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Gynna de lokala företagen
Då är vi tillbaka till jobb, skola och annat som håller oss 
sysselsatta i vardagen. Kanske väntar en frodig trädgård på 
att ansas, så ta tillfället i akt och anmäl er till en kurs i träd-
beskärning som Kulturmiljögruppen inbjuder till lördag 14 
september. Annat trevligt som händer närmast framöver är 
Parklekens Dag med Ängbyloppet lördag 7 september och 
Äppelsöndag 29 september. Mer information finns i tidning-
en och i kalendariet längst bak. 

De senaste månaderna har det förekommit uppgifter om 
drastiska förändringar för flera butiker och företag i Norra 
Ängby. I det här numret kan vi berätta att många av uppgif-
terna stämmer. En del av oroligheterna beror på att nya fast-
ighetsägare renoverar och kräver kraftigt höjda hyror. Gali-

nas beror på ändrade köpvanor 
och försämrad lönsamhet och 
Blå Koppen säljs av hälsoskäl. 
Trädgårdsstadsföreningen kom-
mer självklart att följa föränd-
ringarna och om möjligt agera 
för att försöka hindra sådant 
som är förödande för Norra 

Ängby som bostadsområde. Ett Norra Ängby utan lokala 
butiker vore en katastrof men förhoppningsvis ska det inte 
gå så illa. Nya butiker ersätter de gamla. Vad vi alla som bor 
här kan göra är att gynna lokala företag.  

 De senaste åren har vi med stor oro följt hur Stockholms 
Stad bygger så kallade Snabba Hus på parkytor i vårt närom-
råde. 

Som flera av er säkert noterat är husen på Råckstavägen i 
det närmaste färdigbyggda, och det är ingen trevlig syn. 

Det senaste som hänt nu under sommaren är att Mark- 
och miljödomstolen beslutat avslå överklagan som berörda 
lämnat in på bygglov av Snabba Hus nära macken på Berg-
slagsvägen. Trädgårdsstadsföreningen hade också överklagat 
vilket avvisats. Föreningen kommer sannolikt att överklaga 
detta till nästa instans. De berörda och närboende intill det-
ta planerade bygge är särskilt oroade över marksituationen 
och byggtrafiken på närliggande gator i Norra Ängby.

Anna-Karin Ekholm 
Ordförande i Norra Ängby 
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Flera företag flyttar eller upphör 
• Galinas slår igen.
• Mormor Margit har upphört. 
• Hemköpshuset vid torget är till salu.
• Ängby Glasmästeri flyttar från Ängby. 
• Blå Koppen vid Runstensplan är till salu.

Det händer flera oroväckande saker runt 
Ängby torg och i några av Norra Ängbys 
andra hyreslängor. Företag, som har varit 
verksamma i Norra Ängby i många år, 
flyttar eller upphör och hyresgäster har 
fått aviseringar om kraftigt höjda hyror 
efter renoveringar. Det finns olika anled-
ningar till turbulensen: Höjda hyreskrav, 
försämrad lönsamhet eller hälsoskäl.

Hemköpshuset till salu
Hemköpshuset vid torget har en tid varit 
till salu. Det är när detta skrivs oklart om 
någon försäljning är nära. I bottenvåning-
en finns Hemköp och över den bostäder. 

De som hyr affärslokalen och driver 
Hemköp har inga planer på att flytta. Det 
blir heller inte helt lätt för en ny ägare att 
få tillstånd att omvandla en affärslokal 
med stora skyltfönster till bostäder. Men 
man kan aldrig vara helt säker på vad 
en ny ägare vill göra och kan få igenom. 
Trädgårdsstadsföreningen håller ett vak-
samt öga på utvecklingen. Ett torg utan 
livsmedelsbutik vore en katastrof. 

Ängby Glasmästeri flyttar
På nästa sida berättar Uffe och Mattias 
Bröms om Ängby Glasmästeris svårighe-
ter med den nye fastighetsägarens krav. 
Ängbys äldsta företag flyttar till Ålsten. 
Andra företag i huset vid Bällstavägen har 
redan flyttat eller funderar på sin framtid.

Hyresgäster flyttar från torget
I ena halvan av hyreshuset vid torget, i hu-
set med tandläkarskylten, har nästan alla 
hyresgäster redan tvingats flytta, i flera 
fall efter att deras ärenden anmälts till hy-
resnämnden. Tandläkaren Tove Haglund 
har efter sin strid med fastighetsägaren 
flyttat till en praktik på Östermalm. På 
grund av uppköpet av huset har också 
Mormor Margits butik stängt efter åtta år 
vid torget. I bygglovsansökningarna kan 
man se att den nye ägaren vill bygga om 
invändigt och skapa många mindre lä-
genheter, med nya bostäder i källaren och 
på vinden. En privatperson överklagade 
planerna på att omvandla en samlingslo-
kal i huset till lägenhet. Överklagan gällde 
inte personligt obehag över byggnationen 
utan att det skadar hela torget och Norra 

Hyreshuset vid Bällstavägens början har ny ägare och flera företag har redan flyttat.

Ängby. Överklagan avslogs för att den 
som överklagat bodde 273 meter från plat-
sen och inte ansågs ta skada.

Galinas stänger
På andra sidan gatan är det Galinas 
som stänger men där beror det inte på 
fastighetsägaren, som är densamma som 
tidigare. Tina Törnqvist på Galinas berät-
tar på sidan 6 i det här numret att stäng-
ningen beror på att ändrade köpvanor och 
näthandel har försämrat lönsamheten. En 
grannbutik har långt gångna planer att  
utöka sin verksamhet till de lokaler Gali-
nas lämnar. 

Vid Runstensplan är lunchcafé Blå 
Koppen till salu. Här är orsaken varken 
sämre lönsamhet eller ny fastighetsägare. 
Efter 20 år på golvet och i köket har 
Iwonna Andersson drabbats av ledbesvär. 
Läs mer på sidan 7 om Iwonna och Blå 
Koppen.   

Även nya företagare
Men alla företag läggs inte ned. Pizzerian 
vid torget fick en ny ägare i maj, vilket vi 
också berättar om på sidan 7. 

Det är nästan klart att scouterna kom-
mer att flytta in i lokalen under pizzerian 
när dagmamman flyttar ut i höst.

Text och foto: Rolf A Olsson

Hyresgäster har flyttat efter konflikter med den nye ägaren som vill bygga om och skapa många 
mindre lägenheter.
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Norra Ängbys 
äldsta företag 
måste  flytta 

Det var Mattias farfar Erik Bröms som 
startade glasmästeriet i Norra Ängby 
redan 1931, när trädgårdsstaden höll på 
att byggas. Hans firma glasade trähusen 
i det nya Norra Ängby och HSB-husen 
vid Runstensplan. Ängby Glasmästeri har 
sedan dess fixat  fönster, ramat tavlor med 
mera. Tre generationer glasmästare; farfar, 
far och son, har drivit företaget.

Efter 88 år lämnar nu familjeföretaget 

Norra Ängby. 
– Det känns för jävligt, säger 74-årige 

Uffe Bröms som tog över efter sin pappa 
Erik och vid pensioneringen lämnade över 
till sin son Mattias. 

 – Pappa kunde inte sitta hemma och 
göra ingenting så han har fortsatt att kom-
ma hit och jobba, förklarar Mattias.

– Men jag lägger mig inte i hur företaget 
sköts. Det är Mattias ansvar, intygar Uffe

Både Mattias och hans pappa är överens 
om att det känns väldigt tråkigt att behöva 
lämna lokalerna i Norra Ängby där de har 
goda förvaringsmöjligheter och  högt i tak 
i verkstaden. 

Den nye fastighetsägaren presenterade 
en lista med olika krav och avgifter. 

