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Nytt liv i vårt kära Ängby Slott
Äntligen – vårt kära Ängby Slott har fått en hyresgäst som 
för några veckor sedan slog upp portarna till sin verksamhet. 
Vi är många som nu gläds åt att ljusen åter lyser i slottets 
fönster. Längre fram i tidningen berättar den nya hyresgäs
ten Annika Magnusson om sina planer. 

Det som gör en extra glad är att se att det finns flera som 
vill satsa på verksamhet här i Norra Ängby! Det betyder att 
det skapas fler besöksmål och mötesplatser vilket är både 
trevligt och viktigt. Detta gäller också för lunchrestaurangen 
Blå Koppen vid Runstensplan som drivs vidare av nya inne
havare under namnet Blå Hörnan med utökade öppettider 
även under kvällstid.Se sidan 14.
 
Vidare i tråden om mötesplatser så har föreningen fortsatt 
undersöka hur man kan skydda Ängby Torg från butiks

döden. När detta skrivs har det 
blivit bekräftat att Hemköps
huset har bytt ägare. Vi vet ännu 
inte vem som är ny ägare och 
inget om planerna för huset. I 
bottenvåningen av det huset har 
det allid funnits butiker och 

förhoppningsvis blir det så även i fortsättningen, även om 
detaljplanen från 1930talet inte ger skydd för just butiks
verksamhet. Vi hoppas att detta lilla torg ska fortsätta att 
vara levande och att butiker och verksamheter kan stanna 
kvar. Läs mer om torget på sidan 20.

Ett medborgarförslag har lämnats till Bromma Stadsdels
nämnd med innehållet att staden skulle kunna bidra på ett 
flertal sätt för att öka vuxennärvaron ute bland vår unga på 
kvällstid. Det är Stefan Tell som skrivit medborgarförslaget.
Se sidan 2627.

Det är advents och juletid. Trots vissa orosmoln inför fram
tiden får vi inte glömma att vi lever i ett väldigt fint bostads
område. Första advent var det inte mindre än tre julmarkna
der i Norra Ängby. De trevliga folkfesterna avlöser varandra 
i vår by: valborgsfirandet, midsommarfesten, Ängbyloppet, 
Run of Hope, ljuskvällen med mera ...

God jul och Gott nytt år! 

Anna-Karin Ekholm 
Ordförande i Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening

inledaren
NORRA ÄNGBY TIDNING

Vid torget har 
det alltid funnits 
butiker. Hoppas 
att de blir kvar.
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LÄS MER OM OSS PÅ HEMFAST.SE

Hans Åberg
Fastighetsmäklare

Arkitekt SAR/MSA

0707 100 000
hans.aberg@hemfast.se

Atosa Mirzai Nyström
Fastighetsmäklare

Ekonom

0739 161 163
atosa.nystrom@hemfast.se

Anders Westerlind
Fastighetsmäklare

0720 352 435
anders.westerlind@hemfast.se

Tillsammans hjälper vi dig hem 

och med vår kombinerade 

erfarenhet ger vi ditt hem den 

uppmärksamhet som det så väl 

förtjänar.  Vi jobbar alla med att 

du ska kunna känna dig trygg 

när du köper eller säljer ditt hem 

genom oss.

Varmt välkommen att kontakta 

någon av våra mäklare för att få 

reda på mer om oss, hur vi

jobbar och vilka övriga tjänster 

vi kan erbjuda dig  i  samband 

med din  bostadsaffär.

Vinnarna i fototävlingen. Från vänster Tomas Boding, Magnus Lindén, Ulf Linder, Robert Skönblad Andersson, 
Mats Mårdén, Max Georgzen (var på scoutläger, deltog här på liten pappersbild ), Margareta Björnberg,  
Jesper Bjarnestam och Pia Georgzen. Pristagaren Mattias Ludvigsson saknas på bilden. Han kunde inte delta.

Deras bilder 
kom med i 
kalendern
Efter en högtidlig fanfar un-
der julmarknaden på torget 
presenterades vinnarna i foto-
tävlingen. 

På nästa sida kan ni se vilka 
bilder fotojuryn valde till de 
12 månaderna i Ängbyka
lendern. 124 fina bilder hade 
skickats in. Konkurrensen var 
hård och som vanligt var det 
juryns uppgift att välja en bild 
till varje månad. Kalendern 
delas ut i postlådorna till alla 
medlemmar i Trädgårdsstads
föreningen.

Tre julmarknader
Aldrig tidigare har den första 
advents helgen varit så fylld 
av julmarknader som i år. På 

Lyssna på Mattias nya sång om julen i Ängby 
Mattias Ludvigsson har skrivit och spelat in 
en ny Ängbysång. På föreningens hemsida 
(www.norra-angby.se) kan ni lyssna på ”Nu 
kommer julen till Ängby”. Mattias bor i Nor-
ra Ängby och är på fritiden både trubadur 
och framgångsrik fotograf i vår fototävling.

lördagen var det julmarknad 
på torget och på söndagen i 
Björklunds hage och på Ängby 
slott. Lagom till helgen hade 
snön fallit. Marknadsstånden 
var välfyllda och förväntans
fulla barn fick träffa tomten.
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Januari Innan snöplogen kommer! Magnus LindénFebruari

Vintersöndag på Kyrksjöns is. Ulf LinderMars  Kyrksjön i april. Robert Skönblad AnderssonApril  Första pris

Syrener vid Peringskiöldsvägen. Mats MårdénMaj Midsommarafton i Björklunds hage. Max GeorgzenJuni

 Ombytta roller vid Kyrksjön. Tomas Boding

Vinnarbilderna i nästa års Norra Ängbykalender
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Trädgårdsstaden. Pia GeorgzenJuli Inför festen på Runsavägen. Margareta BjörnbergAugusti 

 Ljuskvällen vid Kyrksjön. Jesper BjarnestamSeptember Höst i Björklunds hage. Pia GeorgzenOktober

Höst vid Fatburen. Mattias LudvigssonNovember Nyårsfirande vid Torgnyvägen. Mattias LudvigssonDecember

Vinnarbilderna i nästa års Norra Ängbykalender
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Robert tog 
vinnarbilden
För ett och ett halvt år sedan flyttade Ro-
bert Skönblad Andersson med sin fru Ka-
tarina till sitt Ängbyhus på Runsavägen. 
Som nyinflyttade fick de Norra Ängby 
Tidning. Robert läste om fototävlingen 
och Ängbykalendern. Han testade och 
skickade in ett foto från ljusfesten. Men 
kom inte med. Den gången. 

I år gick det bättre. Robert vann fototäv
lingen med sin nästan pastorala bild från 
Kyrksjön. 

Så här kan det gå till när Robert foto
graferar. Han tar gärna en fotopromenad, 
på morgonen, före jobbet. När han ser ett 
motiv tar han en provbild, tittar på ur vil
ken vinkel motivet blir bäst och när ljuset 
faller optimalt. Han har en app till sin 
hjälp där han kan räkna ut hur solen står 
på en viss plats vid en viss tidpunkt.

När han hittade stocken vid Kyrksjön 
gick han tillbaka flera gånger innan ljuset 
blev det rätta. Och om man ser på bilden 
så kommer ljuset snett bakifrån, vilket 
gör att både stocken och vassen blir belyst 
av solen.

Skalar av och förenklar
Att fotografera är för Robert att förenkla 
och skala av ovidkommande ting i ett mo
tiv. Han gillar träd och fotograferar gärna 
i närområdet. Han lär sig mycket genom 
att följa andra fotografer på Youtube och 
Instagram.

Till vardags arbetar Robert med kund 
och affärsanalyser på Coop. Hans kompe
tens är att ta fram och kommunicera kom
plicerade statistiska modeller på ett enkelt 
och lättförståeligt sätt. Att fotografera är 
bra avkoppling till arbetet.

Min reflektion är att många som vunnit 
Ängbykalenderns första pris har planerat 

sitt motiv noga och lagt ner mycket arbete 
på att få fram det bästa fotot. Till skillnad 
från mig som tar många bilder och olika 
motiv. 

Är du intresserad av att utveckla dina 
fotokunskaper? Håll utkik efter förening
ens grundkurser i foto.

Text och foto: Elisabet Engdahl Linder

Ett tag fokuserade Robert på insekter. Istället 
för ett dyrt makroobjektiv köpte han
 ett förstoringsglas till kameralinsen. Med för-
storingsglaset kan han ta fantastiska närbilder. 
Här ett exempel – en fluga.

Fotojuryns motivering: 
”Vinnarbilden i sin hel-
het utmärker sig med en 
fantastisk komposition, 
vacker inramning och 
ett magiskt ljus. En väl-
känd plats för oss Norra 
Ängbybor, men ovanli-
gare som motiv.”

