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Årsmöte utomhus
På grund av pandemin har Trädgårdsstadsföreningen ställt 
in flera engagemang i år och skjutit fram årsmötet. Vi plane-
rar nu att ha årsmötet utomhus mitt på Ängby torg den 27 
september. Välkommen!

Många som inte har ett hus på landet att fly till under som-
maren har ändå kunnat njuta på altaner och i trädgårdar 
– och i den natur vi har tillgång till i Ängby, bland annat på 
promenadstigarna runt Kyrksjön och Judarn. En förmån i 
coronatider för oss som bor så fint som i Norra Ängby. 

Men sommaren har ändå inte varit lika lugn och tyst som 
den brukar vara som en följd 
av arbetet med att gräva ner en 
kraftledning efter Bergslagsvä-
gen. Hela försommaren var det 
trafikkaos på Bergslagsvägen 
och Bällstavägen och nu ökar 
trafiken igen efter semestrarna. 
Ytterligare en följd av trafik-
problemen är att trafiken på 

Beckombergavägen och Vul tej usvägen ökat märkbart och 
långt ifrån alla som i hög fart smiter vägen genom vår by vet 
att det är 30 i hela Norra Ängby. 

Jag bor med min familj efter Bergslagsvägen. Under semes-
termånaden har man slagit ner stora spont i gatan utanför. 
Ljudnivån har varit väldigt hög. Man har inte kunnat vara 
ute, knappt inne heller för den delen. Vi åkte bort för att det 
blev outhärdligt. Vid Ängbylunden har man skalat av berget 
för att spränga bort en del. Vi har inte fått någon informa-
tion om vad som kommer att hända. Berghällen är synlig 
och en del av kulturmiljön och det finns väl en anledning till 
att man en gång i tiden sparat denna del, annars hade man 
väl byggt villor eller radhus på platsen för länge sedan.

Nu längtar vi efter att grävningsarbetet efter Bergslagsvägen 
tar slut och att pandemin långsamt drar sig tillbaka så att vi 
kan förbereda ett fint 90-årsjubileum nästa år då vi alla kan 
vara nära och tillsammans som vi var förr. 

Anna-Karin Ekholm 
Ordförande i Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening
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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.

Kallelse till årsmöte på torget 27 september
Vi ställde in Trädgårdsstadsföreningens 
årsmöte i mars. Det är inte så att smittris-
ken är borta, och regler om max 50 per-
soner kvarstår, men vi vill ändå försöka 
hålla vårt årsmöte. Det blir utomhus, på 
Ängby torg söndag 27 september kl 14.

Nu hoppas vi på bra väder denna söndag 
så att vi slipper flytta fram årsmötet en 
gång till. 

Anmäl deltagande
I vanliga fall brukar ca 20-30 medlem-
mar delta så vi tror att vi kan hålla ett 
coronasäkert årsmöte. För säkerhets skull 
vill vi att alla som tänker delta anmäler 
detta senast två dagar före mötet via mail 
till info@norra-angby.se eller med tele-
fonsamtal till mig, Anna-Karin Ekholm: 
0707 213053 eller till styrelsens sekreterare 
Lotta Hirschberg: 073 997 6339.

Alla handlingar inför årsmötet fanns i 
nr 1 av Norra Ängby Tidning . Vi kommer 

att tillhandahålla ett antal utskrifter vid 
årsmötet till alla som inte har NÄT nr 1 
2020 kvar. Handlingarna finns också på 
vår hemsida www.norra-angby.se. 

Fika på behörigt avstånd
Vi vet ju att de som vanligtvis kommer på 
årsmötet uppskattar samvaron så det blir 
lite fika också, på behörigt avstånd!

För att hålla mötet kort så kommer vi 
denna gång inte att ha någon inbjuden 
gäst. 

Inför varje årsmöte har medlemmar 

möjlighet att lämna in motioner före 1 fe-
bruari och vi kan meddela att inga motio-
ner hade kommit in detta år. Naturligtvis 
går det bra att lyfta eventuella frågor vid 
årsmötet ändå även om beslut kanske inte 
kan fattas just då. Det går också alltid bra 
att höra av sig till info@norra-angby.se 
eller någon i styrelsen om man har frågor 
eller önskemål.

Varmt välkommen!

Anna-Karin Ekholm, ordförande

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Vi planerar att hålla årsmötet mitt på Ängby torg. Eftersom mötet hålls utomhus så kommer vi att 
ha högtalare och stolar tillgängliga för dem som behöver. F0t0: Göran Digné 
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  Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

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

Ängby Glasmästeri 
& Ramaffär AB

Trafikkaos 
och buller
Vårens och sommarens arbeten med 
att gräva ner en stor kraftledning längs 
Bergslagsvägen har orsakat både kaos i 
trafiken och besvärande buller för dem 
som bor längs grävarbetena. 

I förra numret berättade vi om Ellevios 
omfattande projekt att gräva ner en kraft-
ledning. Trafikproblemen blev ännu värre 
än det Ellevio förvarnade om! 

Bällstavägen
Samtidigt som oron för coronasmittan 
fick flera att välja bilen försvann alltså 
en fil från Bergslagsvägen. Och ännu 
värre kaos blev det på Bällstavägen mot 
Islandstorget, där utfarten mot Bergslags-
vägen trycktes ihop. Köerna på Bällstavä-
gen blev hopplöst långa och irritationen 
under rusningstid trafikfarlig. Under en 
period valde SL att låta buss 113 vända vid 
Spånga vägen eftersom det nästan inte gick 
att komma fram till Islandstorget.

Beckombergavägen
Många har sökt alternativa vägar och 
trafiken på Beckombergavägen har ökat 
påtagligt. När detta skrivs i mitten av 
augusti börjar många komma hem från 
semestern och när skolor och arbetsplatser 
öppnar ökar trafikkaoset igen. Alla de 
som väljer att smita via Beckombergavä-
gen och Vultejusvägen verkar heller inte 
veta att det är 30 i hela Norra Ängby. 
Om man fastnar i en fartkontroll i Norra 
Ängby kan det bli kännbara böter redan 
från 31 km i timmen (efter att polisen 

räknat bort 3 km/tim som marginal för 
felmätning) och kör man 51 km/tim el-
ler ännu fortare så ryker körkortet. Detta 
gäller förstås också för alla oss som bor i 
Norra Ängby. Det är bara att ställa sig vid 
sidan av Beckombergavägen en stund så 
ser man att många skulle bli av med både 
mycket pengar och körkort om polisen 
kollade farten. 

