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Välkommen
till årsmötet
den 31 mars!

Vad hände efter 
översvämningen?

Två av torgets 
fastighetsägare 

om framtiden

Mästerkocken
Lisa från Norra Ängby lagar vinnande god mat
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Efter översvämningen
Vi var på semester i Bjursås. Lite efter nio ringer vår granne 
Roffe. Massor av vatten kommer rinnande på gatan mot vårt 
hus. Vi kontaktar svågern som åker dit och försöker göra nå-
got men vattnet går inte att stoppa. Och kommunen lycka-
des inte på flera timmar stänga av de enorma mängder vatten 
som sprutade ur en trasig ledning vid Islandstorget. 

När vi kom hem på eftermiddagen såg det förfärligt ut. I 
källaren har vi sovrum, gästrum och hobbyrum. Ett skriv-
bord, stolar, bokhyllor, sängen, skor, kläder och mycket mer 
var blött och det som låg löst hade flutit upp och kastats 
runt. Som efter ett bombnedslag. Även växthuset var över-
svämmat. Efterföljande dagar ägnades åt att riva ut allt som 

var blött. Vi har trängt ihop oss 
på övervåningen, kombinerat 
vardagsrum med sovrum. An-
dra grannar har fått söka annan 
tillfällig bostad. 

Vi har en tilläggsförsäkring 
på hemförsäkringen och det 
är bra men ändå kommer det 
att kosta oss en hel del. Försäk-

ringsbolaget tycker att Stockholm Vatten ska ersätta oss för 
självrisker och åldersavdrag. Översvämningen beror på att 
kommunens ledning sprang läck men det är osäkert om de 
kommer att betala. En skadeståndsprocess är på gång. 

Varför kunde inte Stockholm Vatten stänga av vattnet på 
tre timmar? Vilken koll har egentligen kommunen på sina 
ledningar? 

Gatorna och marken kan ha blivit underminerade och jag 
oroar mig för att det kan bli sättningar i husen. 

Läs på nästa uppslag om hur några av mina grannar upp-
levde översvämningen i Norra Ängby den 4 januari.

Nu till något mycket trevligare. Välkommen till Tempus den 
31 mars. Då har föreningen årsmöte efter ett mycket aktivt 
år. Läs på sidorna 18–24 om förra årets verksamhet och en 
del av våra planer för kommande år. 

Läs också om vad fastighetsägarna vill göra vid torget? 
Möt Lisa från Norra Ängby som lagar så god mat i Mäster-
kocken i TV4. Se bilder från föreningens funktionärsfest 
och från 70-plussarnas möte på slottet. Och mycket, mycket 
mer ...

Anna-Karin Ekholm 
Ordförande i Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening

inledaren
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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

Ola Jennersten är en passionerad natur-
vän i stort som smått och expert på biolo-
gisk mångfald, tigerfrågor och internatio-
nell naturvård. Han är docent i zooekologi 
och välkänd från radio och TV. 

Ola har tidigare arbetat som forskare på 
Institutionen för zooekologi på Uppsala 
universitet. Sedan drygt 30 år arbetar Ola 
som naturvårdsexpert på Världsnatur-
fonden WWF med såväl internationell 
naturvård som med blomstrande naturbe-
tesmarker och värdefulla biosfär områden 
här hemma i Sverige.

Två böcker om illegal arthandel 
Mot bakgrund av sitt internationella 
arbete med hotade arter, har han skrivit 
två uppmärksammade böcker om illegal 
arthandel, den handel som hotar världens 
bestånd av tigrar, noshörningar och elefan-
ter i det vilda.

Ola Jennersten är en expert på biologisk mång-
fald och en välkänd naturvårdsprofil som arbe-
tar över hela världen. På årsmötet berättar Ola 
om hur du kan göra din trädgård till ett litet pa-
radis för fåglar, blommor och nyttiga insekter.

Nu har du chansen att lyssna på Ola Jennersten

Så gör du din trädgård till ett litet paradis!

Välkommen till årsmötet 
med vår gäst Ola Jennersten! 
Se program, dagordning, 
årsberätttelse med mera sid 18–25

Hur kan din trädgård eller balkong bli 
ett litet paradis för fåglar, blommor och 
insekter – och för dig? 

Det berättar Ola om, och du får 
veta vilka blommor och växter som de 
betydelse fulla pollinatörerna – bin, hum-
lor, fjärilar och många andra insekter – 
allra helst vill ha. 

Din belöning blir att livet vänder, 
mångfalden kommer tillbaka, du får mas-
sor av blommor och frukt på träd och 
buskar och kan känna dig nöjd med att 
vara med på resan mot en rik biologisk 
mångfald.

Text: Alex Odelius

Foto: Stefan Tell

På vårt årsmöte kommer Ola Jenner-
sten att berätta om vår värdefulla svenska 
natur och dess biologiska mångfald.

Även den minsta lilla blomma och 
minsta lilla insekt har sin plats i naturens 
geniala biologiska mångfald.
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Min son var ensam hemma och försökte 
rädda så mycket som möjligt från käl-
laren. Vi andra var på väg till fjällen på 
semester men fick snabbt vända och åka 
hem. 

Vattnet kom till mitt hus runt 9.30 och 
rann undan vid 20-tiden på kvällen. På 
morgonen var sjön i trädgården borta.

Försäkringsbolaget kom först på tisda-
gen De första tre dagarna fick vi göra bäst 
vi kunde själva. Jag ville inte vänta och 
efter en vecka rev vi ut möbler och golv. 
En del av grannarna fick vänta upp till två 
veckor innan golven revs.

Det enda vi hört från Stockholm Vat-
ten är ett brev om skadestånd. Ingenting 
annat från kommunen. De flesta har nog 
lämnat in en anmälan och fått en bekräf-
telse och en kontaktperson. Men det ver-
kar inte självklart att Stockholm Vatten 
kommer att ersätta oss för de kostnader 
vi har som försäkringarna inte täcker, t ex 
åldersavdrag.

Åldersavdrag på det skadade
Försäkringsbolaget kom på tisdagen och 
de sa att de skulle återställa så att det såg 
ut som innan. Det är åldersavdrag på hu-
set, 15 000 kr om man har stor försäkring, 
samt åldersavdrag på alla inventarier och 
lösöre. Det vore intressant med en utvär-
dering av hur de olika försäkringsbolagen 

skött detta. Kanske kan man sen gå ut och 
rekommendera de som har varit bra och 
varna för de som är dåliga. 

Jag vet inte hur många som tvingades 
flytta tillfälligt. På min gata var det tre hus 
av sex som måste evakueras. 

Både irritation och tacksamhet 
Jag tror att några blev irriterade under 
förmiddagen för alla som bara kom och 
kollade och fotade. Men också tacksamma 
för de som kom och hjälpte till. Eftersom 
jag inte var där när det hände utan min 
son var själv fick jag höra att det var ett par 

personer som vi inte känner som hjälpte 
till att langa upp saker från källaren för att 
rädda så mycket som möjligt. Mina när-
maste grannar var mycket hjälpsamma när 
det hände och efteråt. Alltifrån att försöka 
stoppa vattenflödet till att bära upp saker 
och att hjälpa till att tvätta. 

Text och foto: Karin Bildsten

Karin Bildsten startade en Facebookgrupp 
för dem som drabbades av vattenläckan. 
Där diskuteras bland annat frågor om för-
säkringar och skadestånd. 

Min son fick hjälp att langa upp från källaren

Lördagen den 4 januari drabbades  mer än 20 hus i Norra Ängby 
av översvämning. Ett vattenledningsrör i gatan vid Islandstorget 
brast och vattnet sprutade i full kraft i tre timmar innan kommunen 
klarade av att stänga flödet. Då hade vattnet runnit in på tomterna 
och översvämmat källare och uthus. 

Här berättar två drabbade husägare om hur översvämningen  
drabbade deras källare och vad som hände sedan med sanering, 
försäkringar med mera. 
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Ett par vänner i Norra Ängby kom och 
ringde på för att varna oss när vi åt fru-
kost och vi hade ingen aning om vad som 
stod på. När vi gick ut på altanen var vatt-
net på väg över vår tomtgräns. 

Vi skyndade oss ner i källaren och räddade 
nästan allt av värde. Fotoalbumen som vi 
räddade allra först stod på nedersta hyllan 
i bokhyllan så i fortsättningen kommer 
vi att placera dem högst upp. Hörnsoffan 
var bara att ge upp. Min jobbdator hann 
jag rädda.

Sedan hjälpte min vän mig med att 
tejpa dörren till garaget och lägga säckar 
längst ned så att vattnet skulle hindras. En 
granne hjälpte till med att tynga ned säck-
arna med stenplattor och det gjorde nog 
att vattnet strömmade in långsammare 
där. Men vi fick 20-30 centimeter i gille-
stugan och det trägolvet blev helt förstört 
plus träväggarna. Det stod nog en meter 
vatten i trädgården och mot källarväggen. 

Hotell första natten
Vi bodde på hotell första natten men ef-
tersom både tvättmaskin och värmepanna 
funkade valde min fru och jag att flytta 
upp vår dubbelsäng från den skadade käl-
laren till vardagsrummet och sover nu 
däruppe. Barnen fick hjälp med en lägen-
het i Bromma.

Försäkringsbolaget har varit väldigt 

hjälpsamt. Jag fick också erbjudanden om 
både boende och hjälp med tvätt av en 
boende i bostadsrätterna vid Ängby Torg. 
Mycket snällt.

Vi tycker att Stockholm Vatten varit 
alltför osynligt. Detta är ett skadeståndsä-
rende där Stockholm Vatten är skadevål-
lare och vi skadedrabbade. Men det be-
handlas som ett vanligt försäkringsärende 
med de inskränkningar som försäkringen 

innebär. Försäkringsbolaget har alltså dra-
git självrisken och tänker dra åldersavdrag 
från både bohag och byggdelar med stöd 
av försäkringsvillkoren. Detta är mycket 
tveksamt eftersom skadeståndsrätten inte 
alls har de begränsningarna. Nu tvingas vi 
ta en fajt med Stockholm Vatten om själv-
risken och åldersavdragen.