Robert Skönblad Andersson tog vinnarbilden till Ängbykalendern 2020. Han förbereder sig noga och 
inväntar rätt ljus och vinklar innan han tar sina bilder.
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Mysiga men farliga adventsljus
Nu när det lackar mot jul är det dags att 
börja pynta i huset och göra i ordning 
adventsstaken. När det blir mörkt redan 
vid 15-tiden känns det extra mysigt och 
ombonat att tända levande ljus.

Men levande ljus kräver tillsyn – hela 
tiden! Inte minst gäller det adventsljussta
ken som också är barnens favorit. Många 
barn vill hjälpa till att tända ljusen och 
visst kan det gå bra i vuxnas sällskap. Men 
barn som kanske hittar tändstickor eller 
tändare kan alldeles glömma bort att de är 

barnförbjudna. Förvara därför alltid tän
dare och tändstickor där barnen absolut 
inte kommer åt dem.

Heta marschaller
Marschaller på trappan och i trädgården 
ger ofta extra fin julstämning, inte minst 
när vi väntar gäster. Men marschaller blir 
väldigt heta, så om man ställer dem i snön 
på en grindstolpe till exempel, så kom
mer värmen att smälta snön och då kan 
marschallen ramla ned. Här har jag själv 
egen erfarenhet från en julafton. Vi skå

lade i julglögg och en av gästerna frågade 
varför det var massa rök utanför fönstret? 
Vi sprang ut direkt och fick se hur en 
marschall hade ramlat ned och tänt eld på 
soptunnan! Numera sätter jag alltid mar
schallen i en hållare som är avsedd för just 
marschaller. Vill du släcka dina marschal
ler, så ska du kväva lågorna med en plåt, ett 
lock eller liknande. 

Och sist men inte minst: God helg och 
tänk på att tomtens skägg kan vara extra 
lättantändligt!

Text: Alex Odelius

Så kan du undvika en olycka
• Använd gärna ljusstakar i smide eller porslin.
• Dekorera ljusstaken med icke brännbart material. 
• Sätt fast ljusen riktigt stadigt och se till att ljusstakarna står långt från gardiner och  

annat brännbart. 
• Placera aldrig många värmeljus tätt tillsammans på en bricka eller ett fat
• Fungerande brandvarnare och brandsläckare i hela huset är naturligtvis en självklarhet 

och kom ihåg att du måste kontrollera dem. Gör det till en vana, en gång i månaden.
• Sätt gärna upp en påminnelse på insidan av din ytterdörr om att släcka ljusen! 

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



Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

8 N O R R A  Ä N G B Y  T I D N I N G  N R  4  D E C E M B E R  2 0 1 9

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

”Ett kul sätt att inspirera varandra i trä-
ningen – men också att lära känna nya 
människor och knyta kontakter i områ-
det”. 

Så förklarar initiativtagaren Martin Käll
qvist skälen till att löpargruppen Ängby 
Runners i Bromma har vuxit så explo
sionsartat sedan starten 2012 – från 5 till 
550 medlemmar. I dag består den även av 

en cykeldivision. ”Målet är att fler ska inse 
att alla är välkomna, oavsett nivå”, säger 
han.

Startade med ett nyårslöfte
Ett oövervägt beslut en sen nyårsafton att 
anmäla sig till ett maratonlopp – och den 
jobbiga insikten morgonen efter att det 
bara var åtta månader dit och att varken 
styrkan eller konditionen var på topp. Det 

är bakgrunden till att Ängby Runners 
föddes. 

Jag insåg att det är betydligt lättare att 
komma ut en mörk kväll när det kanske 
regnar eller är kallt när man vet att andra 
förväntar sig att du ska komma. 

Sedan de första motiga passen vintern 
2012 har vi bara blivit fler och fler. Bara 
under den senaste veckan fick vi 15 nya 
medlemmar. Dels sprider sig informatio

Ängby Runners lockar löpsugna

Ett nyårslöfte för sju år sedan blev starten för Ängby Runners. Martin Källqvist i Norra Ängby insåg att han inte ville träna ensam inför det utlovade 
maratonloppet och lockade med sig några fler ut i spåret. Nu har gruppen växt till 550 medlemmar.
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nen om att vi finns mellan grannar och 
bekanta i området, dels syns vi när vi 
springer i samlad trupp från Ängby Torg, 
säger Martin Källqvist.

Från början skedde träningspassen 
spontant, men snabbt utkristalliserades en 
struktur som innebär att de tre passen per 
vecka har olika inriktningar; från lång
lopp på söndagar till trail på tisdagar och 
teknik på torsdagar.

Grupp på Facebook
Men alla har naturligtvis möjlighet att ta 
egna initiativ till löpningar – som om till 
exempel tjejer vill springa ihop en kväll. 
Vi har en grupp på Facebook där vi lägger 
upp kommande löpningar och där alla 
kan gå in och föreslå rundor.

 Martin Källqvist poängterar att även 
om det från början handlade om ett gäng 
killkompisar som tränade för att springa 
maraton, är det idag en bred spridning 

bland medlemmarna. Vi är en brokig 
skara, från de som deltar i ultramaraton 

– i Ängby Runners namn, vilket är väl
digt roligt – till de som föredrar en femki
lometerslunk i måttligt tempo

Från 14 år till 70
Ungefär hälften är kvinnor. Den yngsta 
medlemmen är 14 år och den äldsta runt 
70. Vi har dessutom runt 280 medlemmar 

Tre dagar i veckan året runt oftast i samlad trupp från Ängby Torg. Passen har olika inriktningar; från långlopp på söndagar till trail på tisdagar och 
teknik på torsdagar. Alla är välkomna, oavsett nivå”

i cykeldivisionen, där det också är tre pass 
per vecka – främst på mountainbike ef
tersom de flesta är intresserade av det.

Målet nu är att fler i gruppen ska våga 
delta i passen, eftersom vi anpassar tem
pot till de som kommer, säger han.

För att gå med i Ängby Runners, leta 
upp gruppen på Facebook.

Text: Helene Murdoch

Foto: Martin Källqvist

Ny adress from 2/12
Ålstensgatan 22, 167 65 Bromma
08-370618 www.angbyglas.com

Ängby Glasmästeri 
& Ramaffär AB
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Bus eller 
godis?
För andra året i rad har grannarna på 
Runsavägen, Möjbrovägen och Tingstä-
devägen gått ihop för att fira Halloween 
lite extra. 

Bakom initiativet står familjen Peterson
Staedler, som flyttade till Norra Ängby 
hösten 2018. Pappa Steven Peterson är 
född och uppvuxen i Miami, och tyckte 
Halloween var årets höjdpunkt som barn. 
En tradition han vill att hans svenskfödda 
barn också ska få växa upp med, så det slås 
på stort i familjen med upptrappning samt 
Halloweendekorationer. 

Bus eller godis
Halloweenfirande i Sverige blir allt vanli
gare för varje år, men vi är inte alltid säkra 
på exakt när vi faktiskt ska fira. I USA 
bjuder traditionen att Halloween infal
ler 31 oktober, oavsett veckodag. Då klär 
barnen ut sig och går runt bland husen 
och samlar in godis; ”trickortreating” (på 
svenska ”bus eller godis”).

När familjen Peterson firade sin första 
Halloween i Norra Ängby förra året, de
lade de ut inbjudningar i de närmaste ca 
50 brevlådorna i kvarteret. I år gjorde man 
likadant, och intresset blir allt större.

Kvällen den 31 oktober i år vandrade 
således flera klungor av glada utklädda 
grannbarn, i sällskap med föräldrar, runt 
kvarteret. (De som inte gillar Halloween 
uppmanades på inbjudan att släcka ytter
belysningen ett tag, som ett tecken på att 
man inte önskar påhälsning.)

En lyckad kväll för både stora och små 
– och ännu ett sätt att lära känna sina 
grannar bättre.

Text och foto: Caroline Peterson Staedler 

Halloween är en stor högtidsdag i USA. Den 
infaller alltid den 31 oktober. I Sverige är det 
för många lite otydligt vilken dag barnen 
ska gå runt i husen eftersom vi vid ungefär 
samma tid har både allhelgonadagen och 
Alla helgons dag som också är högtider till 
åminnelse av de döda. I år verkade de flesta 
barnen i Norra Ängby ha valt Halloween-

dagen den 31 oktober. Många, som för sä-
kerhets skull köpt godis att ha även om det 
skulle knacka på dörren några dagar senare, 
fick äta upp det själv om det inte kom några 
barn då. 

Halloween är en förkortning som kan 
härledas ur ”All hallows evening” ”alla döda 
själars afton”. Halloween kom till USA med 

irländska emigranter under 1840-talet. Hög-
tiden har växt i Sverige sedan 1990-talet och 
även blivit viktig även för de affärer som säl-
jer tillbehör till firandet. Halloween handlar 
mycket om att barn retar och provocerar de 
vuxna på ett lekfullt sätt. Traditionellt marke-
rar Halloween liksom Alla helgons dag över-
gången mellan sommar- och vinterhalvåret. 