Bergslagsvägen
För alla som bor längs Bergslagsvägen är 
det inte bara den besvärliga trafiken som 
stör friden. Grävarbeten, pålningar och 

även sprängningar har ockuperat sommar-
friden både dag och natt. I inledaren på si-
dan två berättar Anna-Karin Ekholm att 
det har dundrat rätt bra när man slagit ner 
spont i gatan utanför. Familjen fick resa 
bort när ljudnivån blev outhärdligt hög. 

Berghällen vid Ängbylunden är fri-
lagd. Man ska spränga för att få plats för 
skarvar på kraftledningen. Vi får hoppas 
att man återställer Ängbylunden på ett ac-
ceptabelt sätt.

Ska ersätta luftledningarna
Den markbundna kraftledningen mel-
lan Beckomberga och Bredäng är ett av 
de största projekten inom Stockholms 
elnät på många år. Arbetet med att gräva 
ner kraftledningen längs Bergslagsvägen 
till Ängbyplan och ner mot Ängbybadet 
beräknas vara klart nästa vår. När allt är 
klart om några år ska de luftburna kraft-
ledningarna genom Kyrksjölöten och 
förbi Ängby IP rivas. 

Text och foto: Rolf A Olsson

Foto: Anna-Karin Ekholm

Grävningarna efter Bergslagsvägen har orsakat stillastående trafikkaos på Bällstavägen.

De som bor vid Bergslagsvägen har även drabbats av outhärdligt buller när spont slås ner. Och vid 
Ängbylunden verkade man förbereda sprängningar.
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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

Lämna äpplen till glöggen
på äppelsöndagen 27 sept
Varmt välkomna att bidra med äpplen till in-
samlingen av äpplen till Ängbyglöggen! Insam-
lingsplatsen är i år i Björklunds Hage och när-
mare bestämt på gräsmattan intill korsningen 
Beckombergavägen och Liljegrensvägen.

Föreningen håller också caféet i Björkan öp-
pet kl 11-16.

Vi kan också kan hämta äpplen vid grind. 
Ring Carola 070-733 58 42 senast 30 september.

Trädgårdsstadsföreningen är mycket stolt 
över traditionen att sedan nu många år tillba-
ka låta tillverka Engiaby Glögg på äpplen som 
skördats i Norra Ängby. Glöggen har sedan sålts 
framför allt på föreningens julmarknad i Björk-
lunds Hage. 

Lämna din husfärg tlll vårt kulörotek
Har ni målat om ert hus i sommar...? Vi tar mycket gärna emot 
NCS-koden för den färg ni valt för ert hus så att vi kan lägga upp 
den i vårt kulörotek. På Trädgårdsstadsföreningens hemsida kan 
man läsa mer om hur det är tänkt att användas.
www. norra-angby.se/kuloroteket

Bikuporna bakom slottet
Den som undrar vad det är för lådor som står bakom slottet kan 
gå närmare och läsa på lappen från Hemma hos Annika på slot-
tet att lådorna tillhör Nordwalls honung & biprodukter. På lappen 
finns intressant information om bikupornas invånare, bland an-
nat att drottningen och arbetsbina alla är honor och att drönarna 
är hanar vars enda uppgift är att para sig med drottningen. För 
att fylla en honungsburk krävs att arbetsbina gör fem miljoner 
blomsterbesök! 

Sjuttioplussarna vill träffas igen !
Ängbys sjuttioplussare (ÄSP) vill komma igång igen men under 
säkra former i rådande coronatider, informerar Björne Jenelius 
som hade kallat till en första fika träff utomhus vid Ängby slott 
den 2 september för lite social samvaro och fika. 

De senaste åren har man genomfört välbesökta nostalgiträffar 
vid IP inför hösten men detta var alltså inte möjligt i år. 

ÄSP har nu två pärmar fyllda med deltagarnas berättelser om 
uppväxttiden i Ängby. Är det några fler intresserade som vill bidra 
med egna berättelser så ta kontakt med Björne 070 791 05 55.
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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Glädje  Foto: Jeanette Wingarv
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Nytt bildtema varje dag
Fantasifull utmaning för fotograferna i föreningens fotogrupp
Varje morgon klockan nio en vecka i juli 
presenterades ett nytt tema. Det var den 
fantasifulla utmaningen för deltagarna i 
facebookgruppen Foto i Norra Ängby. 

Deltagarna i Trädgårdsstadsföreningens 
fotokurser har startat gruppen och nu var 
kursledaren Anna Kagebecks utmaning 
till deltagarna att de varje dag skulle för-
söka fånga ett nytt tema med sin kamera; 
dag ett var det värme och sedan skugga, 
blå, kontrast, uppåt, träd och glädje. 

Temaveckan var ingen tävling, det var 
en möjlighet för deltagarna kunna kom-
mentera och diskutera varandras bilder för 
att utvecklas och inspireras. Vi presenterar 
här i tidningen några av bilderna.

Facebookgruppen Foto i Norra Ängby startades av deltagare i Trädgårdsstadsföreningens foto
kurser. Efter kursen ville deltagarna fortsätta att analysera bilder och ge varandra tips om teknik 
och bildbearbetning. Det är en sluten facebookgrupp. Om du är intresserad av att gå med kontakta 
Anna Kagebeck eller Elisabeth EngdahlLinder via pm på facebook eller mail. 

Uppåt Elisabet EngdalLinder Blå      Foto: Anna Åberg

➤



Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

8 N O R R A  Ä N G B Y  T I D N I N G  N R  3  S E P T E M B E R  2 0 2 0

Värme  Foto: Pia Georgzen

Kontrast  Foto: Magnus Holmer

➤
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Tävla med dina bilder 
till nästa års Ängbykalender
Nu är det hög tid att tävla med dina bästa Ängbybilder till 2021 
års kalender! Vi har inget speciellt tema men vi ser gärna att 
det är liv i bilderna, vilket innebär människor eller djur på täv-
lingsbidragen.

Ta med kameran (mobilkameran duger) om du är ute och 
kvällsvandrar, tränar fotboll, har gatufest med grannarna, eller 
gör du något annat trevligt tillsammans med vänner eller barn 
i Norra Ängby. Gärna bilder från olika arrangemang/träningar 
m.m. som anordnas i Norra Ängby.

Första pris är ett presentkort på 1000 kr för inköp av foto-
prylar.

