dör, ge det en chans.
Och flytta till Norra Ängby, ja Norra Norra Ängby,
Ut till Norra Ängby, ja Norra Norra Ängby.
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Tidig gökotta
med morgonpigga
fåglar i fin form
Väderprognosen hade förvarnat 
om att det skulle bli regn denna 
tidiga söndagsmorgon, den 19 
maj, men bara några ynkliga 
droppar kände vi av.

Fåglarna var sannerligen i hög
form under Trädgårdsstadsför
eningens gökotta! Över 20 olika 
arter kunde vi notera, och återigen 
konstatera att varje år lär man sig 
något nytt.

Vi hade en fin vandring runt 
en helt stilla Kyrksjön, och vidare 
genom Åkeshov och Judarn med 
fina samtal om hur man bygger 
och placerar fågelholkar, och 
vilka växter man kan välja för sin 
trädgård för att ge bin och humlor 
något att äta.”

Text och foto: Lotta Hirschberg

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
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Barnens 
spännande
spaning
En vacker men lite småkylig vårkväll med 
spirande grönska, fågelkvitter och löfte 
om en kommande sommar med barfota-
spring, gav de bästa förutsättningar för en 
lyckad fågelspaning den 9 maj i förening-
ens regi. ”Barnens naturvandring” arrang-
erades i Kyrksjölötens fina naturreservat, 
som är en fantastisk fågellokal som vi 
Ängbybor har alldeles inpå knuten.

Till den tidiga kvällens vandring kom inte 
bara föräldrar och barn, utan även far och 
morföräldrar och hitresta besökare ända 
från Bergen i Norge och lite mer närlig
gande Gröndal, som hade fått nys om kväl
lens övning, fågelskådning för barn. 

Duktig guide
Till vår hjälp hade vi en sakkunnig och 
underhållande guide i Eva Johansson, som 
själv bor i Norra Ängby, och hon började 
med att visa bilder på de viktigaste fågelar
terna, som vi hoppades få se under vår 
vandring runt Kyrksjön. 

Ett tjugotal ivriga fågelskådare, varav 
hälften var nyfikna barn, fick en skymt av 
flera olika arter som Eva pekade ut för alla 
intresserade. Flera av barnen fick också 
titta i Evas proffskikare och var väldigt im
ponerande av en så stor kikare med ett eget 
stativ. Tacknämligt nog hade Eva också 
tagit med sig några lånekikare som blev 
flitigt använda.

Spännande
Det var spännande att få se så många olika 
arter som sjöfåglarna gräsand, skäggdop
ping, svarthakedopping och sothöna men 
också koltrast, ringduva och bofink. Sist 
men inte minst fick vi bekanta oss med de 
knölsvanar som häckar i sjön och flankera
des av flera olika måsfåglar.

Fågelskådningen avslutades under glatt 
samspråk och det var nog många som gär
na kommer tillbaka till nästa arrangemang 
i föreningens regi!

Text och foto: Alex Odelius

Foto: Tina Almhjell

– Vilka fina fåglar det finns i sjön, sa Mio, 4 år och storasyster Maia i bakgrunden höll med.

– Titta, små grodor! Nyfikna barn dök ned på 
trärampen och spanade ivrigt ned i vattnet.

Tina (i rosa jacka) hade sina föräldrar May och Torgny från Bergen i Norge på besök och de pekade 
upp i trädkronorna för att hjälpa varandra att få en skymt av bofinken.

Guiden Eva Johanssons mobil kom till flitig 
användning när hon visade fågelbilder.
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Ser du Kyrksjön och Judarn i konsten?
De nya skulpturerna utanför Åkeshovs sim- och Idrottshall är av massiv lackerad stålplåt. De har installeras i det fyrtio meter långa staketet. 

”En av de nya skulpturerna utanför Åkes-
hovsbadet är större och har en profil 
baserad på konturerna av två närliggande 
sjöar”, förklarade konstnären Carl Boutard 
i sin ideskiss inför installationen. 

”Den stora skulpturen är placerad vid en 
trappa som leder upp mot anläggningens 
entré vilket gör att man kan nalkas den 

från olika nivåer och vinklar. Stora hål i 
skulpturen ger möjlighet till utblickar för 
den nyfikne och ökar känslan av att verket 
förändrar sig då man passerar förbi.” 

Carl Boutard framhåller också att 
skulpturerna utgör en kontrast till an
läggningens strikta formspråk. De skapar 
ett landmärke i stadsrummet som är väl 
synligt för tunnelbane och biltrafikanter. 

Åskådaren ges nåt att klura på. ”Det finns 
inget givet svar på vad verken föreställer 
samtidigt som delarna är tydligt igen
kännbara. Färg, form och materialitet för 
kanske tankarna till koraller och mikroor
ganismer som lever i vatten eller modern 
konst och design från nittonhundratalets 
början.”

En kursdag om 
att beskära och sköta
sina fruktträd 
Trädgårdsstadsföreningens 
kulturmiljögrupp planerar för 
en kursdag i en trädgård i sep-
tember. Föreningens medlemmar 
kan få hjälp av kunnig expertis. Vi 
ska få lära oss mer om beskärning av 
fruktträd, identifiera problem och 
hur man kan kan rätta till sådana. 
(Beskärning bör göras i JAS-perio-
den; juli-aug-sept.)
Plats: i en trädgård i Norra Ängby. 
Datum: 14 september! Mer om kur-
sen kommer att finnas i kalendariet 
på hemsidan samt i nr 3 av NÄTs tid-
ning som kommer ut första veckan i 
september.

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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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

Trädgårdsmarknad den 25 augusti
Söndagen den 25 augusti kl 11–16 arrangerar Västerorts Träd-
gårdssällskap trädgårdsmarknad vid Åkeshofs slott. På borg-
gården är det loppis med trädgårdsprylar, lokalt odlad frukt, 
grönsaker, snittblommor och honung, en boklåda med träd-
gårdsböcker, lotteri och tipspromenad för stora och små. Man 
kan också gå med på en historisk vandring. Var med och tävla! 
Odla fram tyngsta squashen, tyngsta pumpan eller längsta gur-
kan, uppmanar arrangörerna.

Prisvärd vegetarisk lunch serveras på slottet. Korv med bröd 
och kaffe och kaka finns att köpa på borggården. Ta med släkt 
och vänner!  Välkomna! 

Nostalgiträff vid IP den 26  augusti
För tredje året ska Ängbys 70-plussare anordna en nostalgiträff 
vid Ängby IP (vid sidan av kanslihuset). De två tidigare sensom-
marträffarna i augusti har varit mycket välbesökta och uppskat-
tade. 

Träffen måndagen den 26 augusti 2019 klockan 13-15 är 
tänkt för alla med någon anknytning till Norra Ängby, för er som 
har gått i skola, arbetat, bott eller bor här. Träffarna är ett fint till-
fälle att möta sina gamla skol-, idrotts-, lekkamrater och grannar. 

– Ta med en egen kaffekorg och något att sitta på, uppmanar 
Björn Jenelius. Vi ska vara utomhus.

Böcker om Ängby, gamla bilder, en pärm med Ängbyberättel-
ser med mera kommer att finnas att se på och till förssäljning.

Förra årets nostalgiträff var mycket välbesökt och uppskattad. Nu 
anordnas en ny träff.
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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 
har överklagat stadsbyggnadsnämndens 
beslut den 28 mars att ge tidsbegränsat 
bygglov för så kallade snabba hus på 
ängen efter Bergslagsvägen. 

Detta är andra gången som föreningen 
överklagar byggplanerna. Våra medlem
mar är djupt oroade framhöll vi i det för
sta överklagandet 2015 och denna oro har 
inte minskat sedan dess. 

