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Så har 
våren varit 
för företag  
i Norra Ängby

Vänstervarv
runt Kyrksjön?

Tennis är 
en bra sport 
i coronatider

Skydda 
dina växter  
i trädgården

Fadern 
döpte fiket 
efter fel son

En vår
i naturen
då vi hörde fågelsången

Foto: Göran Digné
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Mycket är annorlunda
När vi i februari i år färdigställde nr 1 av Norra Ängby  
Tidning var det stora samtalsämnet vattenläckan på  
Bergslagsvägen och den efterföljande massiva översvämning-
en i flera hus här i Norra Ängby. Då blev mycket annorlunda 
för de drabbade. I dag, i maj 2020, är vi alla påverkade av vi-
ruset covid-19 i olika utsträckning genom olika förändringar 
i vår vardag, Mycket kommer att vara annorlunda efter  
pandemin.  

Vi har noterat att småföretagare i Norra Ängby har tappat 
kunder. Flera organisationer har inte kunnat genomföra ar-
rangemang som ger bidrag till aktiviteter och också ger barn 

och ungdomar en meningsfull 
fritid. Som ett stöd till våra 
lokala företag erbjuder Norra 
Ängby Trädgårdsstadsförening 
gratis annonsering i detta num-
mer av tidningen till företag 
som genom åren stött fören-
ingen genom att annonsera. 

Vårt sedvanliga och mycket uppskattade midsommarfirande 
ser vi oss tvungna att ställa in eftersom det normalt samlar 
väldigt många, både från Norra Ängby och andra områden. 
Genom att ställa in undviker vi stora folksamlingar och 
därmed risken för smitta. Flera andra av våra arrangemang 
under våren har vi också ställt in såsom årsmötet, ÄngbySta-
festen och Sjung-och-gung. Det som däremot genomfördes 
var fågelskådning för barn och gökottan. 

Positivt bland inställda evenemang i coronapandemins 
spår var att tekniken möjliggjorde för Mälar scouterna att fira 
Valborg på Snorreängen med digital direktsändning av både 
brasan och körsången. Jag tittade på livesändningen och blev 
positivt överraskad av hur bra det var.  

Jag vill tacka alla er som på olika sätt engagerar er i vårt 
bostadsområde. Det kan vara genom att delta i kvällsvand-
ringarna, plocka skräp på städdagen, delta på gökottan eller 
häckkurs eller bara skänka pengar till 4H i Björklunds hage. 
Alla hjälps vi åt med att bidra till en trevligare hembygd och 
ett tryggt område. 

Anna-Karin Ekholm 
Ordförande i Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening

inledaren
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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.

Den pågående pandemin påverkar 
mycket och så även föreningens årsmöte. 
Det skulle ha hållits 31 mars men styrel
sen beslutade att ställa in eftersom det 
var olämpligt med ett sådant möte. Våra 
stadgar säger i och för sig att årsmötet 
ska hållas varje år under mars månad, 
men för coronan behöver även en stadga 
vika sig.

Planen är att hålla årsmötet i höst, närma-
re bestämt i början av oktober. Vi kommer 
att kunna ge detaljer och exakt datum i 
nästa nummer av tidningen som kommer 
i början av september. Så håll ut till dess! 
Vi tror och hoppas att Ola Jennersten kan 
komma och prata om biologisk mångfald 
precis som det var planerat för årsmötet i 
mars.

Vi håller
årsmötet
i höst

Visst finns det en framtid … Foto: Filip Wickell 
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Tack alla i Norra Ängby som tog sig ut i regnet för att traditionsenligt städa området första maj. Det 
var lite svårt att räkna alla som deltog, men uppemot hundra vuxna och barn blev det ungefär. Förra 
året bjöd nog på mer stort skräp men mängden småskräp tyder på att det skulle kunna behövas stör-
re och bättre publika soptunnor på fler ställen.

4H-gården i Björklunds hage såg med oro 
på hur verksamheten drabbades av corona-
pandemin och gick ut med ett upprop om 
frivilliga bidrag. Det skulle behövas 200 000 
kronor för att driva ungdomsverksamheten, 
evenemangen och kaféet vidare. 

Resultatet blev överväldigande. Det 
strömmade in bidrag, även från andra delar 

av landet. I början av maj var målet uppnått 
och det fortsätter att ticka in pengar från gi-
vare som vill stötta 4H-gårdens verksamhet .

Bidrag kan skickas via Swish 123 303 63 73 
eller PG 556088-3. Märk med ”Rädda björ-
kan”. Ledningen för 4H-gården har också 
bestämt att hålla öppet med alla djuren 
hemma även i sommar.

Tack för 
bra städning 

Många ville ge bidrag för att rädda 4H-gården

Uppmaningen på sociala medier uppmärksammades och väldigt många har skickat bidrag.  
Gården kommer nu att vara öppen hela sommaren, med kafé och alla djur hemma.

Vänstervarv runt Kyrksjön?
Visst vore det bra om alla vi som spring-
er eller promenerar runt Kyrksjön gjor-
de det i samma riktning? 

Då skulle vi inte möta andfådda löpa-
re som pustar virus mot våra ansikten. I 
dessa tider är det tråkigt nog bättre att 
vända ryggen åt alla, även åt dem som 
passerar.

Men ska man gå eller springa med-
sols eller motsols? Traditionen från 
idrottsvärlden är att man springer lö-
partävlingar i vänstervarv (motsols). På 
Solvalla springer hästarna vänstervarv 
och på Åkeshovsbadet uppmanas mo-
tionssimmare att simma i vänstervarv 
Därför är det väl naturligt att vi följer 
traditionen och rundar Kyrksjön i vän-
stervarv. Eller? 

Men varför har det blivit vänstervarv 
på löparbanorna? Enligt en artikel i tid-
skriften Illustrerad Vetenskap kan en 
förklaring vara att det normalt starkare 
högerbenet på utsidan kommer att 
springa den aningen längre distansen!

Rolf A Olsson➤

➤

➤

➤
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Isande vindar till trots så hade ett kun
skapstörstande gäng Ängbybor samlats 
på Anundsvägen en söndag i mars för att 
få tips och råd om häckskötsel. Häckarna 
är ju en stor del av charmen med Norra 
Ängby och det är viktigt att vi tar hand 
om dem på ett bra sätt. Många häckar har 
stått länge och förvandlats till ”pinniga 
träd med fågelbon på toppen”. 

Kursledaren Marion Strandberg och hen-
nes kollega Joel från Sköna Trädgård, bör-
jade med att berätta om de verktyg man 
behöver för att sköta sin häck. De hade en 
uppsjö av olika verktyg med sig. Med en 
vass sekatör och den lätt böjda japanska 
grensågen kommer man långt! 

Räfsa bort löv och gräs
Vi fick mycket bra information om hur 
man ska göra vid själva beskärningen och 
vilka typer av beskärning det finns – puts-
ning, gallring, föryngring. För att få häck-
en fin och livskraftig ska man också gödsla 
den, kogödsel är det bästa men även häst-
gödsel går väldigt bra. Man ska räfsa bort 
gamla löv och gräs mellan häckplantorna 
och inte glömma bort vattningen. 

Så kan man sköta och föryngra häcken

För att föryngra sin häck är det beskär-
ning ner till fem centimeter från marken 
som gäller! Där finns det inga genvägar 
men redan efter cirka två år har de nya 
skotten blivit knähöga och det känns inte 
lika naket längre.

Vi fick lära oss att Hagtornsbuskar är 
mycket giftiga och att man ska sopa bort 

alla grenar från gatan då de vassa taggarna 
kan ge punktering på ett bildäck. Ska 
man anlägga en ny häck är vanlig Liguster 
ett bra tips. Viktigt är även att hålla ner 
höjden på häcken till 70 centimeter vid 
gatukorsningar och det gäller tio meter åt 
båda håll. Något många inte tänker på. 

Både teori och praktik
Förutom goda teoretiska kunskaper i 
häckföryngring och hur man ska sköta sin 
häck på bästa sätt, fick vi själva prova på 
att beskära häcken på plats. Stort tack till 
Britt för det!

Fika bjöds vi på efter halva tiden och 
det var inte dumt med lite värmande 
kaffe/thé och bulle till.

Naturligtvis kom det upp många frågor 
om beskärning av andra buskar och träd 
och vi var alla sugna på att lära oss mer. 
En ny kurs i äppelträdsbeskärning står 
exempelvis på önskelistan.

Stort tack till Marion, Joel och Träd-
gårdsstadsföreningen för denna kurs och 
vi ser fram emot nästa.

Text: Siri Sander

Foto: Britt Ullestad och Johan Schaeffer

Vårdagen var kall så det var inte dumt med lite 
värmande fika i halvtid.