Detta gäller för tävlingen
• Liggande bild och hög upplösning
• Tydlig årstid 
• Det skall framgå att bilden är tagen i Norra Ängby 
• Något som ger liv till bilden (människor eller djur) 
• Är det människor eller barn med i bilden är det viktigt att du 
får deras godkännande för publicering.
• Bilden bör inte ha varit publicerad tidigare. 

Senast 30 september
Mejla bilden senast den 30 september till: kalender@rao.se

Skugga  Foto: Annika JensenTräd  Foto: Björn Fjellström

Träd  Foto: Günther Hiltmann
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Johan tar folktennisen tillbaka 
till sina barndomskvarter

 Salks klubbchef Johan Porsborn är en av initiativtagarna till de tre nya minitennisbanorna i Björkan. Men det är inte första gången det spelas tennis 
här. – Det fanns en tennisbana i Björklunds hage när jag växte upp i Norra Ängby, berättar den välkända tennisprofilen 

Under sommaren har de nya minitennis-
banorna i Björklunds hage blivit klara. Här 
kan alla spela gratis. Den gamla idén om 
kommunala folkbanor i tennis har väckts 
till liv, nu med inriktning mot barn och 
ungdomar. 

En av initiativtagarna till den nya anlägg-
ningen är tennisklubben Salks klubbchef 
Johan Porsborn, som är uppväxt i Norra 
Ängby. Han var på plats redan vid smyg-
invigningen i mitten av juli då ungdomar 
i sommarlägret Bromma Sportscamp fick 
premiärspela på de tre banorna. Den of-
ficiella invigningen skedde den 22 augusti 
då det var fullt av barn och vuxna som 
provade på minitennis.

Känd profil i tennissverige
Johan Porsborn är en känd profil i tennis-

kretsar och hörs ofta som expertkommen-
tator i tevesändningar. Han växte upp på 
Kiviksvägen och hann bli Ängbymästare i 
tennis sex gånger innan han som 20-åring 
lämnade Norra Ängby för att studera. 

Björn Borg skapade tennisfeber
Tennis i Björklunds hage är ingen ny före-
teelse. 

– Det fanns en tennisbana här på asfal-
ten när jag var ung, berättar Johan. 

Det var en av de många banor som 
byggdes runt om i Sverige efter Björn 
Borgs fantastiska framgångar i tennisvärl-
den. Alla svenskar ville spela tennis och 
många kommuner skapade banor på as-
faltsunderlag som stod öppna för alla som 
ville gå dit och spela. 

Under åren som gått har de flesta av 
dessa folkbanor förfallit och ersatts av 

bostäder eller annat. När Bromma stads-
delsförvaltning fick i uppdrag att öka 
tillgången till spontan idrott i Bromma 
var Johan Porsborn en av dem som kopp-
lades in på planerna att rusta upp området 
innan för stängslet i Björkan. Johan före-
slog minitennisbanor och fick med sig 
Tennis Stockholm som de senaste åren 
introducerat liknande banor på fyra andra 
ställen i Stockholmsregionen. 

Minitennis spelas på mindre banor med 
lättare racket och mjukare boll. 

Fritt för alla
I Ängby finns flera traditionella tennisba-
nor på grus men spelet på så stora banor är 
svårt för de yngsta att bemästra.

– Och det är oftast trångt med tider på 
tennisklubbar. Därför tycker jag mycket 
om iden med minitennisbanor som här i 
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Den 22 augusti kom Tennisförbundets ledning till Norra Ängby för att inviga de nya kommunala minitennisbanorna. På bilden fr.v Salks klubbchef  
Johan Porsborn, Stockholms Tennisförbunds regionschef Anders Heimklo, Salks VD Victoria Högset (som bor i Norra Ängby) samt Svenska Tennisför
bundets ordförande Åsa Hedin. 

Björkan, dit vem som helst kan komma 
och spela gratis, säger Johan Porsborn. 

Antingen tar man med egen utrustning 
eller så kan man låna racketar och bollar 
som Salk har skänkt till projektet. 4H i 
Björkan har lovat att förvara och lämna ut 
bollar och racketar på tider när personalen 
är på plats. Men det är alltså möjligt att gå 
dit även under andra tider och spela fritt 
med egen utrustning. Många har redan 
spelat på den nya banorna under som-
maren.

En bollvägg kommer
De nymålade blå banorna har vita ban-
markeringar och fina nät. Vid sidorna 
har man byggt bänkar att sitta på och en 
materialbod. Så småningom ska det också 
byggas en bollvägg på ena sidan så att man 
kan stå och slå även när man är ensam.

Innan stadsdelsförvaltningen bestämde 
att det skulle bli minitennisbanor genom-
fördes enkäter på sociala medier. 

Det förra försöket att skapa en aktivitet 
innanför nätet stötte på patrull. Gran-

narna motsatte sig planerna på skatebanor 
på grund av risken för störande ljud och 
oron för att det skulle bli ett tillhåll för 
ungdomar på kvällarna. Minitennis som 
spelas med skumgummibollar låter inte 
lika mycket som skatebrädor på asfalt. 

Förhoppningsvis ska även de äldre ung-
domarna i området uppskatta denna nya 

aktivitet och föredra roliga tennismatcher 
framför busliv och förstörelse. 

Nästa insats för att erbjuda allmänhe-
ten motionsaktiviteter i Björklunds hage 
är en upprustning av basketbollplanen. 

Text och foto: Rolf A Olsson

Nästa vår ska även 
basketbollplanen 
vid sidan av de nya 
tennisplanerna 
rustas upp med nytt 
underlag, två nya 
större korgar och två 
mindre korgar. 
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I 55 år har Ängbygänget tränat tillsammans
1965 bestämde sig ett gäng unga killar 
i Norra Ängby för att göra en skidresa 
ner till alperna. Killarna kallade sig för 
Skidligan. 55 år senare motionerar gänget 
fortfarande tillsammans. Två gånger i 
veckan utgår de från Anundsvägen för att 
promenera.

Den första skidresan resan gick med flyg 
till Kitzbühel/Aurach, berättar Göran 
Finnman. Det var Anders Erikson, Gö-
ran Finnman, Bengt Grothe och Boris 
Tinnerholm. Ingen av killarna hade åkt 
skidor utför tidigare eller hade någon som 
helst erfarenhet av den typen av skidåk-
ning. 

Det var den dåvarande resebyrån 
Club33 som några år tidigare startat upp 
skidresor till alperna och lockade yngre 

att åka. Club33 var en resebyrå som vände 
sig till ungdomar i åldern 18-33, därav 
namnet.