Sex argument mot snabba husen!
I föreningens nya överklagan sammanfat
tas denna oro i sex punkter:  

1. Parkeringselände
Bristen på parkeringsplatser i anslutning 
till de nya husen kommer medföra ett par
keringselände på våra lokalgator. Proble
met är välkänt från lokalgatorna närmast 
kvarteret Långskeppet. Att alla de 134 upp 
till trettio år gamla hyresgästerna kommer 
vara billösa under de tio år bygglovet gäller 
är en utopi. Därför kommer de 20 tidsbe
gränsade parkeringsplatserna inte alls att 
räcka.

2. Byggtrafiken
Vi förutsätter att de 134 bostadsmodu
lerna inte transporteras via Hedebyvägen 
eller på den lokala Bergslagsvägen. Varje 
modul är 4 x 10 meter. Dessa vägar på väl
dokumenterad dålig grund tål inga tunga 
byggtransporter. Detta är också skolvägar 
för många barn i området.  Vi kräver att en 
tillfällig infart direkt från Bergslagsvägen 
upprättas för alla byggtransporter.

3. Främmande huskroppar
Vårt huvudargument gäller projektidén 
som sådan med de främmande huskrop
par med sina 134 kategoribostäder som 

vanställer vår stadsdel med status som 
riksintresse för kulturmiljön. Denna oro 
styrks vid åsynen av det pågående bygget 
av första etappen med motsvarande hus på 
ängen vid Råckstavägen.

4. Orimlig kostnadskalkyl
Det är uppenbart att en demontering 
av husen och rivning av grundläggning 
och stödmurar kommer bli mycket mer 
arbetskrävande än beräkningen i demon
teringsplanen från 2016, den demonte
ringsplan som bygglovsansökan för den 
aktuella etappen också hänvisar till. Att i 
bygglovsansökan utgå från kostnadskalky
len för den tidigare ansökan gällande ett 
projekt med färre lägenheter, ouppvärmda 
trapphus och ändrade konstruktions och 
fasadlösningar är orimligt. Det är uppen
bart att uppförandet av husen till första 
ettappen sydväst om kv. Långskeppet har 
tagit längre tid och därför kostat mer än 
kalkylen från 2016. Med de därmed vunna 
erfarenheterna skulle det vara möjligt att 
också revidera kostnadskalkylen från 2016 
för etapp 2. Vi delar inte uppfattningen 
framfört i beslutsunderlaget: ”Det saknas 
vidare anledning att ifrågasätta sökandens 
bedömning att kostnaderna för återställ
ningsarbetena är ekonomiskt rimliga.”

Därför kräver vi att en oberoende kon
sult gör en ny rimlighetsbedömning för 
projektet. Bara den kan ge svar på om det 
är ekonomiskt försvarbar att bygga provi
sorierna, och realistiskt att kostnaden för 
grundläggning, återställande av marken 
samt flyttkostnaden stannar vid 26,7 mil
joner som det står i kalkylen från 2016.

5. Husen blir permanenta?
Man ska också hålla i åtanke att det kom
mer sitta andra ledamöter i stadsbygg
nadsnämnden om femton år. Politiker 
som kanske i större grad månar om kom
munens ekonomi och anser att det är 
bättre att göra en planändring så att husen 
kan stå kvar! Så har skett med provisorier 
under alla år, från nödbostäderna under 
krigstiden (dåtidens snabba hus) till skol
byggnader och styrks av det som går att 
läsa hos jagvillhabostad.nu: ”Snabba hus
modulerna ska gå att flytta minst två gång
er under sin livstid, men målet är förstås 
att det under tiden då de står på en tomt 
ska tas fram en detaljplan som tillåter dem 
att stå kvar permanent på platsen.”

Vilken dold agenda Svenska Bostäder 
laborerar med vet vi inte. Det vi vet är att 
lägenheterna i de s.k. snabba husen inte är 
studentbostäder vilket det ursprungligen 

Snabba husen på ängen efter Bergslagsvägen: Den 28 mars gav Stadsbyggnadsnämnden 
tidsbegränsat bygglov. Trädgårdsstadsföreningen har överklagat.
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Sex argument mot snabba husen!
söktes bygglov till, och att det också om 
tio år kommer finnas brist på anvisnings
lägenheter.

6. ”Social housing”
I sin första ansökan 2015 påstod Svenska 
Bostäder att bostadsproblematiken för 
unga vuxna skulle vara löst efter de fem 
åren som bygglovet söktes till, och husen 
därmed kunde flyttas. Nu, när vi nästan 
är där, kan vi konstatera att problemet 
snarare har blivit värre. Efter trettio år av 
eftersatt bostadsförsörjning ifrågasätter 
vi om det om femton år kommer finnas 
en bostadspolitik som också tillgodoser 
unga och andra bostadssökandes behov av 
en människovärdig integrerad bostad i ett 
normalt flerbostadshus. Alla kan eller vill 
inte köpa en bostadsrätt. 

Politikernas valhänta försök att, utan 
att använda begreppet ”social housing”, 
med olika särlösningar som s.k. snabba 
hus eller stockholmshus blidka de utsatta 
grupperna kommer inte att räcka till för 
att krislagen i PBL kommer vara överflö
digt 2023, när den upphör att gälla.

Av alla dessa anledningar överklagar vi 
bygglovsbeslutet.

Anna-Karin Ekholm, ordförande

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Vår fina gröna äng ...
Så kom då beslutet från Svea 

Hovrätt, som i och för sig var 
väntat men som vi inte ville tro 

på egentligen. Beslutet lyder ”Mark och 
miljööverdomstolen ger inte prövnings
tillstånd. Mark och miljööverdomsto
lens avgörande står därför fast.” och 
längst ner på sidan ”Beslutet får enligt 
5 kap. § lagen (2010:921) om mark och 
miljödomstolar inte överklagas.”

En protestaktion från vår sida (min 
man och jag) som pågått sedan som
maren 2015. Det var då vi första gången 
läste om detta bygglov i tidningen och 
det var då i juni som vi skrev vårt första 
brev till Stadsbyggnadsnämnden om att 
”Rör inte vår gröna äng!”

Flera kilo överklaganden
Det har blivit flera kilo överklaganden 
och protester sedan dess till bl a Mark 
och miljödomstolen, Mark och miljö
överdomstolen, Länsstyrelsen, Svea 
Hovrätt och vi har t o m deltagit i en 
rättegång i Nacka Tingsrätt i november 
2016.

Trots att bygglov inte tidigare fun
nits har de s k snabba husen börjat 
byggas. Hus som från början skulle stå 
i högst 5 år men som politiker m fl nu 

beslutat ska stå i upp till 15 år. Hus på 
upp till 7 våningar som förstör både 
parkmark och Norra Ängbys gedigna 
karaktär. Man blir mörkrädd när såda
na beslut kan tas av människor som är 
blåögda, naiva och bor långt härifrån. 
Idag när man läser att bostadsmarkna
den är mättad.

Jätten Glufsglufs
Nu håller vi tummarna stenhårt att 
byggnationen av ängen vid Bergslags
vägen aldrig någonsin blir av och måtte 
det inte dyka upp fler förslag från Jätten 
Glufsglufs att snegla på andra gröna 
parkområden i Norra Ängby. Man vet 
ju aldrig vad som rör sig i huvudet på 
dessa människor. Vi måste framöver 
vara jättenoga att hjälpas åt så att det 
aldrig sker.

Om 15 år 2034 när jag fyller år i juni, 
då bjussar jag på kaffe och tårta på 
ängen för att fira att husen är flyttade 
och vi fått vår fina äng tillbaka.