Många intresserade medlemmar kom till Trädgårdsstadsföreningens kurs för att få tips om häckarna av kursledaren Marion Strandberg och hennes 
kollega Joel från Sköna Trädgård.
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Det är lätt att tänka på allt det negativa som coronakrisen 
medför. Att vi inte kan äta middag med vännerna, gå på 
teater eller krama barnbarnen. Och det är verkligen inte 

det värsta. Det värsta är att folk dör.
Jag är medveten om att jag är lyckligt lottad. Jag har inte blivit 

smittad och ingen i min familj heller – än. Jag är också priviligierad 
på många vis. Jag bor i villa och har en trädgård, jag har ett arbete 
och möjlighet att jobba hemifrån, jag är någorlunda frisk, jag bor 
tillsammans med min kära hustru. Utan dessa förmåner skulle jag 
troligen inte ens ha funderat på att skriva det här. Men i den här spa-
ningen har jag valt att fokusera på det positiva. Varje gång det dyker 
upp en positiv sak som beror på coronakrisen säger det PLING! i 
mig. 

En vanlig dag i mitt liv våren 2020 börjar med att väckarklockan 
ringer 07:00. PLING! Direkt infinner sig den första positiva coro-
naeffekten. Förut ringde den klockan 06:00. 

Morgonrutinen är ungefär som tidigare men istället för att sedan 
sätta oss i bilen går jag in i det till kontor förvandlade gästrummet 
och hustrun sätter sig vid ena änden av matbordet, som nu ständigt 
har maximala tre iläggsskivor. I andra änden lägger vi ett pussel. 
PLING! Det resulterar i att vi alltid äter framför teven. PLING! 

Vi slår på våra jobbdatorer som står uppställda för jämnan. Mins-
kade bilkostnader. PLING! Inga bilköer. PLING! Hustrun behöver 
inte sminka sig och jag behöver inte raka mig. PLING! Åtminstone 
inte varje dag.

Sedan jobbar vi på en stund men redan strax efter nio är det dags 
för Sofias jympa på TV. PLING! Sedan är det förmiddagskaffe. 
Bättre kaffe än på jobbet. PLING! Jag slipper lyssna på de skräniga 
gaphalsarna runt fikabordet på jobbet. PLING! (Säg inte till dem att 
jag har sagt det.) 

Jag slutar klockan 12:40 PLING! eftersom jag är korttidspermit-
terad. Lunchen blir för det mesta billigare än vanligt. PLING

Sedan är jag ledig resten av dagen PLING! och kan ägna mig åt val-
fri aktivitet såsom att rensa rabatter, ta en cykeltur, fika i trädgården 
om solen skiner, läsa en god bok, vika tvätt, lägga några pusselbitar 
eller ringa en kompis. 

Eftersom vi inte shoppar gör vi av med betydligt mindre pengar 
PLING! och jag tror dessutom att vi därmed också bidrar till ett 
lyckligare jordklot. PLING!

Istället för bio, teater och konserter går vi skogspromenader som är 
både härligt PLING! och billigt. PLING! 

Vi flyger inte och kör mindre bil och hjälper därmed jorden att 
överleva. PLING!

Pelle Sahl

En annorlunda vår 
men allt är inte bara dåligt

Så länge man inte drabbas av sjukdomen kan livet i en nedstängd 
vardag vara ganska behaglig, tycker Pelle Sahl i sin coronaspaning.
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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

Naturvandring för barn
En liten grupp barn med tillhörande föräldrar samlades på 
P-platsen vid IP den 6 maj. Barnen fick en första inblick i vilka 
fåglar man kan se vid Kyrksjön. Eva Johansson fick besvara 
många funderingar och frågor från barnen under kvällen och 
både barn och vuxna lämnade fågelskådningen med nya  
insikter.

Text och foto: Lotta Hirschberg

Många ville höra fågelsången
En oväntat stor samling Ängbybor deltog i gökottan med Eva 
Johansson den 17 maj. Kanske är det ett tecken på att många såg 
möjligheten att få en promenad i närområdet, trevlig samvaro 
med fågeltema tillsammans med grannar. Så här i coronatider 
kanske det var extra lockande. Morgonen började lite mulen 
men sedan tittade solen fram och det blev en härlig picknick på 
ängen i Judarnskogen. Fåglar som visade upp sig lite extra var 
svarthakedoppingen, sothönan, gärdsmygen och grönsångaren.

Text: Lotta Hirschberg

Foto: Göran Digné
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Hur har 
coronan
påverkat 
butiken?
– När många hamstrade varor i början av 
pandemin ökade omsättningen och buti
kernas beställningar. Då hängde leveran
törerna inte med och vi fick brist på en del 
varor, berättar George Malafouris som är 
en av ägarna till Hemköp vid torget. 

– Nu är det mer normala nivåer på kund-
besök och åtgång av varor. Det är ungefär 
som innan coronan slog till.

Vilka förändringar har ni gjort?
– Vi har plexiglas framför kassorna och 
varje morgon desinficerar vi handtag, 
kortteminaler med mera. Vi har skyltar 
som informerar kunder om säkerhetsav-
stånd och hygien och tejp som markerar 
var kunder ska stå när det är många kun-
der i butiken. 

– Vi hjälper ett tiotal äldre att handla 
och sköter paketutlämning utanför bu-
tiken för några personer varje dag. De 
ringer oss så går vi ut. 

– Vi har många trogna kunder och har 
nog klarat oss bra jämfört med många 
andra. 

– Vi har många trogna stamkunder och har nog klarat oss bra jämfört med många andra, säger 
George Malafouris som är en av ägarna till Hemköp vid torget. 

exempelvis försett oss med affischer med 
kundinformation och det åtgärdsprogram 
för egenkontroll för att förhindra smitta, 
som vi följer, dagligen.

Sammanfattningsvis vill jag säga att 
stödet från Ängbyborna är fantastiskt. 
Det känns att de bryr sig på riktigt.

Text och foto: Elisabet Engdahl-Linder

Hur går det för Delikatessboden?
Hur går det med din butik i coronatider, Joséphine Wicksell Eklund ?
– Det är en orolig tid men Ängbyborna stöttar verkligen oss lokala förmågor nu. De märker 
nog hur viktigt det är med butiker på hemmaplan, nu när många jobbar hemifrån. 

Jag har endast ett sällskap i butiken åt gången, vilket uppskattas. 

– Men det finns en osäkerhet med flera 
sjukskrivningar samtidigt som kraven på 
butiken ökar vilket innebär ökande kost-
nader och tidsåtgång. 

Vi har fått ett bra stöd från Hemköp 
centralt. Där finns en enhet, som håller 
oss butiker uppdaterade om läget och de 
skickar regelbundet ut material och ru-
tiner som vi skall förhålla oss till. De har 

NORRA ÄNGBY 
BYGG AB

Patrik Holmström • 0739-44 88 19 • norraangbybygg@outlook.com
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Harun Kalkam på Pizzeria Ängby har haft 
öppet under hela våren. Pandemin har 
påverkat livet på torget, vilket i sin tur 
påverkat hans rörelse. 

– Än så länge så har vi klarat oss. Våra 
kunder fortsätter att beställa mat för av-
hämtning vilket är positivt för oss. Färre 
äter inne i restaurangen men avhämt-
ningen har ökat. Kunderna väntar utanför 
butiken. Fler kommer på dagen eftersom 
kunderna arbetar hemma men besöken 
har minskat på kvällen. 

Erbjuder hemkörning
Pizzerian erbjuder hämtmat och hemkör-
ning av mat.

– Det är vår strategi för att möta krisen. 
Vi har börjat samarbeta med Uber Eats 
för hemkörning till dem som inte vill 
komma till pizzerian. Vi erbjuder också 
gratis hemkörning till äldre i riskgruppen 
i hela Ängbyområdet.

– Vi desinficerar lokalen regelbundet, 
framförallt inom kassaområdet och vi har 
ställt fram handsprit till våra gäster och 

har tejp på golvet för att markera avstånd 
mellan kunderna. Vi vädrar också ofta i 
lokalen.

– Omsättningen har visat en minsk-
ning de senaste veckorna, men det är 
ändå ganska stabilt. Vi har klarat oss än så 
länge. Staten har kommit med ett paket 
som innehåller stöd för omsättningsbort-
fall som vi ser på. Vi kan inte detaljerna 
än. 

Visar sitt stöd
– Våra kunder har visat otroligt mycket 
stöd och det är nog orsaken till att vi kla-
rar oss. Ängbybor kan komma och köpa 
mat för att visa sitt stöd till restaurangen. 
Många kommer också och frågar hur det 
går för oss? Viktigast för oss är att kun-
derna fortsätter att handla.

Ängby torg är som ett litet samhälle i 
en storstad. Det är både unikt och mycket 
trevligt. Människorna här är otroligt 
varma. 