Fler och fler följde med
Resan kostade 624 kronor. Året därpå var 
det bara Göran och Bengt som åkte men 

Text och foto: Britt Ullestad Foto: Kerstin Eriksson

Skidligan. Ängbygrabbarnas första resa till alperna gjordes 1965. Bilden är från skidligans slalomresa 1987. På bilden från vänster:

Bengt Grothe, Hans Lennbom, Willy Eriksson, Göran Finnman och Anders Erikson.

för varje år som gick tillkom det fler och 
fler. Det var inte bara killar från Norra 
Ängby. Även ”utsocknes” kompisar locka-
des att följa med. Så kommande år gick re-
sorna inte bara till Österrike utan även till 
Schweiz, Frankrike, Italien och t o m till 
USA. Till Vail i USA åkte Skidligan 1992. 

Egna dekaler
Några har fortsatt att åka ner till alperna 
för att åka skidor, så sent som förra året. 
Skidligan hade också en egen slogan, 
”Skidligan – åker hellre än bra”. En av 
deltagarna Sven Schultzberg, som var och 
är konstnär, designade och tillverkade även 
en tygdekal som alla sydde fast på sina 
skidkläder. En pappersdekal togs också 
fram som klistrades på skidor mm. Även 
en tröja med texten ”Dagens vurpa” togs 

Ängbygrabbarna hade en egen dekal på sina 
skidkläder, med slogan ”Skidligan – åker hellre 
än bra”.
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Välkommen till  
islandstorget
Tel 08-37 94 42. Mån-fre 6-22. Lör-sön 8-22.

fram. Den som hade gjort dagens vurpa 
fick bära tröjan hela dagen efter i skid-
backarna.

Även kvinnor och barn
Gruppen har också gjort en del skidresor 
inom Sverige, bl a till Ramundberget 
och Klövsjö. Resorna har företagits med 
både flyg, buss och tåg. Efter ett antal år 
började en del ta med sig sina respektive, 
fästmö eller hustru, och så småningom 
blev det även barnens tur att få och kunna 
följa med. Det året flest deltog var det hela 
23 st.

1972 initierade Uffe Bröms, som också 
var en ivrig deltagare i Skidligan, att 
killarna skulle börja löpträna och det 
startade de med ute på Järvafältet, med 
efterföljande bastubad. 

”Joggingvågen” som kom 72/73 hade 
blivit oerhört populär i Sverige och snart 
flyttades löpningen till Solviksbadets an-
läggning där gruppen, som nu var uppe i 
ett tiotal personer tränade två gånger per 
vecka, måndagar och torsdagar. BadPelle 
(inte att förväxla med vår BadPelle som 
bodde på Saxlandsvägen och förestod 

Ängbybadet på somrarna och Norra Äng-
by IP på vintrarna) ansvarade för Solviks-
badets anläggning och bodde även inom 
området. Han ordnade så att killarna fick 
ett eget omklädningsrum.

När Solviksbadet stängde för sommaren 
flyttades löprundan ut till Fiskartorpet i 
Lill-Jansskogen. Springa skulle man. Re-

Livets gång ... Med åren har träningen blivit mer åldersanpassad. Två gånger i veckan utgår nu Ängbygruppen från Anundsvägen för att gå en 
slinga i Kaanan och Grimstaskogen. På bilden från vänster Willy G Eriksson, Anders Erikson, Bengt Grothe och Göran Finnman.

➤

I 55 år har Ängbygänget tränat tillsammans
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dan efter något år märktes att konditionen 
blivit mycket bättre, man orkade mer och 
fick då också ut mer av skidresorna. 

När Solviksbadets anläggning lades ner 
1990 flyttades träningen över till Grimsta 
motionscentral, BPs nuvarande idrotts-
anläggning. Det var fortfarande ett tiotal 
som tränade två gånger per vecka, måndag 
och torsdag. Ytterligare några år senare 
när Grimsta lades ner blev det Ursviks 
motionscentral. 

Coronapandemin 
När coronapandemin bröt ut i våras be-
slutade sig killarna för att byta igen. Löp-
träningarna hade redan i Ursvik succesivt 
börjat övergå i promenader. Med stigande 
ålder och avtagande snabbhet föll det sig 
naturligt att istället börja promenera. 

– När någon som promenerade gick om 
oss som joggade var det nog dags att tänka 
om, säger Göran Finnman. 

Måndag och torsdag
I dag, fortfarande måndag och torsdag 
varje vecka, utgår gruppen istället från 
Anundsvägen för att gå en slinga i Kaanan 
och Grimstaskogen. Någon eller några 
ansluter under promenaden beroende på 
var man bor. Det blir i alla fall 7-8 km 
per gång och gruppen är något färre till 
antalet idag. Så själva promenerandet är 
nu uppe i ca tio år och det kommer att 
fortsätta.

Under årens lopp har killarna också 
sprungit en del motionslopp som t ex Häs-
selbyloppet och Hässelbystafetten, 2 sjöar 
runt (Råstasjön och Lötsjön), Midnatts-

loppet på Söder, Lidingöloppet, maraton 
och halvmaran. Sedan löpträningen och 
promenaderna började har det bara varit 
killarna som deltagit, inga hustrur eller 
fästmör. 

Utan att ”vetenskapligt” på millimetern 
kunnat räkna ut sträckan som tillrygga-
lagts under de 48 år som gått av löping/
joggning/promenader är det nu ett varv 
runt jordklotet eller om man så vill Stock-
holm-New York tur och retur mer än tre 
gånger. 

Bra jobbat!
Grattis till er allihop killar, ingen nämnd 
ingen glömd, till era 55 år som motionärer 
och för att ni hållit ihop så länge. För att 
använda ett modernt något slitet talesätt 
”bra jobbat”.

Patrik 
Dahlkvist 
Bygg AB

Hågavägen 9 168 54 Bromma
Mobil 073-986 22 68 

Livets gång ...

Willy G Eriksson har bott hela sitt liv i Nor-
ra Ängby och har en unik erfarenhet av i 
hur livet här har förändrats de senaste 75 
åren.
1945 kom Willy som nyfödd till Holm-
gårdsvägen 13 dit hade pappan och store-
bröderna flyttat medan mamma och 
Willy låg på BB. 

1974 flyttade Willy med sin blivande 
fru till Beckombergavägen 134 och där 
bor de fortfarande kvar.