– Det var orimliga krav, säger Mattias. 
Han klagade på ljudstörningar, han ville 
förbjuda oss att parkera vår stora bil vid 
containern, han hävdade att containern var 
olaglig med mera ... 

Glasmästeriet hade bra förhållanden 
till tidigare hyresvärdar och hade obyrå-
kratiskt kommit överens om förrådet och 
parkeringen. Den nye fastighetsägaren tog 
mer finstilt juridik till stöd för sina krav. 

Nya dyra hyresrätter
Till slut tröttnade Mattias på allt dribb-
lande hit och dit.

– Jag fick svårt att sova på nätterna. Det 
verkade inte finnas några möjligheter för 
oss att samarbeta. Jag kände tydligt att han 
ville ha ut oss ur lokalerna för att kunna 

I december flyttar Ängby Glasmästeri  till Ålsten. 
– Vi kan inte komma överens med den nye fastighetsägaren. Hans 
krav känns omöjliga för oss att klara, förklarar Mattias Bröms.

Uffe Bröms tog över Ängby Glasmästeri efter sin pappa och lämnade över till sonen Mattias. Tre generationer glasmästare i företaget som efter 88 år i 
Norra Ängby flyttar till Ålsten. Flytten sker troligen i början av december.
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Fyra adresser i Norra Ängby
Ängby Glasmästeri har under de 88 åren huse-
rat på fyra olika adresser i Norra Ängby.

1931 kom den då 28-årige glasmästaren Erik 
Wilhelm Bröms, från en glasmästarsläkt i Lek-
sand, på besök till sin syster i Enskede. Erik sökte 
jobb och tänkte att det behövdes en glasmäs-
tare i trädgårdsstaden. Systern svarade att det 
redan fanns ett sådant företag i Enskede men 
tipsade om Norra Ängby där en ny trädgårds-
stad hade börjat byggas. Erik fick hyra in sig i ett 
garage i källaren i ett hus på Hedebyvägen och 
fick gott om uppdrag.

Senare på 30-talet fick Erik Bröms hyra både 
lokal och lägenhet vid torget. På Nils Åzelius 
bild till vänster ser man Glasmästeriskylten. Erik 
bildade familj och 1944 föddes sonen Ulf här. 

1952 flyttade glasmästeriet från torget till det 
så kallade Konsumhuset, nuvarande Cottinos, 
i början av Bäll stavägen. Uffes mamma drev 
presentbutik vid Islandstorget, på andra sidan 
Bergslagsvägen. 
1982 flyttade glasmästeriet över Bällstavägen 

in i nuvarande länga. Och i december 2019 av-
slutas företagets Ängbyhistoria. 

bygga nya dyra hyreslägenheter. 
Flera företag har försvunnit sedan 

huslängan nära Islandstorget bytte ägare 
i februari. Huset har haft en blandning av 
företag och vanliga  hyresgäster som fått 
aviseringar om renoveringar och kraftigt 
höjda hyror.      

Det personliga bemötandet
Men Ängby Glasmästeri har alltså gett 
upp förhoppningen om att kunna stanna 
i Norra Ängby. Företaget har en omfat-
tande verksamhet, inte bara att reparera 
trasiga fönster och rama in tavlor. Det är 
närheten och det personliga bemötandet i 
den egna butiken som Ängbyborna nu går 
miste om.

Uffe svär över den oönskade utveck-
lingen, Mattias är något mer nyanserad 
och ser också möjligheter med nystarten i 
Ålsten även om han hade velat vara kvar i 
Norra Ängby.

– Vi har kunder i hela Bromma och 
kommer att ha butik vid Ålstensgatan 22. 
Norra Ängbyborna är självklart varmt 
välkomna dit men de får tyvärr betydligt  
längre till oss, säger Mattias.

Text och foto: Rolf A Olsson

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

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

Den personliga matbutiken
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Galinas slår igen butiken
Tina lämnar torget efter 35 år i Norra Ängby
Tina Törnqvist har beslutat att slå igen 
sin butik vid torget. När allt fler handlar 
över internet får vanliga butiker svårt 
med lönsamheten.

Galinas öppnade redan 1985 och är den 
äldsta butiken vid Ängby torg. Om en 
månad finns den inte längre. Tina känner 
oro för torgets framtid och uppmanar alla 
Ängbybor att stötta de lokala butiker som 
finns kvar – annars kan torget ligga öde i 
framtiden.

Tina heter inte Galina
Tina och hennes mamma Märta-Lisa star-
tade butiken i Norra Ängby för snart 35 år 
sedan. Tina, som då var förskollärare, ska-
dade sitt ben svårt i en trafikolycka. Hon 
ville inte bli sjukpensionär  och måste hit-
ta på något annat att göra. Det blev många 
och långa diskussioner med mamma. 

Pappan som hörde deras intensiva prat 
om affärside och tänkbara namn på buti-
ken i Norra Ängby dristade sig att skämta 
om att de ”kacklade som hönor”. 

– Det gav oss namnet. Galina betyder 
höna på spanska, förklarar Tina. 

Galina är alltså inte Tinas namn som 
många i Norra Ängby har trott. 

Till en början sålde Tina och hennes 
mamma tyger och garner.

– Då var det en sybehörsaffär.
Tina utbildade sig också till florist med 

tanken att man skulle sälja blommor i 
butiken. En del blommor och växter finns 
det än i dag men efterhand visade det sig 
att kunderna allt mer efterfrågade presen-
ter och leksaker och det blev också den 
huvudinriktning som butiken har haft. 

En spännande skattkista
Galinas har varit som en spännande 
skattkista där man har kunnat botanisera 
bland alla prylar av olika slag. Ett själv-
klart mål för Ängbybor som till exempel 
letat efter en present att ta med sig bort på 

en middag eller leksaker till ett födelse-
dagskalas. 

– Jag har lärt känna så många trevliga 
människor som kommit in i min butik.

Men allt fler handlar över nätet. Kan-
ske är näthandel ett sätt för barnfamiljer 
att klara det svåra så kallade livspusslet.

– Jag har förståelse för att unga barn-
familjer har ont om tid men alla som bor 
här i Norra Ängby borde fundera på vad 
som skulle hända om torget tömdes på bu-
tiker. Då skulle det bli ett tråkigare Norra 
Ängby och då skulle förmodligen också 
värdet på villorna i Norra Ängby sjunka, 
tror Tina. 

”Jag ska söka nytt jobb”
Vad ska hända i Galinas lokaler? Det finns 
diskussioner om att en annan verksamhet 
i huset ska in men det är inte helt klart än.

Tina bor i Ålsten med sin man. Vad ska 
hon göra när hon inte har butiken kvar? 

– Visst blir det trevligt att få mer tid för 
familjen med barn och barnbarn men jag 
tänker inte bli pensionär. 

– Jag får söka nytt jobb, kanske som 
anställd i någon butik. 

Text och foto: Rolf A Olsson

På försommaren kom lappen upp i Galinas 
fönster om nedläggningen.

I september blir det utförsäljning. Sedan slår Galinas igen och torgets äldsta butik försvinner. Tina Törnqvist är orolig för torgets framtid.
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Levererar till både slott och koja

Det kommer också nya 
företagare till Norra Ängby!
Den första maj i år fick pizzeria Ängby 
Torg ny ägare i form av Harun Kalkan. 
Mycket är sig likt sedan tidigare, men 
flera goda nyheter syns i den bredare 
menyn.

Förutom de klassiska pizzorna (det heter 
ju ändå pizzeria) finns också nu kebab, gy-
ros, falafel, hamburgare i olika storlekar, 
halloumiburgare, chicken nuggets, ett an-
tal pastarätter plus ett stort urval sallader. 

Vi har testat kebab, falafel samt två 
olika pizzor. Ingen gick därifrån vare sig 
besviken eller hungrig. Om satsningen på 
en meny med större urval slår väl ut kan-

ske det även kan komma fler utökningar 
framöver? 