Text och foto: Elisabet Engdahl-Linder

Fler tar med sina pizzor hem

– Våra kunder har visat otroligt mycket stöd, 
säger Harun Kalkam på Pizzeria Ängby.

Ängby Slotts verksamhet har påverkats 
av pandemin, och vi har försökt möta det 
på olika sätt säger Annika Magnusson.

Slottet är numera öppet en dag mindre i 
veckan, onsdag till söndag och man har 
framförallt satsat på möjligheten att sitta 
ute på slottsback-
en i mysiga sitt-
ningar. Man kan 
betala med swish 
och slottet är noga 
med köavstånden 
till kassan. All 
mat hanteras 
med tänger och 
engångshandskar 
och det är ett 
ständigt  spritande av de ytor kunderna 
frekventerar.

Musik till morgonkaffet
Nytt är att slottet anordnat en fotoutställ-
ning som blev lyckad så det kommer An-

Musik, fotoutställning och begravningskaffe på slottet

nika att orda igen. Slottet har också hyrts 
ut för begravningskaffe och då var det 
noga med avstånd mellan borden. Musik 
är något som står på agendan. Det blev en 
trevligt försmak av musik på slottet när 
Ängbymusikern Jörgen Pettersson spelade 
till morgonkaffet härom morgonen.

Annika  hoppas att Ängby Slott skall 
vara en vacker oas för Norra Ängbybor, 
Brommabor och andra Stockholmare när 
de är ute och vandrar, särskilt nu när man i 
coronatider inte längre kan resa. 

Elisabet Engdahl-Linder
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Tennis är en av de sporter som kan be
drivas även i corona tider. Spelarna är 
långt från varandra men man ska förstås 
inte hälsa och tacka med handslag och 
kramar. Och kanske ha en handske på 
bollhanden.

De nyrenoverade tennisbanorna vid Run-
stensplan drivs i år i ny regi. Tennisbanor-
na och affärslängan ägs av bostadsrätts-
föreningen Stora Ängby. Beryl Westman, 
som är ordförande i föreningen, berättar 
att det nu är TTS Runstensplan AB som 
ska driva tennisverksamheten. 

TTS (Tennis Team Scandinavia) håller 
mestadels till i Stockholms Tennishall på 
Kungsholmen. Peter Norlin, som tidigare 
haft hand om banorna vid Runstensplan, 
kommer att fortsätta arbeta med driften. 
Man kan boka speltid via internet och 
även anmäla sig till privatträning eller 
tennisläger. 

Den här säsongen erbjuds inte några 
kontrakt med fasta veckotider. Man vill 
öka möjligheten för fler att boka strötider 
mellan klockan 07 och 21 varje dag. TTS 
kommer också att erbjuda privatlektioner 
och arrangera träningsläger för juniorer 
och gruppkurser för vuxna.

 
Bankostnaden per timme är 240kr. 
Medlemmar 200 kr. Om man tänker spela 
ofta kan det löna sig att lösa medlemskap: 
Medlemskap en säsong kostar 250 kronor 
för vuxna och 150 kronor för juniorer.

Man kan boka tider via internet på 
www.matchi.se. Försäljning av racketar, 
bollar, kaffe och läsk med mera kommer 
att erbjudas vid banorna när det finns per-
sonal där och man kan då betala med kort 
eller via swish. 

Tenniskurser pågår i juni och en vecka 
in i juli. Man spelar på kvällstid en timme 
per dag i fyra dagar. 

Tennis är en bra sport i coronatider

Vi som bor i Norra Ängby har goda möjligheter att spela tennis. Banorna  
vid Runstensplan har under våren fått flera ton nytt rött grus, nya förråd  
och renoverade staket.  Även banorna vid Ängbyplan har fått nytt grus.  
Dessutom finns det planer på att anlägga minitennisbanor i Björklunds hage.

Under våren har tennisbanorna vid Runstensplan fått flera ton ny röd sand och rustats rejält.

Anmälan till www. matchi.se eller via 
epost: ttsrunstensplan@gmail.com. Först 
till kvarn gäller. Har du frågor, ring Mat-
tias Johansson 070-3020238 eller Peter 
Norlin 076-9464433. 

Dagläger för juniorer i juni och juli 
22-25/6, 29/6-2/7 och 6-9/7. Det blir 
mycket tennisspelande men kompletteras 
även med lek och andra roliga aktiviteter. 
Cirka tre timmar tennis kl 10-15 varje dag. 
Pris: 2 950/lägervecka, lunch ingår och 
racket finns att låna. Max antal platser är 
16-20/lägervecka, först till kvarn gäller 
här också. Anmälan till www. matchi.se 
eller via epost: ttsrunstensplan@gmail.
com 

Text: Britt Ullestad

Foto: Beryl Westman och Rolf A Olsson

Banorna i Södra Ängby
Även de fyra banorna vid Ängbyplan 
har fått nytt grus under våren. Ängby 
Tennisklubb erbjuder både strötider 
och olika typer av kurser för juniorer 
och seniorer. Man kan boka spel per 
timme eller anmäla sig till någon av 
kurserna. Priserna för spel och läger 
varierar beroende på vilken typ av 
medlemskap man väljer.

Ansvarig tränare för verksamheten 
vid Ängbyplan är Peter Lönn.

Tennisbanorna vid Runstensplan
Mer information om tennispriser, kurser, 
banbokningar med mera finns på 
www.matchi.se/facilities/runstensplan

Tennisbanorna Ängbyplan
Mer information om tennispriser, kurser, 
banbokningar med mera finns på 
www.angbytk.se
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Peter Norlin säger att banorna nu är i perfekt skick. De första två tenniskurserna på kvällstid är redan fullbokade.

Minitennis i Björklunds hage?
Bromma stadsdelsförvaltning har fått i upp-
drag att öka tillgången till spontanidrott 
i Bromma och föreslår att man innanför 
stängslet i Björklunds hage ska skapa mini-
tennisbanor samt rusta upp basketplanen. 

Förslaget utreds av stadsdelsförvaltning-
en som ber om synpunkter på vad vi i Norra 
Ängby tycker. Enkäten har lagts ut på socia-
la medier och fått en del svar. Några tycker 
att minitennis låter utmärkt, andra hade fö-
redragit en skatebana. Just skatebana har 
diskuterats tidigare och då var grannarna 
nära Björklunds hage mycket negativa till 
risken för oljud och eventuellt ungdoms-
stök sena kvällar. Det förslaget genomför-
des inte. 

Minitennis med mindre banor, nät och 
racketar riktar sig främst till de yngsta och 
spelas med mjuka bollar. 
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– För mig är torget hemma, säger Mårten 
Alrenius. Det är underbart med allt folk-
liv på torget – som en liten film varje gång 
jag tittar ut genom fönstret. Men samti-
digt… när jag sover är det cirka en meter 
mellan mig och torget. 

Dygnets alla timmar
Jag känner torget under dygnets alla tim-
mar. Det innebär att det som händer på 
torget för mig är som för er andra när det 
händer någon i er trädgård. Exempelvis 
med skadegörelse, när man skräpar ner, 
skränar nattetid, parkerar hur som helst, 
kör mot enkelriktat m.m. Det är jag som 

Med utsikt 
mot torget

ser om det är inbrott i Pizzerian. 
Det bästa med torget är närheten till 

Hemköp och folklivet, exempelvis att se 
alla barn på väg till skolan. Näringsid-
karna som vinkar till varandra och den 
gemenskap vi och näringsidkarna har på 
Ängby Torg. 

Jag skulle vilja ha ännu fler evenemang, 
sådana som julmarknaden, Run of hope, 
förskolans dag. Man skulle kunna ha 
konserter på torget. Däremot vill jag inte 
ha arrangemang som är trevliga på dagtid 

men som kan bli ”tillhåll” nattetid. Själva 
rundeln i mitten kan göras trivsammare 
med en boulebana till exempel. 

Många parkerar fel
Om jag fick bestämma skulle jag göra om 
gatorna runt torget till gårdsgator – gator 
där man inte får köra fortare än gång-
hastighet och där gående har företräde. 
Förbättra parkeringssituationen, så att det 
blir lättare att göra rätt. Nu gör många fel 
och parkerar där det är parkeringsförbud 
osv. Jag ser gärna ett större utbud av af-
färer, och framförallt att de näringsidkare 
som finns nu inte försvinner. Gärna en 
samordnad julmarknad för att stödja det 
lokala näringslivet på torget. 

Elisabet Engdahl-Linder

Mårten Alrenius älskar 
folklivet vid Ängby torg, 
där han bor, men tycker 
inte om när han upptäck-
er skadegörelse och störs 
av skräniga ungdomar 
under sena kvällar och 
nätter.

Vad betyder Ängby Torg för dig?
Här träffar man människor och det är här 
man får sina matvaror och delikatesser.