Text och foto: Mikael Kindbom

Det första vi räddade var fotoalbumen

Här är bild från Mikael Kindboms kamp att lägga säckar vid källardörren.

Foto: Rolf A Olsson
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Så tänker fastighetsägarna
Hur vill de att att torget ska utvecklas i framtiden ?

Lasse Dahlkvist
Lasse Dahlkvist är fastighetsägare vid Ängby Torg (Galinahu-
set) där han själv bor. Lasse är uppväxt på Hågavägen i Norra Äng-
by. Han har bott här i 75 år och bor nu i sin fastighet vid Ängby Torg. 

Så här säger Lasse: 
Ängby Torg betyder allt. Det är här man möter folk. Det är framfö-
rallt här affärerna och verksamheterna finns i Norra Ängby.

Det jag saknar mest är posten och Galinas. Om jag ensam bestäm-
de över Ängby Torg så skulle det se ut som det gjorde som när jag 
växte upp. Det skall vara affärer och verksamheter och i mitten färg-
glada blomsterplanteringar.

Du är mycket viktig som fastighetsägare vid Ängby Torg. Hur ser 
dina planer ut för framtiden när det gäller din fastighet? 
Jag köpte fastigheten för 30 år sedan. Då var den nedgången och 
tvångsförvaltad efter många år av misskötsel. Jag hade ett eget 
byggbolag och la ner mycket arbete på att renovera hela fastighe-
ten, från botten till nocken. 

Fastigheten har sex lägenheter och sex lokaler i bottenplanet. 
Nytt är att scouterna flyttat in i en lokal i garageplanet. I och med 
att Galinas försvann gjordes två lokaler om till en större lokal. Jag 
vill att det även framöver ska finnas verksamhet vid Ängby Torg så 
verksamhetslokalerna skall vara kvar. Jag har inte heller tänkt sälja 
fastig heten så länge det är jag som beslutar.

Fredrik Wincent och Gunnar Larsson
Fredrik Wincent och hans far Gunnar Larsson är nya ägare till 
Hemköpshuset vid Ängby Torg. Fredrik är tredje generationens 
fastig hetsägare. De förvaltar 200 lägenheter och 60 verksamhetslo-
kaler i Stockholmsregionen och arbetar med långsiktig fastighets-
förvaltning. De första husen köpte de 1963.

Vad tycker ni om Ängby Torg ? 
Vi gillar båda Ängby Torg. Det är ett tillgängligt torg dit man kan gå 
cykla eller åka bil. Det ger förutsättningar för butiker och verksam-
het vid torget. Positivt är också att det bor familjer vid torget och 
att man lätt kan ta sig dit med bil och parkera vid torget.

Är det något ni saknar på torget?
Det vore trevligt om det fanns blomsterarrangemang och fler sitt-
platser där man kan ta en paus eller en glass. Det skulle göra torget 
mer levande. Och besökande skulle inte heller gena lika lätt över 
gräsmattan i mitten.

Om enbart ni bestämde över Ängby Torg, hur skulle det se ut då?
Vi skulle satsa på åtgärder för att göra torget mer levande. Men då 
kommer förvaltningen av torget (kostnadsbilden) in. Det måste va-
ra enkelt att sköta om. Det troliga är att vi då skulle plantera vackra 
buskar som är lätta att sköta. Vi skulle också sänka hastigheten. En 
hastighet på 20 eller 10 km i timmen är tillräckligt med tanke på att 
barn rör sig runt torget.

Vad har ni för planer med den fastighet ni köpt på Ängby Torg? 
Vi är långsiktiga fastighetsförvaltare och vi sköter om våra fastighe-
ter. Vi uppskattar att det finns en affär i våra lokaler och den vill vi 
ha kvar. En viktig förutsättning för affären är att den skall vara till-
gänglig, att man kan parkera utanför. 

När det gäller lägenhetsdelen kommer vi att titta på om det är 
möjligt att bygga vindslägenhet med kupor och vi tittar också på 
alternativ för uppvärmning av fastigheten. Vi har redan rensat runt 
huset och klippt ner buskar, så det nu är mer öppet runt fastighe-
ten. 

Text och foto: Elisabet Engdahl-Linder

Tandläkaren Anmar Faraj 
blir kvar i tandläkarhuset vid 
torget med ett ettårskon-
trakt som ska förnyas årli-
gen. På bilden tandläkare 
Anmar Faraj och tandhygie-
nist Farzaneh Omidbuksh.
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Marianne Svedbom
Marianne Svedbom bor på Hildebrandsvä-
gen. Hon är Ängbybo sedan tre år. 
Marianne tycker om Ängby Torg, för att det 
är ett levande torg som ger småstadskäns-
la. Hon uppskattar särskilt närheten till affä-
rer och den personliga service de ger. 

Det hon gärna skulle se mer av är fler af-
färer, gärna ett bageri och en liten fiskhan-
del som den i Ålsten.

Om Marianne fick bestämma skulle det 
vara fler affärer och fler evenemang på tor-
get. Gärna ett utecafé och varför inte en 
Boulebana.

Text och foto: Elisabet Engdahl-Linder

Bengt Jonevret bor på Snorrevägen. 
För Bengt är Ängby Torg knutpunkten 
i Norra Ängby. Det är här man stöter på 
folk. Bengt tycker särskilt mycket om 
Lilla Delikatessboden, en plats där man, 
förutom att handla goda ostar, kan ta 
sig en kopp espresso och stöta på gran-
nar. I familjen uppskattas också det nya 
skönhetscentret – de är jätteduktiga 
och supertrevliga. 

 Det Bengt saknar på torget är en li-
ten bar/mötesplats där man spontant 
kan träffas och ta en kaffe eller ett glas 
vin och en ostbit efter en arbetsvecka, 

en After Work bar – en kombo av Lilla 
Delikatessboden och Bromma Bistro.

 Om Bengt bestämde över Ängby 
Torg skulle det framförallt bli fler mö-
tesplatser. Han skulle bygga ut Lilla deli-
katessboden till Stora delikatessboden. 
Där skulle det utöver försäljningen av 
delikatesser även finnas en bistro. På 
sommaren, före och efter semestrarna, 
skulle det byggas en uteservering och 
boulebana på gräsytan i mitten. Där 
skulle det även kunna arrangeras en 
sommarvecka med underhållning, grill-
kvällar, m.m. 

Och så tycker några Ängbybor om torgets framtid
Vad betyder Ängby Torg 
för dig?

Saknar du något  
på torget?

Om du bestämde, 
hur skulle torget se ut ?

Foto: Göran Digné

Bengt Jonevret



Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

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

Fågelguiden är app-versionen av fälthand-
boken med samma namn. Den 
behandlar alla fågelarter i Väs-
tra Palearktis dit Europa hör. 
I den kan man läsa fakta om 

varje art, höra läten och jämföra utseenden 
med andra arter som är lätta att förväxla. 
Det är den absolut bästa i sin klass och kos-
tar därmed en del, 179 kronor i Appstore.

Krysslistan är för dig som vill hålla reda på 
vilka fåglar du har sett, var och 
när. Du kan skapa oändligt 
många listor. Via GPS kan ap-
pen hjälpa dig att hålla reda 

på var du befinner dig när du vill registrera 
arterna i realtid. Den är gratis.
 
Artportalen är den nationella plattform där 

både privatpersoner och na-
turvårdstjänstemän kan regist-
rera växter, djur och svampar. 
Den drivs av Artdatabanken 

vid Sveriges Lantbruksuniversitet på upp-
drag av Naturvårdsverket. 

För att registrera de fåglar du ser måste 
du först skapa ett användarkonto på artpor-
talen.se. Sedan surfar du in på checklista.
artportalen.se i mobilen och loggar in. 

Artportalen är inte ett riktig app utan en 
webbsida. För att rapportera dina observa-
tioner klickar du på ”Hämta min position” 
och väljer närmast lämpliga rapporterings-
punkt på kartan. Då får man en lista över 
fågelarter som har rapporterats tidigare att 
välja på, eller så väljer man ny art. Se i slu-
tet av artikeln hur du gör för att lägga till en 
webbsida som en app-ikon i mobilen.

Appar för fågelskådare

Glutt är en riktig favorit för att ta reda på 
vilka arter som har skådats och 
var. Den filtrerar och sorterar 
ut all information från Artpor-
talen och gör den lättillgäng-

lig. Man kan även se de främsta rariteterna 
och vilka arter som har rapporterats mer 
eller mindre än normalt för hela landet. På 
samma sätt som Artportalen är Glutt ingen 
riktig app utan en webbsida, glutt.se, som 
man lägger till som en ikon på sin mobil, se 
instruktion i slutet av artikeln.

BirdID är en riktigt rolig app för att träna sig 
på fåglar. Den innehåller fågel-
quiz med både utseenden och 
läten där det gäller att pricka 
in rätt art. Man väljer geogra-

fiskt område och svårighetsgrad, sedan är 
det bara att köra. Varning för beroende-
framkallning. Den är gratis.

För att lägga till en webbsida som en 
ikon på mobilen klickar du i nederkant på 
skärmen och väljer rutan med en pil upp. 
Skrolla ner och välj därefter ”Lägg till på 
hemskärmen” 

Text: Eva Johansson 

Tiden när man släpade med sig en tjock fågelbok ut är förbi. Numera har man fågel-
boken i en app i mobilen. Ånnu mer fantastiskt är att du via mobilen även kan lyssna 
på sången och se filmer på olika fågelarter. En del appar kräver internet medan andra 
fungerar även långt ute i skogen. Här presenterar jag mina favorit-fågelappar till  
Iphone.

Fågelskådning för barn 6 maj
NÄT välkomnar alla nyfikna barn i ålder 8-12 
på en vandring med fågeltema vid Kyrksjön.
Samling onsdag 6 maj kl 18:00 vid den lilla 
parkeringen mitt emot Ängby IP på Vulte-
jusvägen.

