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Föreningens verksamhet 2019

Föreningens kommunikation 2019

Föreningens arrangemang 2019

Föreningens ekonomi 2019

Bifogade sidor är särtryck ur Norra Ängby Tidning 2020#1 
inför årsmötet som skulle ha hållits i mars men flyttades 
fram p.g.a. coronan

För medlemmar i Trädgårdsstadsföreningen

c/o Ekholm, Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma

c/o Ekholm, Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma

c/o Ekholm, Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma

c/o Ekholm, Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma

Årsmöte
Söndag 27 september 2020 kl 14

Utomhus på Ängby torg

Dagordning vid stämma

1.  Stämmans öppnande

2.  Val av ordförande och sekreterare för stämman

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

4.  Val av rösträknare för stämman

5.  Fastställande av röstlängd

6.  Fråga om stämman utlysts på rätt sätt

7.  Fastställande av dagordning för mötet

8.  Styrelsens förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse)

9.  Den ekonomiska redovisningen för det gångna året

10.  Revisorernas berättelse

11.  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året

12.  Styrelsens verksamhetsplan och budget för det kommande året

13.  Fastställande av medlemsavgift

14.  Övriga framställningar från styrelsen

15.  Motioner från medlemmarna*

16.  Val av ordförande för föreningen

17.  Val av övriga styrelseledamöter

18.  Val av suppleanter

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

20.  Val av två revisorer samt en revisorssuppleant

21.  Meddelande om hur kallelse till nästa föreningsstämma ska ske

22.  Övriga frågor

23.  Stämmans avslutande

* Motioner från medlemmar skulle varit inne senast 31 jan. 

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

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

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

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

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

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

Styrelse

Vid årsmötet i mars 2019 valdes: 
AnnaKarin Ekholm (ordförande), 
Carola Bengtsson 
Elisabet EngdahlLinder 
Pelle Sahl
Lotta Hirschberg
Stefan Tell 
Suppleanter: 
Alex Odelius 
Bengt Randers

Styrelsens arbetsfördelning:
Ordförande: AnnaKarin Ekholm
Kassör: Pelle Sahl 
Sekreterare: Lotta Hirschberg
Evenemang: Carola Bengtsson
Kalender och fototävling: Elisabet 
EngdahlLinder
Kvällsvandringar m.m: Stefan Tell

Övriga funktionärer

Revisorer: 
Ulf Willart
Lennart Bergvall
Valberedning:
 

Norra Ängby Tidning 

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

Kulturmiljögruppen

Hillevi Berglund 
Lotta Hirschberg
Sven Rygart
Johan Schaeffer
Christian Schlumpf

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

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

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

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

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

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

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

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

Styrelsen
Norra Ängby mars 2020

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

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

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

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

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

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

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

Fotojury var Anna Kagebeck, Göran 
Digne och Jeanette Wingarv. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Föreningens tidning

Norra Ängby 2020Norra Ängby 2020
 Foto:  Robert Skönblad Andersson

Föreningen ger ekonomiska bidrag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kassörens kommentarer.

Vi räknar med 
bibehållen avgift 150 kr/år.

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

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

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

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

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

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

Benämning Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019  Budget 2020

MEDLEMSAVGIFTER 172400 175000 166400 170000

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

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

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

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

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

ÖVRIGT
Övrigt -1448 -40000 -4250 -8000

TOTAL 26634 -75500 21064 -50500

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

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

RESULTATREDOVISNING 2018 och 2019 samt förslag till BUDGET 2020

BALANSRÄKNING 2019-12-31 jämfört med tidigare år 