En viktig högtidsdag i USA
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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 oss på vårt kontor 
på Ängby Torg. Det går också bra att kontakta oss via telefon 
eller mail.

Christina Sylvan
Fastighetsmäklare
0708-60 22 16

Mikael Flobecker
Fastighetsmäklare
0708-60 21 91 

Kristina Mattsson
Fastighetsmäklare
0704-33 43 30

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

Välj en trygg och  
erfaren mäklarbyrå

Nov 2019 - N. Ängby Trädgårdsstad - 89x262.indd   1 2019-11-13   13:43:31

Kommunen lovar bättre snöröjning i vinter
Förra årets vinter var besvärlig för gångtrafikanter på grund av 
bristande snöröjning. Trädgårdsstadsföreningen skrev därför till 
Trafikkontoret för att höra om det blir bättre kommande vinter. 
Och nu har vi fått svar: ”Vi jobbar aktivt för att förstärka snö-
röjningen i Stockholm. Sedan förra säsongen så har nya avtal 
för snöröjningen och halkbekämpningen trätt i kraft gällande 
Bromma, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö. I alla 
nya avtal prioriteras gående upp, det vill säga snöröjning av ytor 
för gående ska ske snabbare än vad som var bestämt i de gamla 
avtalen.” 

Lär dig att sköta och förnya häcken
Trädgårdsstadsföreningen ordnade i september i år en endags-
kurs i trädbeskärning vilket var mycket uppskattat av deltagar-
na (se sid 22) och det blev många frågor och diskussioner kring 
mycket annat kring träd och trädgårdar. En fundering som kom 
upp rörde häckar som är en betydelsefull detalj i Norra Ängbys 
gatubild, och därför har vi bjudit in Marion Strandberg från Skö-
na Trädgård att hålla en kurs om hur man sköter och särskilt för-
yngrar en häck. 

Tid och plats: söndag 15 mars 2020 kl 11 - 15 i en trädgård i 
Norra Ängby.

Exakt plats är ännu inte klart och kommer att presenteras på 
vår hemsida och även i affischer i vårt område.

Anmälan kan redan nu skickat till info@norra-angby.se. Ingen 
avgift, men vi kan behöva begränsa antalet deltagare när vi vet 
mer om platsen, så det är en bra idé att skicka sin anmälan så 
snart som möjligt.

Förtydligande om tandläkarmottagningen
I förra numret berättade vi att tandläkaren Tove Haglund flytt-
tade sin verksamhet från mottagningen vid Ängby Torg efter 
en konflikt med den nye fastighetsägaren. Tove bedriver nu sin 
verksamhet på Östermalm. Men mottagningen vid torget är 
inte helt tom. Tandläkaren Anmar Faraj och en tandhygienist har 
fortfarande verksamhet i en del av mottagningen. 
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Norra Ängby är ett område med många 
hundar. Hur är det för hundägare som vill 
ta en fika eller gå ut och äta – får hunden 
följa med in på fiket eller restaurangen?

För att undersöka saken tar jag med Sigge, 
en ettårig allergivänlig labradoodle. Vi går 
frånÅkeshov, till Ängbyplan, Islandstor
get, Runstensplan, Bromma Kyrka och 
slutligen till Ängby Torg.

Får jag ta hunden med mig in på fik och restauranger i Ängby?
Sigge njöt i stora drag, när han blev kliad av personalen på Åkeshovs slott. Hit är även hundar välkomna. Varje enskilt företags ägare har rätt att besluta 
om hundar får besöka deras café eller matställe.

Åkeshov
Vi börjar med Åkeshovs cafe i simhallen. 
Nej inga hundar här, tyvärr. 

Vi går vidare och passerar Brommas 
mest kända hundcafe, Cafe Blomma. Ett 
säkert kort för hundägare. Hundar är väl
komna. Priserna är låga och här finns vat
tenskålar i olika storlekar för alla hund
gäster. Även en liten hundmeny serveras. 

Nästa ställe är Åkeshovs slott. Sigge är 
mycket välkommen, både på övre planet i 
salongen där kaffe serveras samt i restau
rangen. När vi sitter i salongen kommer 
både chefen och en anställd för att hälsa. 
Sigge njöt i stora drag, när han blev kliad 
av slottets personal. Hotellets chef, som 
själv är hundägare, välkomnar hundar, det 
framgår också av slottets information om 
söndagsbrunch.

Ägaren bestämmer
I den nya lagstiftningen om livsmedels hygien, som bygger på EUs regelverk, har det 
tidigare förbudet mot husdjur på caféer och restauranger slopats. Det är upp till varje 
enskild restaurangägare att bestämma 0m hundar får besöka deras café eller matställe. 
Men fortfarande gäller att husdjur inte får vistas i köksutrymmen och butiker där livs-
medel hanteras eller tillreds. 

På Cafe Blomma finns både vattenskålar och 
en speciell hundmeny. 
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Får jag ta hunden med mig in på fik och restauranger i Ängby?
Ängbyplan
Nästa anhalt blir Gateau vid Ängbyplan. 
Nej inga hundra är välkomna här. Vi gör 
ett försök på Astrids bredvid, men även 
där blir det nobben. Däremot får Sigge 
gärna sitta med ute på altanen. 

På Ängby Grill är vi välkomna. Men 
det är kylslaget att sitta ute så vi går vidare.

Islandstorget
På China House vid Islandstorget blir 
det nobben. På Cottinos är vi välkomna. 
Personalen kommer fram för att hälsa på 
Sigge. Han får en egen vattenskål. 

Runstensplan
Vi går vidare till Runstensplan. Hunden 
är inte välkommen in på Blå Koppen eller 
La Rustica. Vi är inte heller välkomna på 
Pizzeria Zorba vid Spångavägen.

Bromma kyrka
Vi fortsätter till Bromma Bistro, här är 
det folkliv. Det märks att det är sen fredag 
eftermiddag. I bistron sitter fredagsgänget 
som har eget bord och tar några öl, här 
serveras mat och dryck. Får vi komma in? 
Absolut säger personalen, ni är så välkom
na. Vi går in, men det är trångt. 

Det blev snart lite för hög volym, för att 
Sigge skall trivas. Han hör betydligt bättre 
än människor i allmänhet. Jag noterar att 
utanför Bromma Bistro, i utomhusdelen, 
finns en stor skylt med rökning förbjuden. 

Ängby Torg
På pizzeria Ängby Torg är inte hundar 
välkomna. Det är de däremot i Lilla Deli-
katessboden i samma hus. Ägaren är själv 
hundägare. 

Ängby Slott
Till Hemma hos Annika som öppnade på 
Ängby Slott i mitten av november, kom
mer hundar att vara välkomna i caféet på 
bottenvåningen. Där finns också en slotts
hund; Melvin.

Hundvänligt Norra Ängby
Sammanfattningsvis kan man nog säga att 
hundägare är inne, men rökare är helt ute. 
Att hela sex ställen, varav två slott, väl
komnar hundar, är ett gott betyg för Nor
ra Ängby, som ett hundvänligt område.

Om du skulle vilja ta med hunden utan
för Norra Ängby, hittar du tips genom att 
söka på ” Hundvänliga Stockholm ” där 
finns en hel lista med matställen och ca
feer som välkomnar hundar.

Text och foto: Elisabet Engdahl Linder

På Bromma Bistro är Sigge väl-
kommen.

På Cottinos hälsar personalen på 
Sigge.

Hundägare är inne, men rökare är ute. Och ute får de numera heller inte 
röka. Hunden däremot får följa med in på många ställen.

Att hela sex ställen, varav två slott, välkomnar hundar, är ett gott betyg 
för Norra Ängby, som ett hundvänligt område.



Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

14 N O R R A  Ä N G B Y  T I D N I N G  N R  4  D E C E M B E R  2 0 1 9

Blå Koppen blir Bistro Blå Hörnan 
Ny regi och kvällsöppet på restaurangen vid Runstensplan

Äldre Ängbybor minns Konditori Sten Sture 
längst ut i afffärslängan vid Runstensplan.

För 20 år sedan blev det Café Blå Koppen med 
frukost och lunch för många stamgäster.. 

De är vänner sedan länge och har ofta talat om att öppna en restaurang. Mikolt är lärare i Spånga och Rafael utbildad kock som jobbat på många 
olika restauranger. Nu förverkligar de sin dröm vid Runstensplan i Norra Ängby.

Café Blå Koppen vid Runstensplan har 
bytt namn till Bistro Blå Hörnan. Företa-
gets nya ägare Mikolt Simonne Patrovics 
har ansvar för driften och kocken Rafael 
Navarro ansvarar för maten.

De behåller den fina 50talsinredningen 
med väggar i brunt faner, känd från både 
Kmärkt och långfilmer, och serverar 
även i fortsättningen husmanskost till 

luncherna. Restaurangen slopar de tidiga 
frukost arna men planerar att hålla öppet 
från förmiddag till kvällstid, från nio till 
nio.