Fler var ute förr
Visst är mycket annorlunda nu. På 1950- 
och 60-talet var det mer traditionella 
familjer där mamma ofta var hemmafru. 
Atmosfären var annorlunda. Folk var 
mer ute i trädgårdar och på gatorna. I dag 
är det nästan helt öde på vardagar, det 
är oftast på helger och när det är något 
arrangemang som man stöter på andra 
Ängbybor. 

Efterhand har husen i Norra Ängby 
blivit allt dyrare och de som flyttar hit har 
en annan bakgrund än de arbetarfamiljer 
som byggde området på 1930-talet. De 

Willy har sett hur Norra Ängby har förändrats
flesta är trevliga och jätteduktiga men det 
är ändå alltför många som inte inser att 
det är en trädgårdsstad de flyttat till. De 
verkar inte ha tillräckligt intresse av att ta 
hand om trädgården och många klipper 
inte häckarna trots att det i de ursprung-
liga stadgarna för Norra Ängby stadgas att 
häcken ska skötas. 

Många gamla vänner
Men det är fortfarande väldigt fint i 
Norra Ängby. Jag trivs bra och har många 
gamla vänner kvar (se artikeln om skidli-
gan här intill). 

Willy G Eriksson fyller 75 år i höst. Han har bott 
hela sitt liv i Norra Ängby.

➤
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Den 10 juni kom det slutliga beskedet 
från högsta instans, Mark- och miljöö-
verdomstolen, som satte punkt för Träd-
gårdsstadsföreningens utdragna kamp 
mot de tillfälliga höghusen i Norra Ängby.

Därmed övergick svartbygget som pågått i 
flera månader till att bli legalt och Svenska 
Bostäder kan med stadens politikers goda 
minne bortse från att behöva betala en 
byggsanktionsavgift.

Föreningen har talerätt
Svea Hovrätts dom är naturligtvis en stor 
besvikelse för föreningen, och framförallt 
för alla dess medlemmar som bor i anslut-
ning till nybygget. Oavsett detta innehål-
ler den dock en ljusglimt för föreningens 
fortsatta agerande i liknande ärenden.

Domen slår fast att enligt Åhuskon-
ventionen har föreningen som miljö-
organisation talerätt i frågor som gäller 
värnandet av riksintresset Norra Ängby. 
Därmed fastslås också att länsstyrelsens 
avvisande av vår första överklagan i fallet 
ska upphävas. En klen tröst efter allt!

För alla som inte följt utvecklingen av 
projektet sedan 2014 kan en rekapitula-
tion vara på sin plats. Projektet är ett för-
sök att lindra följderna av den skenande 

Snabba husen fick slutligt klartecken
Domen en besvikelse 
men ändå en ljusglimt  
att föreningen som miljö
organisation fått talerätt

bostadbristen, och då framför allt för unga 
vuxna utan finansstarka föräldrar. Med 
avskaffandet på 1990-talet av bostaden 
som en social rättighet har bostadsbristen 
antagit svårbemästrade dimensioner. Utan 
en förbättrat politisk handlingskraft i 
sikte antogs därför i juni 2017 en tillfällig 
lag i plan- och bygglagen, PBL 9 kap. 33 a §,  
gällande till 2023 som tillåter bygget av 
höga hus som kräver massiv grundlägg-
ning. Husen ska enligt denna få stå 
maximalt 15 år på platsen, vilken efter 
demontering av husen skall återställas i 
originalskick. Därmed ansåg man hos sta-
den att det nu var möjligt att sätta spaden 
i jorden för de två etapperna av s.k. snabba 
hus på parkmark, vilket ett optimistiskt 
exploateringskontor redan trodde var möj-
ligt 2014. 

Protesterna från kringliggande bostads-
rättsföreningar, närboende och Träd-
gårds  stadsföreningen var emellertid 
massiva i början, vilket fördröjde startbe-
skeden från stadsbyggnadskontoret. För-
eningen tillmättes inte talerätt, och efter 
känt mönster tappade andra klagande allt 
efter gnistan i engagemanget. Därmed 
kunde Svenska Bostäder fortsätta stapla 
de länge lagrade lägenhetsmodulerna på 
varandra.

Berättigade krav på bostäder
Vi ska vara tydliga med att påpeka att för-
eningens motstånd till projektet inte ska 
uppfattas som protest mot ett berättigat 
krav från unga vuxna på en bostad. Vi kan 
t.o.m. gratulera sammanslutningen Jag 
vill ha bostad nu till en tillfällig framgång.

Däremot måste det kännas som en 
västgötaklimax för dem, att behöva bli 
hopfösta i en form av social housing i stäl-
let för att integreras i ett normalt boende-
sammanhang.

2032 blir det dags att börja demontera 
husen. Då kommer vi se vad dagens po-
litikers löften är värda. Förhoppningsvis 
kommer till dess också det politiska eta-
blissemanget till insikten att man inte lö-
ser bostadskrisen genom en quick fix, utan 
att det krävs en långsiktig och omvälvande 
reformering av bostadspolitiken.

Text och foto: Christian Schlumpf

för Norrra Ängby Trädgårdsstadsförening

Projektet med tillfälliga höghus vid Bergslagsvägen har nu, trots massiva protester, fått klartecken 
av Mark och miljööverdomstolen. På bilden ser man också den avstängda filen på Bergslagsvägen 
där en ny kraftledning gråvs ner vilket orsakat trafikkaos. (Se mer om detta på sidan 4)

I juni avslog Mark- och miljööver-
domstolen överklagandet av bygglovet 
för en mobilmast med teknikskåp på 
Komötet. Detta trots att det finns alter-
nativa platser i närområdet som andra 
operatörer använder och regeringens 
uppmaning att operatörerna ska sam-
ordna sina antenner.

Min reflektion från den treåriga 
bygglovsprocessen är att Sverige inte är 
riggat för att bevara natur- och kultur-
områden när utvecklingen tränger på. 

Stadsbyggnadsnämnden avslog först 
bygglovsansökan efter synpunkter från 
närboende, hembygdsföreningen och 
Trädgårdsstadföreningen dvs de som 
använder och bryr sig om området idag. 
Operatören Hi3G överklagade avslaget 
och därefter bollades ärendet mellan de 
olika juridiska enheterna med ömsesi-
diga överklaganden. Och nu har alltså 
mobiloperatören fått klartecken för att 
bygga den nya masten i Norra Ängby.

Lars Brynielsson 

Det blir en ny mobilmast i Norra Ängby
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Det fanns ett skyddsrum vid Runstens-
plan, under parken mellan affärslängan 
och nuvarande Nords Sport&Motor. 