Ett antal kikare finns till låns. Sedan strö-
var vi i långsam mak till den bortre bryggan 
och pratar om de fåglar vi får syn på. Ta gär-
na med lite kvällsfika så fikar vi tillsammans 
på bryggan.

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

Gökotta 17 maj
Årets gökotta med fritidsornitolog Eva Jo-
hansson går av stapeln söndag den 17 maj 
klockan sju. Ett fint tillfälle för morgonpigga 
att få uppleva hur naturen vaknar. Ta med 
frukosten ut, för picknick i det gröna.
Samling kl 7:00 vid den lilla parkeringen mitt 
emot Ängby IP på Vultejusvägen.

Foto: Tina Almhjell

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

Ängby Glasmästeri 
& Ramaffär AB
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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

Årets planerade kvarndagar 
10 maj, 24 maj, 30 augusti, 13 september och 27 september.
Öppet hus i Kvarnviken. www.kvarnvikensmuseum.eu

Med hjälp av foton från 
gamla rostiga hus-
nummerskyltar har 

Trädgårdsstadsföreningen lå-
tit ta fram ett typsnitt som är 
mycket likt det som våra hus-
nummerskyltar från 40-talet ha-
de. Vi har också träffat en över-
enskommelse om tillverkning 
med Falu Emaljskyltar (www.
faluemaljskyltar.se) som hant-
verksmässigt tillverkar gedigna 
emaljerade skyltar. Vill du se hur 
en nytillverkad Norra Ängby-
skylt i gammalt snitt ser ut i 
verkligheten, rekommenderas 
en promenad till Hildebrands-
vägen 13, där en nytillverkad 
husnummerskylt finns uppsatt 
på fasaden.

Trädgårdsstadsföreningens 

Originaldetaljer i Norra Ängby
Vi visar detaljer som är original från när husen byggdes. 
Om någon av er läsare har önskemål om någon detalj att 
visa eller diskutera så meddela oss gärna på: kulturmiljo-
gruppen@norra-angby.se

överenskommelse med Falu 
Emaljskyltar innebär att 
medlemmar i Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening kan 
beställa sin emaljerade hus-
nummerskylt till rabatterat 
pris direkt hos tillverkaren. 

Gå in på föreningens 
hemsida och läs detaljerna 
för hur du kan beställa skyl-
ten! (http://norra-angby.se/
norra-angby-idag/kultur/).

Barnen saknar 
Ängbys ”Båtsman”
Vivvi var nio år och 3-4 gånger 
varje dag har Johan Schaeffer 
vandrat genom Norra Ängby 
med sin stora älskade hund. 
Barnen ville klappa, och det 
fick dom. ”Är det Båtsman”, var 
den vanligaste frågan. Nej, det 
är en Berner Sennen, som är en 
schweizisk draghund, berättade 
Johan. Men ganska lika Båtsman 
som var en Sankt Bernhard. I 
januari avled Vivvi oväntat efter 
en svår komplikation i magen. 
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Sista kvällen på Cottinos för föreningens funktionärer
Årets funktionärsmiddag åt vi på Cottinos 
skafferi på kvällen den 28 januari. Det var 
festligt och gott men också lite vemodigt 
eftersom detta blev det sista arrange-
manget på Cottinos. 

Några dagar senare slog restaurangen igen 
efter mer än tre års verksamhet i Norra 
Ängby. Restaurangens ägare har inte kom-
mit överens med fastighetsägaren om vill-
koren. Men detta märkes inte så mycket 
under vår kväll på Cottinos. Ägarna Johan 

och Andrea slutade med flaggan i topp när 
det gäller omtanke om sina gäster. När vi 
gästade krogen visste de ännu inte vart de 
skulle ta vägen med sin verksamhet eller 
vad som skulle ske med lokalerna vid Is-
landstorget. De hänvisar till sin Facebook-
sida för information om framtiden. 

Kom med i gänget!
Vill du också gå på en trevlig middag? Gör 
då som några av dina grannar och delta i 
Trädgårdsstadsföreningens ideella arbete. 

Som tack för frivilliga insatser under året 
brukar vi arrangera en middag för alla som 
delar ut tidningar, arbetar i styrelsen, hjäl-
per till med olika arrangemang och annat. 

Kom med i gänget och engagera dig i 
Norra Ängbys gemensamma intressen. 

Vill du arbeta i styrelsen finns det flera 
vakanta platser inför valen på årsmötet 
den 31 mars. Vi välkomnar också föräldrar 
från barnfamiljer som vill engagera sig för 
ett tryggt Norra Ängby.

Som tack för alla frivilliga insatser under året bjuds Trädgårdsstadsföreningens frivilliga funktionärer på en årlig middag. I år på Cottinos skafferi.
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DIN ÄNGBYSPECIALIST SEDAN 1982!

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.

Söndag 15 mars kl 11–15 samlas vi i en träd-
gård i Norra Ängby för att lära oss att ta 
hand om våra  häckar. Marion från Sköna 
Trädgård ska lära oss om hel eller delvis för-
yngringsbeskärning och om hur man ska 
sköta om sin kanske gamla häck så att den 

kan må så bra som det går. Anmälan senast 
12 mars till info@norra-angby.se och först till 
kvarn gäller! 

Närmare besked om vilken trädgård vi ska 
vara i kommer meddelar vi via epost till alla 
som anmält sig.

Kurs för
medlemmar

Så kan man sköta 
och föryngra häcken

Foto. Kerstin von der Lanken

En Barndag 
med Sjung-och-Gung 
Trädgårdsstadsföreningen bjuder in till en 
barndag i Björklunds Hage söndag 26 april 
kl 13 där sångpedagogen Emma Dahlin-
Haglund under en timme spelar gitarr och 
sjunger med barn i åldrarna 2 till 6 år. Barn 
är ju barn så det brukar bli mycket rörelser 
och spontan dans när Emma håller i Sjung-
och-gung. 

Vi planerar att också ordna med ponny-
ridning den dagen - om det ser ut att bli bra 
väder för det! Info om detta kommer att sy-
nas på hemsidan.

Anmälan till info@norra-angby.se senast 
23 april, och det är först till kvarn som gäller. 
Ponny-ridning betalas på plats till ponny-
gruppen, men sjung-och-gung är kostnads-
fritt.
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Slottsmöte med minnen för Ängbys sjuttioplussare
Ängby Slott har vaknat till liv efter fem års 
törnrosasömn. Många gamla minnen från 
Ängby Slott vaknade också till liv på ÄSPs 
(Ängby Sjuttio Plussare) januarimöte. 

”Varför går vi inte dit och ser hur det är 
nu”, föreslog Kerstin Björck?

Sagt och gjort! Ett tjugotal mogna sjut-
tioplussare intog sitt eftermiddagskaffe 
hos slottsfrun Annika måndagen den 10 
februari. 

Kaffe i fiffiga glas som man inte brände 

sig på och goda bakverk köptes på nedervå-
ningen, där lottorna tidigare huserade, och 
avnjöts i festsalen på övervåningen. 

Allt var restaurerat, fräscht och trevligt 
inrett och med nya mysiga fåtöljer och bord 
samt ett ordentligt kök på övervåningen.

Militärsängar i festsalen
Diskussionerna runt borden tog fart. Från 
krigstiden mindes några att det fanns mi-
litärsängar staplade i festsalen. Stuckatur-
taket var renoverat. Fanns det inte takmål-

ningar där förut? Eller tänker jag på något 
annat slott? Hur många fick vi egentligen 
in när vi dukade till fest med ett långbord 
i e-format? Många minnen från årsmöten, 
julmarknader och jubileumsfester ventile-
rades.

Det blir säkert flera besök på slottet. Här 
kan man både äta lunch och fika.

Text: Lars Brynielsson

Foto: Björn Jenelius
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På hösten 2017 inkom teleoperatören 
Hi3G Access AB (varumärket 3) med en 
bygglovsansökan till Stadsbyggnadskon-
toret om en telefonmast med teknikskåp 
på höjden mellan Peringskiöldsvägen 
och Stobaeusvägen. 

I första grannehörandet var närboende, 
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 
och Bromma Hembyggsförening starkt 
kritiska till ansökan. Höjden är ett forn-
minnesområde med flera stensättningar 
på de vackra berghällarna. Området an-
vänds frekvent som lekplats för barnen i 
Norra Ängby skola och närliggande dagis. 
Dessutom finns det andra alternativa pla-
ceringar för masten såsom belysningsmas-
terna vid Ängby IP, taket på Norra Ängby 
skola, taket på gamla telefonstationen 
där det redan finns mobilantenner och 
tandläkarhuset vid Ängby Torg som också 
har antenner på taket. Regeringen har ju 
tidigare uppmanat mobiloperatörerna att 
samordna sina master och antenner. Var-
för gör de inte det?

Trodde att vi hade räddat området
Statsbyggnadskontorets tjänstemannaut-
låtande gick på vår linje och Stadsbygg-
nadsnämnden avslog ansökan. Vi trodde 
att vi räddat ett av de få natur- och kultur-
områdena som finns kvar i Norra Ängby.

Hi3G överklagade avslaget till Länssty-
relsen i Stockholms län som återförvisade 
ärendet till Stadsbyggnadsnämnden. Då 
Stadsbyggnadskontoret nu hade ändrat 
sig och ansåg att allmänhetens intresse för 
kommunikation vägde tyngre än intresset 
av orörd mark godkände Stadsbyggnads-
nämnden bygglovet. Bygglovet överklaga-
des till Länsstyrelsen. På grund av en jäv-

Blir det en ny mobilmast i Ängby ?
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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

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

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

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

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

Lekande barn

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

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

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

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

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

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

Fornlämningar

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

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

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

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

Nils Ringstedt känner sig inte helt 
lugn.

– Om jobbet påbörjas gäller det nog 

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

Länsstyrelsens beslut till Mark- och mil-
jödomstolen. Som en av oss sa: Låt oss 
åtminstone inte ge upp utan att ha protes-
terat ”ända in i kaklet”.

