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Ett annorlunda år med
översvämning och coronavirus
Vi som bor längs Bergslagsvägen nära Islandstorget drabbades i början av året en massiv översvämning. Ca 30 hushåll
drabbades av detta. Många har haft hantverkare hemma och
när det mot sommaren äntligen verkade bli klart kom nästa
överraskning. Uppgrävning och pålning längst med ”stora”
Bergslagsvägen. Pålningen skedde under bästa semestertid,
så pass högljutt att vi var tvungna att fly fältet.
Arbetena med att lägga ner ”strömmen” i gatan har bidragit till en lägre ljudnivå på grund av minskad hastighet ute
på stora vägen vilket är bra men vi märker av en ökad trafik
av tunga fordon på vår lokalgata på grund av arbetet med
att gräva ner strömkablarna.
När det äntligen Vibrationer i husen, marken
sjunker och asfalten går sönder
verkade bli klart
och djupa hjulspår på bitar av
kom nästa
trottoaren.
En följd av vattenläckan
överraskning …
är att Stockholm Vattens rör
påverkats och man gräver nu upp hela Holmgårdsvägen där
vatten och avlopp byts ut. Även ”den stora puckeln” med
avloppsbrunnen på Bergslagsvägen har lappas och lagats flera
gånger sedan översvämmningen.
Coronapandemin har förändrat tillvaron för oss alla. Föreningen har kunnat genomföra ett fåtal smittsäkra arrangemang utomhus men vi tvingades bl a flytta fram årsmötet i
mars och midsommardansen i Björkan och vi kommer inte
att arrangera julmarknad. Planerna på gemensamma arrangemang inför nästa år är osäkra. Smittan har ökat igen.
När det finns möjligheter att träffas så berättar vi om detta i
kommande nummer av tidningen och i våra digitala kanaler.

Tidningen ges ut av Norra Ängby Trädgårdsstadsförening. Föreningen förmedlar information om sin verksamhet via
Norra Ängby Tidning och på hemsidan www.norra-angby.se.
Redaktionen förmedlar även annan information som kan
vara av intresse för tidningens läsare. Tidningens upplaga är
1800 ex och delas ut till alla hushåll i Norra Ängby. Kommer ut
fyra gånger per år, i början av mars, juni, september och december. Deadline för material för kommande nummer är alltid ca en
månad före utgivningsdatum.
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Vi får hjälpas åt att hålla avstånd – och ändå lysa upp tillvaron. Därför uppmanar vi alla att ställa marschaller, eller
någon typ av ljuslykta, på ett brandsäkert sätt utanför sina
hus från klockan 15 på luciadagen. Det blir inget luciatåg
men den som vill ta en promenad runt området kan njuta av
ljusmanifestationen.
Med hopp om att livet ska återgå till det mer vanliga önskar
jag er alla God jul och Gott nytt år!
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Anna-Karin Ekholm och Elisabeth Engdahl-Linder redogjorde för det gångna årets verksamhet och Pelle Sahl för ekonomin.  Foto: Mattias Ludvigsson

Soligt årsmöte på torget
Äntligen stod ordföranden i talarstolen! Nästan ett halvt år försenat kunde
Trädgårdsstadsföreningen hålla sin årsstämma – utomhus och med smittsäkra
avstånd mellan de 10-15 medlemmar som
sökte sig till torget denna soliga söndag.

Årsmötet, som skulle ha hållits i mars,
ställdes in på grund av coronapandemin.
Den 27 september kändes det tryggare att
träffas. Då utomhus. Ordföranden hade
förstås ingen riktig talarstol att prata från.
Svarta plaststolar var utplacerade på gräset
och en bärbar högtalaranläggning bidrog
till att de som talade hördes av alla trots
trafiken runt torget.
Oförändrat låg medlemsavgift