Jag bokade ett möte med restaurangens 
gamla och nya ägare i slutet av oktober. 
Iwonna Andersson, som drivit Blå Kop
pen i 20 år, hälsade sina efterträdare 
välkomna i dörren till lunchrestaurangen. 
Min tanke var att ta en bild där Iwonna 
denna sista dag för henne lämnade över 
nycklarna, men det var inte riktigt sant. 
Hon hade skjutit fram allra sista öppetda
gen till måndagen. Några av hennes mest 

Nu omvandlas lokalen till Bistro Blå Hörnan 
med luncher och även planer på kvällsöppet.
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trogna kunder, fyra män mellan 85 och 90 
år, var ute på en resa och skulle komma 
hem under helgen. De skulle bli bedrö
vade om de kom hit på måndag och allt 
redan var stängt, förklarar Iwonna.

De fyra äldre männen har kommit till 
Blå Koppen tre gånger i veckan i många 
år, efter att de simmat i Åkeshovsbadet. 
Och de är bara tre av Blå Koppens många 
trogna stamgäster. 

Mikolt och Rafael vill behålla 
stamgäst erna på lunchen och locka nya 
kunder till bistron på kvällarna. 

Slipsar och målarbrallor
Blå Koppen har haft en ovanlig bland
ning av kunder, många hantverkare som 
renoverar hus i Norra Ängby blandat med 
personal från olika företag i närområdet. 
Här har slipsar och målarbrallor samsats 
vid de små borden på det svartvita golvet.
Och föräldralediga har parkerat barnvag
narna utanför för att träffas över en fika 
när frukost och lunchgästerna har fått 
sitt. En trogen gäst i många år var nyligen 
bortgångne förre UEFApresidenten Len
nart Johansson. Han kom ofta på tisdagar 

Iwonna Andersson hälsar sina efterträdare välkomna och lycka till. Iwon-
nas 20 år på golvet och i köket har medfört ledbesvär som lett fram till 
beslutet att sälja. 

– Tack Iwonna! En stamgäst kom med en chokladkartong och en stor 
kram. På sin sista dag blev Iwonna varmt avtackad av många tacksam-
ma stamgäster. 

när det var raggmunk och fläsk och verka
de trivas bra bland hantverkarna. När han 
flyttade från Södra Ängby blev det längre 
mellan besöken på Blå Koppen. 

När Iwonna döpte sin lunchrestaurang 
till Blå Koppen för 20 år sedan inspirera
des hon av de blå kaffekoppar som fanns i 
lokalen. Huset är grönt men den etablera
de färgen blå blir kvar även i nya namnet, 
Bistro Blå Hörnan. 

Närproducerat
Både Rafael och Mikolt har bott många 
år i Sverige. Mikolt är gymnasielärare i 
Spånga och ska behålla det jobbet vid 
sidan av sitt företagande. Rafael utbildade 
sig till kock när han kom till Sverige för 
nästan 30 år sedan. Han har jobbat på 
många olika restauranger, både små och 
stora, och har även levererat mat till per
sonalen på olika filminspelningar, bland 
annat till alla Maria Langfilmerna som 
gått i teve.

– Kanske ska vi så småningom också 
erbjuda catering, funderar Rafael. 

Rafael växte upp som bondson i norra 
Uruguay.

– Vi hade kor på gården. Jag är mycket 
förtjust i bra kött och det ska vi ha här.

– Men allt ska vara närproducerat, för
klarar Mikolt. 

I hennes släkt i Ungern fanns många 
som var verksamma i restaurangbranschen 
så den kulturen har hon med sig i generna. 
Hennes uppgift som ny ägare blir att sköta 
administrationen. 

Öppnar i december
Iwonna har sålt restaurangföretaget med 
inredning. Lokalen hyrs ut av bostads
rättsföreningen.

När vi träffar Rafael och Mikolt i slutet 
av oktober är det fortfarande mycket som 
är ovisst; om banklån, om utskänknings
tillstånd och om alla andra papper som 
ska fyllas i. Det var mer omständligt än 
de två gamla vännerna hade trott. De har 
länge talat om att öppna en restautang och 
nu ska det ske.

Restaurangen kommer att vara stängd 
större delen av november för upprustning.

– Vi hoppas att det ska vara öppet igen 
senast i början av december.

Text och foto: Rolf A Olsson
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Äntligen får 
slottet nytt liv!
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Äntligen får 
slottet nytt liv!

Den 15 november öppnades 
dörrarna till Ängby slott efter 
fem ödsliga år. Ny hyresgäst är 
företaget ”Hemma hos Annika” 
med försäljning av inredning 
och blommor samt ett café med 
bröd och lättare mat. 
Vi har träffat den nya slottsfrun 
Annika Magnusson.



Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

18 N O R R A  Ä N G B Y  T I D N I N G  N R  4  D E C E M B E R  2 0 1 9

Annika är
ny hyresgäst 
på slottet 
Likt ett spökslott har Norra Ängby slott alltför länge 
stått tomt och övergivet. Stadsholmen AB som i flera 
år sökt en ny hyresgäst, har nu äntligen hittat sin nya 
slottsfru. En minst sagt efterlängtad slottsfru, Annika 
Magnusson, har tagit Ängby Slott i besittning.

Annika Magnusson har precis slagit upp 
portarna till ”Hemma hos Annika”, och 
så känns det verkligen fastän det vid vårt 
besök är långt ifrån färdigt. Men omtan
ken, känslan och det genuina går det inte 
att ta miste på.

Här får intresset för människor, till
sammans med en passion för heminred
ning och gedigen design som bevarats i 
flera generationer, blomma ut i Annikas 
dröm.  

— Det ska precis vara som att komma 
hem till mig: Hemma hos Annika. Jag 
tänker mig en mötesplats, en samlings
plats fylld av glädje, där alla ska känna 
sig välkomna – för en fika, en god lunch 
och en stunds avkoppling, omgiven av 
italiensk stuckatur, vackra möbler, de fint 
putsade väggarna, fönsternischerna och 
flera hundra år gamla kakelugnar.

Ängby Slott stod färdigbyggt 1696 
och är en byggnad med minst sagt histo
riska anor. Och nu efter en varsam och 
omfattande renovering har det äntligen 
blivit dags för Annika att ta över och föra 
traditionen vidare. Hit är både stora och 
små välkomna, och på undervåningen får 
till och med hundar följa med matte och 
husse in på slottet. 

Vad är väl en bal på slottet?
Och nu kommer det ånyo att bli möjligt 
att dansa på slottet!
”Nåja, vad är väl en bal på slottet den kan 
ju vara fruktansvärt långtråkig, dötrist och 
tråkig – och alldeles, alldeles underbar!” 

Många av oss har varje julafton andäk
tigt följt Askungens och mössens bestyr 
inför den efterlängtade slottsbalen, och en 
av Annikas drömmar är just en 1700tals
bal.

– Och vem kan motstå en sådan bal på 
slottet? skojar Annika. 

I den här vackra omgivningen kan 
dräkternas magiska kraft tillsammans 
med gästerna förgylla vilken middag som 
helst, på en bal där alla är lika eleganta 
och stiliga som i hovkretsarna på slottet 
för 300 år sedan.

Middagar och fester med dans
Slottet och den vackra festsalen kommer 
också att finnas tillgängliga för middagar, 
bröllopsfester och många andra bemärkel
sedagar med dans och musik.

– Jag älskar verkligen musik, säger 
Annika, lyssnar mycket på musik och 
tycker om att dansa! Varje tisdag sedan 16 
år tillbaka har jag och min väninna som 
tradition att gå på Allsång på Skansen. 
Vi kommer dit tidigt och äter frukost 
där. Sedan har vi en heldag med musik 
framför oss. Den här traditionen är helig 
för mig.

Det ska vara ett aktivt slott, där det 
händer saker hela tiden, till exempel en 
litterär afton med levande ljus och mycket 
god mat. För alla familjer som vill ha nå
got extra på helgen ska Annika duka upp 

Annika säljer en härlig blandning av 
det bästa – från kakel och klinker till 
möbler, tavlor, kök och dukat, textilier, 
smycken och lampor – som till exempel 
den här dekorativa lampan med sin 
starkt karaktäristiska fot.

Innanför slottets portar väntar en här-
lig upplevelse med bland annat godsa-
ker från skafferi och hembakat. 
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en läcker frukostbuffé som passar både 
stora och små.

– Jag vill också att barnen ska vara 
välkomna här, fortsätter Annika. Sagoläs
ning framför den pampiga öppna spisen 
med en värmande brasa är bara ett av alla 
de evenemang som vi vill bjuda på.

Extra roligt tycker Annika att det ska 
bli när elever från klass 4D i Norra Ängby 
skola kommer och lussar på slottet den 13 
december.

Trippande barnafötter
Hur många generationers trippande barn
fötter har inte hörts på de vackra golven? 
Hur många barnaögon har inte förundrat 
tittat på arabeskmålningarna i husets 
fönsternischer?