Norra Ängby den 26 april 2019

Britt Ullestad

 

Snabba husen vid Råckstavägen. Den 26 april fick projketet slutligt klartecken när Svea 
Hovrätt avslog prövningstillstånd. Britt Ullestad har i fyra år kämpat för att få behålla ängen 
fri från höghus. Ängen är en del av Norra Ängby. 
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Sigge hittar en tjuvgömma
Det var sen torsdag kväll. Jag hade sett 
Kapernaum på bio och skulle ta dagens 
sista tur med min sons labradoodle Sigge. 
Vi har en liten rutt som vi brukar gå, som 
avslutas med en liten tur på Egilsvägen. 

Den här gången ville Sigge gå in på en 
liten stig i buskagen i Egilsvägens mittfåra. 
Där finns en stig som jag aldrig har gått, 
trots mina 26 år i Norra Ängby. Det är 

lite spännande att följa en nosande hund i 
mörkret, i lite skumma buskage. 

Efter en liten stund kom vi till en öpp
ning bland buskarna på en liten höjd. Sig
ge nosade på och nu hade han hittat några 
stora runda föremål, stora byttor. Något 
som definitivt inte borde vara där. 

Jag kände ett krypande obehag i krop
pen, fanns det någon där? Då slog det mig. 
I Grannsamsgruppen hade en kvinna på 

förmiddagen skrivit att hon blivit beslu
ten på sina kopparkärl. Det måste vara 
dessa som Sigge hittat. 

Det fanns ingen möjlighet för mig att 
i mörkret med hund bära ut kopparbyt
torna. Fanns det någon vaken granne? 
Klockan var nu närmare elva på kväl
len och då är ju knappast tid att besöka 
okända grannar. Jag kollade runt lite och 
ringde på en dörr där det fortfarande 
lyste. Men inget svar. Jag prövade i ett hus 
till och nu fick jag napp. Familjen Ekberg 
hängde med ut i buskarna. De tog hand 
om koppakrukorna och låste in dem i 
sin friggebod under natten. Dagen därpå 
kunde en glad ägare återfå sina krukor.

Dumpar tjuvgodset
Norra Ängby verkar vara ett tacksamt 
område för tjuvar. Man rekar vad man 
ska ta. Tar det senare vid lämpligt tillfälle 
och dumpar det i något av de många 
skogspartier som finns – för senare upp
hämtning. 

Sedan jag fått glädjen att ta hand om 
en härlig hund har jag promenerat lite på 
stigarna i skogspartierna – dock inte på 
kvällstid som denna gång. 

Trädgårdsstadsföreningen hade för en 
tid sedan en NOSkväll, där polisen och 
NÄT inbjöd hundägare till en kväll, där 
temat var hundar och på vilket sätt hun
dar kan vara en del i att bekämpa brotts
lighet i närområdet. Så varför inte, ta en 
extrasväng med hunden i skogspartiet 
som ligger nära dig. Man vet aldrig  vad 
man kan hitta ...

Text och foto: Elisabet Engdahl Linder

Igår gick jag genom ett nytt skogsparti 
med Sigge . Där träffade vi på ett litet 

gäng smygrökande småkillar. Några stack 
direkt, men två stod kvar. En fortsatte 
röka. Jag sade till pojken som rökte 

– Du kan bli sjuk om du röker.  
– Näe jag skall bli bodybuilder, då får 

man många tjejer (killen såg ut som 12 

men var förmodligen lite äldre) 
– Vill du ha tjejer, då skall du lära dig 

spela gitarr. Det gillar de flesta tjejer.
– Då skall jag spela gitarr också. 
Så kastar han sin fimp i skogen.
– Om du kastar din fimp kan den här 

gulliga hunden äta upp fimpen. Han är 
valp och äter allt. Det vill du väl inte? 

– Okej då, 
Han tar upp fimpen . 
– Så bra för Sigge att du tar upp fimpen 
 – Jag skall bli gitarrspelare.
Så var mötet i skogen slut och smågrab

barna släntrade iväg.

Elisabet Engdahl-Linder

Sigge träffar smygrökande småkillar 
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Scouterna fick halvera Valborgsbrasan
Mälarscouterna arrangerade Valborg för 
19:e gången i ordningen vid Kyrksjön. I 
år var de tvungna att forsla bort mer än 
hälften av brasan som blivit på tok för stor 
för att elda. Efter att brasan minskats och 
området kring brasan röjts och vattnats i 
flera dagar tog scouterna beslut att tända 
elden.

Firandet avlöpte lugnt och aktiviteterna 
var välbesökta, speciellt kokosbollskata
pulten. Mälarscouterna passar på att tacka 
Västerortskören för skönsång och alla 
funktionärer som hjälpte till.

Länge var det ovisst om scouterna skulle få tända elden på Snorreängen. Foto: Göran Digné

I år sjöng Västerortkören. Ängbylikören som 
brukar sjunga in våren har för få deltagare och 
hoppas att Ängbybor ska känna lust för sång 
och anmäla sig till kören. Foto: Mälarscouterna.
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De brygger sitt eget Norra Ängby-öl
Kompisarna David Wallin, Johan Engdahl och Kaj 
Bäckström, som alla tre är mycket förtjusta i öl, har 
sedan några år tillbaka ett eget mikrobryggeri här i 
Norra Ängby.

Det var Johan som på nätet hade börjat titta runt och läsa om 
hur man skulle kunna brygga sin egen öl. Så 2015, när David var 
hemma och pappaledig, började planerna ta form. Utrustning 
och råvaror köptes på nätet och så satte man igång. Dom ”smög” 
med den första bryggningen för att överraska familjen till julen, 
gömde grejorna på vinden när inte tillverkningen pågick hemma 
i köket. 

De första tio flaskorna
Till julen var så de första tio flaskorna klara. Efter att ha bryggt 
några gånger köptes ett nytt elektriskt bryggverk och det blev lite 
enklare än att använda kastruller. I det nya bryggeriverket fanns 
redan inbyggd termometer som reglerade den så viktiga tempera

turen. Tidigare hade dom fått reglera den manuellt. Alla ingre
dienser som t ex humle och malt köps via nätet också själva flas
korna Det finns även idag ett bra utbud av ekologiska produkter. 

Det är David och Johan som sköter bryggerijobbet. Kaj är s k 
DKL (Den konstnärliga ledaren). Vilket betyder att David och 
Johan sköter bryggeriverksamheten, bestämmer vilket öl som ska 
tillverkas och vad det ska heta. Därefter kontaktas Kaj som med 
sin yrkesskicklighet designar etiketterna till de olika öltyperna. 

Testar och ändrar
Det finns mycket att läsa och lära kring själva tillverkningen var
för David och Johan läser och tar till sig allt vad dom kan. Att tes
ta och ändra i olika recept och skruva till recepten är något som 
pågår hela tiden. Till exempel alla smaker, som beska och humle 
är betydelsefullt och påverkar förstås vilken typ av öl som bryggs. 

– Man kan rodda ner sig hur mycket som helst på just smaken 
säger båda två och det kan ta lång tid innan den sitter så att båda 
blir nöjda.

De sorter som tillverkas idag är och heter NybryggarIPA, Pils

Johan Engdahl och David Wallin har ett mikrobryggeri i Norra Ängby tillsammans med en tredje kompis, Kaj Bäckström, som inte kunde vara med när vi tog bilden vid gamla Fatburen, som gett namn åt en porter.



Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

17N R  2  J U N I  2 0 1 9  N O R R A  Ä N G B Y  T I D N I N G

De brygger sitt eget Norra Ängby-öl
Johan Engdahl och David Wallin har ett mikrobryggeri i Norra Ängby tillsammans med en tredje kompis, Kaj Bäckström, som inte kunde vara med när vi tog bilden vid gamla Fatburen, som gett namn åt en porter.

nerfilmsPilsner, JubileumsBitter, FatburenPorter och West Side 
Pale Ale. IPAn är en Indian pale ale. Namnet kommer från den 
tiden då britterna reste till Indien och behövde en öl på skeppen 
som var hållbar. Humlen och den högre alkoholhalten hade en 
desinficerande egenskap och därmed längre hållbarhet. Pilsnern 
är en klassisk sådan och alltså lite beskare, Bitter, Porter som är 
mörkare och Pale Ale som har mycket humlesmak och är fyllig 
och fruktig. 