Ordföranden Anna-Karin Ekholm ledde mötet.
Föreningens sekreterare Lotta Hirschberg t. h.
hade organiserat det smittsäkra årsmötet med
handlingar, stolar, högtalare, fika med mera ...
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Mötet kunde genomföras relativt snabbt.
Ordföranden Anna-Karin Ekholm klubbade de olika punkterna på agendan.
Elisabet Engdahl Linder redogjorde för
förra årets verksamhet och Pelle Sahl för
den goda ekonomin. Medlemsavgiften
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fastställdes till oförändrat låga 150 kronor.
Inga motioner hade lämnats in.
Nya styrelsen

Några omval gjordes till styrelsen som i
det närmaste är densamma som tidigare.
Anna-Karin Ekholm, ordförande Lotta
Hirschberg, sekreterare , Pelle Sahl,
kassör. Ordinarie i styrelsen även Carola
Bengtsson och Elisabet Engdahl Linder
och som suppleant Bengt Randers.
Ulf Willart och Lennart Bergvall fortsätter som revisorer och medlemstidningens redaktör Rolf A Olsson är adjungerad
till styrelsen. Stefan Tell och Alex Odelius har lämnat styrelsen.
På näst sista sidan finns en utförligare
redovisning av styrelsemedlemmarnas
olika ansvarsområden.
Det soliga årsmötet på torget avslutades
med fika från pizzerian. Många Ängbybor
passade också på att få sina äpplen granskade av de pomologer som föreningen
bjudit in till torget.
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Pomologerna Sture Nordmark och Thomas Netsborn hade en smittsäker kö av Ängbybor som vill få sina äpplen sortbestämda.

Trädgårdsstaden
är en äppelstad
Det är flera saker som utmärker trädgårdsstaden Norra
Ängby; de färgglada trähusen, trädgårdsstadens lätt
svängda gator, blodlönnarna på Beckombergavägen –
och inte minst alla äppelträd! På annan plats i tidningen
berättar trädgårdsmästare Tove Overödder att det ursprunglingen var ett krav att varje trädgård skulle innehålla äppelträd. Söndagen den 27 september var köerna
långa framför de två pomologer som bjudits in av Trädgårdsstadsföreningen för att ge svar till dem som undrade vilka sorts äpplen de har i sin trädgård.

Dagens största riktiga äpplen hade far och dotter. Äpplet är av sorten Alexander och
de hade ett ännu större exemplar hemma i trädgården. Foto: Elisabet Engdahl Linder
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Det fanns ett större äpple vid torget. Ängbykonstnären AnnCharlott Fornhed visade en av sina uppskattade skulpturer.
NORRA ÄNGBY TIDNING

NR 4 DECEMBER 2020

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Låt oss skapa en ljus luciakväll
Kallelse till

Årsmöte
Torsdag 25 mars 2021 kl 19

Tempus, Beckombergavägen 3
För medlemmar i Trädgårdsstadsföreningen

Enligt stadgarna ska årsmötet hållas under våren
och utlysas i god tid. Om smittoläget i mars
fortfarande förhindrar större samling inomhus kan
årsmötet flyttas både vad gäller tid och plats.
Mer information om årsmötet kommer
på Trädgårdsstadsföreningens hemsida
och i nästa nummer av Norra Ängby Tidning

Tänd marschaller vid ditt hus!
Om vi tänder marschaller eller en ljuslykta utanför våra hus på luciadagen, söndagen den 13 december, kan vi skapa en stämningsfull kväll i
Norra Ängby, trots pandemin som i år förhindrar både julmarknader och
luciatåg. Vi föreslår att ljusmanifestationen startar vid 15-tiden, när det
blir mörkt ute. I mörka tider får vi hjälpa varandra att se fram mot en
ljusare framtid. Ställ marschaller eller annat ljus på trappan, på grindstolparna eller där ni kanske vanligtvis brukar placera dem brandsäkert
när ni väntar gäster. Självklart har var och en av oss ansvar för att de levande lågorna inte orsakar brand eller annan skada.