På Ängby Slott huserade bland andra 
Carl Hermelin med hustrun Hedwig Ulri
ca och åtta barn. Efter familjen Hermelin 
tog kammarherre David Stierncrona över 
Stora Ängby fram till 1857, varefter olika 
borgare ägde gården fram till 1900talets 
början.

I dag är slottet hela 323 år! En ärevördig 
ålder, inte minst med tanke på att Drott
ningholms Slott uppfördes strax innan, 
och att Stockholms slott Tre Kronor för

stördes i en brand 1697.
De historiska vingslagen ligger som en 
smekande hand över och framför allt inne 
i slottet, ett slott som nu äntligen har öpp
nat sina dubbelportar till en ny framtid i 
Norra Ängby.

Hemma hos Annika ska man också 
kunna handla färska blommor, inredning 
och kanske en noga utvald present till sig 
själv, eller till nära och kära. 

Eller varför inte bara strosa runt och 
titta på allt det traditionella och nya, äta 
något gott, ta en kopp kaffe, känna in at
mosfären och Annikas varma gästfrihet!

Text och foto: Alex Odelius

”Hemma hos Annika” har öppet året runt. 
måndag-fredag 10–19, lördag-söndag 10–17.

Norra Ängby slott är byggt i karolinsk stil, som omfattade åren mellan 1654 och 1718. Något egent-
ligt slott är det inte utan Stora Ängby säteri är ett välbevarat exempel på en förnämlig herrgårds-
anläggning. Byggnaderna är blåmärkta av Stadsmuseet, vilket betyder att de har synnerliga kultur-
historiska värden. I aktuell stadsplan är de märkta med Q1 och utgör ”reservat för kulturhistoriskt 
värdefullt område med publik verksamhet”. 

Den som vill pynta sitt eget hem med ett Lucia-
tåg, kan hitta både tärnor och Lucia själv hos 
Annika. 

Gammalt och nytt i skön förening. 
Numera värms slottet med vatten-
buren värme.

Handsmidda fina vardagsdetaljer, 
som det här gångjärnet, håller 
längre än en livstid. Den domine-
rande färgen är gustavianskt grå.

Det vackra handtaget är slitet ef-
ter många händers öppnande och 
stängande av dörren.

Snart är det jul igen och den här traditionella 
tomten med rötter från Tyskland står och vän-
tar på förväntansfulla besökare.
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Ängby Torg är ett levande litet 
torg. Här finns livsmedels affär, 
tandläkare, trädgårdstjänster, piz-
zeria, mäklare, frisör och en fin 
fransk ostaffär. Men det finns hot 
mot de små torgen i Bromma. 

Fastighetsexploatörer köper upp fastig
heter och bygger om fastigheterna till 
bostadsrätter eller till lägenheter för 
uthyrning. Trottoarer privatiseras för att 
ge uteplats åt boende. Butikslokaler byggs 
om och det lokala näringslivet försvinner. 

som Ängbybon och fastighetsförvaltaren 
Lars Dahlqvist som äger huset mittemot. 
Vem som är ny ägare till Hemköpshuset 
blir offentlig när lagfarten skrivits på.

Detaljplanen behöver revideras
Detaljplaner styr vad man får göra när 
man bygger. För Ängby Torg gäller detalj
planer från 1930talet. När man bygger 
nya områden kan detaljplanen tala om hur 
bottenplanet i en fastighet får användas. 
I den gamla detaljplanen får Ängby Torg, 
finns inte något skydd för publika lokaler 
i bottenplanet. Eftersom sådana lokaler är 
en förutsättning för ett lokalt näringsliv 
på torget bör detaljplanen för Ängby Torg 
revideras. Denna fråga ska Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening ta upp med poli
tiker i Stadsbyggnadsnämnden. 

Stockholms stadsmuseum klassificerar 
byggnader på uppdrag från Stockholms 
stad i fyra kategorier med hänsyn till de
ras kulturhistoriska värde. Ett färgsystem 

De detaljplaner från 30-talet som gäller för Ängby Torg ger inte skydd för affärslokaler i bottenplanet även om det redan från början var tänkt att torgen 
skulle vara levande platser där Ängbyborna kunde handla det mesta av vad de behövde för sitt vardagsliv. Detaljplanerna behöver revideras.

Vi vill bevara Ängby Torg 
Kvar blir döda torg med parkeringsplatser. 
Även för Ängby Torg finns det anledning 
av känna oro. På Stadsbyggnadsnämnden 
finns ett bygglovsärende avseende halva 
tandläkarhuset. Fastighetsexploatören vill 
bygga om till maximalt antal lägenheter 
och göra takkupor. Leksaksaffären liksom 
en tandläkare har tvingats flytta. 

Hemköpshuset sålt.
Hemköpshuset är sålt. Vi hoppas, att kö
paren är en fastighetsförvaltare med lång
siktigt perspektiv, som vill värna Ängby 
Torg och behålla butikslokalerna. Precis 

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

Den personliga matbutiken
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Wretmans Bilservice AB 
 

 Bilreparationer och Service 
   originaldelar till alla märken 

 

       Jämtlandsgatan 139 Vällingby 
(OK Macken i Vällingby) 

                        08-377813                                     
                        

37528@okq8bilverkstad.se 

Prövningstillstånd 
för Snabba husen
vid Bergslagsvägen

används för att klassificera byggnader, 
blått, grönt, gult och grått. Blått är den 
kraftfullaste klassificeringen, det har 
Ängby Slott. Fastigheterna runt torget är 
gulmarkerade. Norra Ängby Trädgårds
stadsförening har framfört hos Stadsan
tikvarien en önskan att skyddsklassificera 
hela Ängby Torg som en helhet, med trot
toarer, parkmark och fastigheterna med 
publika lokaler i bottenplanet. 

Handla nära och klimatsmart
Ängby Torg byggdes liksom området på 
30talet. Ett torg med affärer var en del av 
dåtidens stadsplanering och viktigt när 
bil var få förunnat. Vi har länge haft en 
utveckling, där man åker bil till stora köp
centra för att handla eller handlar allt på 
nätet. Vi blir alltfler som uppskattar ser
vice i närområdet och lokala mötesplatser.

Vad kan vi som Ängbybor göra för att 
bevara Ängby Torg? Vi kan handla och 
utnyttja de tjänster som finns på torget! 
Det är kanske lite dyrare, å andra sidan, 
blir du mer klimatsmart eftersom bilåkan
det minskar.

Har du fler förslag, så får du gärna höra 
av dig till föreningen.

Elisabeth Engdahl Linder

för styrelsen i Trädgårdsstadsföreningen

Trädgårdsstadsföreningen har 
med vårt överklagande lyckats 
få frågan om de s.k. Snabba hu-
sen vid Bergslagsvägen upp till 
Mark- och Miljööverdomstolen!

Enligt en artikel i BrommaDirekt hoppas 
Svenska Bostäders Dennis Ericson att 
ärendet därmed ska vara överspelat om 
ett par veckor och att han kan börja med 
det uppskjutna pålningsarbetet.

Självklart delar vi inte denna tro. 
Tvärtom så hoppas vi på en seriös pröv
ning av våra argument i Mark och Mil
jööverdomstolen. Se överklagandetexter 
på NÄTs hemsida.

Mycket av det som föresvävade Svens

ka Bostäder och Stadsbyggnadsnämn
dens politiker inför projektets första 
etapp i Råcksta har blivit annorlunda och 
dyrare, och först nu 18 månader efter för
sta spadtaget har inflyttningen påbörjats.

Nödbostäder
Vi hoppas naturligtvis att husen vid 
Bergslagsvägen aldrig byggs, att Svenska 
Bostäder och stadsbyggnadsnämnden 
håller sitt löfte om demonteringen av 

etapp ett och ”återställande av området 
till parkmark” om 15 år. Men framför allt 
så hoppas vi att bostadskrisen är löst då 
så att inte unga vuxna (OBS: det är inte 
frågan om studentbostäder!), nya hitflyt
tade och andra kategorier bostadssökan
de behöver inhysas i nödbostäder.

Christian Schlumpf

för styrelsen i Trädgårdsstadsföreningen

Byggbolaget fick upphöra med pålningsarbetet när beslutet om prövningstillstånd kom. 

NORRA ÄNGBY 
BYGG AB

Patrik Holmström • 0739-44 88 19 • norraangbybygg@outlook.com
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JAS-perioden (juli-augusti-september) är 
den bästa tiden för att beskära fruktträd. 
Den 14 september fick Trädgårdsstads-
föreningens medlemmar lära sig hur man 
kan ta hand om sina träd. Marion Strand-
berg från Sköna Trädgård höll i kursen i 
en trädgård i Norra Ängby. 