Ett levande Ängby torg är ju något som 
många i området önskar, så vi hoppas 
pizzerian fortsätter locka nya och gamla 
kunder med sitt utbud.

Text och foto: Stefan Tell

Pizzerians nye ägare  Harun Kalkan i mitten flankeras av sina två pizzbagare.

Scouterna flyttar in
Dagmamman under pizzerian ska flytta 
ut och scouterna tar över lokalerna. Det 
är till 99 procent klart, bekräftar fastig-
hetsägaren Lasse Dahlqvist. 

För 20 år sedan infriade Iwonna Anders-
son en dröm. Då lämnade hon reklam-
branschen och startade lunchcafé Blå 
Koppen  (tidigare Konditori Sten Sture) 
vid Runstensplan. Nu tvingas hon av 
hälso skäl att sälja sitt älskade företag. 

Iwonna har lagt ut sin rörelse till försälj-
ning. Alla år på golvet och i köket har 
slitit på lederna.  

Annonsen har just kommit ut på mark-
naden när jag i slutet av augusti besöker 
Blå Koppen för att äta Iwonnas husmans-
kost. I dag är det köttfärslimpa till lunch. 
Det är inte första gången jag genom åren 
intagit min lunch hos Iwonna. Jag bor och 
arbetar i närheten. De flesta stamkunder-
na jobbar i närområdet, inklusive många 
hantverkare.    

Än är det alltså en hel del kvar innan 
rörelsen är såld. Iwonna hoppas att den 
som tar över ska uppskatta och bevara 
den unika 50-tals miljön känd från både 
K-märkt i TV och flera filminspelningar. 
Dessutom ska HSB-föreningen som äger 
huset godkänna en ny hyresgäst.

Text och foto: Rolf A Olsson

Alla vykort från stamgäster visar hur uppskat-
tad Iwonna Andersson har varit i 20 år. Hon är 
som en extramorsa, tycker flera av hennes gröt- 
och lunchkunder.

Nu säljer hon
Blå Koppen
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Norra Ängby är en riktig filmstjärna!

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!

Norra Ängby är känt från många lång-
filmer och reklamfilmer. Otaliga är de 
filmmakare som använt trähusen i Norra 
Ängby som en folkhemsfond för sina be-
rättelser. 

Vårt fina område har bland annat varit 
med i Beck, Hamilton, Lilla Jönsonligan 

En bild från inspelningen i våras av cyklande barn utanför Norra Ängby skola. För några veckor se-
dan presenterades filmen på YouTube.

med flera. I våras spelades det in en film 
med cyklande barn i Norra Ängby. Den 
filmen har nu presenterats på YouTube, 
adress: youtu.be/USVSoXc1zQc 

Cykla mera!
Filmen ”Låt barnen styra!” har produ-
cerats på uppdrag av föreningen Svenska 
Cykelstäder. Några av Sveriges kommuner 
och regioner arbetar för ökad cykling, 
Målsättning är att hälften av alla resor i 
landet som är kortare än fem kilometer 
ska ske med cykel. 

Se filmen på en dator och kanske kän-
ner du igen några av de cyklande barnen 
från Norra Ängby.

Kameror vid Runstensplan
I mitten av augusti  pågick en filminspel-
ning vid Runstensplan. Det skulle bli en 
reklamfilm för Eniro.

Text och foto: Rolf A Olsson
En av otaliga filminspelningar i Norra Ängby. I 
mitten av augusti var det en reklamfilm. 

Skicka in dina bilder 
senast 30 september
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 fototäv-
lingen är 1000 kr i fotoprylar och för alla 
utvalda pristagare – äran att ha sitt foto 
med i kalendern! 

Bilderna ska vara liggande och ha hög 
upplösning. Det ska framgå att fotot är 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 
kalendern så kan den vid ett senare till-
fälle passa utmärkt till en artikel i Norra 
Ängby Tidning, vår egen medlemstid-
ning. Uppge om du inte vill att dina bilder 
ska få publiceras i tidningen vid andra 
tillfällen än i samband med kalenderpre-
sentationen. 
Skicka dina bilder senast 30 september 
med e-post till: kalender@rao.se 

Norra Ängby 2019
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Svårare att få ut
föräldrar på 
kvällsvandringar 
För tre somrar sedan var det stökigt i 
Norra Ängby med omnejd. Våld, rån 
och stölder där främst ungdomar var 
utsatta skedde frekvent under en period. 
Lösningen blev kvällsvandringar några 
veckor innan skolstart där det varje kväll 
var runt tio vuxna som tillsammans pro-
menerade i området för att hjälpa till.

I vissa av våra grannområden är föräldra-
vandringar arrangerade av skolor och 
föräldraföreningar en självklarhet, och 
har så varit i många år. Tyvärr inte i Norra 
Ängby där föräldraföreningar fört en tyn-
ande närvaro, i vissa fall nedlagda, och 
tillsammans med dem engagemanget i 
vandringar.

Många uppväxta i området kan min-
nas hur vuxennärvaro ute tidigare var 
en naturlig del av utelivet kvällstid. Nu 
syns mest några enstaka hundägare på 
promenad när det mörknat. De frivilliga 
kvällsvandringarna som drogs igång för 
tre år sedan har lite tappat energin, och 
stöttning från skolorna omkring oss har 
varit svag. Nya Elementar gjorde en sats-
ning i våras, men sedan dess har det inte 
hänt mycket.

Oroande rapporter
Norra Ängby är fortfarande ett lugnt och 
tryggt område, men senaste året har det 
kommit fler rapporter från olika håll om 
langare som kan arbeta ostört vid Nya 
Elementar, Ängby IP och i Björklunds 
hage. Poängen med kvällsvandringar är 
inte att leka polis, utan bara se till att om-
rådet förblir lugnt och att alla som är ute 
kvällstid har det trevligt. Att vuxna syns 
ute tydligt i reflexväst hjälper att skapa 
trygghet och i viss mån störa oönskade 
verksamheter.

Även om engagemanget kring frivilliga 
kvällsvandringar har svalnat lite senaste 
året finns några ljusglimtar. Det händer 
fortfarande att grannar anmäler sig och 
går ut tillsammans på helgkvällar. Hittills 
verkar ingen ha ångrat att de fått lite extra 
motion och en inblick i hur området ser ut 
kvällstid med alla möten som sker då.

Hittills verkar ingen ha ångrat att de fått lite extra motion och en inblick i hur området ser ut kvälls-
tid men det är synd att skolorna engagemang för kvällsvandringar i Norra Ängby är obefintligt.

Höjdpunkten i år var dock sommar-
avslutningen för skolorna då över 20 för-
äldrar uppdelade i tre grupper gjorde stor 
nytta. Fältarbetare och polis tackade för 
hjälpen och några som festat lite mer än 
tänkt fick hjälp att hitta hem.

Mer vuxennärvaro kvällstid
Vill du lära känna nya grannar och träffa 
de som är ute kvällstid finns det dels en 

grupp på Facebook (sök efter ”Kvälls-
vandringar i Norra Ängby) och inlägg på 
Nextdoor. Det kräver inga förkunskaper 
och du väljer helt själv hur länge du vill 
gå. Man kan såklart alltid kombinera sin 
hundpromenad en kväll med en grupp om 
man vill. Huvudsaken är att få lite mer 
vuxennärvaro kvällstid.

Text och foto: Stefan Tell

Men det finns ljuspunkter. Höjdpunkten i de frivilliga kvälllsvandringarna i år var sommaravslut-
ningen för skolorna då över 20 föräldrar uppdelade i tre grupper gjorde stor nytta. 
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14 september
kan du lära dig
att beskära och 
sköta fruktträd 

Lördagen den 14 september är föreningens 
medlemmar välkomna att lära sig hur man 
kan beskära och sköta sina fruktträd. Träd-
gårdsstadsföreningens kulturmiljögrupp ar-
rangerar kursen och Marion Strandberg från 
Sköna Trädgård är kursledare.