Hans Åberg

Anders Westerlind

Atosa Mirzai Nyström

Fastighetsmäklare
Arkitekt SAR/MSA

Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare
Ekonom

0707 100 000
hans.aberg@hemfast.se

0720 352 435
anders.westerlind@hemfast.se

0739 161 163
atosa.nystrom@hemfast.se

DIN ÄNGBYSPECIALIST SEDAN 1982!
Tillsammans hjälper vi dig hem

Varmt välkommen att kontakta

och med vår kombinerade

någon av våra mäklare för att få

erfarenhet ger vi ditt hem den

reda på mer om oss, hur vi

uppmärksamhet som det så väl

jobbar och vilka övriga tjänster

förtjänar. Vi jobbar alla med att

vi kan erbjuda dig i samband

du ska kunna känna dig trygg

med din bostadsaffär.

när du köper eller säljer ditt hem
genom oss.

H E M F a s t i g h e t s m ä k l a r e , F ä r j e s t a d s v ä g e n 1 2 , 1 6 8 5 1 B r o m m a | Tu n n e l b a n a , Ä n g b y p l a n
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Mattias vann igen!
Mattias Ludvigssons bild av de
två skrattmåsarna vid Kyrksjöns brygga finns på omslaget till nästa års Ängbykalender. Detta är andra gången
Mattias vinner Trädgårdsstadsföreningens fototävling.
För två år sedan vann Mattias bild av
morgondis över Beckombergavägen. I år
har han fångat två skrattmåsar vid Kyrksjöns brygga.
– Bilden på skrattmåsarna tog jag en
vårdag när jag följde med några andra på
en fågelskådning. Det var alltså lite av
en lyckträff för jag satt inte och väntade
direkt. Jag uppfattade att måsarna retades
lite med varandra.
Kanske bråkade måsarna om mat eller
revir? En väldigt fin bild blev det ändå
som juryn, tidningens redaktionsgrupp,
genast kände uppfyllde kriterierna för
fototävlingen; att det skulle vara en bild
med liv i, en bild där något händer. Dessutom har bilden med måsarna fina färger,
skuggor, kontraster och linjer.
Både musik och bild

Mattias är en entusiastisk deltagare i
fototävlingen och fotograferar ofta för
tidningen. Enligt reglerna kan en fotograf
få med högst två bilder i kalendern och nu
kom även hans oktoberbild med.
Mattias bor sedan 12 år i Norra Ängby
med fru Melisa och barnen Leo och
Adam. Han fångar livet i vår del av värl-

Mattias Ludvigsson har många strängar på sin gitarr. Han är trubadur, fotograf, ungdomstränare i
fotboll och kulturbyråkrat – och nu åter vinnare i Trädgårdsstadsföreningens fototävling. Hela hösten har hans Ängbybilder hängt inramade på restaurang Astrids väggar vid Ängbyplan. Bilden är
från vernissagen då han sjöng några av sin Ängbysånger.

den i musik och bild och har bland annat
skrivit ett tiotal sånger om Norra Ängby.
Den 17 oktober framförde han sina sånger
på en försenad vernissage på restaurang
Astrids vid Ängbyplan. Där har Mattias
Ängbybilder hängt inramade på väggen
under hela hösten. På grund av pandemin
fick själva vernissagen flyttas fram några
månader.
Kulturbyråkrat och fotbollstränare

Text: Rolf A Olsson

När tvåbarnspappan Mattias inte fotograferar eller diktar är han tjänsteman i

Mikael Ludvigsson (bilden från Astrids)

Vilken kamera?

Alla vinnarna

De flesta deltagarna har fotograferat med
sina mobiler och det räcker oftast bra.
Men Mattias föredrar systemkameror. Han
har två kameror för lite olika tillfällen.
– Jag har fotat bilden på måsarna med
en Canon 5d Mark III och med objektivet
Sigma 150-600 mm som passar fint när
man vill fota fåglar eller djur på avstånd.
– Bilden som min brorsa tog på mig är
med kameran jag använder mig av när jag
fotat övriga vyer i Ängby är en Fuji XT-2
med objektivet 23 mm 1,4.