Tre av ölen har fått sina namn från just Norra Ängby, Jubi
leumsBittern är döpt efter att kung Gustav VI Adolf och drott
ning Elisabeth II var på besök på Anundsvägen 1956 och att 
drottningen fyllt 90 år, FatburenPortern efter fatburen vid slottet 
och West Side Pale Ale efter jazzklubben som på 50talet låg vid 
Ängbyplan, dåvarande Färjestadsvägen. Samtliga ölsorter har en 
alkoholhalt mellan 4,5 och 6,5. 

Norra Ängby-namn
– Det är roligt att döpa ölsorterna efter namn och händelser i 
Norra Ängby säger båda två. Det ska vi försöka fortsätta med

2017 ställde killarna upp i SM i hembryggning och fick mycket 

goda omdömen om sin FatburenPorter.
Idag är ölbryggningen en hobby och allt som produceras går 

till familjerna. Det bryggs öl ungefär 1 gång/kvartal. Men önske
målet är förstås att kunna utöka verksamheten, att brygga oftare 
och därmed kunna sälja sin öl. Då kommer att krävas ett mycket 
större bryggverk, att starta ett företag och naturligtvis också att 
söka tillstånd från myndigheter, skatteverk och andra för att få 
producera ett livsmedel som öl.

Söker lokal
Det pågår idag förhandlingar om att hyra in verksamheten i en 
lokal redan lämplig för tillverkning, men kontrakt har inte skri
vits ännu. Finns det någon i läsekretsen som har tips om lokal så 
kontakta David Wallin på tfn 073988 33 20 eller mail  
info@norraangbryggeriet.se. Vad som behövs är el, vatten och 
avlopp. Läs mycket mer om bryggeriet på hemsidan norraang
bryggeriet.se

Text: Britt Ullestad

Foto: Rolf A Olsson

2017 ställde Ängbykillarna upp i SM i hembryggning och fick mycket goda 
omdömen om sin FatburenPorter.

Flera av ölen har fått sina namn från händelser och byggnader i Norra 
Ängby.
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Det var trädgården som avgjorde huskö-
pet när Bengt och Margareta Björnberg 
för fem år sedan flyttade till Norra Ängby. 

– Trädgården på Runsavägen hade en 
fin struktur när vi övertog den och många 
fina växter men sedan har jag ju satt min 
prägel på den, säger Margareta.

De hade då lämnat en stor trädgård på 
Ekerö för att  slippa trafikköerna. Mar
gareta är den som planerar för växter och 
Bengt är den som bygger murar, trappor, 
lägger sten. De är ett perfekt team och kan 
ägna trädgården mer arbete nu när barnen 
är utflugna. Trädgårdsbiblioteket är om
fattande. Paret tillbringar hela sommaren 
i Norra Ängby för att arbeta med och 
njuta av sin trädgård, tillsammans med 
humlor, bin och fjärilar.

Varje växt har ett nummer
Hur har Margareta arbetat med sin  träd
gård ?
1. Hon började med att titta runt – skaffa 
sig en överblick av trädgården för att se 
dess potential.

Margareta 
planerar 
trädgården 
i detalj

2. Hon väntade ut första blomsäsongen för 
att se vilka växter som fanns i trädgården.
3. Alla perenner togs upp och rensades helt 
från ogräs., typ kirskål…och återplante
rade. 
4. Därefter börjar planeringen av trädgår
den. Det sker på papper där trädgården 
finns uppritad och där alla perenner, 
buskar och träd finns inritade. Varje växt 
har ett nummer i trädgården, så Margareta 
vet precis vilka växter hon har och vilka 
som eventuellt skall köpas in. Ett besök 
på blomsterhandeln har som syfte att ge 
inspiration eller fylla på med någon växt 
som saknas i paletten.
5. Trädgården som har lerjord förbättras 

med egen kompost och kogödsel efter 
behov.

Färg och form
Margaretas trädgård är färgavstämd. 
Färgerna ska skapa harmoni, i skalan från 
blått till rosa och vitt. Limegult bryter fint 
mot dessa färger. Och som ytterligare ac
cent finns purpurrödväxt. Däremot inga 
växter i färgskalans gula toner, förutom 
enstaka påskliljor tidigt på våren.

Bladens färger och former kontrasterar. 
Runda blad mot ett flikigt eller spetsigt 
blad skapar liv i rabatten. 

Trädgården som ett rum där väggar 
byggs av en hallonhäck  mot en annan 

Margareta har ritat en karta över det 
stora perennlandet med alla växter 
inritade.

 En slingrande stig av ölandssten vindlar fram mellan växterna. Den lilla vita växten som växer mel-
lan stenarna är trampnarv. Här kan man också se rabarber, lammöra, såpnejlika och kärleksört. 
Här finns också en ovanlig stjärnflocka – som är purpurröd , daggkåpan som är limegul, dillpioner, 
alunrot, prästkrage och akleja. 

Margareta Björnberg.
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Tidig försommar. Nu blommar blå lupiner, prästkragar, pioner och daggkåpa. Här finns en gammal trädgårdsmöbel som lyser  vit. Här finns också 
växthuset som främst är till för grönsaker, som växer direkt i jorden.  Säsongen för dem är i augusti. I mitten av rabatten står ett vårdträd.

En skuggig plats vid planket  som lyser upp av 
en flera vita alpklematis. Här finns en tydlig 
accent i form av blå kaukasisk förgätmigej.  
Vita och blå färger lyser i skugga säger Mar-
gareta.  Funkior är tacksamma för skuggiga 
lägen och har vackra blad, liksom spjutbräken 
( ormbunke) 

En häftig installation. På tomten finns en frig-
gebod som gränsar mot hörnan med planket 
och ett träd på motsatt sida. Genom att sätta 
upp en spegel på Friggeboden, speglar sig 
trädet på ” skuggsidan” så att det ser ut som 
den ena trädet är en förlängning av det andra 
trädet.

granne en syrenhäck. Rosor och klematis 
bygger in trädgården, liksom en vidlyftig 
snowflake. Här finns flera sittplatser för 
att njuta ute i trädgården.

Njuter i sin trädgård
I huset på Runsavägen har Margareta och 
Bengt en inbyggd terrass. Där kan de sitta 
och njuta av sin trädgård oavsett väder. 
Margareta har valt att ta några månader 
ledigt från sitt arbete som konsult för på 
heltid kunna njuta av trägården. Det gör 
också alla bin, fjärilar och fåglar som träd
gården lockar till sig.

Text: Elisabet Engdahl-Linder

Foto: Margareta Björnberg
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Elin Bisander bodde sina första 20 år  på 
Håga vägen.

– Jag älskar Norra Ängby, blandningen 
av alla trähus i olika färger, Björklunds 
hage, det mysiga torget och allt annat 
som är så fint. 

Men Elins minnen från Norra Ängby är 
inte bara ljusa. 

Den 1 mars släpptes hennes bok ”Ingen 
vill vara med Elin”.  Det är en bok för 
barn mellan sex och tio år med illustratio
ner av Karin Severed Gerlach som inspire
rats av miljöerna i Norra Ängby. 

Mobbning och utanförskap
Boken handlar om sexåriga Elin som är 
mobbad utfryst i sin förskoleklass. Det 
är en självbiografisk historia men en del 
namn och händelser är lite förändrade.

– Jag har inte skrivit boken för att jag 

Elin har skrivit en barnbok 
som utspelar sig i Norra Ängby

vill peka ut någon och hämnas. Jag har 
skrivit den för att jag hoppas att min be
rättelse ska hjälpa andra barn. 