När man beskär i JASmånaderna så stres
sar man träden mindre och dom skjuter 
inte iväg med så många ungskott. Marion 
avråder från den kraftiga beskärning 
som trädgårdsexperter brukar benämna 
”Brommaklippning”, när nästan allt utom 
de tjockaste grenarna skalas av.

Nu fick vi lära oss att beskära med om
sorg och inte ta bort för mycket grenar och 
därmed bladmassa eftersom det gör att 
träden stressas och skjuter ännu fler skott. 
Under tillväxtperioden på sommaren ska 
de istället lägga energi på att frukten skall 
bli saftig och god.

Fruktträd är levande varelser som 
behöver vatten och näring och Marion 
visade hur man kan ta bort gräset närmast 
stammen och vattna träden ibland under 
varma perioder.

Värdefull kunskap
Vi hade bett om instruktioner inte bara 
om själva beskärningsdelen utan också att 
bedöma träds status och välbefinnande 
och hur man ser om ett träd har någon 
sjukdom. Allt detta och mer därtill fick vi 
oss till livs, och att få vara med och se det 
som Marion visade oss i verkligheten var 
mycket värdefullt. Till exempel hur man 
väljer ut vilka ungskott som ska få vara 
kvar, hur man identifierar fruktämne, hur 
fruktträdskräfta och mögel ser ut. Och att 
man ska rengöra sina verktyg med rödsprit 
mellan varje träd och bara använda gren
sågar som är avsedda för att såga grenar 
med. Man ska inte använda bågfil, fog
svans m.m. som ger en skrovlig såryta som 
har svårt att läka och valla över. 

Det var fint att höra Marion tala så 
varmt om träd. 

 
Text: Lotta Hirschberg

Foto: Hillevi Berglund

Så ska man beskära fruktträden 

Marion Strandberg från Sköna Trädgård gav föreningens medlemmar mycket värdefull kunskap. 

Vi fick lära oss hur man ska beskära fruktträden med omsorg, hur man väljer ut vilka ungskott som 
ska få vara kvar, hur man identifierar fruktämne, hur fruktträdskräfta och mögel ser ut. 
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Barnen i full fart mot medaljerna i Ängbyloppet ...

För fjärde året i rad förvandlades kvar-
teren kring Ängby Torg till en folkfest en 
solig lördag i september då välgören-
hetsloppet Run of Hope gick av stapeln. 
Arrangör var liksom tidigare år Ängby 
Runners, som i år lyckades samla in när-
mare 100 000 kronor till förmån för Barn-
cancerfonden.

Arrangemanget har vuxit kraftigt sedan 
starten och till 2019 års upplaga hade 
omkring 500 Brommabor, varav 150 barn, 
samlats till starten på Ängby Torg. Solen 
flödade, korvarna gick åt som smör i sol
sken och stämningen var topp när gran
nar, vänner och bekanta minglade före och 

efter loppet – och hejade när de svettiga 
löparna tog sig i mål. Butikerna kring tor
get och en rad andra företag deltog också 
genom att sponsra med allt från bananer 
till delikatesskorgar, skidfodral och annat 
som lottades ut som vinster på nummer
lapparna.

Springa, lunka eller gå
Deltagarna kunde välja mellan att springa, 
lunka eller gå en av de tre olika sträckorna 
– från en kilometer för barn till fem el
ler tio kilometer för vuxna. Loppet går i 
de natursköna områdena kring Kyrksjön 
och Åkeshovs slott. Anmälningsavgiften 
var från 100 kronor – men valfri summa 

uppåt. Hela det insamlade beloppet gick 
oavkortat till Barncancerfonden. 

Kampen mot barncancer
Run of Hope är ett riksomfattande event, 
där initiativtagare runt om i landet en 
gång per år arrangerar ett lokalt löplopp. 
Det gångna året bidrog löpare och ar
rangörer till ett rekordår – totalt hela 1,6 
miljoner kronor samlades in i kampen mot 
barncancer. 

Nästa år går Run of Hope 12 septem
ber – så skriv redan nu in det datumet i 
kalend ern! För mer information om lop
pet, besök Barncancerfondens hemsida.

Text och foto: Martin Källqvist

Löparfest i Ängby till förmån för Barncancerfonden

Ängbyloppet. Den 7 september var det full fart på många barnsben i Björklunds hage. Det är alltid lika roligt att uppleva barnens löparglädje under 
Trädgårdsstadsföreningens årliga Ängbylopp. Föräldrar och syskon är med och hejar. Några barn gör allt för att komma först, andra tycker att det är 
tryggare att hålla en förälder eller en kompis i hand under hela loppet. Och alla barn fick en fin medalj vid målet.  Foto: Mattias Ludvigsson

Både vuxna och barn deltog i Run of Hope. Omkring 500 Brommabor, varav 150 barn, samlades till starten på Ängby Torg. Ängby Runners samlade in 
närmare 100 000 kronor till förmån för Barncancerfonden.
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Är Bengt Norra Ängbys ”äldste”?
Näe, inte i ålder räknat. Men troligen i 
antalet år i samma hus, i ett sträck. Bengt 
Grothe på Tingvallavägen har bott i 
samma hus sedan han föddes och aldrig 
flyttat därifrån.

1937 byggde Bengts föräldrar huset. Famil
jen kom från en liten lägenhet i Fredhäll 
med sina tre barn då 9, 8 och 6 år gamla. 

Det blev totalt nio hus som byggdes på 

den sida av vägen som vetter mot Beckom
bergas område och Tingvallavägen var 
dåförtiden en återvändsgata. 

Tre äldre syskon
1942 föddes Bengt som sladdbarn, hans tre 
syskon var ganska mycket äldre.

Husen som idag finns längst upp på 
Tingvallavägen byggdes ett antal år senare 
och först då öppnades vägen för genomfart 

mellan Torgnyvägen och dåvarande Väl
lingbyvägen. Vällingbyvägen som sedan 
döptes om till Jämtlandsgatan för att igen 
byta namn till Långskeppsgatan när den 
stängdes av vid krönet och på andra sidan 
kullen fick namnet Björketorpsvägen.

Alla nio hus som vette mot allmän
ningen ”tog” tillsammans en liten bit mark 
utanför sina resp tomter och anlade träd
gårdsland. Där odlades grönsaker av olika 

Bengt Grothe har aldrig flyttat hemifrån. Han bor med hustrun Yvonne i huset där han föddes för snart 78 år sedan.
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slag bl a potatis och Bengt berättar att 
hans föräldrar satte hallonbuskar som bil
dade en jättestor häck. Allt detta blev ett 
bra tillskott till matförrådet och speciellt 
de kommande åren när andra världskriget 
hade brutit ut och det blev ont om mat 
och man fick försöka försörja sig på andra 
och flera sätt. 

Gemensamma trädgårdsfester
Det byggdes också torkställningar och 
gemenskapen och sammanhållningen var 
väldigt god bland grannarna, det ordna
des också gemensamma trädgårdsfester. 

Under kriget fanns också kaninupp
födning och bikupor, allt för att dryga ut 
tillgången på mat. 1976 bildades Råcksta 
Fritidsträdgårdar och kolonilotterna utö
kades snabbt. Det finns idag över 200 od
lingslotter och marken tillhörde tidigare 
Råcksta Gård. Så lotterna utanför resp 
hus tillhör idag koloniområdet. 

Ängby
Salongen

Boka klipptid:
0837 03 32 eller 070 982 96 87

Bergslagsvägen 270 – Islandstorget

Välkommen till Lena!

istället blev det huset på Tingvallavägen. 
Om några månader fyller Bengt 78 och 

han har faktiskt aldrig flyttat hemifrån …

Text: Britt Ullestad

Foto: Rolf A Olsson och privat arkiv.

Stenen i trädgården finns kvar men buskarna 
har växt så mycket att Bengt numera inte kan 
stå på stenen, som på bilden när han var ung 
grabb.

Bengts föräldrar byggde huset på Tingvallavägen 1937. Bengt föddes fem år senare.

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

När Bengt växte upp fanns inga orga
niserade lekplatser. Som alla barn dåförti
den hittade man egna ställen att leka på, 
till exempel Soptippsbacken, den branta 
backen som fortfarande idag går mellan 
Långskeppsgatan och koloniområdet. Av 
namnet framgår att det tidigare fanns 
en kommunal soptipp där. Där slängdes 
precis allt möjligt. Bengt fixade t ex sin 
egen cykel därifrån genom att plocka ihop 
delar från gamla cyklar man hade tippat. 
På vintern hällde kompisarna ut vatten i 
backen allt för att göra en snabb och bra 
kälkbacke. Det s k Kvarnberget var en lek
plats och där husen på Björketorpsvägen 
ligger idag fanns förr en smedja tillhö
rande Råcksta Gård. Det var också en bra 
lekplats. 

Barnrika år i Norra Ängby
Början av 40talet var barnrika år varför 
en del från Norra Ängby fick gå i Södra 
Ängby skola. Bengt t ex gick från första 
till åttonde klass där vilket gjorde att han 
även fick kompisar i Blackeberg.