På grund av pandemin valde vi att i år att
inte ha en prisutdelning med gemensam
samling.
Första priset i fototävlingen är ett presentkort på 1000 kronor till inköp av foto
prylar. Övriga pristagare får ett antal kalendrar att dela ut till bekanta samt äran att få
med bilden i kalendern.
På nästa sida finns bilderna från de tolv
månaderna i Ängbykalendern 2021 som
delas ut i brevlådorna till all medlemmar i
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening.
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staten, på Kulturdepartementet.
– Passande när man gillar foto och musik.
Där jobbar jag som biträdande chef med
frågor om bland annat idrott, civilsamhället och nationella minoriteter.
Mattias är också vice ordförande i
Arvsfondsdelegationen och för att fylla ut
fritiden (!) är han också fotbollstränare för
pojkar 07 i Ängby IF.
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Foto: Mattias Ludvigsson och

Vinnarbilderna har tagits av:
Januari:
Emil Hamrin
Februari:
Annika Jensen
Mars:
Åsa Martinsson
April:
Mattias Ludvigsson
Maj:
Willy G Eriksson
Juni:
Mats Mårdén
Juli:
Pia Georgsen
Augusti:
Therese Hennerberg
September: Lars-Göran Gabrielsson
Oktober:
Mattias Ludvigsson
November: Annika Jensen
December: Pia Georgzen
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De tolv vinnarbilderna i

Januari

Mars

Maj
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Insnöat på Runsavägen. Emil Hamrin

Våren vaknar. Åsa Martinsson

Med farmors cykel på Beckombergavägen. Willy G Eriksson

Februari

Isvinter på Kyrksjön. Annika Jensen

April Första pris

Juni

Mattias Ludvigsson

Studentfrukost vid Beckombergavägen. Mats Mårdén
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Ängbykalendern 2021

Juli

Torget i en ny vinkel. Pia Georgsen

September

Scoutmöte. Lars-Göran Gabrielsson

November

Novembersnö. Annika Jensen
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Augusti

Oktober

December

Pappapromenad. Therese Hennerberg

Meditation efter oktoberbad. Mattias Ludvigsson

Julmarknad på slottet. Pia Georgzen
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Guldsmeden vid Runstensplan har funnits sedan 1935, den enda butik som finns kvar i sitt ursprungliga skick. Nu är det slut! Frisörsalongen vid sidan
renoverar och utvidgar.

Guldsmeden lägger ner

Efter två inbrott och flera rånförsök har Claes fått nog
Guldsmeden Claes Ginning slår igen butiken och verkstaden vid Runstensplan.
Han har de senaste åren utsatts för flera
rånförsök och efter inbrottet i oktober
kände han att det fick vara nog. Den 11 december tar han ner skylten. Norra Ängbys
äldsta butik upphör.

Claes tog över Ängby Smycken 2009 från
de dåvarande ägarna Liisa och Reijo Nieminen som drivit verksamheten i 30 år.
– Det tog lite tid innan Reijo ville sälja.
Han var noga med att hans efterträdare
skulle vara en riktig guldsmed. Jag fick
jobba vid hans sida innan han lät mig köpa

Skönhet och kroppsvård tar över i affärslängan
När Frisörsalongen utvidgar och tar över
guldsmedsbutikens lokaler blir det flera företag i rad som erbjuder kroppsvård. ”Tag
en paus nu” erbjuder massage och kroppsvård. Fotvårdskliniken tar hand om fötterna, sedan kommer frisörsalongen och en
längst ut en skönhetssalong.
Men det är inte bara kroppens utsida
som får omvårdnad. Det finns även två restauranger och en kemtvätt i längan.
10

verksamheten. Riktiga guldsmeder finns
det inte så många kvar av.
Lärde sig yrket från grunden