Elin Bisander är 39 år och bor numera 

med man och tre barn på Ekerö. Hon har 
utbildat sig till journalist och är chefre
daktör för Täby Danderyd Magasin och 
Lidingö Magasin. 

– Mina föräldrar bor kvar på Hågavä
gen. Vi är ofta där och barnen tycker om 
att leka i Björklunds hage. 

Hoppas på bra samtal  
Elin har redan fått reaktioner på sin berät
telse om mobbningen. Många från olika 
områden har berättat att de har liknande 
erfarenheter och att det har känts bra att 
läsa boken, att man inte behöver känna 
sig sig så ensam med sina jobbiga minnen. 
Andra berättar att boken har lett till bra 
samtal med barnen.

– Det är sådana samtal jag hoppas på 
och då menar jag inte bara med barn som 
känt sig mobbade utan med alla barn, 
även med dem som mobbar. Jag tror att 

Karin Severed Gerlach illustrationer är inspirerade av miljöerna i Norra 
Ängby. 

Elin Bisander växte upp på Hågavägen i Norra Ängby i en miljö hon älskar 
men när hon började i skolan blev det svårt. Foto: Privat.

Boken om sexårsklassen i Norra Ängby riktar sig 
till barn mellan sex och tio år.
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I bokens slut säger Elin ifrån. Den 
scenen utspelar sig i skolans matsal. Alla 
tycker att hon är modig och Elin växer 
både i sina egna och andras ögon. Det blir 
ett bra slut i berättelsen och det är så Elin 
hoppas att barn ska våga göra men det är 
en av de saker som är lite ändrade från 
verkligheten.

 – Jag  vågade inte säga ifrån och kräva 
den respekt jag var värd. 

Skadar självkänslan
Elin hade kamrater på gatan att leka med 
och hon älskade att gå runt med grann
skapets hundar. Speciellt en stor hund 
som hette Rufus. Hon var med i scouterna 
en period och testade en del olika idrotter. 

– Jag hade en jättebra barndom om 
man ser till hemmet och familjen men att 
bli utsatt för mobbning skadar självkäns
lan. Under en period som tonåring var jag 

mobbarna i grunden också är osäkra och 
olyckliga, annars skulle de inte bete sig så 
mot skolkamrater. 

Föreläsa i skolor
Elin planerar att föreläsa i skolor, i före
ningar och i andra sammanhang där hen
nes erfarenheter av mobbning kan ge tips 
till föräldrar, lärare, tränare och barn.

– Till barnen vill jag säga att de ska 
våga berätta. Det är tyvärr vanligt att man 
som barn skäms. Man säger inget hemma 
och försöker muta klasskamrater för att få 
vara med.  Som förälder är det viktigt att 
försöka höra och se om något inte verkar 
stämma. Det är inte alltid så lätt när bar
net döljer verkligheten.

Elin hoppas att hennes bok och berät
telse ska få barn att våga berätta, få dem 
att förstå att det är inte deras fel att de blir 
mobbade.

också den utåtagerande och tuffa tjejen 
för att dölja min osäkerhet.  

Mobbning i sociala medier
Det Elin berättar om i boken utspelades 
i mitten av 1980talet, för mer än 30 år 
sedan.  Är det lika vanligt med mobbning 
i dag? 

– Jag  tror att många lärare är uppmärk
samma på problemet men tyvärr har nog 
inte mobbningen i skolorna minskat. I 
dag finns det även en ny allvarlig typ av 
mobbning, den som sker i sociala medier 
på nätet.

Rolf A Olsson

Boken ges ut av förlaget Visto, och finns bl.a. på 
Adlibris, Bokus och Akademibokhandeln men 
kan också köpas direkt av författaren (www.
elinbisander.se/bok). 

Elin Bisander hoppas att hennes berättelse om mobbning och utfrysning i skolan ska hjälpa andra barn att våga berätta och få hjälp. I dag är Elin jour-
nalist och har tre egna barn. Foto: Cathrin Larsson
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Vi flyttade till Norra Ängby när jag var tio 
och ungefär då vaknade idrottsintresset. 
Traktens grabbar i någorlunda lika ålder 
samlades på ängen mittemot skolan, de 
två som ansågs bäst utsågs till lagledare 
och fick välja lagkamrater i tur och ord-
ning. 

Alla fick vara med (om vi inte var för 
många) men det fanns en tydlig rangord
ning och de som ansågs inte kunna bidra 
nämnvärt blev valda sist. Ibland kunde 
den ena lagledaren, om han var nöjd med 
sitt lag, avstå från att välja fler spelare och 
istället säga: Du får basset, vilket innebar 
att den andra lagledaren fick resten av 
spelarna. Sen spelade vi tills bollens ägare 
måste gå hem.

Klubblokalen vid Ängby Torg
Ett par år senare, 1968, började jag spela 
fotboll i Ängby IFs Cpojklag. På den 
tiden var S:t Erikscupen indelad i A, B 
och C, där varje bokstav omfattade två 
årgångar. Vi som var födda 1956 (Borg, 
Stenmark och dom, ni vet) var äldst bland 
Cpojkarna, vilket gjorde att vi fick låna 
in spelare som var ett år yngre. Det var tur 
för oss, för vi hade svårt att få ihop till
räckligt med spelare ur våra två parallell

Vi samlades på ängen vid skolan och 
spelade tills bollens ägare måste gå hem

Idrott har alltid varit viktigt för barn och 
ungdomar som växer upp  i Norra Ängby. 
Förr fanns en mängd olika sportgrenar, 
numera är det mest fotboll på Ängby IP. 

Alla unga har inte fastnat i sina dataspel och mo
biler. Under årets snöfria månader kan man se ka
ravaner av fotbollsklädda flickor och pojkar på väg 
mot Ängby IP, ibland med en träningsklädd pappa 
eller mamma på cykeln bredvid. 

Vi har genom åren berättat i många artiklar om 
idrotten i Norra Ängby, oftast på IP som invigdes 
i september 1947. I det här numret  berättar Pelle 
Sahl om sina idrottsminnen från slutet av 1960 
och 70talet.

klasser i Norra Ängby Skola. Förmodligen 
fanns det de som ville, men på den tiden 
räckte det inte att vilja, man skulle ”platsa” 
också. 

Clason, en kille som var kanske fem 
år äldre än vi, var en sorts lagledare. Han 

anmälde oss till serien, ordnade tröjor 
och samlade oss ibland i klubblokalen vid 
Ängby Torg, ett utrymme som tidigare va
rit en av Konsums butiker. Nu var det fullt 
av bollar, koner och fotbollskläder, både 
tvättade och otvättade. Träning, lagut

Efter de första årens spontana spel med kompisar på olika ängar i Norra Ängby började Pelle Sahl i 
Ängby IFs pojklag. Bilden är från 1974 och Pelle är den långhårige spelaren tvåa från vänster, bred-
vid målvakten. Nästan alla grabbar hade långt fint hår på den tiden. Beatles hade banat väg för ett 
nytt mode.
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tagning, uppvärmning och sånt tror jag vi 
fick sköta själva.  

Sandplanen på Ängby IP
Matcherna gick ofta på Ängby IPs halva 
sandplan, numera konstgräs, men ibland 
fick vi cykla till Åkeshov, Nockeby, Black
eberg eller Råcksta. Den lilla fotboll s
planen bredvid IP var på den tiden en 
hockey  rink. Mer om den senare.

Resultaten redovisades i Expressen, 
ibland t.o.m. med bilder. Hemma hade 
vi DN men aldrig Expressen (möjligen 
på helgdagar, när DN inte kom ut) så om 
man kom över en Expressen någon gång 
kollade man alltid efter resultaten.  