Vad hände med rummet i underjorden? 
Är det fortfarande ett stort rum kvar där 
nere eller fylldes det igen? Någon av er 
läsare som vet?

Det finns fortfarande många Ängbybor 
som har minnen från kriget och 1940- och 
50-talet. Lars Brynielsson i 70-plusgrup-
pen kartlägger Runstensplans historia. 
Han minns att det ovanpå skyddsrummet 
i parken fanns en stor jordhög där barnen 
åkte kälke men han vet inte när skydds-
rummet byggdes eller om det har rivits. 

Percy Rosberg
Tennislegendaren Percy Rosberg växte 
upp granne med parken vid Runstensplan. 
I en intervju i Norra Ängby Tidning nr 

Finns det ett skyddsrum 
under Runstensplan?

Är det någon av er läsare som vet mera om skyddsrummet under Runstensplan, när det byggdes och om det har rivits?

4 2013 berättade han att det var gott om 
ungar i husen runtom.

– Vi lekte på gatan eller på skyddsrum-
met vid Runstensplan, som var en stor 
jordhög med en lång trappa ned till in-
gången. Kullen var en bra skid- och kälk-
backe för de minsta vintertid.

I en intervju från 2009, som finns på 
föreningens hemsida, berättar Åke Blom-

qvist hur han som liten grabb upplevde 
livet i Norra Ängby under krigsåren. Åke 
berättar bland annat att det grävdes ett 
skyddsrum vid Runstensplan med dörrar 
i var ände.

Två in- och utgångar
Hans Wolf i Bromma hembygdsförening 
minns att en barndomskamrat berättade 

NORRA ÄNGBY 
BYGG AB

Patrik Holmström • 0739-44 88 19 • norraangbybygg@outlook.com
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att fanns två in- och utgångar, den ena ska 
ha legat under sybehörsaffären.

Kan det vara så att den långa trappan 
ner i underjorden till tennisbanornas 
omklädningsrum ledde ner till det som 
tidigare var en del av skyddsrummet?

Vad säger myndigheterna? 
Jag kontaktade docent Bo Lundström som 
är 1:e arkivarie på krigsarkivet. Han har 
ingen information om just skyddsrummet 
vid Runstensplan men svarar rent gene-
rellt att det inte är helt lätt att hitta doku-
mentation, t ex ritningar, bilder och annat 
rörande skyddsrum. Och skulle man 
lyckas hitta material måste det eventuellt 

sekretessgranskas innan det lämnas ut 
– Om det var militären som lät uppföra 

skyddsrummet kan det eventuellt finnas 
uppgifter i de olika försvarsområdenas 
arkiv, var det staden, dvs i civil och kom-
munal regi skulle man kunna hitta upp-
gifter i Stockholms stadsarkiv, tipsar Bo 
Lundström

Vet du något mer?
Som ni ser, det finns många minnen men 
inga svar om när skyddsrummet byggdes, 
om det någonsin användes av Ängbybor 
som sökte skydd eller om det fortfarande 
finns kvar. 

Nu undrar jag om någon i vår läsekrets 

vet mera om skyddsrummet under Run-
stensplan än det vi berättat om i den här 
artikeln. Då får du jättegärna höra av dig 
till mig och berätta. Min mailadress är 
britt.ullestad@gmail.com.

Text och foto: Britt Ullestad

Länkar:
Intervjun med Percy Rosberg i NÄT 2014#3
www.norra-angby.se/2018/10/norra-angby-
tidningen-for-2013

 Intervju med Åke Blomqvist 2009:
www.norra-angby.se/2018/06/intervjuer-
om-forr-ake-blomqvist

Här är kartan 
med skyddsrum 
i Norra Ängby
På internet finns en karta som anger 
vilka skyddsrum som finns i Norra 
Ängby dit vi kan bege oss om ”Hesa 
Fredrik” signalerar fara vid något annat 
tillfälle än de fyra gånger varje år som 
signalen numera testas. 

På kartan anges att det finns skyddsrum 
i Norra Ängby skola, i Nya Elementar 
och i källarna i några flerfamiljhus. 
Några privatvillor är också märkta. 

Det gamla skyddsrummet vid Run-
stensplan (se artikel här intill) finns inte 
med på kartan så förmodligen är den 
historien mer av historiskt intresse.

Alla får inte plats
I Sverige finns det drygt 65 000 skydds-
rum med tillsammans ungefär sju mil-
joner skyddsplatser. Det har inte byggts 
några nya skyddsrum sedan början av 
2000-talet. 

Några skyddsrum är små förstärkta 
källarutrymmen i villor, andra är större 
och finns i flerfamiljshus och offentliga 
byggnader och de riktigt stora skydds-
rummen finns i bergrum. Även tunnel-
banestationer kan vid behov byggas om 
till skyddsrum. 

De senaste åren har det kommit flera 

förslag om att myndigheterna måste 
förbättra tillgången till skyddsrum. 
Kanske kan erfarenheterna från coro-
napandemins inledning i våras påverka 
politikerna att även påskynda frågan om 
skyddsrum. I mars konstaterade man 
att de svenska beredskapslagren med 
skyddsutrustning hade avvecklats under 
åren med minskat krigshot. 

Bomber, bränder och rasande hus
”Ett skyddsrum är en del av en byggnad 
med förstärkta väggar och dörrar som 
kan stå emot tryckvågor från bomber, 
brand och bråte från rasande hus. Det 
har speciell ventilation och luftsluss så 

att man ska kunna minimera verkan 
från giftiga gaser”, skriver Myndigheten 
för samhällsberedskap på sin hemsida.

Skyddsrummen bör även kunna 
användas som skydd vid olika typer av 
naturkatastrofer, även om vi i Sverige 
till exempel inte har de tyfoner och cy-
kloner om ödelägger hus och landskap i 
andra världsdelar. 

Fastighetsägarna har ansvar för att 
skyddsrummen hålls i ordning och att 
man inom högst två dagar kan rensa 
rummen från allt som lagrats där under 
fredstid.

Rolf A Olsson

Skyddsrumskartan visar var det finns skyddsrum i Norra Ängby och i övriga Sverige. Man kan 
hitta kartan via olika myndigheter. Enklast är kanske att gå till ”www.skyddsrum.se”
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Lördag den 26:e september klockan 14 – 
16 kommer Eva Rönnblom, trädgårdsjour-
nalist, illustratör och författare av träd-
gårdsböcker och pratar om hur och när 
man planterar prydnads – och fruktträd, 
buskar, rosor, perenner, lökar och knölar.