Hemköp är vårt skafferi, där handlar vi 
i stort sett varje dag.

Vi har en bra överblick över torget, vi 
ser vad som händer och förundras en del. 
Bland annat över hur bilar parkerar.

Vad är det bästa med Ängby Torg?
Det är liv och rörelse utan att vara stökigt 

Vad saknar du på Ängby Torg?
En trevlig kvarterskrog, gärna i anslutning 
till lilla Delikatessboden, med en uteser-

”Vi förundras en del 
bland annat över 
hur bilar parkerar 
vid torget”

vering antingen på gräsmattan eller på 
kortsidan utanför ”Galinas” ingång. Det 
skulle minska resorna till stan med ett 
större utbud i närområdet. 

Om du ensam bestämde över Ängby 
Torg, hur skulle det se ut då?
Då skulle det finnas en uteservering med 
glass, smårätter och goda viner. När (eller 
om) Systembolagets monopol försvinner, 

Göran van der Brink 
tycker om att bo vid 
Ängby torg. Han har 
förslag på hur det 
kan bli ännu bättre.

I förra numret intervjuade vi några 
Ängbor som ofta besöker torget. 
Den här gången har vi frågat två 
som själva bor vid torget och kan 
se vad som händer dygnets alla 
timmar. 

skulle det öppna en trevlig vinbar/vinbu-
tik med kvarterskrogkänsla. I anslutning 
till delikatessen. 

Om monopolet försvinner är inte 
Göran främmande för att det är han som 
skulle kunna öppna den baren.

– Det skulle öka folklivet på Ängby 
Torg. Som ibland är en plats, där man en-
bart stannar bilen, för att handla.

Elisabet Engdahl-Linder
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Diken har börjat grävas efter Råcksta
vägen till Råckstarondellen. Detta är ett 
av de största projekten inom Stockholms 
elnät på många år. Här ska den mark
bundna kraftledningen läggas. Grävan
det ska nu fortsätta efter Bergslagsvägen 
till Ängbyplan och ner mot Ängbybadet.  

Ellevio ska dra kraftledningen mellan 
Beckomberga och Bredäng. När det är 
klart om några år ska de luftburna kraft-
ledningarna genom Kyrksjölöten och 
förbi Ängby IP rivas. ”Genom att ta bort 
luftledningen frigör vi attraktiv mark till 
andra ändamål”, skriver Ellevio.

Vi som bor i Norra Ängby kan alltså 
förvänta oss nya planer på byggen i områ-
den där luftledningen nu finns!

Knippe med nio kablar
Den nya jordkabeln, som egentligen är 
ett knippe med nio kablar i ett tjockt 
kabelrör, grävs ner fram till Ängbyplan 
och därefter ner mot Ängbybadet, där led-
ningen ska ner under vattnet för fortsatt 
dragning. 

Redan har backen ner mot Ängbybadet 
stängts och Ellevio förvarnar på sin webb-
plats om buller- och trafikproblem:  

• Nattarbete mellan Råckstarondellen 
och Islandstorget måndag-onsdag. 
 • Nattarbete mellan Islandstorget och 
Ängbyplan tisdag-torsdag
• Grävarbeten längs Bergslagsvägen dag-
tid kl. 9-15 i riktning mot Stockholm 
• Grävarbeten på Färjestadsvägen. Backen 
ner mot Ängbybadet kommer fortsatt att 
vara avstängd.

Text: Rolf A Olsson

Foto: Christian Schlumpf

Trafikproblem när kraftledningen grävs ner

Räkna med buller- och trafikproblem efter 
Bergslagsvägen och Färjestadsvägen, både 
på dagar och under nätter. Det tjocka 
plaströret med nio olika kablar i ska grävas 
ner i Bergslagsvägens vänsterfil i riktning in 
mot Stockholm. 

Ledningen ska grävas ner efter Bergslagsvägen 
fram till Ängbyplan, ner till Ängbybadet och 
sedan vidare under vattnet. 

Det är anmärkningsvärt att Svenska Bo-
städer åter bygger utan startbesked, som 
vid första etappen med motsvarande hus i 
Råcksta. 

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 
har överklagat stadens bygglovsbeslut 
till Mark- och Miljööverdomstolen 
(MMÖD), inte i första hand för att vi 
anser att husen blir för höga, som man 
kunde läsa i lokalpressen. Överklagan 
handlar om överträdelsen av bestämmel-
sen i den tidsbegränsade lagen i Plan- och 

bygglagen som stipulerar att projektet ska 
vara tekniskt och ekonomiskt rimlig för 
att nyttjas i max 15 år. 

Vi befarar fortfarande att staden, för att 
reducera den ekonomiska skadan, upprät-
tar under tiden en detaljplan för området 
så att husen blir permanenta. Hela vår 
överklagan med alla bilagor finns att läsa 
på föreningens hemsida. MMÖD hade 

vår överklagan uppe i ett möte 27 april 
2020, och beslut är att vänta inom 6-8 
veckor efter det datumet, har vi fått veta. 
Vi är glada att våra argument har tagits 
upp, och hyser trots allt viss förhoppning 
att hänsyn tas till dem.

Text: Lotta Hirschberg

Foto: Christian Schlumpf

Snabba husen byggs 
utan startbesked
Säkert har en och annan Ängbybo sett 
att huskroppar börjar komma på plats 
på den lilla ängen nära macken vid Råck
starondellen. I skrivande stund, vecka 21, 
saknas dock fortfarande startbesked för 
ungdomsbostäderna. 
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Något som sysselsätter mig alltmer när 
det gäller trädgårdsarbete är ohyra och 
skadedjur. I år får vi lägga om mark
teglet i växthuset, där sork/skogsmöss 
och myror har undergrävt golvet med 
marktegel genom att de byggt bo under 
golvet. Dessutom såg jag de första stora 
feta mördarsniglarna efter regnet härom 
morgonen …
 
För att få lite perspektiv tog jag kontakt 
med Margareta Björnberg som visade upp 
sin fina trädgård i tidningen för ett år 
sedan. Så jag ställde frågan till Margareta; 
vilket eller vilka djur tycker du är besvärli-
gast för trädgårdsodlare? 

– Det är tveklöst det vackra rådjuret. På 
våren går de hårt åt trädgårdarna. 

Enligt Margareta smakar rådjuren på 
allt möjligt på vårkanten, även växter som 
senare betraktas som rådjurssäkra. Tulpa-
ner har hon nästan slutat med.

Råbocken gör störst skada eftersom han 
både fejar hornen på trädstammar, äter på 
de mindre träden och äter upp blommor.

Svart plastnät
För att skydda sin trädgård, som har 
mycket perenner, lägger Margareta ut ett 
svart plastnät på våren. Nätet tas bort när 
växterna växt tills sig. 

Nätet skyddar växterna under den 
känsligaste perioden, samtidigt som det 
är diskret till sin form. Nätet finns att 
köpa på rulle i blomsterhandeln. Det finns 
också gnagskyddsnät som sätts runt små 
träd, vilket hindrar rådjuren från att äta 
på dem. Andra kurer som rekommenderas 

Rådjur 
och sniglar 
utmaningar för trädgårdsodlaren

mot rådjur är blodmjöl, som strö eller upp-
blött i vatten. Blodmjöl är enligt Marga-
reta effektivt för stunden, men försvinner 
vid kraftigt regn.

Mördarsnigeln
Mördarsnigeln är ett särskilt kapitel. Den 
har sakta men säkert kommit in i trädgår-
darna i Norra Ängby. Den finns talrikt 
runt Kyrksjön, en fuktig miljö som är per-
fekt för dem. Med tanke på att mördarsni-
geln är en marodör i trädgårdslandet och 
dessutom är hermafrodit (enkönad) vars 

förökningstakt är en exponentiell ekva-
tion, bör man avliva mördarsniglar, så fort 
man ser dem. Enklast är att gå ut på kväl-
len, eller efter ett regn, med hink plastpåse 
ficklampa och grilltång. Därefter slänger 
man döda sniglar i soporna. Annars blir 
de mat till andra mördarsniglar, därav 
namnet. Man kan lägga ut och bekämpa 
sniglar med Ferromol (järngranulat) som 
kan köpas i större förpackningar eller köpa 
Snigeleffekt i blomsterhandeln. 

Text och foto: Elisabet Engdahl Linder

Foto, rådjuren: Urban Brådhe

Rådjuren är fina att se på när de vandrar in i våra trädgårdar men de äter upp blommor och annan växtlighet. Mördarsniglarna kan föröka sig snabbt. 
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Rådjuren är fina att se på när de vandrar in i våra trädgårdar men de äter upp blommor och annan växtlighet. 

Ett svart nät skyddar växterna på våren.