”Myndigheterna saknar riktlinjer” 
I Svenska Dagbladet från 22 januari 2020 
skriver professorerna Lars Emmelin och 
Klas Sandell en debattartikel med rub-
riken ”Låt inte bolagen bygga master var 
som helst”. De pekar på att även mycket 
olämpligt placerade master har trots över-
klaganden i stort sett alltid fått bygglov. 
Myndigheterna saknar riktlinjer och väg-
ledning för hur riksintresset för natur- och 
kulturmark ska avvägas mot riksintresset 
för mobiltäckning. Varje enskild mast kan 
inte vara ett överordnat samhällsintresse. 
Kommuner, länsstyrelser och mark- och 
miljödomstolen accepterar i dag utan vi-
dare nya master som ett samhällsintresse 
som tar över andra intressen. De fyra 
mobiloperatörerna är ointresserade att 
samordna sin verksamhet och har lärt sig 
att inte behöva ta hänsyn utan bara köra 
på. Dålig planering av helheten och ovilja 
till samlokalisering kan inte vara skäl att 
bevilja bygglov skriver professorerna.

Nu väntar vi spänt på utlåtandet från 
Mark- och miljödomstolen.

Text: Lars Brynielsson

För två år sedan hade vi en första artikel i NÄT 
om protesterna mot mobilmasten. Det senaste 
beslutet är att masten har fått klartecken men 
fyra närboende har överklagat en sista (?) 
gång.

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

situation remitterades ärendet till Läns-
styrelsen Gotlands län. Utan att inhämta 
mer information från Hi3G om möjlighe-
ten till alternativa placeringar beslöt Läns-
styrelsen att avslå överklagandena med 
den subjektiva bedömningen att det är en 
liten avvikelse och med argumentet att de 
inte har ett rättsligt utrymme att göra an-
nan bedömning än tidigare.

Fyra närboende har nu överklagat 

Ängby
Salongen

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

Bergslagsvägen 270 – Islandstorget

Välkommen till Lena!
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Lisa och hennes pojkvän och deras två kompisar trivs väldigt bra i Norra Ängbyhuset. Lisa har fått många lovord från juryn; Mischa Billing (bilden), Leif Mannerström och Markus Aujalay.

En dröm är att få möjlighet att starta och öppna en egen restaurang med ”hemmakänsla”.
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Lisa är 29 år och arbetar som filmkoordinator. 
Hon bor sedan två år med sin pojkvän och två 
kompisar i ett gult hus med egen trädgård på 
Dybecksvägen i Norra Ängby. Det passar Lisa 
väldigt bra. Här kan hon odla sina egna kryd-
dor och grönsaker.

När jag träffar Lisa i februari är det bara 
sju kockar kvar i tävlingen. Hon får natur-
ligtvis inte avslöja hur det går i de kommande 
programmen. När tidningen delas ut i Norra 
Ängbys postlådor vet vi om hon har gått ännu 
längre. 

Konkurrensen i tävlingen är stenhård och 
den namnkunniga juryn är tuff. Bara att bli 
en av de tolv finalisterna är en dröm för tusen-
tals amatörkockar i Sverige. I april får vi veta 
vem som är den bästa amatörkocken och blir 
Sveriges Mästerkock 2020. 

Lagade familjens middagar
Lisas mat- och matlagningsintresse har hon 
med sig sedan barnsben. Redan när hon var 
sex år började hon tycka om att laga mat. Blev 
väl mest sallader i början och på helgerna 
bakade hon ofta sockerkaka. I 12-13-årsåldern 
blev det mer och hon lagade familjens midda-
gar mest varje dag. 

Genom TV-programmet Sveriges Mäs-
terkock väcktes intresset ännu mer och 
hon blev väldigt nyfiken på och ville lära 
sig mycket mer, t ex en gång när dåvarande 
tävlingskockar fick i uppgift att laga 
kroppkakor. Hur gör man sådana, det ville 

Lisa Gruneau 

Mästerkocken 
i Norra Ängby

Lisa veta mer om och läste i kokböckerna om 
ingredienser och hur maten tillagades. 

Drömde om Mästerkocken
Redan för några år sedan tänkte hon söka till 
Mästerkocken, men den gången blev det inget 
av, hon ”vågade” inte. Inte kanske för att hon 
inte var tillräckligt bra utan mera det där att 
vara med i TV, stå framför en kamera och bli 
filmad. Det kändes lite läskigt. Men så inför 
årets tävling kände hon sig beredd och mogen 
att söka, och gjorde det. ”Jag kan ju laga mat”, 

Grattis Lisa Gruneau! I skrivande stund är du topp sju i det populära 
matprogrammet och tävlingen Sveriges Mästerkock i TV4. Tävlingen 
som sedan 2011 lockat så många amatörkockar i hela Sverige att försöka 
bli just Sveriges Mästerkock.

Text: Britt Ullestad. Foto: Maximillian George och TV4

Lisa har fått många lovord från juryn; Mischa Billing (bilden), Leif Mannerström och Markus Aujalay.

Något tusental amatörkockar från hela landet brukar 
varje år anmäla sig till Sveriges Mästerkock.

➤
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som hon säger. Och hon har ju som vi vet idag kom-
mit väldigt långt. 

Något tusental amatörkockar från hela landet bru-
kar varje år anmäla sig till Sveriges Mästerkock. Efter 
att juryn gjort en gedigen utsållning återstår det ett 
antal hundra som får komma till en audition och ef-
ter juryns bedömningar kvarstår till sist tolv finalister 
som får komma till Stockholm och tävla mot varan-
dra, ibland tävlar man en och en och ibland i lag.

Professionell och tuff jury
Juryn som är mycket professionell och tuff består av 
Leif Mannerström, en ”go’ gubbe” från Göteborg. 
Otroligt skicklig och erfaren kock och krögare med 
allt från havet som specialitet. Det han inte vet och 
kan om fisk och skaldjur är inte värt att veta. Mischa 
Billing som för svenska folket först blev känd som 
en duktig sommelier med en fantastisk kunskap och 
känsla för vinets dofter, smak och utseende. Hon är 
också lektor i måltidskunskap. Markus Aujalay, även 
han en otroligt skicklig kock och krögare med många 
års erfarenhet, blev Årets Kock 2004 och har bred 
erfarenhet av juryarbete. Bl a mångårig jurymedar-

betare i Arlas mattävling Arla Guldko, även kallad 
Matbranschens Oscar.

Juryn inte bara bedömer amatörkockarnas kunskap 
att sätta smakerna, råvarans behandling, ingredienser, 
sättet att tillaga och uppläggningen med vilken typ 
av porslin form och färg man väljer ingår också i be-
dömningen. Och allt ska göras på tid. I tittarnas ögon 
oftast alldeles för kort… Samt även att köket efter 
det att rätterna är klara ska vara snyggt och prydligt 
städat. Ibland ska också en rätt serveras i tre portioner 
och ibland en enda. Inte allt för sällan får kockarna 
uppgiften att tillaga någon maträtt som man kanske 
aldrig lagat tidigare eller i alla fall inte har någon 
större erfarenhet av. Då gäller det att använda sina 
kunskaper och fantasi för att lyckas.

Pluggade media och projektledning 
Lisa är född, uppvuxen och har gått i skolan i södra 
Stockholm i ett område med liknande hus som här. 
Man skulle kunna tro att hon har franskt påbrå med 
tanke på namnet Gruneau, men det kommer från 
Grunna i Värmland + å med en liten fransk touch 
som hennes farfars far hittade på. 

Form och färg,
porslin och
uppläggning 
ingår också i 
bedömningen. 

Tittarna i TV4 fick också se en film från huset i Norra Ängby där Lisa odlar sina egna kryddor och grönsaker. Hon bor i huset på Dybecksvägen med sin 
pojkvän och två kompisar. Bilderna ovan är skärmdumpar från teveprogrammet.

➤
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Lisa pluggade media och projektledning och det 
som kom att bli Lisas profession i dag, filmkoordi-
nator. Hon jobbar på ett företag som gör reklamfilm 
bl.a. Ett jobb som hon trivs jättebra med. Reser myck-
et och gör filminspelningar över hela Sverige.

Provar sig fram i köket. 
Någon utbildning i matlagningens konst har hon 
inte, hon har läst och studerat själv. T ex att filéa fisk, 
stycka kött, veta vad de olika styckningsdetaljerna 
heter, vilken innertemperatur ska vissa kött-/fiskrät-
ter ha osv. Det är ju det som är amatörkockens vardag, 
att hela tiden läsa på, lära och att praktiskt prova sig 
fram hemma i köket. En gång fick hon möjlighet att 
under en kort tid, bara några dagar, praktisera i ett 
restaurangkök. Det var oerhört lärorikt berättar Lisa. 
Hennes favoritmat är kolgrillade rätter av kött, fisk 
och grönsaker och då gärna asiatiska. Hon äter det 
mesta men inälvsmat och smaken av pepparrot tillhör 
inte favoriterna. 

Lisa har också blivit väldigt intresserad av mat från 
andra länder och tycker att det är väldigt spännande 
och roligt. Vad finns och hur tillreder man den ma-
ten? De första länderna hon blev nyfiken på var Japan 
och Indien. Hon har varit i båda länderna och lärt sig 
en hel del om vilka råvaror som används, tillagning 
och hur man kryddar. Just nu har också Turkiet och 
turkisk mat väckt hennes intresse. Hon har skaffat 
kokböcker, läser och försöker lära sig så mycket som 
möjligt och har också förstås planer på att resa dit för 
att på plats studera matlagningskonsten där. Hon har 
också blivit mer säker på att sätta smaker. Vi är nog 
generellt här i Sverige inte så bra på det säger Lisa. 

Gärna en egen restaurang
Att jobba med mat i framtiden vill Lisa gärna och en 
dröm är att kunna få möjlighet att starta och öppna 
en egen restaurang, en med ”hemmakänsla”. Idag när 
hon går ut och handlar mat blir hon ofta igenkänd 
och folk hälsar glatt och önskar henne lycka till. Då 
bli man väldigt glad säger Lisa.

Det gör vi också Lisa, lycka till i den fortsatta 
tävlingen, vi håller tummarna stenhårt och lycka till 
med att förverkliga dina drömmar om att få jobba 
med mat- och matlagning i framtiden.