Så träffade Bengt sin Yvonne och 1974 
beslutade dom sig för att flytta ihop. 
När det blev tid bestämd för att skriva 
kontrakt på den nya lägenheten och dom 
berättade det hemma hade Bengts föräld
rar exakt samtidigt fått veta att dom fått 
kontrakt på en pensionärslägenhet i Häs
selby. Varför Bengt och Yvonne lämnade 
återbud till sitt kontraktsskrivande och 
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Ibland går det knappt timmar mellan 
rapporter om nya saker som händer i 
området. Ofta är offren ungdomar. Har 
man tillgång till Internet får man reda på 
det nästan direkt, tillsammans med kom-
mentarer om att ”det får vara nog” och 
att ”någon borde göra något”.

En naiv person skulle kunna tro att det nu 
borde myllra av vuxna ute kvällstid som 
har fått nog. Som går ut för att göra sina 
områden trevligare, tryggare och säkrare 
för de ungdomar som hänger ute. Så ver
kar det inte ha blivit, tyvärr.

Varför? Kanske för att det finns för få 
sammankallande föreningar och organisa
tioner, eller att kommuner och orter inte 
uppmanar till det, eller att Polisen och 
fältarbetare inte ber om hjälp tillräckligt? 
Eller tar upp frågan alls.

Varför accepterar vi?
Det kanske finns en väldigt enkel för
klaring till varför saker sker kvällstid 

på helger mot ungdomar. De är väldigt 
ensamma därute. Medan vi vuxna sitter 
härinne. Varför accepterar vi den här upp
delningen?

Några fler poliser här och där skulle 
säkert inte skada på sikt, men en massa 
fler vuxna överallt kvällstid på helgerna 
kan göra en enorm nytta redan idag. Tänk 
dig ett område där det inte är självklart 
att enbart ungdomar är ute på kvällarna. 
Tänk dig ett område där alla vuxna som 
kan investerar en eller två kvällar per år 
för att gå ut tillsammans och lära känna 
nya grannar. Och vara vuxna.

Varför är närvaro inte självklar?
Det är självklart att vara nattvakt på båt
klubben, annars åker man ut. Det är själv
klart att man skjutsar barn till matcher, 
sköter kaféet ibland, vissa är tränare och 
andra blir scoutledare. Varför är det då 
inte lika självklart att alla som kan tar 
hand om sitt område genom att bara vara 
vuxen och närvara?

Känns det obehagligt att gå ut kvälls
tid, gå då inte ut själv utan ta med några 
du känner. Känns det konstigt att prata 
med andras barn, låt då någon annan göra 
det och lär dig av dem. Du har ju också 
varit ung en gång, då det kanske var själv
klart med vuxna ute också? Har du ändå 
tänkt att rasta hunden, kolla om du kan 
gå med några andra så blir ni en grupp.

Trevligare än väntat
En kväll per person och område och år 
skulle skapa ett nytt grannskap, där färre 
saker kan ske ostört. Tyckte du det var 
trevligare än väntat, gå gärna en kväll till. 

Grannsamverkan ute i verkligheten 
kanske känns galet, men det kan funka? 
Det kräver dock två saker; vuxna och de
ras tid. Minska skärmtiden och öka uteti
den kan vara en idé. Det kommer inte lösa 
allt, men det är en bra början.

Stefan Tell
Kvällsvandrare i Norra Ängby, Stockholm. 

Även trebarnspappa och vuxen.

Varför sitter vi inne när vuxna behövs därute?

Man kan göra sina områden trevligare, tryggare och säkrare för de ungdomar som hänger ute. Så verkar det inte ha blivit, tyvärr, framhöll Stefan Tell i 
en debattartikel i Dagens Nyheter. Stefan är eldsjälen bakom kvällsvandringarna i Norra Ängby och ledamot i Trädgårdsstadsföreningens styrelse. 

Debattartikel i Dagens Nyheter den 23 oktober 2019:



Vi har det rätt bra här men för lite vuxennärvaro ute på helgkväl
larna generellt. Detta trots ett frivilligt initiativ med kvällsvand
ringar sedan lite mer än tre år tillbaka som fungerat bra i perioder 
men inte är helt pålitligt, tyvärr.

Orsaken till att vi var några som drog igång detta var en bråkig 
sensommar med mycket stök innan skolstarten. Men jämfört med 
den senaste tiden var det egentligen rätt lugnt.

Vi tyckte också att ingen av skolornas föräldravandringar i 
området verkade funka alls, vad vi kunde se. Vilket ledde till att 
ungdomarna var helt själva ute kvällstid, vilket i sin tur ibland 
gjorde att tråkiga saker inträffade. Som lite bättre vuxennärvaro 
ibland hade kunnat förhindra eller avhjälpa. Det skulle i alla fall 
inte skada med fler vuxna ute.

Jag har försökt få stöd från skolorna i närheten, de kommunika
tionskanaler som skulle kunna nå flest vuxna på ett enkelt sätt, 
men utan större framgång. Nya Elementar gjorde ett litet ryck i 
våras, men sen blev det tyst igen. Kanske för att de nu har varit 
förskonade från vandalism m.m. och sånt som syns?

Efter en liten amatörundersökning av hur det är i Bromma 
generellt har jag märkt att det knappt finns föräldravandringar 
på skolorna alls längre (kanske för att det nästan inte finns fung
erande föräldraföreningar?). 

Även om det finns engagerade vuxna har de ingenstans att 
vända sig om de vill hjälpa till med en kvällsvandring eller två. 
Äppelviksskolan har bra arrangemang, men dock bara en av helg
kvällarna.

Jag tror att vi tillsammans skulle kunna göra utemiljön kvälls
tid på helgerna så mycket bättre med relativt enkla medel. Men 
det finns några saker som skulle underlätta. Därför skriver jag till 
er.

... Här är lite tankar från en amatör som med 
en dåres envishet tror att om bara fler hjälps 
åt med en eller två kvällar per år skulle det 
kunna bli så mycket bättre.

1 Alla skolor i Bromma skulle kunna hjälpa enormt om de 
kommunicerade att kvällsvandringar är av godo för alla 
och uppmuntra till detta. Dels för att det är deras elever 

det handlar om, men också för att det kan vara deras lokaler som 
kan drabbas, samt att skolgårdarna ofta är centrala för kvällslivet. 
För att göra det enkelt och självklart bör föräldravandringar börja 
från förskoleklass, då får man med alla redan från skolstart. Man 

kan se det som en mjukstart för de som inte ännu har egna barn 
ute kvällstid. 

Förskolor har kanske svårare att motivera föräldrar att gå ut, 
men deras gårdar är ofta centrala platser i området som kanske 
skulle må bra av att några tittade till kvällstid?

2 Stadsdelsnämnden kan hjälpa vuxna som vill ta ini
tiativ, kanske med en webbtjänst för kvällsvandringar 
medschema m.m.? Medborgare som gör något konkret 

tror jag känner sig mindre hjälplösa och missnöjda. Vuxna som 
träffas i verkligheten och lär känna varandra är alltid en bra sak. 
Det är dock långt mellan engagemang och att faktiskt komma 
igång.

3 Polisen får gärna också uppmuntra till att boende i 
områden bidrar till vuxennärvaro ute på kvällarna. Allt 
från gemensamma hundpromenader till större kvälls

vandringar. Fler vuxna ute innebär minskad risk för att saker kan 
ske ostört, och kanske ökad chans att någon ser rätt saker om de 
sker, gissar jag?

4 Fältarbetarna är mer än välkomna att bidra med sin ex
pertis och skulle bli ett naturligt nav kvällstid, kanske 
även kunna hjälpa till med en grundkurs i kvälls, och 

ungdomskunskap? Skulle det även finnas resurser för att de kan 
arbeta båda helgdagarna hade det varit mer än välkommet av alla.

5 Föreningar i området har också en stor räckvidd, plus att 
de har mycket att vinna på att deras samlingsplatser inte 
saboteras (eller medlemmar), t ex idrottsanläggningar 

där saker sker kvällstid. Eller att deras medlemmar far illa. Om de 
ber om hjälp tror jag många lyssnar på deras argument.

6 Lokala näringsverksamheter och andra kan säkert vara 
intresserade av att bidra på något sätt då de har allt att 
vinna på bättre vuxennärvaro kvällstid på helgerna. 

Men exakt vad har jag inte tänkt så mycket på, kanske något upp
muntrande?

7 
Det skulle behövas ett register offentligt på var och hur 
det finns möjlighet att ansluta till föräldravandringar 
eller andra liknande initiativ. Då kommer engagerade 

kunna hänvisa nya som är intresserade till rätt ställe.

M.v.h. 
Stefan Tell

Hej, alla politiker i Bromma, 
jag heter Stefan Tell och bor i Norra Ängby ... 