Städa bort matrester 
om du vill slippa råttor
Häromdagen hade jag Anticimex på 
besök. Det ryktades att det fanns råt-
tor på vår tomt. Jan Erik Åberg från 
Anticimex är expert på skadedjur. 
Han kom för att vidta åtgärder. Efter 
genomgången kunde Jan Erik konsta-
tera att det inte finns några råttbon 
på tomten eller i komposten. Den här 
gången.

Fågelmat och fallfrukt
Jan-Erik berättar att råttor söker sig 
till mat och deras bon finns alltid in-
till matplatser. Fågelmat är populärt. 
Den är extra bra för råttor eftersom 
den innehåller k-vitamin, som ger ett 
skydd mot varan, det råttgift Antix-
imex använder . 

Att plocka bort fallfrukten och ta 
bort fågelmaten är en bra början. 

Men hur gör vi som gärna vill mata 
fåglar? Då kan man exempelvis göra 
som fiffiga Gunnar Ståhl som tidning-
en Mitt i berättat om. Han byggde ett 
råttsäkert fågelbord med en stor bricka 
fäst en meter över marken på ett alu-
miniumrör. Ovanför brickan hänger 
olika fågelmatare. Den fågelmat som 
faller ut kommer på brickan Och råt-
torna klarar inte av att ta sig upp för 
aluminiumröret.

Det finns andra sätt att snuva råt-
torna på fågelmaten. Googla på fågel-
mat och råttor.

Råttor gillar plommon
Även fallfrukt lockar råttor. De är sär-
skilt förtjusta i plommon. 

Trädgårdskompost utgör inte något 
problem, om den enbart innehåller 
trädgårdsavfall.

Råttor rör sig över tomterna, ofta på 
väg till en matplats. Anticimex bekäm-
par råttor med fällor och med giftet 
varan. Giftet ligger inne i en plåtlåda 
som andra djur inte kan komma åt. 

Det är inte enkelt att bli av med 
råttor. Att sluta med fågelmat och 
plocka upp fallfrukten verkar vara en 
bra början.

Elisabet Engdahl Linder
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Konditori Sten Sture vid Runstensplan 
startades i april 1935 av Birger Delfors 
som hade två söner, Rune och Sten Sture. 
Birger ville kanske skapa en verksamhet 
till sina tioåriga barn men valde fel namn. 
Sten Sture blev banktjänsteman medan 
Rune blev konditoriutbildad. Han job
bade så småningom i bageriet.

Konditoriets första annons 1935 i Småstu-
geföreningarnas Tidning (föregångare till 
den tidning du just nu läser) var faktiskt 
underskrivet; Runes Konditori. I följande 
nummer var annonsen undertecknad med 
namnet Konditori Sten Sture.

Birger Delfors, som titulerades kondi-
toriidkare, kom från en familj på Munsö 
med 13 barn. Han föddes 1900 och börja-
de jobba vid tolv års ålder bl a i ett bageri i 
Stockholm. Under en period hade han ett 
eget bageri på Ringvägen samt två mjölk-
affärer på Södermalm. Genom praktik 
och eget arbete lärde han sig i unga år hur 
man fixar till en affärsverksamhet vilket 
kom till användning när han byggde upp 
Sten Sture.

Flyttade till Norra Ängby
1925 gifte sig Birger med Anna Karlsson. 
Familjen flyttade runt i Stockholmsområ-
det och kom så småningom via Bolmsövä-
gen till Peringskiöldsvägen 52, hörnhuset 
vid Sävevägen, nära till konditoriet vid 
Runstensplan. 1939 utökades familjen 
med dottern Anna-Stina.

Konditori Sten Sture borde ha hetat Konditori Rune

Fadern döpte fiket efter fel son

Birger jobbade i bageriet och Anna 
skötte om serveringen. Affärerna gick bra. 
Sönerna var mer intresserade av idrott 
och scouting men fick även hjälpa till i 
verksamheten. Rune minns bl a leveran-
ser med företagscykeln till Beckomberga 
mentalsjukhus där det kunde bli lite 

otäckt inne på de låsta avdelningarna som 
vi kallade ”Stormen”.

1939 öppnades en filial med servering 
i rotundan intill apotekshuset vid Is-
landstorget. Brödet levererades varje mor-
gon från bageriet vid Runstensplan. Ser-
veringen vid Islandstorget gick inte så bra 
och lades ner efter cirka åtta år. En senare 
hyresgäst i rotundan var det välsorterade 
Belysningshuset där den danske ägaren 
hade en något kärv kundattityd.

Kändisar från Beckomberga
Under 1940-talet blev Sten Sture berömt 
för sina goda bakverk. Många av dåtidens 
kändisar som vilade upp sig på Beckom-
berga frekventerade konditoriet. Flera 
kunder kom långt ifrån i bilar och handla-
de på bageriet. Birger fick sitt Mästarbrev 
i konditoriyrket 1943. Sonen Rune hjälpte 
till i bageriet och sågs av Åke Blomqvist 
baka fina marsipangrisar.

På Beckombergavägen 187 i backen ner 
mot sjukhuset öppnades Café och bageri 
Bäckagården som blev en mindre konkur-
rent. Birger irriterade sig på Konsum på 
andra sidan Runstensplan som han tyckte 
hade för låga priser på sitt bröd.

Men Birger Delfors ville mer. Då 
Blackebergs centrum byggdes i början på 
1950-talet flyttades bageriet till ett nytt 
och modernt vid Blackebergs torg. Där 
jobbade tre konditorer under Birgers led-
ning. En ny servering med namnet Sten 
Sture öppnades i den lokal där apoteket 

Ängbys 70-plussare kartlägger affärs-
längan Runstensplan. En del av den 
kartläggningen är berättelsen om Kon-
ditori Sten Sture, det som numera är Bi-
stro Blå Hörnan. Lasse Brynielsson har 
har intervjuat Rune Delfors

Pappa Birger Delfors öppnade konditoriet 
vid Runstensplan 1935. Det drevs sedan vi-
dare i famijen Delfors regi fram till 1960.

Serveringen vid Runstensplan har 
haft flera olika ägare och namn efter 
gamla konditori Sten Sture. Vid års-
skiftet tog nya ägare över Blå Kop-
pen och öppnade Bistro Blå Hörnan. 
De hann knappt öppna innan co-
ronapandemin lamslog landet och 
det hotade att bli en dyster start för 
den nya verksamheten. Det blev 
tvärtom!

– Vi har hela tiden haft ökande 
omsättning och kunderna har kom-

mit både till lunch och de kvällar vi 
har haft öppet, berättar Rafael Na-
varro .

– Många som jobbat hemma har 
hämtat lunchen. En del bordsgäster 
har kommit i sällskap där man känt 
varandra och försökt hålla avstånd 
till andra gäster. Dessutom finns 
bord utomhus.

De nya ägarna gläds över att sats-
ningen gått så bra. Man behöver inte 
söka några av regeringens krisstöd. 

Många gäster till Blå Hörnan även i coronatider
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finns idag. Familjen flyttade till en lägen-
het på Holbergsgatan i Blackeberg. Sten 
Sture vid Runstensplan blev kvar som en 
servering och brödbutik.

Sten Sture fanns kvar i Blackeberg un-
der många år med andra ägare. Eleverna 
vid Blackebergs Läroverk kallade kondito-
riet för Stubben och gick dit då skolmaten 
inte smakade. Här började vuxenlivet för 
en del med kaffe, wienerbröd och cigarett.

Den driftiga Delforsfamiljen flyttade 
därefter verksamheten till Högdalen där 
konditoriet Engelbrekt startades. Namnet 
Sten Sture var ju upptaget. Verksamheten 
utökades med en restaurant. Då verksam-
heten gick knackigt såldes den vidare. 
Konditori Engelbrekt finns kvar än idag i 
Högdalen.

Med MC in i skyltfönstret!
I september 1951 körde Gunnar Larsson, 
boende på Tingvallavägen 4, in i kondito-
riets skyltfönster mot Vällingbyvägen med 
sin motorcykel. Det provisoriskt fastsatta 

styret gjorde att han inte kunde ta svängen 
in på Vällingbyvägen. Enligt en skröna åt 
han lugnt av gräddtårtorna i konditoriet 
med blödande skärsår innan ambulansen 
hämtade honom till S:t Görans sjukhus 
med motiveringen att han ju ändå skulle 
få betala dem. Skrönan bekräftades av Lars 
Lundell, då boendes på Ruriksvägen, som 
kom förbi strax efteråt. Detta var en stor 
händelse för dåtidens ynglingar i Norra 
Ängby som Rune inte mindes

Kemtvätten tog över en del
Butiken vid Runstensplan avvecklades 
1960. Ny ägare blev konditor Carl-Erik 
Claesson som bodde på Bällstavägen 177. 
Från 1966 avskildes utrymmet mot Jämt-
landsgatan till ny hyresgäst för kemtvätt. 
Från 1971 övertog Kjell Hårdberg från 
Nacka konditoriet.