Lisa har 
också blivit 
intresserad 
av mat från 
andra länder.

Äta lördagmiddag hemma eller hos grannarna? Varför välja när 
du kan få båda två samma kväll, den 4 april? Då är det dags för 
ÄngbyStaFesten igen. 

ÄngbyStaFesten är ett beprövat koncept där man i ett slags 
stafettsystem får möjlighet att umgås med grannarna i Norra 
Ängby och inmundiga mat och dryck hos varandra. Kvällen er-
bjuder en trerättersmiddag, där du bjuder fyra gäster på en av rät-
terna hemma hos dig, och övriga rätter blir du bjuden på hemma 
hos andra. Under tiden finns gott om tid att ha trevligt, och på 
köpet får man en uppfriskande promenad mellan rätterna. Som 
avrundning på kvällen brukar alla deltagarna i ÄngbyStaFesten 
sammanstråla på någon av våra kvarterskrogar i bygden. 

För alla vuxna i Norra Ängby
Vilka kan vara med? Vem som helst som är vuxen och boende i 
Norra Ängby och tycker det ska bli inspirerande att ta emot fyra 
gäster på antingen, förrätt, varmrätt eller dessert. Konceptet byg-
ger på att man anmäler sig parvis. Så, snacka ihop dig med din 
partner, granne eller kompis och anmäl dig redan nu. 
En dryg vecka före ÄngbyStaFesten kommer du att få ett med-
delande om vilken rätt du har blivit tilldelad, så att du har lite 
tid att fundera ut något smarrigt att bjuda på.

Skicka in din anmälan
Visst vill du vara med? Gör slag i saken och skicka in din anmä-
lan till angbystafesten@gmail.com, helst redan idag, dock senast 
18 mars. Ange ditt och din kompanjons namn, bostadsadressen 
och om ni har allergier som kockarna måste ta hänsyn till. Kom 
också ihåg att reservera kvällen den 4 april i din kalender.

ÄngbyStaFesten 
Trerättersmiddag under gemytliga former
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För medlemmar i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Årsmöte tisdag 31 mars 2020
i Tempus samlingslokal, Beckombergavägen 3

Kvällens program
18.30  Fika och mingel. Träffa gamla vänner.
19.00  Föreningsstämma (årsmöte).
20.00  Gäst: Ola Jennersten.
20.40  Föreningsstämman fortsätter (ev).
Ca 21  Mötet avslutas.

Ola Jennersten gäst på årsmötet 
Ola Jennersten har varit verksam på Världsnaturfon-
den WWF som naturvårdare i 30 år.  Han är docent i 
zooekologi och intresserad av det mesta inom natur-
vård, men har arbetat mer intensivt med tigrar, illegal 
arthandel, insekter, pollination, naturbetesmarker och 
även med biosfärområden (landskapsekologi). Ola be-
rättar och svarar på frågor. Se artikel på sid 3.

Dagordning vid stämma

1.  Stämmans öppnande

2.  Val av ordförande och sekreterare för stämman

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

4.  Val av rösträknare för stämman

5.  Fastställande av röstlängd

6.  Fråga om stämman utlysts på rätt sätt

7.  Fastställande av dagordning för mötet

8.  Styrelsens förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse)

9.  Den ekonomiska redovisningen för det gångna året

10.  Revisorernas berättelse

11.  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året

12.  Styrelsens verksamhetsplan och budget för det kommande året

13.  Fastställande av medlemsavgift

14.  Övriga framställningar från styrelsen

15.  Motioner från medlemmarna*

16.  Val av ordförande för föreningen

17.  Val av övriga styrelseledamöter

18.  Val av suppleanter

 19.  Fråga om val av valberedning, (bestående av minst tre personer,  
varav en väljs till sammankallande)

20.  Val av två revisorer samt en revisorssuppleant

21.  Meddelande om hur kallelse till nästa föreningsstämma ska ske

22.  Övriga frågor

23.  Stämmans avslutande

 * Motioner från medlemmar skulle varit inne senast 31 jan. Inga 
motioner har lämnats in.
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Föreningens verksamhet 2019 
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
Av Norra Ängbys 1631 hushåll är 1105, ca 
70 procent, medlemmar i Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening. Vi är en ideell 
förening med uppgift att ta tillvara ge-
mensamma intressen för oss som bor i 
Norra Ängby. Vi genomför arrangemang 
för att skapa gemenskap och trivsel och 
bevakar utvecklingen av trafikfrågor, 
byggprojekt med mera för att bevara 
Norra Ängbys miljö och särart. 

Föreningens ekonomi är god vilket 
man kan se i redovisningenen på sidan 
24. Vi har därför kunnat behålla den låga 
medlemsavgiften som varit 150 kronor/år.

 Styrelsen
Under 2019 har styrelsen genomfört 11 
protokollförda möten. Styrelsen har ar-
betat med föreningens arrangemang och 
tillsammans med Kulturmiljögruppen 
har vi varit fortsatt engagerade i de två 
byggprojekten med så kallade snabba hus 
efter Bergslagsvägen och Råckstavägen. 
Styrelsen har också engagerat sig i utveck-
lingen runt torgen i området där uppköp 
och ombyggnader av flera fastigheter kan 
vara ett hot mot de levande torgen med 
butiker, restauranger och andra företag. 

Verksamhet
På följande sidor presenteras styrelsens 
och föreningens verksamhet under 2019. 
Där finns information om våra arrang-
emang och möten, om föreningens kom-
munikation och om våra skrivelser till 
olika myndigheter och politiker. 

Levande torg
Under hösten har vi engagerat oss för 
Ängby Torg. I Norra Ängby Tidning 
nummer tre redovisade vi hur fastig-
hetsföretag köpt upp fastigheter, vid 
Islandstorget och ”tandläkarhuset” vid 
Ängby Torg, för att bygga om fastigheter-
na till fler lägenheter. Vi har under hösten 
skickat en begäran till Stadsantikvarien 
vid Stockholms Stadsmuseum, med en 
önskan om att staden skall skyddsklassi-
ficera hela torgmiljön vid Ängby Torg, 
som en särskilt värdefull miljö. Vi har 
också skrivit till Stadsbyggnadskontoret 

Styrelsen under verksamhetsåret 2019: fr.v, Bengt Randers, Lotta Hirschberg, Pelle Sahl,  
Elisabet Engdahl-Linder, Anna-Karin Ekholm, Stefan Tell, Carola Bengtsson och Alex Odelius. 

Styrelse

Vid årsmötet i mars 2019 valdes: 
Anna-Karin Ekholm (ordförande), 
Carola Bengtsson 
Elisabet Engdahl-Linder 
Pelle Sahl
Lotta Hirschberg
Stefan Tell 
Suppleanter: 
Alex Odelius 
Bengt Randers

Styrelsens arbetsfördelning:
Ordförande: Anna-Karin Ekholm
Kassör: Pelle Sahl 
Sekreterare: Lotta Hirschberg
Evenemang: Carola Bengtsson
Kalender och fototävling: Elisabet 
Engdahl-Linder
Kvällsvandringar m.m: Stefan Tell

Övriga funktionärer

Revisorer: 
Ulf Willart
Lennart Bergvall
Valberedning:
 

Norra Ängby Tidning 

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

Kulturmiljögruppen

Hillevi Berglund 
Lotta Hirschberg
Sven Rygart
Johan Schaeffer
Christian Schlumpf

➤
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Föreningens kommunikation 2019
Föreningen har en webbplats och en  
Facebookgrupp och ger varje år ut fyra 
nummer av Norra Ängby Tidning samt en 
årskalender. Alla dessa kanaler har fort-
satt sin verksamhet under 2019.

Under året som gick upphörde det ny-
hetsbrev som vi skickade med e-post. 
Facebook och affischer på anslagstavlorna 
fyller behovet av snabba meddelanden och 
nyheter till medlemmarna.

och begärt att man skall uppdatera nu gäl-
lande detaljplaner för Ängby Torg, för att 
i detaljplanen klarlägga att bottenplanen 
i de fastigheter som omger Ängby Torg 
skall vara avsedda för publik verksamhet. 
Vi har också informerat politiker i Stads-
byggnadsnämnden och politiker i Brom-
ma stadsdelsnämnd om våra insatser, för 
att bevara ett levande Ängby Torg.

Kulturmiljögruppen
Kulturmiljögruppen vill sprida kunskap 
om Norra Ängby som av Riksantikvarie-
ämbetet bedömts vara av riksintresse för 
kulturmiljön i landet. 

Gruppen vill på olika sätt värna om 
Norra Ängbys unika karaktär med ut-
gångspunkt från ursprunglig gatubild, 
trädgårdar och byggnader. På hemsidan 
finns information som gruppen samlat, 
värderat och dokumenterat. 

Kulturmiljögruppen bevakar fortlö-
pande nybyggnadsplaner i och omkring 
vårt område. Under verksamhetsåret har 
det framför allt handlat om inlägg kring 
de provisoriska s.k. snabba husen i västli-
gaste delen av Norra Ängby.

Gruppen har också initierat en kurs i 
trädbeskärning som i september hölls i en 
trädgård i Norra Ängby. Dessutom finns 
nu stommen till det vi kallar kulöroteket 
med exempel på fasadkulörer i Norra 
Ängby att ladda ner från vår hemsida.

Styrelsens slutord
Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt 
bidragit till föreningens verksamhet under 
året. Vi brukar belöna de trogna tidnings-
utdelarna och föreningens andra funktio-
närer som alla arbetar ideellt, med en årlig 
middag. Nästa år ska Trädgårdsstadsför-
eningen fira 90-årsjubileum. Under det 
kommande året bör vi förbereda ett fint 
jubileumsfirande. 

Styrelsen
Norra Ängby mars 2020

Föreningens webbplats. Vi har under året bytt och byggt om hemsidan från grunden. Den 
togs i drift den 27 februari 2019 efter rätt mycket arbete. Nu använder vi Wordpress som är 
ett enklare verktyg än det gamla. Vi hoppas att hemsidan blir mer levande med inägg om 
sådant som händer i området och dess närhet. Vi tar gärna i emot tips på inlägg om någon 
har något intressant. Är det någon som vill lära sig mer om hur hemsidan fungerar så går det 
bra att kontakta oss då vi behöver fler som kan sköta hemsidan.