Medborgarförslag till Bromma Stadsdelsnämnd den 18 oktober 2019:

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
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I östra Norra Ängby finns norr om Beckomberga-
vägen ett litet skogklätt och kuperat område som 
heter Ättehagen. Denna park omges av intressanta 
kvarter med namnen Gravröset, Benprylen, Benkro-
ken, Svärdshjaltet och Bärnstenssmycket. Parken och 
kvarteren omges av Stolpevägen, Beckombergavä-
gen och Bergslagsvägen.

Att parken kallas Ättehagen beror på att här finns 
några intressanta fornminnen som jag kort skall be
skriva, bland annat gravfältet Ättehagen. Strax öster 
om Stolpevägen på höjden ovanför Bergslagsvägen 
finns en rektangulär stensättning. Den är stor – 18 x 
3 ca 5 m – och kanske egentligen består av 3 eller 4 
mindre stensättningar i rad. Faktum är att den var 
tom på fynd när den grävdes ut 1942. Min bedömning 
är att denna stora stensättning är från äldre järnålder, 
det vill säga mellan ca 500 f.Kr. och 550 e. Kr. 

Gravar grävdes bort
I närheten finns gravfältet Ättehagen från yngre 
järnålder (ca 550 e. Kr – 1050 e.Kr.). Gravfältet ligger 
nedanför höjden men mer åt öster. Det rör sig om 10 
gravar. Det är en hög 7 m i diameter och ca 0,6 m hög 
samt 9 runda stensättningar som är 5 – 7 m i diameter 
och 0,2 – 04, 4 m höga. Antagligen grävdes två gravar 
bort när Studenthemmet byggdes. Det skall också ha 
grävts bort 10 gravar 1961, varav en hög. Det innebär 
att gravfältet har bestått av ett 20tal gravar – troligen 
det dubbla vilket ofta visar sig vara fallet vid totalut
grävning av ett gravfält. På våren går det att skönja 
några gravar väster om Studenthemmet innan växtlig
heten tagit över. Nedanför gravfältet finns en sträcka 
kvar av den gamla byvägen Karsvik – Åkeshov vilket 
kanske inte alla Norra Ängbybor känner till.

Värt att nämna är också att i norra delen av Ät
tehagen finns en stensättningsliknande bildning som 
är nästan rund och ca 13 m i diameter. Intill finns två 
stora flyttblock, som kallas Uppsalablocken. De ligger 
med fem meters mellanrum.

 Det är intressant att kvarteret strax söder om den 
stora stensättningen heter Gravröset. Ett röse är en 
grav som helt eller nästen helt uppförts av stenar. 
Gravrösen är vanligtvis runda men det förekommer 

Intressanta fornminnen i Ättehagen

också rektangulära rösen. I regel återfinns rösen längs 
kusterna och på höjder. Det är under bronsåldern 
som rösen uppfördes. 

 I Bromma har vi flera rösen och röseliknande 
gravar. Ett röse finns på ett berg i Ålstensskogen. Ett 
annat ligger på en höjd vid Snörmakarvägen i Åkes
lund, inte långt från Ättehagen. På ett berg i hörnet 
av Spångavägen och Bromma Kyrkväg finns ett röse 
liksom ett i Judarnskogen och även en röseliknande 
grav. Rest av ett röse finns även på höjd vid Börjesons
vägen, Södra Ängby. Slutligen finns ett röse på en 
höjd i Beckomberga. Intressant är att rösena ligger på 
mellan 1 – 1,9 km från varandra i mellersta och norra 
Bromma. Kan det betyda att de markerar centrum i 
olika revir under bronsåldern och att släktens bety
dande person fått sin sista vila i ett stort röse? 

Sveriges mest berömda gravröse från bronsåldern 
ligger nära Kivik och heter Bredarör. Att gå in i Bre
darör är intressant för här finns en märklig hällkista 
med imålade bilder på väggarna. (Bild och beskriv
ning av Bredarör finns i min bok Norra Ängbys 
gatunamn i samband med beskrivning av historiken 
bakom namnet Kiviksvägen.) 

Prylar i olika former
Kvarteret Benprylen ligger längs Stolpevägen. Under 
forntiden fanns prylar i olika former. De kunde till
verkas i olika material såsom ben, horn eller metall. 
Prylar användes för att göra hål, t.ex. i skinn i sam
band med att sådana skulle sys ihop till något ända
mål, exempelvis ett klädesplagg. Kvarteret Benkroken 
ligger längs Beckombergavägen och norr om parken 

Kvarteren 
Gravröset, 
Benprylen, 
Benkroken, 
Svärdshjaltet 
och Bärnstens-
smycket. 

Kvartersnamn i Norra Ängby

Ättehagen omges av Stolpevägen, Beckombergavägen och 
Bergslagsvägen.
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Ättehagen. Namnet benkroken syftar säkert på met
krokar i ben som var i bruk redan för minst 10 000 
år sedan. Metkrokar i ben är troligen de allra äldsta 
redskapen vi kan identifiera. De stenålderskulturer 
som fanns under äldre stenålder (mesolitikum) hade 
krokar av ben för fiske såväl med som utan så kallade 
mothak. På en boplats utanför Fyn, Tybrind, som 
ligger under vatten på några meters djup fanns bland 
annat en bevarad metkrok med metrev av sentråd. 
Kroken fasthölls med ett dubbelt halvslag – ett sätt 
att knyta fast redan för flera tusen år sedan!

En del av ett svärds fäste
Kvarteret Svärdshjaltet ligger öster om Benkroken. 
Hjaltet är en del av ett svärds fäste. Ett fäste består av 
handgreppet (kavlen). Kavlen av järn täcks av trä, ben 
eller omvirade band. Handen skyddas av ett undre 
och ett övre hjalt samt ovanpå övre hjaltet en knapp. 

På sena typer av svärd kan överhjalt och knapp vara 
smidda i ett stycke och i allmänhet i massivt järn. 
De kan prydas av så kallad tauschering som är in
läggning av ädlare metaller. Fåror i järnet görs med 
stickel eller huggs in och sedan hamras metalltråd in 
i fårorna. Vanligast är silvertrådar men även koppar 
och mässing förekommer. Knappen kan variera i ut
seende på de vikingatida svärden. Olika svärdstyper 
kan indelas kronologiskt beroende på hur fästets 
konstnärliga utformning är.

Stelnad förhistorisk kåda 
Kvartersnamnet Bärnstenssmycket syftar naturligtvis 
på små föremål som pärlor, hängen, amuletter mm i 
bärnsten. Detta gulbruna, genomskinliga material 
bestående av stelnad förhistorisk kåda påträffas 
på platser längs Östersjöns sydliga delar. Bärnsten 
heter på danska rav. På Skånes östkust finns en ort 
med namnet Ravlunda antydande antagligen att här 
har påträffats mycket bärnsten. Bland intressanta 
fornlämningar i det området är den monumentala 
Havängsdösen. Det går fortfarande att finna enstaka 
bärnstenar på stränderna. De kommer från den 
förhistoriska skog som en gång fanns där nu södra 
Östersjön breder ut sig. Bärnsten var under brons
åldern ett viktigt material för varuutbyte mellan 
södra Skandinavien och platser i Europa ända ner till 
Medelhavet.

Text och foto: Nils Ringstedt

nils.ringstedt@gmail.com

Namnet 
Benkroken 
syftar säkert 
på metkrokar 
i ben. 

Några vanliga svärdstyper. (Efter Arbman 1939)

Gravfältet Ättehagen från yngre järnålder (550 – 1050 e.Kr.).
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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 Ängbykalendern hem i brevlådan
• låna föreningens prylar: stegar, märkpenna, färglikare mm
• nyttig och intressant information på föreningens hemsida och i flera facebookgrupper
• 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, adjungerad 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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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
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Mer information om arrangemang 
på Trädgårdsstadsföreningens hemsida

www.norra-angby.se
Prenumerera på nyhetsbrevet 

Årsmöte
Norra Ängby  

Trädgårdsstadsförening

Tisdag 31 mars 2020, kl 19

Lokal: Tempus,  

Beckombergavägen 3

Motioner till årsmötet 
i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
Medlemmar i föreningen hälsas välkomna till årsmötet som 
äger rum Tisdag 31 mars 2020, kl 19.
Plats: Tempus, Beckomberga vägen 3

Agenda till föreningens årsmöten finns på vår hemsida – 
www.norra-angby.se/foreningen/stadgar – se paragraf 13. 

 
Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda  
senast 31 januari 2020. Motionerna tillsammans med styrel-
sens kommentarer kommer att publiceras på hemsidan  
senast 14 februari 2020.

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för det 
gångna året publiceras på hemsidan senast 28 februari 
2020 samt i nästa nummer av Norra Ängby Tidning som  
delas ut första veckan i mars 2020.

Kallelse till årsmötet delges medlemmarna via vår  
tidning NÄT nr 1, 2020 vilken kommer att vara utdelad  
senast två veckor före datum för stämman. 