Samling: 14 september kl 13  
vid  Stora Ängby Allé 15.  
Kursen pågår ca. 2-3 timmar

Anmälan: info@norra-angby.se  
senast den 11 sept. Ingen avgift.

Marion Strandberg informerar om kurs ens 
innehåll:

Verktyg:
En rengjord och vass sekatör och en bra 
grensåg är de bästa verktygen, samt en sta-
dig och bra stege.

Det går även att använda stångsekatörer 
och stångsågar, inget jag rekommenderar 
men ibland har nöden ingen lag.

Ta gärna med egna verktyg för att testa 
på vissa beskärningstekniker och även kän-
na skillnad på de olika varianter av verktyg 
som finns.

Innan man beskär:
Man tittar på vilket skick trädet är i. Hur trä-
det mår avgör hur mycket man beskär.

Sjukdomar/angrepp:
Vi kommer gå igenom vilka sjukdomar och 
angrepp träden kan ha/få och varför de får 
dessa.

Hur mycket kan man beskära utan att 
stressa träden?

Vad händer om man beskurit för mycket?
Vad kan man göra för att trädet skall må 

bättre, ge bättre och mer skörd?

Nu håller vi tummarna på att det är bra vä-
der och inte regnar denna dag!

Kurs för
medlemmar

Bind din egen krans
Lär dig att binda din egen höst- eller 
julkrans. Instruktören är utbildad flo-
rist. Tre kurstillfällen: 
22 okt, 8 nov eller 24 nov.
I Björklunds hage 18.30-ca 20.30
Begränsat antal; tio platser/tillfälle.
395 kr för medlemmar. Det ingår ma-
terial och fika. Betalning vid anmälan 
som är bindande
Anmälan till Carola 070-733 58 42  
eller carola.my@hotmail.com

Bli stark ute vid Kyrksjön
Stark Ute gör en nystart efter som-
maren? Det är snart tio år sedan 
Stark Ute startade sin träning i natu-
ren i just Norra Ängby. 

Stark Ute har inte funnits på fyra 
år utan har haft pass genom  före-
taget CrossNature, berättar Anna 
Adelman som är grundare till båda 
företagen. 

– I  höst återupplivar vi Stark Ute 
som kommer erbjuda mer än bara 
CrossNature-träning. Vi kommer 
utöka både antal pass och utbud av 
olika former av träning på många 
ställen i Bromma, bland annat vid 
Kyrksjön. Mer information om trä-
ning, platser och priser finns på: 
www.starkute.se
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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

Fotokurs i höst
I höst erbjuder vi ytterligare en fotokurs för NÄTs medlemmar. 
Kursen vänder sig till dig som vill lära att ta bättre bilder, oavsett 
om du använder mobilkamera eller systemkamera. Det krävs 
inga förkunskaper.

Vi kommer bland annat gå igenom grunderna i bildkomposi-
tion, funktioner och inställningar i kameran, vad som gör en bild 
bra och vad du sen kan göra i efterhand för att bearbeta bilden i 
datorn eller i mobilen.

Vi lär oss genom att titta på och inspireras av andras och var-
andras bilder och deltagarna får hemuppgifter att jobba med 
mellan gångerna.

Kursen är tre torsdagskvällar på  Tempus 18.30-20.30
under september och oktober, med två veckor emellan:
19 september
3 oktober
17 oktober
Kursledare är fotograf Anna Kagebeck

Förutsättningar:
– medlemsskap i NÄT
– tillgång till dator och kamera (allt från systemkamera till mo-
bilkamera)

Antal deltagare: max 12
Pris: 300 kr
Frågor och anmälan till: info@annarazzi.se

Fortsättningskurs i bildbehandling
Anna erbjuder också en fortsättningskurs för de som är intresse-
rade av att lära sig att organisera och bildbehandla sina bilder i 
bildbehandlingsprogrammet Adobe Lightroom Classic. Läs mer 
på https://annarazzi.se/kurser-i-lightroom.

Datum för denna kurs är planerade till torsdagarna:
21 nov
28 nov
5 dec

Fotoklubb
För deltagarna som gått kursen har vi skapat en facebook-grupp 
där vi postar våra egna bilder, ställer frågor, ber om varandras 
feedback och planerar gemensamma fotoaktiviteter som t ex 
gemensam fotopromenad i närområdet eller en längre utflykt.

Välkomna med anmälan till kurserna och ev frågor till:  
info@annarazzi.se.

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

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

Vädergudarna är snälla mot byns äldste. 
Solen sken vänligt den 26 augusti, som 
den brukar göra när Ängbys 70-plussare 
bjuder in till Nostalgiträff vid Ängby IP.  

Organisatörerna Björne Jenelius, Jane 
Leff-Ström och Kerstin Björck hälsade 
välkommen för tredje året i rad.

Mer än hundra gamla vänner och skol-

kamrater från förr träffades under trevliga 
former och Kjelle och Kurt stod även i 
år för musiken, allsångsvänliga låtar av 
Taube, Sven Ingvars med flera.

Ängbys 70-plussare fortsätter också att 
träffas regelbundet under året i sitt viktiga 
arbete att dokumentera hur det var förr 
i Norra Ängby. Pärmen med deltagarnas 
berättelser växer hela tiden.

Seniorernas soliga nostalgiträff
Kjelle och Kurt stod även i år för musiken.           Foto: Willy G Eriksson

Höstens kvarndagar
Kvarnvikens Kvarn har bestämt datum för 
hästens tre kvarndagar. Den första ägde 
rum den 25 augusti. De två kommande är  
8 och 22 september. Det är då  öppet kl  
11-16 med försäljning av nymalet ekologiskt 
mjöl, grahams och siktat vetemjöl samt full-
kornsråg. Kaféet i kvarnkammaren erbjuder 
som vanligt bullar, smörgåsar mm. Gratis 
inträde. Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg 
ligger på Kaanans väg, innan man kommer 
fram till marinan och Kaananbadet.
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Gåfotboll startade för flera år 
sedan, troligen i Sydeuropa. I Sve-
rige lanserades den 2017 av Elfs-
borg. Är det inte dags att starta 
ett lag för seniorer i Norra Ängby?

I Riksidrottsförbundets ”Strategi 2025” är 
ett av målen att alla ska kunna ägna sig åt 
idrott hela livet.

Med stöd från Stockholmsidrotten 
startade IFK Viksjö våren 2018 en sektion 
för gåfotboll. Anneli Gigg och Christian 
Stenhoff i IFK Viksjö kontaktade PRO 
i Järfälla för att efterhöra intresset hos 
lite äldre personer. Intresset var stort, ett 
40-tal kvinnor och män började träna 
tillsammans. 

I dag har intresset växt så mycket och 
man är så många att man har separerat 
män och kvinnor i olika lag. Hösten 
2018 ägde första turneringen rum mellan 
Viksjö och Enskede. I juni i år hölls 
en cup på Tele 2 arena med flera olika 
föreningar.

Inte springa
Gåfotboll spelas på en femmannaplan. 
Matchlängden är två gånger 20 minuter. 
Det finns inga fastställda regler än men 
Svenska Fotbollsförbundet har utställt 
rekommendationer. Om man springer blir 
det frispark, man får inte skjuta högre än 
en meter och inga tacklingar är tillåtna. 
På förbundets hemsida kan man läsa mer 
om deras rekommendationer. 

Det finns hittills ca 25-30 föreningar i 
Sverige och i dag delas också lagen upp i 
olika åldersklasser. I Viksjö ligger åldern 
på utövarna från 50 år och upp till dryga 
80 år.