Föreningens Facebookgrupp. Föreningen har en egen Facebookgrupp. Det går snabbt att 
kommunicera via Facebook men informationen rullar förbi snabbare än på webbplatsen.  
Facebookgruppen administreras av Elisabet Engdahl-Linder och Stefan Nyman. 

Andra sociala medier om Norra Ängby
Förutom Facebookgruppen ovan, som administreras i föreningens namn, finns ett 
antal andra grupper med anknytning till föreningen. 

Kvällsvandringar i Norra Ängby Administratör Stefan Tell
Drabbade av vattenläckan i Norra Ängby Administratör Karin Bildsten
Grannsams Administratörer Hans Björck, Kerstin Kjellander och Hans-Erik Johnsson  
Norra Ängby Köp/Sälj/Bortskänkes Administratör Elisabet Engdahl-Linder.
Norra Ängby Trädgård Administratör Elisabet Engdahl-Linder.
Norra Ängby Hund Administratör Elisabet Engdahl-Linder.
Norra Ängby Foto  Administratör Anna Kagebeck och Elisabet Engdahl-Linder.
Next Door Norra Ängby Ambassadör Stefan Tell

Alla ovanstående grupper, förutom Next Door, kan hittas via Facebooks sökruta. 
Dessutom finns ett antal andra Facebookgrupper med inriktning på Norra Ängby. 
Skriv in Norra Ängby i Facebooks sökruta så kommer en lista med olika grupper.

➤
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Kalenderprojektet
Föreningen har för nionde året genom-
fört en fototävling bland boende i Norra 
Ängby. Vinnande bilder har publicerats i 
Ängbykalendern för år 2020. 

I fototävlingen medverkade 25 fotogra-
fer. De skickade in sammanlagt 125 bilder.

Fotojury var Anna Kagebeck, Göran 
Digne och Jeanette Wingarv. 

Inom ramen för kalenderprojektet har 
föreningen anordnat två grundkurser i fo-
to, som båda varit fullbokade. Kursledare 
var Anna Kagebeck.

 En Faceboogrupp för alla deltagande 
fotografer har startats. En fotoutställning 
genomfördes för första gången i Björk-
lunds hage söndagen den 30 september 
med dessa fotografer.

Affischer. En del av föreningens kommunikation med medlemmarna inför olika arrangemang sker 
via affischer som vi publicerar på nätet och sätter upp på anslagstavlor i Norra Ängby. 

Norra Ängby Tidning har under 2019 som 
vanligt kommit ut med fyra nummer. Tid-
ningen är en del av föreningens strävan 
att medverka till gemenskap och en po-
sitiv utveckling av trafik, service, nybygg-
nation med mera

Vi skriver om stort och smått, om sådant 
som är av intresse för våra medlemmar och 
medverkar till att vi som bor i Norra Äng-

by känner samhörighet och är stolta över 
vårt område. Det redaktionella arbetet, 
att skriva artiklar och ta bilder, görs ideellt 
av föreningens medlemmar och av redak-
tionsgruppen där Rolf A Olsson, Elisabet 
Engdahl-Linder, Lotta Hirschberg och 
Britt Ullestad ingår. Originalframställ-
ning, layout, tryck och transporter kostar 
pengar men tack vare annonserna, som 
administreras av Johan Schaeffer, har tid-

ningen inte belastat föreningens ekonomi. 
Tidningen delas ut av föreningens 17 

viktiga utdelare. Många har arbetat ideellt 
med detta i åtskilliga år. Av åldersskäl 
och annat sker ibland en avtrappning, så 
därför är vi alltid intresserade att få in fler 
namn på personer som är intresserade av 
att fyra gånger om året ta en promenad i 
sitt område med en bunt tidningar och i 
december med årets kalender.

Föreningens tidning

Norra Ängby 2020Norra Ängby 2020
 Foto:  Robert Skönblad Andersson

Föreningen ger ekonomiska bidrag

På nästa sida presenteras föreningens olika arrangemang under 2019. Förutom det 
som genomförs i föreningens regi ger vi också ekonomiska bidrag till 4H i Björk-
lunds hage, Grannstödsbilen, Mälarscouternas valborgsfirande och ljuskväll samt 
second handförsäljningen på Stefanskolan. 
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Föreningens arrangemang 2019

Vad får du göra på din tomt? Föreningen hade bjudit in Robert 
Kiejstut till en träff för medlemmar på Tempus den 8 april. Han gav 
oss vägledning i de vanligaste frågorna som framför allt de som rätt 
nyligen flyttat in i vår trädgårdsstad har. Det var många frågor och 
funderingar som belystes och fick svar av Robert Kiejstut, jurist med 
lång erfarenhet från fastighetsbranschen. 

Gökottan. Väderprognosen hade förvarnat om att det skulle bli 
regn denna tidiga söndagsmorgon, den 19 maj, men bara några ynk-
liga droppar kände vi av. Fåglarna var sannerligen i högform under 
Trädgårdsstadsföreningens gökotta! Över 20 olika arter kunde vi no-
tera, och återigen konstatera att varje år lär man sig något nytt.

Trädgårdsstadsföreningens årsmöte på Tempus den 26 mars in-
ramades av sång och boksignering. Under välkomstfikat sjöng Mat-
tias Ludvigsson bland annat sin egen bluesinspirerade Norra Äng-
by-sång. När stämmans ordinarie paragrafer sedan klubbats utan 
några överraskningar avsluta des mötet med Nils Ringstedts berät-
telse om Norra Ängbys gatunamns historia. 

Barnens naturvandring. En vacker men lite småkylig vårkväll med 
spirande grönska, fågelkvitter och löfte om en kommande sommar 
med barfota spring, gav de bästa förutsättningar för en lyckad fågel-
spaning den 9 maj i föreningens regi. ”Barnens naturvandring” ar-
rangerades i Kyrksjölötens fina naturreservat.

Städdagen. Detta var andra året en städdag genomfördes 1 maj. 
Många gick ut i regnet för att städa undan de mest märkliga saker 
som samlats lite överallt i Norra Ängby. Den allmänna uppfattning-
en var nog ändå att området kändes mindre skräpigt än förra året. 

Midsommarafton i Björklunds hage är Trädgårdsstadsföreningens 
största arrangemang och i år fick vi besök av både sol, värme och väl-
digt många midsommarfirare både från Norra Ängby och andra håll. 
Picknickfiltar fyllde gräset ner till slottsparkeringen. 
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Fotokursen. Under hösten genomfördes ytterligare en fullsatt fo-
tokurs för NÄTs medlemmar, tre torsdagskvällar på Tempus. Kursen 
vände sig till de som ville lära att ta bättre bilder med mobilkamera 
eller systemkamera och bearbeta bilderna i ett fotoprogram på da-
torn. Det krävdes inga förkunskaper. Kursledaren, fotograf Anna Ka-
gebeck, genomförde också en fortsättningskurs.

Ängbyloppet. en 7 september var det full fart på många barnsben 
i Björklunds hage. Det är alltid lika roligt att uppleva barnens löpar-
glädje under Trädgårdsstadsföreningens årliga Ängbylopp. 

Kvällsvandringarna. Att vuxna syns ute i reflexväst skapar trygg-
het och stör i viss mån oönskade verksamheter. Eldsjälen och styrel-
semedlemmen Stefan Tell fortsatte att även under 2019 kalla frivil-
liga till vuxenv andringar på helgkvällar. En viss avmattning märktes 
men många ställde ändå upp. En höjdpunkt var sommaravslutning-
en för skolorna då över 20 föräldrar i tre grupper gjorde stor nytta. 

Beskära fruktträd. Den 14 september fick Trädgårdsstadsfören-
ingens medlemmar lära sig hur man kan ta hand om sina fruktträd. 
Marion Strandberg från Sköna Trädgård höll kursen i en trädgård i 
Norra Ängby. 

Bind din egen krans. Inför den 
kommande julen arrangerade för-
eningen en kurs i att binda sin egen 
krans med en florist som kursleda-
re. Tre kurstillfällen under oktober 
och november i Björklunds hage.

Äppelsöndag. Söndag 29 septem-
ber samlade föreningen in äpplen 
till årets Ängbyglögg. Tyvärr var 
2019 ett dåligt äppelår så vi fick inte 
ihop till lika många flaskor som van-
ligt. På övervåningen i Björklunds 
hage passade vi på att visa foton 
som tagits av deltagarna i fotokur-
sen och cafét höll öppet med hem-
bakat.

Julmarknad. 2019 arrangerades tre jul-
marknader i Norra Ängby första helgen 
i Advent. Trädgårdsstadsföreningens 
traditionella marknad var som vanligt i 
Björklunds hage på söndagen med mark-
nadsstånd både ute och inne. Föreningen 
medverkade också inför lördagens jul-
marknad på Ängby Torg för att stötta före-
tagarna. Galina och Mormor Margit, som 
medverkat tidigare, finns inte längre kvar 
på torget. Vi har deltagit i flera möten med 
företagarna inför planeringen av mark-
naden och förlade årets prisutdelning för 
fototävlingen på torget. En gemensam 
affisch för samtliga julmarknader; Ängby 
Slott, Björklunds Hage och Ängby Torg 
togs fram av föreningen. 
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Årsredovisning 2019  Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Föreningens ekonomi

Kassörens kommentarer.

Vi räknar med 
bibehållen avgift 150 kr/år.

Tidningen gick i fjol liksom tidigare 
år med ett litet plus och 
vi räknar med att det fortsätter så. 

Evenemangen är svåra 
att budgetera. Vi är inte så 
många i styrelsen och någon 
stab med ”evenemangsfixare” 
finns tyvärr inte. Vill du vara med 
och arrangera är du välkommen.
Och har du en ny idé och vill
 driva den är du välkommen 
att presentera den för oss. 