Ibland fick jag och ett par andra 56or 
spela med killarna i åldersgrupp B, vilket 
förstås var hedrande. Då var det 11man
nalag, större plan, större motståndare och 
dessutom offsideregel. Det innebar också 
att vissa bortamatcher var längre bort. 
Vällingby, Hässelby och Jakobsberg. Hur 
vi kom dit minns jag inte, men jag tvivlar 
på att vi cyklade ända till Jakan, så det var 
väl någon förälder som körde.

Värvad av BP
När det var färdigspelat hösten 1969 blev 
jag tillfrågad om jag  spela en provmatch 
med Brommapojkarna. Det ville jag 
förstås och i matchen lyckades jag göra 
ett mål och blev därefter erbjuden att ”gå 
över” till BP. Mina nya lagkamrater i BP 
var hopvärvade från Vällingby, Ekerö, 
Solna, Spånga och så var vi ett par från 
Ängby IF. 

Om organisationen varit lite bristfällig 
i Ängby IF blev det nu helt annorlunda. 
En vuxen karl som lagledare och en an
nan som tränare och ingen var någons 
förälder. Två träningspass i veckan redan 
från januari. Lyckligt nog på Ängby IP, ett 
stenkast hemifrån. Klubben höll med trä
ningskläder, skötte tvätt av matchkläder 
och vi blev skjutsade vart vi än skulle. Det 
var nog lika bra, för nu var bortamatcher
na i Bollstanäs, Hagsätra och Lidingö. 
Vi spelade cuper i Tyresö, Eskilstuna och 
Halmstad och vann i stort sett varenda 
match. 

Min egen insats var dock inte tillräck
ligt bra, så på hösten fick jag inte spela 
så mycket och när det drog ihop sig till 
slutspelsmatcher mot Hammarby, Djur
gården och AIK fick jag mest sitta på bän

ken, om ens det. I finalen mot AIK var jag 
inte ens ombytt. Men på vinden har jag en 
guldmedalj från S:t Erikscupen 1970. 

Efter ytterligare ett år som bänknötare i 
BP gick jag tillbaka till Ängby IFs Junior
lag, Blag och Alag där jag fick spela med 
sådana legendarer som Krabban, Sillen 
och Bärsa. 

Hockey på IP
På vintrarna spolades stora sandplanen på 
IP och eftersom jag bodde i närheten var 
jag där i stort sett varenda dag mellan sko
lan och middagen, och ibland efter mid
dagen också. Skridskor och hockeyklubba 
var det som behövdes och dessutom krävde 
våra mammor att vi hade hjälm. Sen de
lade vi och spelade tvåmål tills vaktmästa
ren släckte ljuset. Reglerna var inte många 

men ”inga höga” var självklart eftersom vi 
inte hade några skydd utöver hjälmen. 

Ett år anmälde vi ett lag till S:t Erikscu
pen och då blev det nåt helt annat. Då var 
det höga puckar, slagskott och tacklingar 
mot det hårda planket, vilket krävde sus
pensoar och en massa andra skydd. Man 
fick låna och önska sig i julklapp men det 
var ännu svårare än i fotboll att få ihop 
folk till matcherna. Jag tror att det till stor 
del berodde på den omfattande utrust
ningen, men också på att det är så mycket 
tuffare än fotboll. Ibland lånade vi in ett 
par äldre, men småväxta, killar som kunde 
passera för 56or och de var så duktiga att 
vi vann flera matcher och gick till slutspel. 
Då kunde våra stjärnor inte vara med så vi 
fick förstås rejält med stryk.  

Pelle Sahl

På vintrarna spolades stora sandplanen på IP.  ”Vi spelade två-mål tills vakt-
mästaren släckte ljuset. Reglerna var inte många men ’inga höga’ var självklart efter-
som vi inte hade några skydd utöver hjälmen”, berättar Pelle Sahl. Spelarna på bilden 
ovan har inte ens hjälm. Det är en bild från 1950-talet som finns i Hans Aldstams berät-
telse på Trädgårdsstadsföreningens hemsida (www.norra-angby.se under rubrikerna 
Trädgårdsstaden / Pionjärer). Britt Ullestad i redaktionsgruppen berättar att killarna på 
bilden är födda 1943. ”Jag känner igen min bror Björn Bergqvist i främre raden längst till 
höger. Hasse Aldstam är i främre raden längst till vänster.”

Lästips
På Ängby IFs hemsida (http://www.angbyif.se) finns historien om föreningen som bil-
dades redan 1932 och idrottsgrenar som har utövats i Norra Ängby genom åren. Dess-
utom finns många berättelser om både idrott och annat i 70-plusgruppens samlade 
minnen. Se mer på sidan 11 om 70-plusgruppens årliga nostalgiträff vid klubbstugan 
den 26 augusti.
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Barnen tycker 
det är kul att 
klä midsommar-
stången!

Hjälp till att klä midsommarstången! På midsommarafton förra året upphörde regnet  just när vi tillsammans, både barn och vuxna, började förbereda 
eftermiddagens soliga fest.

På midsommarafton blir det som 
vanligt full fart i Björklunds hage.  
Ett bra sätt att inleda midsommar-
aftonen är att hjälpa till och klä mid-
sommarstången. Många barn tycker 
att just detta är midsommarens 
roligaste stund, när vi fixar festen 
tillsammans. 

Trädgårdsstadsföreningens midsommar
firande lockar alltid massor av besökare 
både från Ängby och andra orter. Alla vet 
kanske inte att det det är Norra Ängby 

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

Datum för Ängbyloppet
Årets Ängbylopp för de unga arrang-
eras lördag 7 september i samband 
med Parklekens dag i Björklunds hage.                                                                         
Tävlingen är öppen för barn från fyra 
år. OBS! Sista anmälningsdag är ons-
dag 4 september. Anmälan görs till 
carola.my@hotmail.com. 070-733 58 42. 
Anmälningsavgift 60 kr.
Nummerlappar hämtas ut torsdag 
5 september i Björklunds hage  kl 15-18

Trädgårdsstadsförening som med ideella 
insater ser till att det varje år blir så fest
ligt. Det är inte kommunen. Just därför 
välkomnar vi alla som kan bidra till fest
ligheterna. Detta är en förutsättning för 
att vi ska kunna fortsätta med denna upp
skattade tradition. 
Att plocka blommor och binda kransar är 
heller inte betungande. Det ger bara en fin 
start på dagen.

Ta gärna med blommor
Klockan 10 samlas alla som vill hjälpa 
till med förberedelserna. Ta gärna med 
blommor från egna trädgården som kan 
användas till stången. Har man inte egna 
blommor så finns det att plocka i parken.

Klockan 14.00 reser vi stången tillsam
mans med Bromma folkdansgille. Sedan 
blir det dans kring stången för vuxna och 

barn och uppvisning av folkdansarna. 
Många tar med filt och picknickkorg, 

andra besöker caféet som håller öppet 
med hembakade jordgubbstårtor.
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NORRA ÄNGBY 
BYGG AB

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

Ängby
Salongen

Boka klipptid:
0837 03 32 eller 070 982 96 87

Bergslagsvägen 270 – Islandstorget

Välkommen till Lena!

Får man skaffa pool på tomten? Hur stor 
veranda får man bygga? Attefallshus, 
solpaneler, fälla träd, ställa segelbåten på 
tomten – det var många frågor som be-
lystes av Robert Kiestut, jurist med lång 
erfarenhet från fastighetsbranschen. 

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 
hade bjudit in Robert Kiestut till en träff 
för medlemmar på Tempus den 8 april. 
Han gav oss vägledning i de vanligaste frå
gorna som framför allt de som rätt nyligen 
flyttat in i vår trädgårdsstad har. 

Han redogjorde för vad som styr bygg
processerna, hur riksintresseområden 
hanteras på olika nivåer och vad reglerna 
för riksintresseområden innebär. 

Presentationen från mötet med Robert Kiestut 
med fler detaljer kring reglerna finns på NÄTs 
hemsida. 