Bra rehab för äldre
Studier i Danmark har visat att gåfotboll 
är ett bra rehab för äldre, man går fort/oli-
ka snabbt, gör snabba förflyttningar och 
rör sig mycket. Den sociala biten genom 
lagidrott i föreningslivet är också stärkan-
de för både kropp och själ. Gåfotboll är en 
idrottsform som passar alla och man be-
höver inte ha någon som helst erfarenhet 
av fotboll. Anneli Gigg berättar att alla 
träningar alltid avslutas med gemensamt 

fika, vilket är nog så betydelsefullt.
Nå – vad säger ni i Ängby IF, Ängbys 

70-plussare och i Ängbyveteranerna? Är 
det inte dags att starta en sektion här hos 
oss också? Vi har ju allt som behövs; en 
bra plan, omklädningsrum, klubblokal 
och intresserade finns det alldeles säkert 

gott om. Det gäller bara att hitta alla. 
Kontakta Anneli Gigg på:  

anneli@ifkviksjo.se. Hon har mycket mer 
att berätta.   

Text Britt Ullestad

Foto: Anneli Gigg och Rolf A Olsson

I gåfotboll får man inte springa, tackla eller skjuta högre än en meter. Barbro Östlund (som har 
bollen), född och uppväxt i Norra Ängby, har varit med i Viksjös gåfotboll sedan starten. I Viksjö är 
deltagarna mellan 50 och 80 år.

Vi är beredda att starta gåfotboll i Norra Ängby, svarar Ängby IFs sportchef Oscar Borgh 
på tidningens fråga. Han visade några av deltagarna vid 70-plusgruppens nostalgiträff den 
26 augusti. Oscar inbjöd redan i våras till Gåfotboll men då tvekade både Ängbyveteranerna 
och 70-plusgruppen. ”Vi är för gamla och man riskerar ju att byta benen”,  var ett av de tvek-
samma svaren. Men Oscar Borgh tycker att de borde prova. ”Lilla planen här vid kanslihuset 
är nästan alltid ledig på förmiddagarna och om några organiserar en grupp så är vi i Ängby 
IF positiva och tar emot” .  

Dags att starta gåfotboll i Norra Ängby?
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Radhusen vid 
Runstensplan
Radhusen vid 
Runstensplan
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Radhusen vid 
Runstensplan
Radhusen vid 
Runstensplan

I slutet av 1920-talet beslutade 
HSB att bygga radhus vid  
Runstensplan. 
1931 var den första längan klar
Totalt blev det 37 hus i bostads-
rättsföreningen Stora Ängby. 
I gamla handlingar kan man läsa 
att i folkmun kallades husen för 
”Tåget”
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Historien om radhusen vid Runstensplan
I slutet av 1920-talet beslutades att bygga 
radhus i HSBs regi vid och söder om Run-
stensplan. De två då unga arkitekterna 
Sven Wallander och Uno Åhrén fick upp-
draget att rita. Sven Wallander var direk-
tör och initiativtagare till HSB och blev 
också av naturliga skäl HSBs representant 
i den nybildade bostadsrättsföreningen 
för radhusen.

Husen byggdes vid Långskeppsgatan (då-
varande Vällingbyvägen), Grekfararvägen, 
Ingvarsvägen och Vereliusvägen. 1931 stod 
Vereliusvägen klar, 1932 Ingvarsvägen, 
1935 Långskeppsgatan och 1940 Grek-
fararvägen. 

Två eller tre rum och kök
Totalt blev det 37 hus. Bostadsrättsför-
eningens namn kom att bli Stora Ängby. 
Inte helt ologiskt med tanke på närheten 
till slottet. 

Husen på Vereliusvägen består av 3 rum 

och kök övriga hus 2 rum och kök och alla 
med källare. Alla tomter är ungefär lika 
stora och alla är med tomrättsavgäld. När 
det gäller trädgården får man inte bygga 

något, typ friggebod eller liknande. Men 
ett mindre lågt förråd är godkänt.  

Kallades ”Tåget”
I gamla handlingar kan man läsa att i 
folkmun kom husen att kallas för ”Tå-
get”, berättar Beryl Westman som är 
bostadsrättsföreningens ordförande idag. 
Det har hon varit sedan ca sex år. Hon 
har suttit med i styrelsen sedan hon och 
maken flyttade in 2009. Beryl har bott i 
Norra Ängby sedan mitten av 70-talet då 
hon tillsammans med sin make flyttade 
till Franklandsvägen. När barnen blev 
vuxna och utflugna och Beryl och maken 
ville flytta till något mindre, men ändå bo 
kvar i Norra Ängby, var valet av ett HSB-
radhus lätt. 

Affärslängan vid Runstensplan ägs av 
föreningen och företagarna betalar hyra 
till föreningen. Föreningen äger även ten-
nisbanan bakom affärslängan men det 
är Spånga Tennisklubb som ansvarar för 

Föreningen äger även tennisbanorna bakom affärslängan men det är Spånga Tennisklubb som ansvarar för själva uthyrningen av banan.

Föreningslokalen, som tidigare var torkvind, 
används nu till möten och sammankomster. 
Här finns även ett ”museum” med bl a bilder 
och böcker som berättar om husens och fören-
ingens historia.
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själva uthyrningen av banan. Omkläd-
ningsrum och dusch finns i källaren under 
affärslängan. De flesta kanske känner till 
att världsstjärnan Björn Borg tillsammans 
med sin dåvarande tränare Percy Rosberg 
ibland tränade på just den tennisbanan. 

Åtta företagslokaler.
Affärslängan innehåller åtta företagslo-
kaler. En av dem, Ängby Smycken, har 
funnits sedan husen byggdes och är en 
unik lokal med sina originaldetaljer. Blå 
Koppen, närmast Bällstavägen, kan också 
visa upp originaldetaljer då det alltid varit 
näringsställe just i den lokalen. Från allra 
första början var det Konditori Sten Sture.

Bostadsrättsföreningen har förstås ge-

mensamma lokaler som till exempel tvätt-
stuga och föreningslokal. Just den fungera-
de tidigare som torkvind men nuförtiden 
när det finns bättre torkmöjligheter så 
används föreningslokalen flitigt till mö-
ten och sammankomster. Beryl har t o m 
ordnat så att det finns ett ”museum” med 
bl a bilder och böcker som berättar om hu-
sens och föreningens historia. Gemensam 
sopbehållare så kallad Molok, pannrum, 
cykelförråd och hyllor att förvara bildäck 
finns också. 

Fjärrvärme
Uppvärmning av husen sker genom fjärr-
värme sedan 2008. Någon gemensam lek-
park finns inte. Men behövs ju knappast 

heller med tanke på närheten till skogen 
Björklunds Hage på andra sidan Svolder-
vägen och till den stora lekparken nere vid 
Björkan. 

Blandning av boende
Det är en stor blandning av boende i om-
rådet. Alltifrån äldre till yngre, alla åldrar 
är representerade. Några har övertagit 
efter sina föräldrar, enpersonshushåll finns 
och nu kommer också småbarnsfamiljer 
berättar Beryl. Det tycker hon är jättero-
ligt, att det är en sådan fin blandning av 
människor i alla åldersgrupper.

Text: Britt Ullestad.  

Foto: Rolf A Olsson, Beryl Westman m,  

Google och arkiv.

Affärslängan vid Runstensplan ägs av föreningen och företagarna betalar hyra till föreningen.Percy Rosberg tränade bl.a Björn Borg på  
banan vid Runstensplan.

Det har alltid varit näringsställe i lokalen närmast Bällstavägen. Från början  Konditori Sten Sture, i dag Blå Koppen med många originaldetaljer i 
50-talsinredningen. Blå koppen är nu till salu, av hälsoskäl. (se sidan 7)



På gravplats 309 på Bromma kyrko-
gård finns en gravsten med diktraderna ”Jag 
har längtat så länge efter hösten. Och nu är 
det höst”. 