Projekten är lite lättare 
att budgetera. Å andra sidan 
dyker det ibland upp nya idéer 
utan att vara budgeterade. Ibland 
kan det vi har räknat med inte bli av. 
I år har ”Föredrag” fått en egen rad. 

Broschyr avser en folder 
som ska berätta om områdets 
historia och särart. 

Det blev ingen funktionärsmiddag 
i fjol, så i år siktar vi på två.

Vi hyr ett Shurgard-förråd, som nu 
har fått en egen rad i bokföringen. 

Benämning Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019  Budget 2020

MEDLEMSAVGIFTER 172400 175000 166400 170000

TIDNING
Annonser, prenumerationer 189320 200000 192110 196000
Produktion, Tryck, Porto -180998 -180000 -183895 -186000

EVENEMANG
Ängbylopp/Barndag -9199 -25000 -13937 -15000
Midsommar -10516 -15000 -12315 -10000
Äppelsöndag -3000 -5000 0 -5000
Kulturgruppen 0 -20000 0 -10000
Julmarknad 0 -5000 -17149 -15000
Diverse -22226 -10000 -8540 -5000
Samverkan andra föreningar -11147 -15000 -12000 -12000
90-årsjubileum 0 -20000 0 -5000

PROJEKT
Föredrag 0 0 0 -10000
Böcker 0 0 1700 1500
Glögg -9693 1000 -1916 -2000
Kurser 0 -1000 -2960 2000
Fornminnesvård 0 -3000 0 -5000
Prylar för utlåning 0 0 0 -5000

MEDLEMSINFO
Hemsidan -7124 -10000 -3478 -2000
Broschyr 0 -3000 0 -10000
Kalender -26867 -30000 -28400 -30000
Medlemsbrev -16348 -17000 -14688 -10000
Grannstödsbilen -11000 -11000 -11000 -11000

ADMINISTRATION
Möten -1960 -5000 -2928 -5000
Funktionärsuppmuntran -3113 -15000 0 -35000
Kontor 0 0 -2200 -3000
Bank -2051 -2500 -646 -1000
Förråd -18396 -19000 -18844 -20000

ÖVRIGT
Övrigt -1448 -40000 -4250 -8000

TOTAL 26634 -75500 21064 -50500

Tillgångar 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31
Likvida medel 658918 682798 706616
Fordringar 0 2754 0
SUMMA 658918 685552 706616

Skulder och eget kapital
Ackumulerade vinster 584858 658918 685552
Årets resultat 74060 26634 21064
Skulder 0 0 0
SUMMA 658918 685552 706616

RESULTATREDOVISNING 2018 och 2019 samt förslag till BUDGET 2020

BALANSRÄKNING 2019-12-31 jämfört med tidigare år 
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Välkommen till Lena!

VÅGRÄTT 
1 Förskola i Norra Ängby 
9 Behållare 
10 Träd som inte växer i Norra Ängby 
11 Äldreboende i närheten 
12 Flytta på sig 
13 Gjorde nog de första ängbyborna 
15 Ligamentet 
17 Textil teknik 
20 Ogift kvinna 
22 Starkt intresse 
23 Skeppssättning som gett namn åt ängbygata 
24 Vanliga träd i Ängby 
25 Vinna rubbet 
28 Gör de flesta av oss varje månad 
  

LODRÄTT  
1 F.d. sjukhus 
2 Arrangera 
3 Kan göras på banan bakom La Rustica 
4 Three Towns 
5 Union 
6 Tecknas 
7 Använder inte Karlssons Klister 
8 Ofta på våra baksidor 
14 Mått på upplösning 
16 Mycket länge 
18 Finsk finns 
19 Står på många ängbytrappor 
20 Den femte smaken 
21 Ryskt läger 
26 Smila! 
27 Yta

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11

12

13 14 15 16

17 18 19 20 21

22

23 24

25 26 27

28

Klarar du
Pelles kryss?
Pelle Sahl har tillverkat ett hederligt gam-
malt korsord för dig som vill stänga av 
skärmen en stund och försöka klura ut 
svaren med en penna i hand. 

– I ungdomen ägnade jag mig lite åt att 
göra korsord och nu fick jag för mig att jag 
skulle försöka igen. Det är mycket lättare 
att tillverka korsord nuförtiden, med alla 
möjliga hjälpmedel i datorn, förklarar 
Pelle. På 1970 0ch 80-talet fanns inte 
Google och Excel som hjälp för korsords-
tillverkare. 

– Då fick jag använda Bra Böckers lexi-
kon, SAOL, rutat papper och penna. Och 
sudd inte minst. Eller kautschuk som det 
också hette. Säger man det nu tror ungdo-
marna att man pratar utrikiska. 

– Sen tjuvkopierade jag 20 ex på jobbet 
och skickade till släkt och vänner. Jag har 
dem i en pärm fortfarande och har för mig 
att åtminstone något av dem har varit med 
i vår tidning för ca 20 år sedan. 

Korsordet på den här sidan är rykande 
färskt med Ängbyanknytning i flera av 
frågorna. Svaren på de olika frågorna finns 
på sidan 26. Tjuvkika inte förän du gjort 
ett ärligt försök att lösa korsordet. Det är 
ingen tävling. Detta är ett kryss för nöjets 
skull. 

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

Den personliga matbutiken

Patrik 
Dahlkvist 
Bygg AB

Hågavägen 9 168 54 Bromma
Mobil 073-986 22 68 
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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

VÅGRÄTT
1 Blomstermåla
9 Etui
10 Ceder
11 Tunet
12 Väja
13 Okade
15 Senan
17 Batik
20 Ungmö
22 Vurm
23 Runsa
24 Aplar
25 Slam
28 Amorteringar
 

LODRÄTT
1 Beckomberga
2 Ordna
3 Serve
4 TT
5 EU
6 Ritas
7 Åsnan
8 Altandörrar
14 DPI
16 Eon
18 Tango
19 Kvast
20 Umami
21 Gulag
26 Le
27 Ar

Rätt svar i Pelles kryss

NORRA ÄNGBY 
BYGG AB

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

Föreningen får ofta frågor om fasadfärger 
på våra hus. Detta är inte förvånande då 
varje år ett hundratal hus behöver målas 
om. Frågan gäller oftast val av tillåten ku-
lör eller Norra Ängbys originalkulörer.

Kulturmiljögruppen har därför i några år 

arbetat med att ta fram det som vi kall-
lar Kulöroteket. Det är en karta över 
Norra Ängby med markerade exempel på 
fasadkulörer. Tanken är att man vid en 
promenad genom området med Kulörote-
ket i handen ska kunna få en uppfattning 
om skillnaden på olika färgnyanser, vilket 

underlättar valet av kulör. Kulöroteket 
kan laddas ner som PDF från vår hemsida 
http://norra-angby.se

Än så länge innehåller den bara ett fåtal 
exempel. Tveka därför inte att meddela oss 
NCS-kulören på ditt nymålade hus.

Christian Schlumpf

Norra Ängbys färger
Kulöroteket är en karta över Norra Ängby med markerade exempel på fasadkulörer. Hjälp oss att utveckla kulöroteket genom att meddela oss NCS-
kulören på ditt nymålade hus.

Räcker tiden inte till?

Vi installerar el, målar, renoverar, bygger till, bygger om, anlägger och 
underhåller trädgården, snickrar och bygger trall eller staket, städar 
inne, ute eller i garaget, kör till tippen och mycket, mycket mer...

Behöver du en hjälpande hand hemma, i trädgården eller på jobbet?

Kontakta oss idag och berätta vad just du behöver, 
så hjälper vi dig!

vi fixar det mesta

™

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

Nils Ringstedt 
fick fin medalj av 
Fornminnesföreningen
Det är med en viss stolthet vi kan berätta 
att Nils Ringstedt, medarbetare i vår 
tidning sedan många år, har hyllats av 
Svenska Fornminnesföreningen. 

Den 29 november, på Fornminnesför-
eningens 150-årshögtid i Riddarhuset 
tilldelades Nils Ringstedt Oscar Monte-
liusmedaljen. Medaljen instiftades 1947 
”att utdelas för framstående insatser på 
föreningens intresseområden, främst ar-
keologisk forskning, men även den yttre 
kulturminnesvården och museiväsendet”. 

450 artiklar och bokanmälningar
I motiveringen sägs bl a att ”Fil.Dr Nils 
Ringstedt är en av Sveriges flitigaste kul-
turhistoriska författare. Inom områdena 
arkeologi och hembygdskunskap har han 
förutom böcker publicerat ca 450 artiklar 
och bokanmälningar. Nils Ringstedt är en 
förnämlig kommunikatör inom arkeologi 
och angränsande ämnen, och ett av hans 
kännetecken är att han ständigt visar sig i 
viktiga arkeologiska sammanhang med en 
penna i handen, med vars hjälp han skri-
ver krönikor och notiser för olika fora …”

Ett av dessa forum är alltså Norra 

Ängby Tidning. På nästa sida finns en ny 
artikel av Nils som i detta nummer hand-
lar om fornminnen och kvartersnamn vid 
Runsavägen. 

Ny bok om Ängbys gatunamn
Det är inte bara i Norra Ängby Tidning 
som Nils delar med sig av sin kunskap. 
Han är aktiv i Bromma Hembygdsför-

ening och har författat flera skrifter för 
Hembygdsföreningen. För ett drygt år 
sedan kom Nils bok om historien bakom 
Norra Ängbys gatunamn. Och i vår kom-
mer en uppföljare som den här gången 
handlar om Södra Ängbys gatunamn. I 
Södra Ängby har gatorna uppkallats efter 
konstnärer och det är om dessa som den 
nya boken berättar.

Oscar Montelius var en av våra mest kända arkeologer på 1800-talet och bör-
jan av 1900–talet. Han var riksantikvarie 1907 – 1913. Den som först fick med-
aljen var professor Haakon Shetelig, Norge, år 1952 och det var kungen som 
delade ut den. Vår gamle kung som var arkeolog fick medaljen 1962.  
Totalt är det inte fullt ett 40-tal arkeologer – professorer och andra, bl andra ett 
par kända utländska, som fått medaljen.