Rune Delfors gick i Norra Ängby 
folkskola. Där gick också barnen från Fri-
murarnas barnhus i Blackeberg. De hade 
speciella kläder och ansågs lite efterblivna 

men utmärkte sig i idrott. Rune flyttade 
till realskolan Nya Elementar som då låg 
vid Slöjdgatan med utsikt över Hötorget. 
1946 avlades studentexamen. Lumpen 
gjords på I1 där han blev gruppchef. Kon-
ditorutbildning med gesällprov gjordes 
1948-1950 i en skola på Kungsholmen. Ru-
ne fick vidare utbildning i Schweiz där han 
bl a lärde sig att baka croissanter. 1950 gifte 
han sig och flyttade till Västberga. Rune 
erhöll burskapsbrev som konditormästare 
och är idag med sina 94 år den 6:e äldste 
borgaren i Stockholm.

Sten Sture till New York
Sten Sture Delfors ville ut i världen och 
jobbade omkring 1950 i New York. När 
han kom hem lade han till ett h i efter-
namnet Dehlfors och blev banktjänste-
man. På banken träffade han Berit Karl-
son och de gifte sig 1957. 

Text: Lasse Brynielsson

Mamma Anna Delfors, till vänster på trappan, med två servitriser utanför serveringen mot Bällstavägen (som då hette Blackebergsvägen).  
Rune Delfors gamla bild har digitaliserats av Lasse Brynielsson och skänkts till nuvarande Bistro Blå Hörnan, som nu har den inramad på väggen.
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Ny bok med gamla Brommabilder
I en ny bok om Bromma finns även flera gamla 
bilder från Norra Ängby, bland annat bilden ovan 
med buss 71 vid hållplatsen på Ängby torg. 

Boken ”NUDÅ BROMMA”, av Peter Källviks och 
Carina Söderberg, ges ut av Ordalaget Bokförlag. 
Brommas olika områden har fått varsitt kapitel. 
Foton från 1910-tal till 50-tal visar livet förr i Brom-
ma. De gamla bilderna jämförs med bilder från 
samma platser idag med beskrivande texter, samt 

en karta som exakt visar var fotot är taget. 
– Skillnaderna är häpnadsväckande och ger per-

spektiv på vår nutid! säger förlaget i sin presenta-
tion. 

Ordalaget Bokförlag sitter i lokaler på Nockeby 
torg. Förläggaren Mattias Henrikson bor på Hilde-
brandsvägen i Norra Ängby. 

Boken finns i bokhandeln och kan också bestäl-
las från via internet från Bokus eller Adlibris. 

Ängby
Salongen

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

Bergslagsvägen 270 – Islandstorget

  
 

Wretmans Bilservice AB 
 

 Bilreparationer och Service 
   originaldelar till alla märken 

 

       Jämtlandsgatan 139 Vällingby 
(OK Macken i Vällingby) 

                        08-377813                                     
                        

37528@okq8bilverkstad.se 

Välkommen till Lena!
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När Södra och Norra Ängby på 1930talet 
skulle bebyggas som de sista villaområ
dena i Bromma beslöts att gatorna i Norra 
Ängby skulle namnges efter bland annat 
vikingatida platser och historiska/anti
kvariska personer. Gatorna i Södra Ängby 
skulle namnges efter kända svenska 
konstnärer.
 
Södra Ängby bebyggdes med villor i 
en stil, som i Sverige kommit att kallas 
funktionalism eller funkis. Hela området 
är unikt på grund av sin storlek med en 
bebyggelse av homogen arkitektonisk 
karaktär. Det har därför klassats som ett 
riksintresse, som saknar motsvarighet inte 
bara i Sverige utan även internationellt. 

Ny bok om konstnärerna
Flera böcker utgivits om Södra Ängby, 
som ingående presenterar områdets unika 
stadsplanering och arkitektur. I den nya 
boken har författaren fil. dr. Nils Ring-
stedt presenterat Södra Ängby från ett 
helt annat perspektiv. Han har tagit ut-
gångspunkt i de konstnärer vars namn är 
förknippade med gatorna i stadsdelen.

I korta artiklar skildras konstnärernas 
liv och verk. Till skillnad från boken 
Norra Ängby – en färd genom nordisk 
historia, som arkeologiskt/historiskt be-
rättar om Norra Ängbys gatunamn så är 

De kända konstnärerna 
bakom Södra Ängbys gatunamn

Konstnärerna i Södra Ängbys gatunamn 
en konsthistorisk översikt. Södra Ängbys 
gatunamn minner nämligen om kända 
svenska målare och skulptörer. 

Boken är rikt illustrerad med konstverk 
som har hämtats från miljöer och muséer 
i Stockholm, huvudsakligen National-
museum och Waldemarsudde. Den nya 
boken ingår som nr 9 i Bromma Hem-
bygdsförenings skriftserie. Boken finns 
bland annat att köpa via de vanligaste 
boksajterna på nätet.

Nils Ringstedt kommer nu med en 
uppföljare till boken om Norra Ängbys 
gatunam. Den här gången är det våra 
grannar i Södra Ängby som får en bok 
med utgångspunkt i gatunamnen.

Ny adress
Ålstensgatan 22, 167 65 Bromma
08-370618 www.angbyglas.com

Ängby Glasmästeri 
& Ramaffär AB

Arkitekturen i Södra Ängby har 
beskrivits i många böcker. Nu väljer 
Nils Ringstedt ett annat perspek-
tiv. I sin nya bok presenterar han 
konstnärerna bakom gatunamnen 
i området.

Fyra gånger Ängby 
finns fortfarande kvar 
När Bromma Hembygdsförenings nya ord-
förande Inger Larsson bekantade sig med 
Hembygdsföreningens lager av böcker fann 
hon bland annat en upplaga av ”Fyra gång-
er Ängby: minnen från Norra Ängby 1930-
1950” som gavs ut till Trädgårdsstadsfören-
ingens 80-årsjubileum 2011. 

Inger tycker att böckerna ska kunna läsas 
så hon lämnade dem för försäljning till Äp-
pelvikens bokhandel och Klackenbergs bok-
handel i Vällingby. Även boken om Norra 
Ängbys gatunamn finns att köpa. 

Brommaboken, som är Hembygdsfören-
ingens årsbok, har kommit ut varje år sedan 
1930. Årsboken 2020 är klar och kommer i 
brevlådorna till alla medlemmar. En av be-
rättelserna har rubriken ”Så kom el, vatten 
och telefon till området Bromma Kyrka” En 
annan artikel är ”Bromma flygplats i års-
krönikorna 1977-2018”. Vill du bli medlem? 
Årsavgiften är 150 kronor och då ingår bo-
ken. Boken finns också att köpa i bokhan-
deln i Välllingby. Se info om medlemskap på 
www.brommahembygd.se.
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Norra Ängby har verkligen förändrats 
under coronakrisen, med fler som arbetar 
hemifrån och rör sig i området dagtid. 
Under våren har det även blivit mer liv på 
kvällarna, men då är det oftast ungdo
marna som syns ute.

För fyra år sedan startades det lokala ini-
tiativet för att skapa mer vuxennärvaro i 
området kvällstid. I år har det verkligen 
tagit fart ordentligt. En förklaring är 
såklart att fler familjer inte reser bort på 
helgerna, men också att allt fler vuxna har 
tagit sig tid att komma ut på kvällsvand-
ring. Många som provat återkommer ofta 
flera gånger, det svåraste verkar vara att ta 
första steget.

Från andra områden
Under de senaste åren har några hundra 
Ängbybor varit ute, men vi får även säll-
skap av föräldrar till barn från både Nälsta 
och Riksby som har kompisar i området 
och umgås här.

Krisberedskap är något som diskuterats 
mycket den senaste tiden, och tar man ner 

Kvällsvandringarna engagerar fler

Lokaltidningen BrommaDirekt har uppmärk-
sammat kvällsvandringarna i Norra Ängby

det på områdesnivå finns det inget enklare 
och mer effektivt än vuxennärvaro. Detta 
är något som uppskattas av både fältassis-
tenter och områdespolisen, som vi har bra 
kontakt med. 

Grannsamverkan har alltid fungerat 
bra i Norra Ängby, och att fler grannar 

lär känna varandra på kvällspromenader 
i reflexväst är aldrig fel. En större grupp 
vuxna som syns ordentligt på långt håll 
skapar trygghet för de flesta och verkar 
avskräckande på andra. Precis det vi vill 
uppnå.

Alla vuxna är välkomna!
Har du lust att följa med på kvällsvand-
ring? Vi utgår från Ängby Torg varje 
fredag och lördag innan pizzerian stänger 
21:00. Sedan försöker vi täcka Norra Äng-
by, Bromma Kyrka, Eneby, Beckomberga 
och i mån av tid och kvällsvandrare även 
Södra Ängby ibland. 