Poeten Ola Julén gav bara ut en enda dikt-
samling, den kritikerrosade ”Orissa”, innan 
han dog 2013. Han var då 42 år. 

Nu ges hans andra diktsamling ut pos-
tumt, sex år efter hans alltför tidiga död.

Ola Julén har nästan blivit en litterär ikon, 
okänd för en större läsekrets men omtalad 
i litteraturkretsar. Han har influerat många 
unga diktare i Sverige och Danmark.  

Strax innan Ola Juléns liv avslutades drog 
han tillbaka en samling som skulle komma 
ut på ett av de större förlagen. Men i år har 
förlaget Nirstedt/Litteratur gett ut ”Afrikas 
verkliga historia”. Den har satts ihop av de 
efterlämnade papper som hans mamma hit-
tade efter sonens död. Ola Juléns lärare på 
Biskops-Arnös författarskola, poeten Marie 
Lundquist, har varit med om redigeringen.

Glest mellan orden
I ”Orissa” var det glest mellan orden, ofta 
bara en enda mening på varje boksida och 
nån gång två. Men boken har en förtätning 
och är styrd av en medveten konstnärlig 
hållning. Trots titeln har den nu utgivna 
”Afrikas verkliga historia” ingenting med 
Afrika att göra. Den utspelas i Sverige och 
Brasilien och återger minnesbilder från In-
dien. En återkommande rad varieras med 
sin smärta: ”Jag kommer aldrig att bli glad 
igen, Jacqueline” och det mesta tillägnas 
henne som han älskade. ”Nu tror jag inte/på 
någonting längre” är de avslutande raderna 
i ”Afrikas verkliga historia”. 

Förlaget ger samtidigt ut debutsamlingen 
”Orissa” på nytt. Den har varit slut i bokhan-
deln sedan många år. 

Ola Julén delar gravplats med sin far; 
poet en, litteraturvetaren och litteraturkriti-
kern Björn Julén.

Jan Mårtenson, författare och poet, Malmö

Det är en så  underbar kväll, 
när vi dukat bordet med rökt 
lax och lite kylt vitt vin. Vad 

händer. En öronbedövande ljud. Gran-
nen mitt över, har dragit igång sin röj-
såg. Det enda vi hör är sågens ljud. Jag 
går över till honom. Frågar snällt om 
de kan tänka sig att inte köra röjsågen 
i kväll, när det är så fint ute. Oh ja, det 
fixar vi svarade grannen. Vi kan röja 
i morgon. Trevlig måltid sa grannen 
dessutom. Allt var frid och fröjd.

Några veckor senare. Det är återi-
gen en fantastisk kväll. Klockan är sju 
och det är fredag. Vi skall precis börja 
äta den grillade laxen. Då drar nästa 
granne igång sin stora gräsklippare. 
När tomter ligger nära varandra fylls 
ljudrummet helt. Det enda vi hör är 
gräsklipparen. Jag går över till grannen 
och ber att de skall stänga av gräsklip-
paren eftersom det är fredag kväll och 
vi och fler sitter ute och äter. Till saken 
hör att detta är våra ”bästa grannar”.  
Det är dem vi  brukar umgås med och 
som vi alltid haft ett gott förhållande 
till. Nu blir det blir helt fel. Hon blir 
jättesur. Går in och stänger dörren. 
Därefter vägrar hon prata med oss. Jag 
går tillbaka dagen därpå och frågar 
om det var att jag bad dem sluta klippa 
gräset som var fel eller hur jag sade det. 
Men det verkar kört. Grannrelationen 
har havererat, inte med honom men 
med henne. En tid senare träffar jag 
dem av en tillfällighet, vi pratar om det 
som hänt och relationen tinade upp 

något. Men den goa relation vi hade 
tidigare, den finns inte kvar. 

Hur reagerar jag själv i liknande 
situation ? En söndagmorgon  kom ett 
SMS till oss. Av meddelandet framgår 
att grannen bredvid blir störd av vår ro-
botgräsklippare. Den börjar för tidigt 
och låter för mycket. Hur känns det? 
Helt ok tyckte vi. Riktigt bra att gran-
nen hörde av sig så att vi kan ändra in-
ställning . Jag blir inte det minsta sur, 
tvärtom faktiskt. Genom att de hörde 
av sig blev jag medveten om problemet 
och kunde åtgärda det.

Just detta, att vi har små tomter där 
ljud inte isoleras till den egna tomten, 
utgör grund för många grannkonflik-
ter. I Norge finns lagen om helgdags-
frid. I Sverige finns ingen lagstiftning 
som reglerar samvaron villaägare emel-
lan när det gäller situationer som dessa.

För många av oss är det självklart 
att inte klippa gräs tidigt på morgonen 
eller på fina kvällar när många sitter 
ute och äter. Men inte för alla.  Då gäl-
ler det att hitta bra sätt att kommuni-
cera med grannen. 

Har du några bra eller dåliga erfa-
renheter av att lösa ”konfliktsitutio-
ner” grannar emellan?  Ibland är det 
av misstagen man lär sig mest.  Skicka 
gärna ett mail till: 
 elisabet.engdahl.linder@gmail.com

Text och foto. Elisabet Engdahl-Linder

OBS. alla händelser i texten rör inte Norra 

Ängby.

Grannkonflikter

Klockan är sju. Det är 
fredag kväll. Gästerna 
har just tagit plats i 
utemöbeln.  
Då startar grannen ...

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
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När sommaren var ung

När sommaren nu går över i höst kan vi minnas när grönskan och natten var ljus och sommaren låg lockande framför oss. Midsommaraftonen i Björk-
lunds hage är Trädgårdsstadsföreningens största arrangemang och i år fick vi besök av både sol, värme och väldigt många midsommarfirare både från 
Norra Ängby och andra håll. 

Sällan har picknickfiltar fyllt gräset som i år, det 
var fullsatt ändå ner till slottsparkeringen. Runt 
stången dansade både vuxna och barn.  

Midsommarfesten inleddes redan på förmiddagen. Stången plockades ner från ladans vägg och 
frivilliga, varav många var barn, hjälpte till att klä stången. Barnen verkar gilla den här delen av 
midsommarfesten. Tack till allla er som hjälpte till!
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Morfars 
trädgård
Om du kommer till Hildebrandsvägen 6 möter du 
stora solrosor på framsidan av huset. Där bor Eva 
Leinonen i ett K-märkt hus som hon växt upp i och 
som hon äger tillsammans med sin bror. Det var mor-
far Rune Fransson som köpte huset 1932. Här bodde 
han fram till sin död 1978, tidvis med en familj på fem 
personer.

Rune Fransson stora intresse var blommor. Framför-
allt sommarblommor. Rune hade välansade grusgång-
ar, mängder av rabatter och mitt i trädgården tronade 
flaggstången. Varje år satt Rune ut 6000 plantor med 
sommarblommor, 600 gladiolus och 300 begonier. 
Även vissa perenner som flox, stormhatt, pion och 
tagetes fanns med i floran. Drivhuset hade Rune på 
framsidan av huset. Gräsmattan var minimal. Enligt 
Evas mamma var det blommor överallt. Alla fick ac-
ceptera faderns stora intresse.  Det var nämligen så att 
Rune tävlade med sina blommor. Han hade två med-
tävlare på Hildebrandsvägen, nr 1 och 13. Dessa odlare 
hade stenkoll på varandra. Rune vann med sin träd-
gård en stor svensk trädgårdstävling och Husmodern 
uppmärksammade honom i en stor artikel 1963.

På den tiden handlade det också mycket om att rätt 
beskära häckar och träd. Enligt Eva mamma fanns 
det på den tiden någon form av trädgårdsinspektion 
som kontrollerade att träd och häckar var klippta på 
rätt sätt.