Claes är född in i guldsmedsyrket. Hans
far hade egen stor guldsmedsverksamhet i
Spånga med elva anställda. Claes fick lära
sig yrket från grunden.
Guldsmedsbutiken vid Runstensplan
öppnades 1935. Den förste ägaren Helge
S. Pettersson drev affären i åtta år. Mellan
1943 och 1981 följde fem olika ägare. 2009
tog Claes Ginning över affären. Alltid
har skylten Guldsmed hängt över dörren.
Verkstaden i det inre rummet är fylld av
genuina gamla hantverksverktyg som användes redan på 1940-talet. Stockholms
stadsmuseum har dokumenterat inredningen.
Många har nog undrat över guldsmeden. Det har sett nedtonat ut i skyltfönst-
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Guldsmeden och juvelinfattaren Claes Ginning har arbetat i en genuin hantverkstradition med verktyg som fanns redan på 1940-talet. Stockholms
stadsmuseum har dokumenterat inredningen. Claes vet just nu inte vad som ska hända med allt som finns i verkstaden vid Runstensplan.

ret. Men Claes har haft en stor kundkrets. Utåt har han medvetet
hållit en låg profil för att inte dra till sig uppmärksamhet från
sådana han inte vill ha besök av. Trots det har han under åren
konfronterats med presumtiva rånare vid flera tillfällen.
– Jag har alltid lyckats få iväg dem som kommit in och varit
hotfulla.
Värre har det varit med de nattliga inbrotten. En natt för några
år sedan var det en lastbil som körde in i affären. Tjuvarna försökte få upp det stora värdeskåpet men misslyckades. Och en natt
nu i oktober slog sig några ungdomar med slägga in genom glaset
i dörren. Inte heller de fick med sig något byte. Vittnen har berät-

tat att de såg några unga grabbar köra iväg på mopeder ner mot
Beckomberga.
Ständigt närvarande hot

Det är alltså inte för att han blivit av med stora värden som Claes
lägger ner. Det är de ständigt närvarande hoten om rån och inbrott som slutligen fått honom att tröttna.
Frisörsalongen vid sidan utökar och tar över guldsmedens lokaler från årsskiftet och Claes söker nytt jobb.
Text och foto: Rolf A Olsson

Vid invigningen 1935 fanns det elva affärsverksamheter i Runstensbodarna. Se nästa sida ➤
NR 4 DECEMBER 2020
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Sybehörsaffären vid Runstensplan
Sybehörsaffären vid Runstensplan öppnades 1 april 1935. Första dagen sålde
Viktoria Johansson för 54 kr och var överlycklig.

Viktorias dotter Greta hjälpte sin mamma
med bokföringen och tog så småningom
över affären som hon drev fram till 1975.
Då tog grannen, Rengards Radio TV, över
lokalerna.
Affärerna vid Runstensplan marknadsförde sig 1935 som Ängbybodarna
i Småstugeföreningarnas tidning. De
nybyggda HSB-husen var anpassade för 12
affärsverksamheter. Sybehörsaffären, som
var en av dessa allra första affärer, satsade
på rejäla kläder för hela familjen. Affären
hade ett tillhörande lager och syrum samt
toalett och handfat.

Sybehörsaffären öppnade 1935 och drevs fram till 1975 då radio- och TV-affären tog över.

i slutet på affärslängan mellan Rengarts
Radio TV affär och lägenheten på nr 11
men hade en trogen kundkrets. Bilder
visar att affären var ombud för Saltsjöbadstvätten och försäljning av Libra nylonstrumpor för 7:85.

Dottern kontaktade HSB

Dottern Greta och hennes make Bengt
Ekholm hade byggt hus på Ramsundsvägen några hundra meter från Runstensplan. Alla affärer vid Runstensplan,
utom sybehörsaffären, var uthyrda. Att
sybehörsaffären inte var det berodde på att
den tilltänkta hyresgästen inte hade något
lager och utan lager gick det inte ihop sade
representanten för HSB.
Greta ringde då upp HSB och framhöll
att hennes mor Viktoria Johansson var
sömmerska och bedrev en affärsverksamhet i Hässelby Villastad där hon sålde underkläder, skjortor, strumpor och sybehör.
Hon hade lager. 1934 tecknade Viktoria
kontrakt med HSB mot en årshyra av 725
kr. Efter kontraktet flyttade hon till lägen-