Mer information finns på Facebook 
och Nextdoor. Alla vuxna är välkomna, 
oavsett om du har barn, hund eller cykel. 
Orkar du inte gå en mil som det brukar 
bli, går det såklart även bra att bara följa 
med en bit på vägen.

Har du frågor kring kvällsvandringar 
får du gärna höra av dig till stefan@ste-
fantell.se

Stefan Tell

Skicka in bilder 
till fototävlingen!
Trädgårdsstadsföreningen ska 
ge ut en kalender även nästa år.

Den här gången vill vi ha 
bilder där något händer, med 
människor eller djur i bilden. 
Det blir en extra utmaning.

Plötsligt ser man bilden och 
då gäller det att ha kameran 
redo. Den här tisdagen i maj 
mötte jag vad som verkade vara 
en lång lycklig pappa och hans 
lille stolte son med nya håven, 
på väg mot bryggan i Kyrksjön. 
Jag frågade om jag fick ta en 
bild och publicera. Det går bra, 
sa Oscar och Filip. 

Ta bilder och be alltid om till-
stånd för publicering om det 
finns barn med. Mejla bilden till 
kalender@rao.se

Rolf A Olsson
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Välkommen till Lena!

VÅGRÄTT 

1 Vårt västra torg
11 Misstänka
12 Samtliga 
13 Isränna 
14 Behållare 
15 NaOH 
16 Meddelande 
17 Följaktligen 
18 Fisk 
19 Kristid 
20 Pekdon 
21 Bor gärna på hotell 
22 Pyttepyttelite 

23 Dialektal bjudning 
24 Frankies fru på femtiotalet 
25 Sökes i höstack 
26 Järnvägsskena 
27 Bakterie 
28 Ängslan 
29 Sänka 
30 Kan vara av korstyp 
31 Kan prata goja 
32 Normer och värderingar 
33 Det är ju jag, ju! 
34 Gjutet 
35 Numera mynt 

LODRÄTT 

1 Syrligt bakverk så här års  
2 FN 
3 6 /6 
4 Tältet där lagen förvarades 
5 Elektricitet 
6 Zeeland, Limburg, Noord-Holland m.fl.
7 Klokt och rättvist 
8 Helig kvist för buddhist 
9 Kan man se tiden 
10 Na2O 

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

29 30

31 32 33

34 35

Kryss i coronatid
Pelle Sahl har tillverkat ett korsord även till 
detta nummer av tidningen och det kan ju 
passa bra som förströelse för alla oss som 
sitter hemma avskildhet och vill ha ett alter-
nativ till Netflix och SvT-dokumentärer. Lös-
ningen finns på nästa sida. Pelle tar gärna 
emot synpunkter på sitt kryss via sms eller 
samtal på 070 694 81 18. 

Patrik 
Dahlkvist 
Bygg AB

Hågavägen 9 168 54 Bromma
Mobil 073-986 22 68 

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

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

Webbshop: www.nordssportmotor.se

Runstensplan Tel 08-37 62 00
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VÅGRÄTT
1 Runstensplan
11 Ana
12 Alla
13 Ona
14 Tub
15 Lut
16 Avi
17 Ergo
18 Uer
19 Oår
20 Mus
21 Bin
22 Nano
23 Bju
24 Ava
25 Nål
26 Räl
27 Koli
28 Oro

29 Dal
30 Söm
31 Ara
32 Etik
33 Moi
34 Göt
35 Tia

LODRÄTT
1 Rabarberpaj
2 UN
3 Nationaldag
4 Tabernaklet
5 El
6 NL
7 Salomoniskt
8 Lotusblomma
9 An
10 Natriumoxid

Rätt svar i Pelles kryss

Inför kommande 90årsjubileum söker 
Mälar scouterna kontakt med scouter och 
ledare som inte är aktiva idag. 

 
– Vi vill fånga upp berättelser och eventu-
ella bilder från möten, hajker och läger. Vi 
har också planer att under jubileumsåret 

bjuda in intresserade till träffar vid vår 
nuvarande scoutlokal i Bromma och nya 
scoutstuga på Lovön. 

Mälarscouterna uppmanar nu gamla 
scouter att skriva några rader eller flera om 
sina scoutminnen samt kontaktuppgifter 
i ett mail till scoutminnen@malarscou-

terna.se eller i ett brev till Mälarscouterna 
Tegnebyvägen 16A 168 56 Bromma märkt 
med ”Scoutminnen”. 

– Finns det bilder som vi kan få kopiera 
är vi självklart tacksamma för det.

Insamlat materialet kommer användas i 
en utställning i samband med jubileet.

Scouterna söker gamla bilder och berättelser
En gruppbild från 1930-talet. inför 90-årsjubileet nästa år söker Mälarscouterna fler bilder och minnen från verksamheten under åren. 

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

Som tidningsutdelare blir du en av Norra 
Ängbys viktigaste funktionärer! Du blir in-
bjuden till våra trevliga funktionärsmidda-
gar och lär känna ännu fler grannar. 

Trädgårdsstadsföreningens tidning, som 
du läser just nu, delas ut fyra gånger varje år. 
Vi har delat in området i 13 distrikt och söker 
en ny utdelare för området som ringas in av 
gatorna Anundsvägen, Franklandsvägen, 

Bällstavägen och Långskeppsgatan. 
Förutom tidningen delar vi också ut  

kalendern till föreningens medlemmar som i 
dag är ca 70 procent av alla boende. 

Om du vill ansluta till tidningsutdelar-
skaran som ordinarie eller reserv är du hjärt-
ligt välkommen att kontakta:
Tore Broström, 070 450 98 86 eller  
Anna-Karin Ekholm, 070 721 30 53.

Vill du bli inbjuden till våra trevliga funktionärsmiddagar?
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Valborgsbrasan brann direkt i datorn
Årets Valborgsfirande på Snorreängen 
blev mindre besökt men mer uppmärk
sammat än vanligt. På grund av coronavi
ruset hade scouterna satt stopp för publik 
på Snorreängen. Istället sändes både bra
san, talet och vårsångerna digitalt.

Många tidningar och andra medier upp-
märksammade den digitala valborgssänd-
ningen både före och efter valborg. Dagens 
Nyheter bevakade händelsen och presente-
rade det hela både på nätet och i pappers-
tidningen dagen efter. TV4 la också upp 
hela sändningen i efterhand på sin sajt.

En gemensam lägereld
Mälarscouternas ordförande Teo Elmfeldt 
framhöll i sitt tal att detta var 20 året som 
scouterna arrangerade Valborgsfirande på 
Snorreängen. 

Tack vare den digitala tekniken kunde 

traditionen ändå fortsätta i en något an-
norlunda form.

– En gemensam lägereld behövs mer 
än någonsin och scouterna skapar här 
ett fönster av vanlighet mitt i denna kris, 
framhöll Teo.

Vårsånger framför brasan
Västerortskören, med ordentligt avstånd 
mellan sångarna, sjöng vårsånger framför 
brasan. En drönare i luften visade fina 
översiktsbilder av Snorreängen, Kyrksjön 
och de närmaste Ängbyhusen.

En skylt i rutan informerade om att 
bland annat Norra Ängby Trädgårdsstads-
förening gett ett ekonomiskt bidrag till 
firandet. Men eftersom det inte fanns pu-
blik på Snorreängen gick scouterna miste 
om de inkomster av försäljning av fika, 
korv och diverse förlustelser på ängen. Val-
borgsarrangemanget brukar vara en viktig 

inkomstkälla till scouternas ungdoms-
verksamhet resten av året. Nu kunde alla 
som följde sändningen se uppmaningen 
att stötta scouterna med bidrag via swish 
123 609 64 81. 

Se firande i efterhand
För er som missade möjligheten att se det 
digitala firande valborgsfirande direkt 
finns sändningen upplagd på scouternas 
hemsida www.malarscouterna.se

Text och foto: Rolf A Olsson

I år fick vi njuta av brasan och vårsångerna hemifrån. Mälarscouterna sände valborgsfirande digitalt. Ingen publik på Snorreängen, bara scouter som såg 
till att det inte samlades publik – och Västerortskören med ordentligt avstånd mellan sångarna.
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Fornminnen och kvartersnamn 
väster om Svoldervägen

grav i Öremölla, Skivarps socken i Skåne. 
Fyndet består av en vinskopa, två dryckes-
bägare av glas, en vinskopa med sil samt 
en lerskål.

 Romerska glasbägare har alltså påträf-
fats vid arkeologiska utgrävningar i Skan-
dinavien. Den första importen till Skan-
dinavien ägde rum i början av romersk 
järnålder. Det var få glas som kom till 
en början men glas blev vanligare under 
yngre romersk järnålder. 