Samma perenner som morfar
När Rune dog var det  omöjligt att ha kvar alla rabat-
ter Familjen bestämde sig för att endast spara sidora-
batterna, den fina grusgången som nu är nyrenoverad 
och kantad med gatsten, flaggstången, äppelträdet 
och vinbärsbuskarna. Ett vildvin finns också kvar.

Eva bor i huset sedan 1995 och hon har satsat på 
samma perenner som morfar Rune uppskattade, pion, 
gullris, stormhatt, fjärilsblomma, rosor, löjtnanshjärta 
och kaukasisk förgätmigej. Eva har som morfar Rune 
många tagetes, en blomma som skyddar andra växter 
mot ohyra. Morfar hade också solrosor. Eva har valt 
att sätta solrosorna på baksidan av huset , där de fint 
lyser upp Hildebrandsvägen.

Text och foto: Elisabet Engdal-Linder

Gången är stenlagd och grusad – som morfar hade det.
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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

En igelkottsfamilj med små ungar 
trivs i Eva Leinonens trädgård.

Varje år satte Rune Fransson ut 6000 plantor med sommarblommor. Han tävlade med sina blommor. Tidningen 
Husmodern uppmärksammade honom i en stor artikel 1963.
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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

Norra Ängby

PROFILEN

Hans Erik
har sett 
Norra Ängby
förändras
Snart har tandläkaren Hans Erik Jonsson 
bott 50 år i Norra Ängby. 1970 köpte han 
och hustrun Alena ett hus på Jordanesvä-
gen för 150 000 kronor.

– Det var mycket pengar då. Jag fick låna 
en del av min far och mina bröder. Men 
ingen kunde väl ens i sin vildaste fantasi 
tro att husen 50 år senare skulle vara värda 
uppåt åtta miljoner eller mera.

30-talets drömprojekt
Hans Erik, som är pensionär sedan länge, 
fyllde nyligen 83 år. 

Han har under de här åren sett Norra 
Ängby förändras. När han flyttade hit var 
det fortfarande mest socialdemokrater 
som bodde i trädgårdsstaden, tidiga 30-ta-
lets drömprojekt med egnahemshus för 
skötsamma arbetare.

Men husen har efterhand blivit allt 
dyrare att köpa och enligt valanalyserna är 
det numera en borgerlig övervikt

– Men det fanns skiftande politiska 

åsikter bland mina grannar redan när jag 
kom hit, minns Hans Erik. 

Han har alltid gillat sina grannar oav-
sett deras bakgrund och åsikter och det 

var en av anledningarna till att han redan 
1972 skapade Grannsamverkan i Norra 
Ängby och senare även medverkade till 
att en grannstödsbil, som sponsrades av 

Hans Erik Jonsson startade Grannsamverkan i Norra Ängby redan 1972. Nu har han meddelat att 
han vill lämna över till yngre krafter. Han var också aktiv i Trädgårdsstads föreningens styrelse fram 
till 2013. Nu lämnar han även den sista delen av tidningsutdelningen.
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Folksam, började köras runt av frivilliga i 
Norra Ängby och övriga Bromma. 

Hans Erik jobbade som tandläkare 
redan när han flyttade till Norra Ängby, 
samma yrke som hans far hade haft när 
Hans Erik växte upp i barndomshemmet 
i Nockeby. 

– Norra Ängby var inte obekant för 
mig. Jag hade två klasskamrater som 
bodde här och jag cyklade ofta hit. Och 
jag tyckte om Norra Ängby redan då.

Konstnärliga söner
Hans Erik och hans hustru Alena, som 
innan pensioneringen var verksam som 
forskare vid Sveriges Lantbruksuniversi-
tet, fick tre söner. Ingen av dem utbildade 
sig till tandläkare, som far och farfar.

– Synd, det är ett fint och viktigt jobb, 
tycker Hans Erik som hade sin tandlä-
karpraktik mitt emot hovstallarna på 
Östermalm.

En av sönerna blev civilingenjör, den 
andre ekonom och den tredje konstnär.

– Men ekonomen sadlade om till fram-
gångsrik dansare.

Flera söner med konstnärliga talanger. 
Har du inte själv lockats att syssla med 
något kulturellt?

– Jag målade akvarell för länge sedan 
och min hustru tycker att jag ska ta upp 
det igen. Men det var inte så avancerat. 

Från kopiatorer till datorer
Verksamheten som numera går under 
beteckningen Grannsams har förstås 
förändrats i takt med den tekniska ut-
vecklingen, från kopiatorer och papper till 
dagens snabbare informationsflöde i de 
sociala medierna.   

– Brotttsligheten i Norra Ängby, 
främst inbrott, har gått upp och ner ge-
nom åren, förklarar Hans Erik. När han 
startade Grannsamverkan fick han gå en 
kurs hos polisen och sedan dess har han 
haft god insyn i utvecklingen. I många 

olika sammanhang, bland annat här i vår 
tidning, har han informerat oss andra i 
Norra Änby hur vi ska skydda oss mot in-
brott. Många i byn har förstärkt skalskyd-
det på uppmaning från Hans Erik.   

Avslutar sina engagemang
Hans Erik har varit mycket aktiv för att 
Norra Ängby ska bevaras som ett tryggt 
område. Han startade Grannsamverkan 
och var också aktiv i Trädgårdsstadsfören-
ingens styrelse i många år. Styrelsen läm-
nade han redan 2013 men han fortsatte 
även efter det att organisera tidningsutdel-
ningen och har fram till nu även levererat 
tidningar till abonnenter och grannför-
eningar.

– Jag har redan lämnat över tidnings-
utdelningen och avslutar även det övriga. 
Åldern tar ut sin rätt. Yngre krafter får ta 
över.

Hans Erik har också meddelat att han 
nu vill lämna ansvaret för Grannsamver-
kan.

  
 

Wretmans Bilservice AB 
 

 Bilreparationer och Service 
   originaldelar till alla märken 

 

       Jämtlandsgatan 139 Vällingby 
(OK Macken i Vällingby) 

                        08-377813                                     
                        

37528@okq8bilverkstad.se 

– Det är inte helt klart än men det 
finns några kandidater som jag tror skulle 
passa för uppdraget, om de vill.

Det är inte helt lätt att i dag få frivil-
liga att engagera sig för ideellt arbete. Det 
moderna samhället ställer så många andra 
krav, inte minst på unga barnfamiljer. 

Tack Hans Erik för allt du har gjort för 
oss alla i Norra Ängby!

Text och foto: Rolf A Olsson   
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Brommas yngsta, högsta och finaste runsten (RAÄ 
72) finns på Runstensvägen som omges av kvarter 
med namnen Runstenen och Runristaren. Inte nog 
med det – kvarteret söder om Runristaren har nam-
net Runslingan. Och på andra sidan Bällstavägen 
finns kvarteren Runkorset, Runan, Hälsingerunan 
och Lönnrunan – alla spännande namn! Låt mig 
först nämna texten på runstenen som jag hoppas 
många Norra Ängbybor har besökt.

    
Texten lyder ”Udd lät resa stenen efter Björn, Ingrids 
fader. Han var Vides arvinge”. Jag tror att stenen 
restes för att särskilt markera för omgivning och för-
bipasserande, att Björn var Vides arvinge. Antagligen 
var Ingrid också ansvarig för stenen och kanske gift 
med Björn. Med texten kunde alla se att de var ar-
vingar – kanske till den eller de gårdar som låg där nu 
Ängby slott finns? Genom att resa stenen visade de att 
de var välbärgade och hade råd att bekosta en så fint 
tillhuggen sten som är ristad på framsidan och på ena 
gaveln. Runstenen står på ursprunglig plats och på en 
låg, lång förhöjning som troligen delvis är konstru-
erad – kanske rest av en gammal väg från Åkeshov 
förbi Ängby till Beckomberga? Grävningar 2009 av 
Stockholms universitet runt runstenen gav dock inga 
forntida föremål. 