Så när krävs bygglov? All om och till
byggnad av huset, flytta fönster, solcells
paneler, Attefallshus, mur högre än 0.5 
meter, avvikande färgsättning, plank ge
nerellt och staket högre än 1.5 meter.

Det främsta rådet
Därtill finns också regler för markanvänd
ning, och då får man inte schakta bort 
eller avsevärt höja marken utan s.k. mark
lov. Man får inte fälla träd t ex. Det finns 
såklart mängder av tankar och önskemål 
från en husägare att förändra något i huset 
eller på tomten, och det främsta rådet är 
att kontakta stadsbyggnadskontoret och 
fråga! 

Robert Kiestut hade också mycket att 
säga kring konflikter som uppstår mellan 
grannar. Det främsta skälet till konflikt är 
att det saknats dialog mellan berörda, så 

Vem bestämmer över din tomt? 

en slutsats är att det är en bra investering 
att skapa  förtroende mellan grannar ge
nom dialog. 

Vi planerar att upprepa det här mötet 

med Robert Kiestut, om inte redan i höst 
så till våren. Håll utkik i  kalendariet på 
hemsidan! 

Text och foto: Lotta Hirschberg

Robert Kiestut gav oss vägledning i de vanligaste frågorna som framför allt de som rätt nyligen flyt-
tat in i vår trädgårdsstad har. 
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Nej inte en ploggare, för då joggar man 
och plockar skräp samtidigt. Jag går

Om du inte redan visste det, så är det 
verkligen inne att plocka skräp. Jag pra-
tade med min väninna som arbetar för 
ambassaden i Sarajevo. Just i dag, när jag 
skriver detta, ägnar de sig åt plocking i 
Sarajevo.

Vad är en plocker? Det är en person, inte 
helt olik filmpersonen Ove, som inte kan 
se skräp liggande. Men den ilska man 
känner över skräpet, omvandlas till hand
ling. En plastpåse, in med pappret, fim
pen, ölburken, pizzakartongen. Och så 
ner med allt i soptunnan. Den allmänna 
eller den egna beroende på var.

Jag gillade verkligen förra årets städ
dag i Norra Ängby då vi var närmare 
80 personer som städade tillsammans. I 
buskaget mellan Karsviks hage och Hil
debrandsvägen hittade jag en hel sopsäck 
med rester efter flera kalas. Vid årets städ
dag, den 1 maj 2019, kunde jag inte vara 
med så jag städade några dagar tidigare i 
sällskap med valpen Sigge. Till hans egen
heter hör att han äter både plast och bajs.

Vad är det för fel på rökare?
Jag börjar med Kyrksjön. Vid infarten har 
någon kastat omslaget till en sexpack öl. 
Den lägger vi till samlingen. Strax där
efter ligger flera stora bajskorvar. Jag har 
med mig extra påsar, men förundras verk
ligen över att någon hundägare kan tycka 

Jag är 
en plocker!

att det är okej att lämna bajs efter sig … 
På vägen inne i området hittar vi fim

par, plasthattar, papper. Så kommer vi 
till första bryggan. Precis ute på bryggans 
ytterkant ligger två fimpar. Jag har alltid 

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

Nytt, verkstad, tillbehör. 
Även barnvagnar. En del motor

Webbshop: www.nordssportmotor.se

Runstensplan Tel 08-37 62 00

undrat över vad det är för fel på rökare. 
För något fel måste det vara när man kan 
kasta fimpar i ett av Stockholms vackraste 
fågelområde där det dagligen passerar små 
barn. Fimparna åker ner i påsen. 

Upphittade saker i träden
Jag går ner vid sidan av bryggan. Där finns 
plastpåsar och tomma plastflaskor. Under 
bryggan ligger en hel kartong med kabel. 
Jag får hjälp att plocka fram den. Man kan 
fundera på varför någon lagt kablar under 
bryggan vid Kyrksjön?  

Sigge och jag vandrar vidare på vår 
städturné. Vi hittar mer papper. Vid sidan 
av spången hänger det upphittade saker i 
träden. En del har hängt där länge, så vi 
kliver ut i träsket, Sigge och jag. Ner med 
alla gamla vantar och mössor i plastpåsen. 
Till höger om spången ligger en använd 
hoptorkad målarpensel som någon har 
bundit fast i pinne med ett snöre. Ner 
med den i påsen. 

Inspirerat en ny person
När vi gått runt sjön har Sigge och jag 
fått ihop en hel påse med skräp. Vi möter 
en kvinna på vägen som blir intresserad, 
även hon har länge störts av allt skräp runt 
sjön. Hon blir genast intresserad. Där har 
vi en ny plocker. Dagens plocking är slut 
och jag känner mig nöjd. Skräpet är borta, 
åtminstone tillfälligt, och vi har inspirerat 
en ny person till plocking.

Plocker: Elisabet Engdahl-Linder
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Städdagen 1 maj 2019. Tack till alla som gick ut i regnet för att städa undan de mest märkliga saker som samlats lite överallt i Norra Ängby. Den 

allmänna uppfattningen var nog ändå att området kändes mindre skräpigt än förra året. En rejäl städning per år plus alla punktinsatser frivilliga gör 

här och var hjälper.

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

Erbjudande: Kostnadsfri konsultation inför implantatbehandling

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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 Kring Karsviks hage ligger kvarter som uppkal-
lats efter olika föremål tillverkade av flinta. Det är 
kvarteren Flintyxan och Flintkniven längs Tegneby-
vägen och Flintmejseln mellan Jordanesvägen och 
Tacitusvägen. Flintdolken ligger på norra sidan av 
Tacitusvägen och Flintskrapan mellan Karsviks hage 
och Hildebrandsvägen. Dessutom finns Birkamyntet 
i hörnet av Vultejusvägen och Tegnebyvägen.

 
Karsviks hage hyser Norra Ängbys intressantaste 
fornminnen som jag beskrivit i andra artiklar. För 
att bara nämna platåhuset (se bild) är det ett av 
Stockholms märkligaste hus – en stormannahall har 
legat på platån. I platån påträffades vid grävningar 
2008 – 2009 en förkolnad rest av en trästolpe. Den 
daterades med 14Cmetoden med 95,4 % sannolik
het till mellan år 660 och 820 e. Kr. Hallen är alltså 
vikingatida. Fynd fanns även av bland annat brynen, 
keramik, en grön glaspärla från vikingatiden och bitar 
av järnslagg, en kniv, spikar och lerklining. Dessutom 
påträffades föremål från medeltid och nyare tid.

Det tar tid att lära sig tekniken
 Under stenåldern var flinta det viktigaste råmateria
let för att tillverka redskap och vapen. Flinta är ett 
hårt material. Det är också lätt att slå av spån från 
ett flintblock i syfte att tillverka till exempel en pil
spets. Genom att spalta av ett flintblock tillverkades 
också redskap som yxor, knivar, mejslar och skrapor 
men också dolkar. Kanterna blir skarpa. Med en 
knacksten slås flintblocket till önskat redskap. För 
att sedan få det vackert och med skarp egg användes 
tryckteknik. Med en tryckstock avspjälkades sedan 
spån – större eller mindre – till dess en lämplig form 
framträdde. Flinttekniken var fulländad i slutet av 
stenåldern vilket framgår av bevarade, vackert till
huggna flintföremål. Idag finns det många skickliga 

Kvartersnamn i Norra Ängby 
– området kring Karsviks hage

Alla kvartersnamn i Norra Ängby är intressanta och vart och ett har sin namnhistoria. 
I artiklar i Norra Ängby tidning skall jag berätta om de olika kvarterens namn och  
erinra om fornminnen i närheten

Text och foto: Nils Ringstedt

flintsmeder som kan tillverka föremål av flinta. Det 
tar tid att lära sig tekniken.