Viktoria Johansson och dottern Greta Ekholm
drev sybehörsaffären vid Runstensplan i 40 år.

heten som hörde till affären.
I mitten på 40-talet började Greta
hjälpa Viktoria i affären med bokföringen.
1950 köpte Greta affären, Viktoria var då
66 år och Greta 42 år. Viktoria avled 1976
92 år gammal.
Greta drev sybehörsaffären i 25 år mellan 1950 och 1975. Affären låg lite inklämd

Från sybehör till TV

I juni 1975 avvecklade Greta sybehörsaffären. Hon var då 67 år och ville ägna mer
tid åt sommarstället på Resarö. Barnen
Gunnar och Eva sysslade med annat och
ville inte ta över. Affärsutrymmet övertogs av närliggande Rengarts Radio TV
som behövde utöka i den expansiva TVåldern.
Text: Lars Brynielsson
som kartlägger Runstensplans historia

Vid invigningen 1935
fanns elva verksamheter
Radhuslängan blev klar 1935.
Adressen var då Vällingbyvägen. Gatunamnet ändrades
sedan till Jämtlandsgatan,
idag Långskeppsgatan.

Konditori Sten Sture, Birger Delfors, Tobaks- och Pappershandel, Karin Johansson Ström, Färg-Larsson, Tore Larsson, Speceri- och Diverseaffär,
Gunnar Eggers, Charkuteributik, H. Wahlströms Livsmedel, Harry Wahlström, Sport-, järn-, bosättningsartiklar, E.M. Bergman, Herr- och Damfrisering, Sam Regnell, Ängby Guldsmedsaffär, Helge G. Petersson, Ängby Blomsterhandel, Fiskaffär, Sybehörsaffär, Fru Viktoria Johansson
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Bok om Tom Alandh och tevefilm om hans far
Efter tevefilmen om Tom
Alandhs fosterföräldrar Greta
och Oscar i Norra Ängby var
det flera som tyckte att Tom
borde vända kameran mer mot
sig själv. Vilket han inte kände
för. Nu har istället Johan Kellman Larsson skrivit en biografi
om Tom – som i sin tur arbetar
med en tevedokumentär om sin
far Hardy Alandh. Boken finns i
bokhandeln och tevefilmen beräknas sändas vid årsskiftet.

Välj en trygg och
erfaren mäklarbyrå

Bok om folket i Bromma kyrktrakt
FOLKET I BROMMA KYRKTRAKT

FOLKET I BROMMA KYRKTRAKT
Skola, vård, omsorg och bebyggelse förr och nu
Inger Larsson Kristina Lindgren Eva Klaman Lars Lindgren

000 000-0

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Inger Larsson

Kristina Lindgren Eva Klaman Lars Lindgren
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En alldeles färsk bok om Bromma Kyrktrakt i Bromma hembygdsförenings skriftserie har
skrivits av hembygdsföreningens ordförande Inger Larsson
med flera.
Det är en berättelse i ord och
många bilder om människorna
och bebyggelsen i närområdet

till Bromma kyrka från mitten
på 1700-talet. Boken handlar
bl a om:
• Skolorna, lärarna och eleverna
i nordvästra Bromma det vill säga det område som förr kallades
Bromma Kyrktrakt. Även Norra
Ängby skola ingår.
• Förskole- och fritidsverksamhet i samma område.
• Det första fattighuset nära
prästgården samt de tre hemmen för fattig- och äldreomsorg
på Bromma kyrkväg.
Boken finns att köpa i Marias
stuga på Doktor Abrahams väg,
på ICA vid Spångavägen, i Lantliv & Trädgård vid Ängbyplan,
hos bokhandlarna i Välllingby
och Äppelviken samt via nätbutiken barabromma.se/hembygdsforeningens-bocker.

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.