Nils Ringstedt fick ta emot Oscar Monteliusmedaljen vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset. Tina 
Rodhe, chef Medeltidsmuseet, läser upp motiveringen och till höger står Pia Bengtsson Melin, ordfö-
rande Svenska Fornminnesföreningen, redo att dela ut medaljen..
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Runsavägen är uppkallad efter Runsa i Ed, Uppland. 
Kvarteren vid Runsavägen heter Ättebacken, Soli-
dus, Bronsurnan och Halsringen. Platsen Runsa är 
mycket känd för en strategiskt belägen fornborg. 
Den ligger på en udde i Mälaren. I närheten finns en 
stor skeppssättning. Grävningar har pågått i flera 
år i fornborgen. De avslöjar att här har funnits en 
elitmiljö. En stor hall har påträffats. Den spelade en 
viktig roll i det dåtida livet och byggdes i början av 
500-talet.

 
Kvarteret Ättebacken ligger på västra sidan av Runsa-
vägen. En ätt var under järnåldern, men även senare, 
ett släktskapsbegrepp. Det avsåg en bred krets av 
blodsförvanter. Ättemedlemmar var skyldiga att 
hjälpa varandra vid övergrepp och hot. En ättebacke 
var den plats, där ätten begravde sina döda – ättens 
gravfält. Kvartersnamnet syftar säkert på gravfältet 
i Kyrksjölöten strax norr om kvarteret. Gravfältet 
(RAÄ 41) sträcker sig även österut upp på höjdsträck-
ningen norr om Runsavägen. 

Skylt vid Runsavägen
Gravfältet har försetts med en skylt vid Runsavägen. 
Det är Bromma Hembygdsförening och Stadsmuseet 
som satt upp skylten med information om fornläm-
ningarna. På gravfältet finns 5 högar, 16 runda och 8 
rektangulära stensättningar/gravar samt en kvadra-
tisk stensättning. En totalutgrävning skulle sannolikt 
uppvisa många fler gravar, kanske det dubbla antalet. 
Gravarna intill kvarteret Ättebacken i väster är låga 
högar och ligger mycket lägre över havet än höjd-
sträckningen i öster. Här finns rektangulära gravar 
och längst i öster en grav med ett mittblock. 

De västra gravarna och några på höjdsträckningen 
är troligen från yngre järnålder, vikingatid, ca 750 
– 1050 e. Kr. De rektangulära gravarna i öster kan 
vara från äldre järnålder dvs. 500 f. Kr – 550 e. Kr. De 
ligger liksom mittblocksgraven på ca 20 meters höjd 
över havet. Mittblocksgraven är genom sitt utseende 
troligen äldst och kan härröra från yngre bronsålder 
(1100 – 500 f. Kr.) eller från äldsta järnålder. Troligen 
är de flesta gravarna brandgravar. De döda brändes på 
bål innan begravningen. En grav har undersökts 1942. 

Fornminnen och kvartersnamn 
vid Runsavägen

Ett brandlager med två lerkärl innehållande brända 
ben påträffades. Mellan kärlen låg ett starkt rostska-
dat smycke, en halsring av järn. Den var försedd med 
flera mindre ringar. Det kan ha varit en så kallad 
Torshammarring. Sådana var halsringsstora amulett-
ringar och är vanliga i Mälardalens gravar.

Det är unikt med så många fyrsidiga gravar på 
gravfältet – ca 27 % av totala antalet. Vanligen rör det 
sig om 2-3 % av antalet. Forskare förknippar fyrsidiga 
gravar med social status och makt. Kan det forntida 
Nockeby, som området hette, ha hyst en gård med 
ägare med en hög social position?

Fynd när Runsavägen byggdes 
Järnsvärdet som påträffades, när Runsavägen byggdes, 
tyder på detta. Brända ben och ett kranium kom fram 
vid grävningen. Svärdet hade spår av silverinläggning 
på fästet och ett ingraverat kryss på svärdsknappens 
undersida. Svärdet är unikt i Bromma! En vapen-
grav är nämligen inte vanlig i Mälardalen. Kanske 
kommer svärdet från en krigargrav vid Runsavägen? 
Eller var det en symbol för en person med hög social 
status som fick svärdet som gravgåva? Ättebacken vid 
Runsavägen är spännande och speciell!

Kvarteret Solidus ligger precis öster om gravfältet. 
Under den romerske kejsaren Diocletianus (284-305 
e. Kr.) genomfördes en omfattande myntreform. Nya 
mynttyper infördes i det romerska riket. Främst var 
det ett värdebeständigt guldmynt som fick namnet 
solidus. Ordet betyder gedigen, fast, hel. En solidus 
vägde 4,5 gram och imiterades gärna i andra länder. 
Solidusmynt ersatte under Konstantin den Stores tid 
(313 – 337) det äldre guldmyntet aureus. Småmynten, 

Platsen Runsa 
är känd för 
en fornborg 
på en udde 
i Mälaren. 

Kvartersnamn i Norra Ängby

Ättebacken är ett av fyra kvarter vid Runsavägen. 
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follis, var av oädel metall. Guldmynt som påträffats 
i Skandinavien under senare delen av äldre järnålder 
(300-talet) är huvudsakligen solidi-mynt. De kan ha 
präglats av kejsare Konstantin den Store och fram till 
och med kejsare Justinianus (527-565). Till Sverige 
kom under 400 -500-talen en betydande mängd så-
dana guldmynt. Mynten användes bland annat som 
råmaterial för att tillverka guldföremål och smycken. 
Utbredningen av solidifynden har tyngdpunkt på 
Bornholm, Gotland och Öland. På Helgö i Mälaren 
har på olika platser påträffats ett sjuttiotal romerska 
guldsolidi vilket visar öns kontakter med omvärlden i 
form av handel. Det antas också att guldsolidi ingick i 
råmaterial för verkstadskomplexet på Helgö omkring 
år 500 e. Kr.

Sällsynta kärl av brons
Norr om Runsavägen och mellan Tingstädevägen och 
Möjbrovägen ligger kvarteret Bronsurnan. Namnet 
syftar antagligen på de sällsynta kärl av brons som un-
der bronsåldern importerades från den centraleurope-
iska bronsålderskulturen. Dessa kärl användes ibland 
som gravurnor i vilka den dödes brända ben lades. Ett 
annat namn på dessa kärl är situlor. Huvudsakligen 
kom de till Sydskandinavien.

Hela kvarteret söder om Runsavägen benämns 
Halsringen. Under bronsåldern tillverkades halsring-
ar av brons. De kunde vara släta eller räfflade, massiva 
ringar med avsmalnande ändar. Ringar kunde även 
utformas med skiftesvis vridning i så kallad cire per-
due teknik. Det är en gjutteknik för komplicerade 
bronsföremål med hålrum. Hålrummet modelleras i 
lera. Ovanpå läggs vax. Utanpå läggs lera. Allt bränns 

varvid vax rinner ut genom förberedda hål. Det hål-
rum som uppstår fylls med flytande brons. Därefter 
slås formen sönder och föremålet, t.ex. en halsring 
poleras. Halsringar gjordes även med avslutningar 
i form av ornerade plattor med trådformade ändar 
upprullade i spiraler. Det antas att de enkla massiva 
ringarna kan ha fungerat som råmaterial för tillverk-
ning av andra bronsföremål.

Text och foto: Nils Ringstedt

nils.ringstedt@gmail.com
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Kanske 
kommer 
svärdet från 
en krigargrav 
vid Runsa-
vägen? 

Gravfältet intill kvarteret Ättebacken 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 

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:

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

  
 

Wretmans Bilservice AB 
 

 Bilreparationer och Service 
   originaldelar till alla märken 

 

       Jämtlandsgatan 139 Vällingby 
(OK Macken i Vällingby) 

                        08-377813                                     
                        

37528@okq8bilverkstad.se 



Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Föreningen välkomnar alla hushåll i Norra Ängby som medlemmar.
Medlem blir man genom att betala medlemsavgiften, som gäller för perioden april-mars. I april-maj delas ett medlemsbrev / er-
bjudande om medlemskap ut till alla hushåll i Norra Ängby. Medlemsavgiften (150 kr) betalas till föreningens Plusgiro 940178-7. 
Använd helst referenskoden i brevet som betalningsreferens samt namn och gatuadress vid betalning. 

Med ditt medlemskap får du 
 • möjlighet att delta i föreningens alla aktiviteter under ett helt år
 • ditt exemplar av Ängby-kalendern hem i brevlådan
 • låna föreningens prylar; stegar, märkpenna färglikare mm
 • nyttig och intressant information på föreningens hemsida och i flera Facebook-grupper
Inte minst viktigt är att du då stödjer föreningens engagemang i för Norra Ängbyborna angelägna frågor som t ex nybyggnatio-
ner i och omkring vårt område eller att sprida kunskap om och främja områdets unika karaktär.
Ansvarig för medlemsregistret är Sven Rygart, som du kan nå med epost-adressen medlemsregister@norra-angby.se 
Föreningen följer regelverket kring personuppgifter; GDPR. Se hemsidan för detaljerna.

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 

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

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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Årsmöte
Tisdag 31 mars 2010

Tempus, Beckombergavägen 3
För medlemmar i Trädgårdsstadsföreningen

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

Program

Fågelskådning för barn
Onsdag 6 maj kl 18-20 
Mer information sid 8

Gökotta
Söndag 17 maj kl 07.00
Mer information sid 8 

Midsommar i Björklunds hage 
Midsommarafton 19 juni kl 11-16

Sköta och förnya häcken 
Söndag 15 mars
Trädgård i Norra Ängby.
Mer information sid 11

Årsmöte 
Tisdag 31 mars
Tempus

ÄngbyStaFesten
Lördag 4 april 
Mer information sid 17

Sjung och gung för barn
Söndag 26 april kl 13
Björklunds hage
Mer information sid 11

Valborgsmässoafton 
Torsdag 30 april 
Snorreängen

Städdag 
Fredag 1 maj 
Torget