Skulle väcka beundran  
Runstenen anses vara från omkring år 1100 och restes 
under kung Inge den äldres tid. Betraktaren ser ett 
tydligt kristet kors på stenen. Landskapet var annor-
lunda på den tiden och kanske den långa förhöjning-
en/vägen befann sig över ett då sankt område? Säkert 
har runstenen på den tiden beundrats och fungerat 
som den var avsedd – en förmögen familjs manifesta-
tion för passerande och grannar!

Att resa runstenar vid ägogränser, vägar, broöver-
gångar och vadställen var vanligt. Runkännaren Sven. 
B. Jansson anser att det finns sammanlagt omkring 

Brommas finaste Runsten 
– en förmögen familjs manifestation

3 500 runinskrifter kända på svenskt område. Han 
skriver att vi får ”genom dessa våra äldsta språkliga 
minnesmärken en stor mängd samtida upplysningar 
av oskattbart värde”.  Få runstenar restes i Sverige un-
der 800- och 900-talen. Framför allt under 1000-ta-
let restes runstenar. I Upplands rika centralbygd i 
Svealand är omkring 1300 runstenar kända medan 
det finns omkring 450 i Södermanland. Också Öst-
ergötland, Västergötland och Småland har många 
runstenar. De är dock fåtaliga i de norra landskapen. 
Jämtlands enda runsten finns på Frösön.

Kvarteret Runstenen och Runslingan anspelar på 
resta minnesstenar i Sverige med runinskrifter i band 
som har form av djur med huvud, fötter och svans. 
Bilder kan ibland finnas. Runslingan hade en fast 
ordningsföljd och kallas ”futharken” från 1675 efter 
de sex första runorna i alfabetet f u th a r k. 

”Hemlighet, hemligt samtal, viskning”. 
Vad gäller namnet Runan började runskriften an-
vändas av germanska stammar under århundraden 
efter Kristus och framåt.  Ända in på 1800-talet levde 
runskriften kvar i Älvdalen i Dalarna. Ordet runa 
betyder till exempel ”hemlighet, hemligt samtal, visk-
ning”. Den äldre runraden hade 24 och den yngre 14 
tecken.

Kvarteret Runristaren erinrar oss om alla de som 
ristade runor. De namngav sig i runinskrifter redan 
från urnordisk tid, det vill säga från de första århund-
radena efter Kristus och fram till 600-talet. Under 
vikingatiden framträder flera kända runristare. Varin 
hette personen som ristade Rökstenen. En annan 
känd ristare var Åsmund Kåresson i Uppland. Han 
var verksam från 1020-talet till seklets mitt. Han 
har signerat ett 20-tal ristningar. Livsten verkade i 
Upplands västliga och sydvästliga delar och är känd 
för 18 bevarade ristningar. Balles ristningar finns i 
Västmanland, Södermanland och Uppland. Fot hette 
en ristare som var verksam vid mitten av 1000-talet. 

Kvarteret 
Runristaren 
erinrar oss 
om alla de 
som ristade 
runor. 

Kvartersnamn i Norra Ängby
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Visäte och Öpir är namn på andra kända ristare.
Lönnrunor användes för lönnskrift. Med utgångs-

punkt i futharken kunde en runa ersättas genom att 
rista närmast föregående runa. Sådant förskjutnings-
chiffer användes vid ristning av Rökstenen. Hälsing-
erunor är stavlösa runor. De var starkt förenklade. 
Hälsingerunor finns i ett litet antal runskrifter på 
sten i Hälsingland. Troligen har hälsingerunor fung-
erat som snabbskrift för vardagsbruk. De skars med 
kniv i trä.

Det är svårare att definiera runkors. Ordet kan 
åsyfta kristna kors ristade på runstenar. Så är det ju på 
Ängbystenen. Det finns också smycken i form av kors 
med runor. Keltiska runkors är kors infogade i en cir-
kel. Sådana finns i handeln som smycken.

Andra runstenar i Bromma
Ängbystenen är inte den enda runinskriften i Brom-
ma. På en berghäll mellan Abrahamsberg och Brom-
maplan invid Drottningholmsvägen finns två runin-
skrifter (RAÄ 13). Platsen ligger nära där gården Nora 
en gång fanns. Den vänstra texten lyder: ”Sigvid och 
Sigrev läto rista denna sten efter Sinar, sin fader”. Den 
högra texten lyder: ”Närt lät rista dessa runor efter sin 

fader Faste. Ulv högg.” Enligt Rundata dateras båda 
ristningarna stilmässigt till mellan 1060 och 1100. 
Alltså ristades de under kungarna Stenkils, Halstens 
eller Inge den äldres tid. 

Gliastenen (RAÄ 22) är äldst i Bromma och står 
intill vägen till miljöstationen i Linta och i kanten av 
Lintas gravfält (RAÄ28). Ursprunglig plats var tidi-
gare vid en väg över nuvarande flygfältet. Stenen flyt-
tades till Linta på 1930-talet och har texten ”Gammal 
och Tjälve, de läto resa denna sten….sin fader, en 
dugande man. Gud hjälpe hans själ”. Stilmässigt da-
teras den till mellan 1020 och 1050, alltså under kung 
Olov Skötkonungs tid. 

En runsten påträffades i Riksby vid en bäck på 
1860-talet nära Norrby båtsmanstorp. Texten lyder: 
”Sinar och Tor och Vifast läto resa stenen efter Björn, 
sin fader, god bonde, bodde i Ulvsund (Ulsunti)”. 
Rundata anser stenen är från cirka 1050 och en tid 
därefter och alltså från Anund Jakobs och Emund 
den gamles tid. Stenen förvarades i delar i magasin 
på Stockholms stadsmuseum men har tyvärr inte 
återfunnits där.

Text och foto: Nils Ringstedt  

nils.ringstedt@gmail.com

Under 
vikingatiden 
framträder 
flera kända 
runristare.

”Udd lät resa stenen efter Björn, Ingrids fader. Han var Vides arvinge”. Genom att resa stenen visade de att de var välbärgade och hade råd att bekosta 
en så fint tillhuggen sten. 
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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

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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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

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

Carola Bengtsson, Café Björkan, Julmarknad, Äppelsöndag, glöggen, Midsommar, Ängbyloppet, 070 733 58 42, carola.my@hotmail.com

Elisabet Engdahl-Linder, tidningsredaktionen, kalenderprojektet, Facebook, 070 746 62 40, elisabet.engdahl.linder@gmail.com

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

Stefan Tell, kvällsvandringar, städdagen, 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 

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
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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

Parklekens dag med Ängbyloppet
Lörd 7 september kl 11-15
Björklunds hage

Att beskära fruktträd
Lörd 14 september
Samling kl 13 vid  Stora Ängby Allé 15
Se sid 10. 

Run of Hope
Lördag 21 september från kl 10
Ängby torg
Spring för Barncancerfonden
Arrangeras av Ängby Runners:  
http://angbyrunners.se/run-of-hope/

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

Äppelsöndag i Björkan
Söndag 29 september kl 11-16 
Lämna dina äpplen vid parkeringen vid Ängby Slott.  
Cafét håller öppet med hembakat. 

Fotokurs
Torsdagar 19 sept, 3 okt, 17 okt. kl 18.30-20.30.  
Tempus, Beckom bergavägen 3. 
Se sid 11 

Secondhand/loppis
5-6 oktober kl 10-14 
Stefanskolan
för info se facebook, secondhandbromma.

Bind din egen krans
22 okt, 8 nov, 24 nov kl 18.30 - 20.30 
Björklunds hage
Se sid 10