Sannolikt tillverkades glasen i verkstä-
der i Medelhavsområdet men det är inte 
helt utrett vilka verkstäder som tillverkade 
de olika typer som förekom. Så småning-
om flyttades glasproduktionen till provin-
sialromerska verkstäder norr om Italien. 
Såväl handelsvägar i väst som i öst använ-
des för att föra glas till Skandinavien. 

Skärvor av romerskt glas påträffades 
när ett stort gravfält grävdes i Beckom-
berga för många år sedan.

Vikingarnas långskepp 
Långskeppsgatan är uppkallad efter den 
vikingatida fartygstyp som benämndes 
långskepp. De var smala, långa och låga 
stridsskepp som gjorde god fart. Det var 
omkring 70 cm mellan årparen. Lång-
skeppet var i första hand konstruerat för 
största möjliga manöverduglighet och fart 
i strid. Olika typer av långskepp förekom. 

Kvartersnamn i Norra Ängby

Svoldervägen lig-
ger bakom tennis-
banorna vid Run-
stensplan, mellan 
Långskeppsgatan 
och Franklands-
vägen.

Franklandsvägen är uppkallad efter 
Franken som är en region i Tyskland. 
Frankerna är ett germanskt folk och his-
toriskt kända sedan 200-talet e.Kr. De 
etablerade ett storrike på 500-talet under 
den merovingiska kungaätten. Frankis-
kan dog ut i Frankrike på 600-talet men 
levde kvar till omkring 1300 i södra Bel-
gien. Strider medförde att makten gick 
från den merovingiska ätten till den karo-
lingiska där Karl den store blev härskare 
på 700-talet. 

Kvarteren Drakslingan, Glasbägaren 
och Vinskopan
Längs Franklandsvägen ligger intill 
Björklundshage kvarteren Drakslingan, 
Glasbägaren och Vinskopan. (Kvarters-
namnen på andra sidan vägen får beskri-
vas i annat sammanhang.) 

Drakslingor och annan djurornamen-
tik är vanliga dekorativa element på före-
mål på föremål från järnåldern och nord-
isk medeltid. Ett exempel är slingor på 
runstenar (jfr stenen vid Runstensvägen).

 Vinskopor var romerskt importgods 
till Sverige under romersk järnålder (0-
400 e.Kr.). En vinskopa kunde vara av 
brons med tillhörande sil för att rensa det 
ofta grumliga vinet. Fynd av serviser har 
även inkluderat en vinbål samt ett par 
glasbägare. Ett känt fynd kommer från en 

Väster om Svoldervägen finns två skog
klädda höjder. På höjden närmast norr 
om Franklandsvägen ligger på 35 m höjd 
ett litet bronsåldersgravfält. Höjden 
ovanför Långskeppsgatan är några meter 
högre, kanske närmare 40 m över havet. 
Här ligger en mycket låg men stor brons
åldersgrav. 

Vid vandring på höjderna den 24 februari 
för att fotografera och dokumentera inför 
denna artikel påträffade författaren två 
sannolika tidigare okända gravar! 

Fornminnena presenteras i slutet av 
artikeln.

Slaget vid Svolder
Först några ord om Svoldervägen. Enligt 
mytologin ägde en gång ett berömt slag 
vid Svolder rum. Adam av Bremen an-
såg det kunde vara i Öresund och Saxo 
och Snorre Sturlasson att det var kring 
Rügen. Slaget skall ha stått mellan svenske 
kungen Olof Skötkonung och danske 
Sven Tveskägg å ena sidan och norske 
Olav Tryggvason å den andra. Vid den se-
nares sida kämpade den skicklige bågskyt-
ten Einar Eindridesson Thambarskelfir. 
Från fiendesidan träffade en pil mitt på 
Thambarskelfirs båge som brast i två delar. 
Följande berömda utrop gjordes enligt 
sägnen: ”Vad var det som brast med så-
dant brak”, ropade Olav. ”Norge ur Dina 
händer, konung”, svarade Thambarskelfir. 
”Tag min båge och skjut med den”, sade 
Olav. Men bågen var för mjuk och gick 
över pilens spets. ”För mjuk, för mjuk 
är drottens båge”, sade Thambarskelfir, 
kastade bågen och kämpade tappert med 
sköld och svärd. Olav dog i slaget vid 
Svolder.
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Handelsskeppen var bredare, kortare och 
långsammare.

Längs Långskeppsgatan finns kvarteret 
Bronskitteln intill Björklunds hage. (Kvar-
tersnamn på andra sidan Långskeppsgatan 
får beskrivas i annat sammanhang.)

Bronskärl (situlor) är kärl av sammanni-
tade drivna bronsplattor från det mellan-
europeiska eller norditalienska området. 
De importerades till Sydskandinavien 
under bronsåldern (1800-500 f.Kr.). Kär-
len kunde vara dekorerade med fåglar eller 
fågelhuvuden som var förenade genom 
uppdrivna bucklor.

Den först anlagda bronsåldersgraven
Det är intressant att kvarteret syftar på 
bronsåldern med tanke på att högst upp 
på berget söder om kvarteret ligger en 
stor, ensam grav från bronsåldern (RAÄ 
104)! Den runda stensättningen är 10 m 
i diameter och 0,4 m hög. Inte hela kant-
kedjan är kvar men tillräckligt för att en 
besökare kan ana sig till att det är något 
som människor har byggt. Min tro är att 
det är den först anlagda bronsåldersgraven 
i västra Norra Ängby. Den ligger ensligt på 
berget bland tallarna. Vid mitt besök över-
raskades jag av att upptäcka strax söder om 
graven en mindre halvcirkel av stenar strax 
nedanför den stora stensättningen. Med 
all sannolikhet är detta också en grav. Vid 

granskning syns tydligt att stenar har lagts 
intill varandra. Det måste vara människor 
och inte naturen som åstadkommit detta. 

Sannnolikt ännu fler gravar
Det finns alltså två gravar på krönet med 
den nu upptäckta. Sannolikt ligger det 
ytterligare gravar på denna bergshöjd men 
dolda under mossa.

 På höjden ovanför Franklandsvägen var 
en gång endast en grav känd och registre-
rad (RAÄ 103). Det är en närmast rund 
stensättning och 6 m i diameter. För ca 15 
år sedan besökte jag jämte en kulturgeo-
graf och en arkeolog platsen. Vi fann då 
ytterligare tre gravar och en trolig rektang-
ulär grav. Dessa gravar har RAÄ-nummer 
279-282. De runda är 3-4 m i diameter och 
med tydliga kantkedjor. Den närmast rek-
tangulära är 3 x 1,5 m stor. Vid mitt besök 
i februari noterade jag i norr på gravfältet 
en istidsslipad bergknalle omgiven i väster 
och i norr av tre stensträngar/hägnader. 
De observerade vi även för 15 år sedan men 
lät inte registrera dem. Kan bergknallen 
ha använts för kultiska riter och avgränsats 
mot väster och norr i detta syfte? I söder 
finns ju gravfältet. Precis strax intill berg-
knallens södra sida upptäckte jag något 
som troligen är ytterligare en tidigare inte 
känd grav ca drygt 8 x 3 med ett par stora 
block varav ett i mitten.

 Var kan boplatsen ha legat? I svackan 
mellan de två höjderna är det ganska sten-
fritt. Kan en boplats ha funnits här? I den 
norra delen av svackan finns det vatten i 
ett litet kärr. Finns här en källa? Eller har 
boplatsen legat på sydsidan där nu Frank-
landsvägen går? Den befinner sig på ca 25 
m över havet. År 1000 f. Kr. var havsnivån 
ca 15 m över den nuvarande. Norra Ängby 
befann sig i ett skärgårdshav med god 
tillgång till fiske i havsvikarna. Det fanns 
alltså försörjningsmöjligheter för något el-
ler några hushåll i området. Norra Ängby 
har flera platser med bronsåldersgravar. 
En sådan höjd med gravar finns norr om 
Komötet. Det finns anledning återkomma 
i en senare artikel.

Text och foto: Nils Ringstedt
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Trolig nyupptäckt grav på gravfältet ovanför 
Franklandsvägen.

Del av gravhägnad runt gravfältet ovanför Franklandsvägen.

Grav på gravfältet. 
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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
H E 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

Annonsera
Boka 4 ggr/år för 1000 kr!

Besök vår hemsida

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

Den personliga matbutiken
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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

Suppleant

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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Vi hoppas kunna arrangera 

det uppskjutna årsmötet
någon gång i oktober. Mer information i 

nästa nummer av tidningen som kommer 
i början av september

Midsommarfirandet
i Björklunds hage

är inställt

Program

Ännu ovisst om arrangermang 
under sommaren och hösten 

Följ oss på webben: www.norraangby.se 
och på föreningens facebookgrupp. 

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