Flintyxan kunde vara i olika utformning till exem
pel bredeggad, med tunn nacke eller med tjock nacke. 
Den bredeggade flintyxan är kort, cirka 10 cm lång 
och med rektangulär nacke och tunt blad. Eggen är 
bred och lätt svängd. Yxorna kan vara slipade men 
även oslipade finns. Denna typ av yxa hör till den 
senare stenåldern. Den tunnackiga yxan är vanligen 
i flinta men finns även kopierad i sten. Denna typ av 
flinta hör till den tidiga stenåldern men även meller
sta stenåldern. Den kultur som främst använde yxan 
kallas trattbägarkultur. Under samma kultur och tid 
men också under sen stenålder fanns den tjocknacki
ga yxan. Den hörde även till den så kallade gropkera
miska kulturen. I förhållande till längd och bredd är 
den tjockare än den tunnackiga yxan. Exemplar som 
påträffats skaftade i Danmark visar att nackytan lig
ger jämnt med skaftet, surrad mellan två utstickande 
tappar. Det anses att denna typ av yxa var effektivare 
än den tunnackiga. Det fanns också tunnbladiga yxor 
under hela stenåldern. Yxan är mindre än de nämnda 
arbetsyxorna och användes till finare snickeriarbeten.

Till människans tidigaste redskap hör naturligtvis 
kniven. Flintkniven kunde tillverkas av flintavslag/
spån med en vass eggsida. Flintmejslar var smala 
verktyg med en kort egg. Troligen användes de för att 
urholka eller klyva trä med. Sådana mejslar kan också 
vara håleggade. De är ganska vanliga fynd.

Höjdpunkten i flathuggningskonsten.
Flintdolkar var vanliga under den yngre stenåldern. 
De kan vara parallellhuggna/ flathuggna och ha lan
cett eller fiskstjärtform. När en så kallad tryckstock 
används för att spjälka tunna spån i flintan, kallas 
det flathuggning. Parallella spår bildas vilket ger ett 

Kvarteren har 
uppkallats 
efter olika 
föremål  
tillverkade 
av flinta
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vackert mönster. Tillverkning av dolkar innebar höjd
punkten i flathuggningskonsten.

Flintskrapan är ett kanttillhugget redskap. Det 
hade mångsidig användning. Skrapor användes för att 
bearbeta trä, ben och skinn. Utländska fynd har visat 
att skrapor kunde ha ett handtag av bark eller trä. I 
detta har skrapan fästs med kåda och/eller bast och 
senor.

Birkamyntet tillverkades inte på Björkö
Slutligen har vi namnet Birkamyntet. Namnet kan 
leda till missuppfattningen att det tillverkades mynt 
på Björkö, där den vikingatida handelsstaden Birka 
fanns. Så var inte alls fallet. Det är fråga om mynt 
som tillverkades i Danmark under vikingatiden och 
då sannolikt i Hedeby (nu i trakten av tyska Schles
wig). Hedeby var under vikingatiden en stor han
delsstad. Spår av den finns kvar i form av en mäktig 
halvkretsvall. Myntningen i Hedeby var den första 
som ägde rum i Norden. Det dröjde ända till slutet 
av 900talet innan konsten att prägla mynt spreds till 
andra delar av Skandinavien.

 Endast några hundra mynt har påträffats av de 
äldsta skandinaviska mynten. På Birka hittades 1874 
vid utgrävningar av gravar 30 exemplar. De var alla 
utom ett mynt använda som smycken! Genom att 

så många påträffades på Birka drogs den felaktiga 
slutsatsen att de tillverkats på Birka. Hedebymynten 
är från tidigt 800tal. På en del mynt kan utläsas 
orden CAROLUS eller DORESTAT. Namnen 
kommer från Karl den stores myntning av så kallade 
Dorestadsmynt före år 790. Dorestad var en mycket 
känd frisisk handelsstad. Den omgavs av en jordvall. 
En borg byggdes 689 av frankerna. Staden utsattes 
för norska och danska härtåg. I Rimberts Vita Ans
garii uppmanar den fromma kvinnan Frideborg i Bir
ka sin dotter Katla att sälja allt när modern var död 
och bege sig till Dorestad. Där fanns präster, kyrkor 
och en mängd behövande. Dorestad gick under i 
slutet av 800talet. Det kan ha berott på vikingars 
härjningar eller på grund av en stormflod.

Källor:
Sten- och bronsålderns ABC. Statens historiska mu-
seum 1991.

Vikingatidens ABC. Statens historiska museum 1981.

Ringstedt, N. (med bidrag av Windelhed, B.), Brommas 
skyltade kulturminnen – en kulturhistorisk vägvisare. 
Bromma Hembygdsförenings skrift nr. 4, 2013.

Birkamyntet
tillverkades 
sannolikt 
i Hedeby i 
Danmark 
under 
vikingatiden

Karsviks hage hyser Norra Ängbys intressantaste fornminnen och de flesta kvarteren runtom har fått namn efter föremål av flinta.
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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!

Besök vår hemsida

www.norra-angby.se

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

Den personliga matbutiken
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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

Pelle Sahl, kassör, 070 694 81 18, pellesahl@gmail.com

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

Stefan Tell, ansvar för Facebook, 070 888 94 07, stefan@stefantell.se

Suppleanter

Alex Odelius, 070 919 92 43, alex@odelius.se

Bengt Randers, ansvar för hemsidan. 070-344 53 85, bengt.randers@gmail.com

Rolf A Olsson, djungerad till styrelsen, tidningens producent och redaktör, 070 564 93 93, rolf@rao.se

Revisorer: Ulf Willart, 076 526 4009, ulf.willart@telia.se 
 Lennart Bergvall, 070 318 91 69, lennart.bergvall@gmail.com 

Valberedning:  Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att hitta valberedning.

Sven Rygart, ansvar för medlemsregistret, 08-87 09 70, sven@rygart.se

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 
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Program

Låt Brommasonen 
hjälpa dig till en riktigt 
trygg bostadsaffär
Född och uppvuxen i Norra Ängby är jag väl bekant med 
området. Jag vet hur vikigt det är med trygghet och att 
få bra betalt när man säljer sin bostad. 
Därför bjuder jag nu på vår säljaransvarsförsäkring 
(dolda-fel-försäkring) värd 7 795 kr när jag får förtro-
endet att sälja ditt hus. 
Ska du inte sälja, men är nyfiken på ditt hus värde? 
Bjud hem mig på ett försutsättningslöst möte, 
så bjuder jag på bio! 
//Christopher, 
0701-62 71 76,  
christopher.maurie@lansfast.se

lansfast.se/bromma

Familjefest i parkleken Blacken 
Nationaldagen, torsdag 6 Juni 11-15
Trollkarl, uppträdande för barn, lotteri, försäljning av 
plantor, fröer, loppis. Kaffe, korv m.m.

Trädgårdsmarknad
Söndagen den 25 augusti klockan 11-16
Västerorts Trädgårdssällskap trädgårdsmarknad vid 
Åkeshofs slott. Se sid 11. 

Nostalgiträff
Måndagen den 26 augusti klockan 13–15
Träffa gamla Ängbyvänner. Ängby IP. Se sid 11. 

Ängbyloppet 
Lördag 7 september i Björklunds hage. 
Anmäl senast 4 september. Se sid 24.

Fritidsgård i Björkan
Tisdagar och torsdagar 16.30-20.00 
Fredagar 16.30-22.00.

Mer information om arrangemangen

www.norra-angby.se

Midsommar i Björklunds hage 
Midsommarafton 21 juni kl 11-16
• Klockan 10.00. Ta med blommor, kom och hjälp till att 
klä stången 
• Klockan 14.00 reser vi stången tillsammans med 
Bromma folkdansgille. 
Lotterier för stora och små. 
Caféet håller öppet med hembakade jordgubbstårtor. 
Se sid 24.