Växter för skugga och sol, torrt och fuk-
tigt. Upphöjd jordbädd, regnbädd eller 
våtbädd. Något också om hur man förbe-
reder och skyddar växterna inför vintern.

Gratislotteri med två av Evas böcker 
och någon växt som vinst. 

Kursen genomförs i en trädgård i Norra 
Ängby. En utomhusaktivitet med ordent-
ligt avstånd mellan deltagarna

Begränsat antal till 25 deltagare. Anmä-
lan görs till info@norra-angby.se senast 23 
september. Om det blir för många anmäl-
ningar gäller först-till-kvarn.

Varmt Välkomna! 

Kursdag om 
hur man kan 
plantera i
sin trädgård

Den 26 september kan du få veta mera om hur man planterar växter och hur man skyddar dem in
för vintern.  Illustration: Eva Rönnblom 
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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

Ålder Antal

0–1 år 41

1–5 år 413

6–9 år 427

10–12 år 338

13–15 år 310

16–18 år 261

19–24 år 469

25–44 år 1367

45–64 år 1565

65–79 år 503

80 o äldre 99

Totalt 5793

Så många bor i Norra Ängby
Den 31 december 2019, bodde det, en-
ligt SCB, 5793 personer i Norra Ängby, 
de flesta i åldrarna 25-64 år. 
Könsfördelningen mellan män och 
kvinnor är jämn. Så här var åldersför-
delningen vid senaste årsskiftet:
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För ett år sedan ordnade Trädgårdsstads-
föreningen en mycket uppskattad kurs 
om hur man lämpligast beskär och sköter 
sina fruktträd, och nu i coronatider tän-
ker vi att många Ängbybor kommer att 
uppskatta möjligheten att vara med på 
en utomhusaktivitet i närområdet – så nu 
blir det en önskerepris! 

Kursen genomförs i en trädgård i Norra 
Ängby söndag 20 september kl 13-16. 
Anmälan görs till info@norra-angby.se 
senast 17 september. Ingen deltagaravgift, 
och föreningen bjuder på fika. Om det 
blir stort tryck och för många anmäl-
ningar så kommer vi att begränsa antalet 
kursdeltagare till ett antal som fungerar i 
coronatider och i den trädgård vi samlas i 
och då gäller först-till-kvarn.

Kursinnehåll
Precis som förra året är det Marion 
Strandberg från Sköna Trädgård som 
håller i kursen, och innehållet i kursen är 
följande:

Genomgång av vilka verktyg som är de 
bästa att använda, hur man bedömer i vil-
ket skick trädet befinner sig, vilka sjukdo-
mar som kan förekomma på fruktträd, hur 
mycket kan man beskära utan att stressa 
träden och vad kan man göra för att trädet 
ska ska må bättre, se bättre ut och ger stör-
re skörd. Naturligtvis får deltagarna prova 

att beskära under Marions instruktion, så 
ta gärna med egna verktyg för att testa på 
vissa beskärningstekniker.

Varmt välkommen!
Vi håller tummarna för bra väder!

Text och foto: Lotta Hirschberg

Ny möjlighet 
att lära sig 
beskära 
fruktträden

Behöver detta fruktträd beskäras? Söndagen den 20 september arrangerar Trädgårdsstadsfören
ingen en önskerepris på kursen om hur man lämpligast beskär och sköter sina fruktträd.

  
 

Wretmans Bilservice AB 
 

 Bilreparationer och Service 
   originaldelar till alla märken 

 

       Jämtlandsgatan 139 Vällingby 
(OK Macken i Vällingby) 

                        08-377813                                     
                        

37528@okq8bilverkstad.se 

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

Webbshop: www.nordssportmotor.se

Runstensplan Tel 08-37 62 00
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Låg torpet Komötet här?
lagman är känd för att ha motsatt sig Olof 
Skötkonung vid Uppsala ting. Där före-
språkade han 1018 en erövringspolitik rik-
tad mot Norge men bönderna motsatte sig 
detta. Om kungen istället ville återvinna 
förlorade riken i öster skulle däremot 
alla följa honom. Om inte skulle kungen 
dräpas! Olof svarade att han ville låta allt 
vara som bönderna önskade. Resultatet 
blev fred och förlikning med den norske 
kungen Olof Haraldson.

Spännbucklan
Nu till kvartersnamnen! En spännbuckla 
var helt enkelt ett spänne. Vanligen hörde 
två spännen till den forntida nordiska 
kvinnodräkten. Dessa spännen förenade 
ytterkjolens axelhängslen fram på bröstet 
vid axlarna. Ofta fanns det en pärlsnodd 
mellan spännena. De kunde vara ovala 
spännbucklor. De var de vanligaste kvin-
nosmyckena och kunde vara långa men 
vanligen 10-12 centimeter. Sedan fanns 
enkelspännen i olika former. De var också 

En stor slätt är belägen nedanför berget. 
Här på slätten kunde människor samlas 
till ting. Lagmannen stod på berget och 
talade till alltinget. Fortfarande är det 
möjligt se små husgrunder, ”tomtningar”, 
på berget. Författaren har blivit visad den 
grund som lär ha hört till Snorre Sturlas-
son. Det var på tinget som islänningarna 
antog kristendomen år 1 000.

Den fria allmogens styrka
Torgnyvägen erinrar om Torgny lagman. 
Visserligen har han troligen inte existerat. 
Berättelsen om honom av Snorre Stur-
lasson i Heimskringla har dock tolkats 
som bevis för den fria allmogens styrka 
i förhållande till kungamakten. Torgny 

Det är spännande namn på kvarteren 
kring Tingvallavägen. I söder finns kvar-
teret Spännbucklan, i norr kvarteret Hals-
bandet, i väster ligger Bautastenen och i 
öster Bältespännet. Mellan Spännbucklan 
och Bältespännet går Torgnyvägen. Dess-
utom låg förr ett gammalt torp i området, 
nämligen Komötet.

 Jag vill först erinra om vad gatunamnen 
återspeglar. De har jag beskrivit i boken 
Norra Ängbys gatunamn – en färd genom 
nordisk historia. För detaljer hänvisar jag 
till boken. Tingvallavägen är uppkallad 
efter platsen Tingvalla på Island. Här 
samlades det isländska alltinget år 930 för 
första gången. Det var ett ”överting” för 
alla ting på ön.

Samlades till ting
Det är en märklig plats som jag flera 
gånger varit på. Besökare vandrar i en 
smal bergravin mellan bergshöjder för att 
nå platsen. Det finns en strid å i närheten. 