Spökspår
i Björklunds hage
I detta pandemins år var det
inte läge för barnen i att knacka
dörr under Halloween-kvällen.
Då arrangerade istället 4H i
Björklunds hage ett smittsäkert
spökspår för barn som vågade
gå runt i mörkret bland monster
och spöken.
– Så himla läskigt!!!!, tyckte
en av de föräldrar som gick runt
med sina barn.
I mörkret hördes många
barns skräckslaget förtjusta tjut.
NR 4 DECEMBER 2020

4H sände också spökvandringen digitalt över nätet .

Mikael Flobecker

Christina Sylvan

Kristina Mattsson

Fastighetsmäklare
0708-60 21 91

Fastighetsmäklare
0708-60 22 16

Fastighetsmäklare
0704-33 43 30

Ängby Torg 6 & Alviksvägen 103, Bromma
info@fjelkners.se

08-26 86 00
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Brommadräkten föddes
runt en fika på en segelbåt
En varm och solig sommardag 1981 sitter
tre tjejer i en segelbåt ute i Stockholms
skärgård och dricker kaffe. På bordet bredvid kaffekopparna ligger även några tändsticksaskar med motiv på hembygds-/folkdräkter. Det är där och då idén om att göra
en Ängbydräkt föds.
Det är Inga Hugemark som berättar det. Hon och
hennes man Bo har sedan 1968 varit bosatta i Norra
Ängby. Efter seglatsen börjar planerna på en hembygdsdräkt att ta form. Men det tar tid, lång tid,
enormt mycket arbete och långa diskussioner med olika åsikter. Till gruppen ansluter sig fler kvinnor som
är lika intresserade av att förverkliga en dräkt. Till
slut består gruppen av 13 kvinnor varav 12 är bosatta
just i Norra Ängby. Varför det blev så pass många beror till stor del på att fyra i gruppen har vävstol. Det
blir och är betydelsefullt i det fortsatta arbetet med
att ta fram dräkten. Hur ska den se ut, vilka färger ska
ingå, hur ska mönstret se ut t ex.
Gruppen träffas varannan vecka i flera år, alltid
hemma hos någon med vävstol för att diskutera och
prova nya idéer med färger och mönster. Under arbetets gång beslutade också gruppen att kalla dräkten
för Brommadräkten. Området Ängby var och kändes
kanske lite snävt för en egen hembygdsdräkt.
Luktviolens färger

Själva idén till dräktens färger och temat och ledmotivet i kompositionen kommer från en dagsvers om
luktviolen i DN, skriven av Alf Henrikson (19051995). Han var då bosatt i Södra Ängby. Alf Henrikson var författare, poet, översättare och tidningsman
och medverkade därför då och då i DN. Det var
violens färger, kronbladens blå och violetta, pistillens
gula och bladens gröna som kom att bli färgerna och
går igen i olika delar av dräkten.
Så sant, violen hittar man idag vilt växande i gräsmattor och häckar i trädgårdar både i Norra och
Södra Ängby. Inga och Bo åkte hem till Alf Henrikson och försäkrade sig om att få använda dikten i
marknadsföringen av dräkten. Att få träffa den blide
Alf var en upplevelse berättar Inga.
Allt tyg (utom skjortan) är handvävt, dvs väst,
kjol, förkläde och huvudduk. Till dräkten hör också
14

En hembygdsdräkt passar alltid, tycker artikelförfattaren Britt Ullestad som tog fram
Brommadräkten till sin högtidsdag i somras.
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en fläta tillverkad av lin med ett vävt band samt en
väska. Vita strumpor och svarta skor bär man också
till dräkten. Västen i lin och ull är blå och fodras
med bomullstyg. Kjolen är blåmelerad i ullgarn och
sydd med lagda veck. Förklädet i bomull och randat
i luktviolens färger. Huvudduken i bomull med svag
rutning i två av dräktens kulörta färger. Väskan är
ljusgrå nappa med applikationer av specialfärgat ylletyg och med motiv av stiliserad luktviol. Smyckena
och spännena på bilderna finns inte längre idag, dom
tillverkades för längesedan. Här går idag att välja själv,
kanske har man ärvt eller fått en vacker brosch att ha
i skjortkragen.
Broderierna på skjortan är sydda med efterstygn,
kedjesöm, stjälksöm, langett och kråkspark. De fyra
knapparna till manschetterna är också handsydda.
Elvaårig prinsessa fick Brommadräkt