Kvartersnamn i Norra Ängby

Spännande namn 
på kvarteren 
kring Tingvallavägen

Invid Tingvallavägen låg redan 1689 och fram till åtminstone mitten av 1800talet torpet Komötet. Antagligen är koloniområdet i närheten torpets 
gamla mark.
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dräktspännen men användes inte parvis. 
Vissa enkelspännen var likarmade eller 
runda eller treflikiga. På Gotland fanns 
djurformiga spännen liksom dosformiga 
spännen. Enkelspännen användes för att 
hålla ihop ett ytterplagg, en sjal, mantel 
eller rock.

Halsbandet
Kvarteret Halsbandets namn syftar på 
halskedjor, halskragar. Kvinnornas pärlor 
fästes ofta, som nämnts ovan, mellan par-
spännen på bröstet.

Bältespännet
Viktigt tillbehör för mansdräkten var 
bältet. De kunde förekomma som en slät 
livrem med en remsölja, alltså ett spänne. 
Söljan var vanligen utförd i brons men 
ibland även i silver eller järn. Olika former 
av remsöljor förekom. De hade olika sätt 
att foga torne och beslag vid ramen. 

Ringsölja är en äldre benämning på ett 
ringspänne. Ett sådant spänne består av en 
bygel, ringen, som vanligen avslutas med 
knoppar i någon form. Dessa kan vara fa-

cetterade, kulformiga, djurhuvudformiga 
med mera. Själva nålen har en tillplattad 
tjockända. Den är upprullad till ett rör 
som träs över bygeln. Ringspännen är van-
ligen tillverkade av brons men silverspän-
nen är inte ovanliga. Ibland påträffas de på 
Gotland.

Bautastenen  
Kvarteret Bautasten har fått namn efter 
sådana resta stenar som kan finnas på 
mansgravar. På kvinnogravar kan ligga 
klotsten, så kallade gravklot. Om läsare av 
denna artikel vill se den största bautaste-
nen i Bromma så finns den på ett gravfält 
intill Enebyvägen (RAÄ 52). Här är bland 
annat en mycket stor och tydlig hög bland 
15 anläggningar från yngre järnålder, troli-
gen vikingatid. På högen står en bautasten 
som är minst cirka 1,7 meter hög. 

Ytterligare några gravar har små resta 
stenar. Framför den höga resta stenen har 
på senare år vid rensning av högen från 
gräs kommit fram en stenplatta. Kan den 
ha lagts framför stenen för att den döde 
skall ha en symbolisk sittplats? Vi får anta 

att den som begravts i den stora högen 
med den fina resta stenen var en socialt 
framstående person.

Torpet Komötet
Slutligen några ord om det nu försvunna 
torpet Komötet! Detta torp finns angi-
vet på lantmäterikartan 1689. Dessutom 
anges torpet på en odaterad karta i slutet 
av 1600-talet, på 1750 års karta, på 1829 års 
karta samt på en karta från 1855. Det finns 
inga uppgifter om exakt var torpet låg. På 
en karta över Bromma som visar läget år 
1700 och är sammanställd av arkeologen 
Hans Hansson med stöd av äldre lantmä-
terikartor ser det ut som om Komötet lig-
ger i området kring Tingvallavägen.

Torpet hörde under Stora Ängby. Jag 
har letat i området efter spår från torpet 
men inte funnit några. Att det inte finns 
spår där vägar och hus idag finns är för-
ståeligt. Jag har gått i skogsbacken längs 
Långskeppsgatan men inte heller där stött 
på någonting som tyder på att torpet har 
funnits i det området. Då återstår kolo-
niområdet norr om Tingvallavägen. Det 
är mycket möjligt att torpet har funnits 
i detta område och att markerna är vad 
som är kvar av torpets ängar och odlingar. 
Inga spår efter torpet har jag påträffat på 
den marken. Intill Liljegrensvägen längre 
österut finns ett område med gravfält som 
kallas Komötet. Det är dock inte där tor-
pet låg utan här betade sannolikt kor en 
gång i tiden!

I Bromma sockenstämmoprotokoll 
nämns torparen Johan Johansson, Komö-
tet. Det är åren 1694, 1695 och 1696. Han 
medverkade i arbete på klockstapel och 
fähus som tillhörde kyrkan.

Text oh foto: Nils Ringstedt

Litteratur:
Ringstedt, N. 2010. Torpen i Bromma. Historik, 
lägen och lämningar. Bromma Hembygds-
förenings skrift nr. 3. Stockholm.

Ringstedt, N. 2018. Norra Ängbys gatunamn 
– en färd genom nordisk historia. Bromma 
Hembygdsförenings skrift nr. 7. Stockholm.

Tingvallavägen är uppkallad efter platsen Tingvalla på Island. Där samlades det isländska alltinget 
år 930 för första gången. Det var ett ”överting” för alla ting på ön.
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Hantverkare
Vill du annonsera i den här spalten  
Ring Johan på 073-983 22 07. 

Arkitekthjälp med till & ombyggnad 
från skiss till färdiga bygglovshandlingar
Bengt Sigander
Arkitekt SAR / MSA
www.sigander.se
Snorrevägen 19, 168 54 Bromma
Mob: 0739-083110

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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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

 

Program
Run of Hope 
Lördag 12 september 
Ängby Runners / Barncancerfonden
Ängby torg 

Beskära frukträd 
Söndag 20 september
Trädgård i Norra Ängby.
Mer information sid 19

Lämna äpplen
Söndag 27 september
insamlingsplats i korsningen 
Beckombergavägen och Liljegrensvägen.
Mer information sid 5

Trädgårdskurs 
Lördag 26 september
Trädgård i Norra Ängby.
Mer information sid 18

Inställt p.g.a. coronan 
På grund av coronan är Trädgårdsstadsföreningens 
Ängbylopp och scouterna ljuskväll inställda i höst. 
Det är ännu oklart om vi kommer att kunna arrangera 
julmarknad i Björklunds hage.

Eftersom mötet hålls utomhus kommer vi att ha 
högtalare och stolar tillgängliga för dem som behö-

ver. Och det blir lite fika, på behöriga avstånd!
För att hålla mötet kort så kommer vi denna gång 

inte att ha någon inbjuden gäst.

Mer information om program 
och dagordning för stämman på sidan 3

samt på Trädgårdsstadsförningens hemsida.

Årsmöte
Söndag 27 september 2020 kl 14

Utomhus på Ängby torg
För medlemmar i Trädgårdsstadsföreningen