I november 1988 tillskrev Inga Hugemark och Cecilia
Elmestål hovet om man skulle kunna få förära kronprinsessan Victoria (då elva år) en dräkt. Drottning
Silvia tackade ja och Inga och Cecilia fick komma
till Drottningholms Slott för att prova ut dräkten på
kronprinsessan. Hon gick då i Smedslättens skola.
Den dräkten bars senare även av prinsessan Madeleine och finns idag på Drottningholm. Även Drottning
Silvia har en Brommadräkt.
Inga Hugemark har en fantastisk dokumentation
om hur dräkten kom till och växte fram, om material, mönster, färger, garner och tillbehör. Det var
inte alltid helt lätt att komma överens, det var många
viljor och det behövdes stötas och blötas en tid innan
beslut. Det tog ca 4-5 år att förverkliga dräkten. 1986
presenterades den färdiga dräkten och Inga skrev
om den i Bromma Hembygdsförenings årsbok det
året. Det finns idag ett par hundra dräkter ute, en del
utomlands t ex i USA och Paris (som Inga känner
till). Även en manlig dräkt finns framtagen men bara
några få har den. Det är framför allt de som dansar
folkdans som varit intresserade. Vill man se dräkten
så gör ett besök på Ängby Slott, 1 tr trappa upp står en
provdocka.
En hembygdsdräkt passar alltid!

När ska man då bära en hembygdsdräkt? Det är det
som är så fantastiskt. Den passar alltid! Varför inte
julafton, midsommarafton eller Valborg. Dina egna
eller andras födelsedagar, bröllop, dop. Och skulle

Här är dikten som inspirerade
till Brommadräktens färger
Luktminnet
Kompositören Lars-Erik Larsson
i mellankrigstidens år

kom med luktvioler från Åkarp i Skåne
till Ängby i Stockholmstrakten.

De förvildades hastigt och spred sig enormt,
och i doften och blomsterprakten
svävar Lars-Erik Larssons musik
mellan villorna varje vår.

Omvänt händer det då och då
när om vintern vi hör hans fioler,
hans horn och oboer på grammofon,
att då börjar det dofta violer.

Dagsvers i DN av Alf Henrikson

man någon gång bli bjuden på frack- eller smokingmiddag så är man alltid rätt klädd med en hembygdsdräkt.
En egen dräkt?

Visst blir du som läsare sugen att skaffa en egen dräkt?
Det finns helt färdiga material till hela dräkten som
du själv syr, eller låter någon annan sy upp åt dig. Eller
varför inte gå ihop några stycken och sy den tillsammans. Inga Hugemark har allt material som behövs
och hon kan också svara på frågor och bistå med tips,
råd och hjälp. Ring henne på 070 262 69 21.
Text: Britt Ullestad
Foto: Åsa Thornberg
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Tove vet vad som planterades
i våra trädgårdar för 90 år sedan
Trädgårdsmästare Tove Overödder har
bott i Norra Ängby sedan 2003. Hon är
speciellt intresserad av trädgårdar från
1930 och 1940-talet och gjorde sitt examensarbete om de ursprungliga trädgårdarna i Norra Ängby.

– Jag ville veta mer om vilka växter man
valde och varför. Och vad som finns kvar i
trädgårdarna sedan den tiden
Tove arbetar som trädgårdsmästare med
inriktning beskärning och rådgivning.
Vad kom du fram till i examensarbetet?
– Trädgårdarnas utformning och växtval
var till viss del reglerat. Staden tillhandahöll ett antal valbara standardritningar.
Där framgick också möjliga växtval. Enligt de flesta standardritningarna skulle
det planteras tre äppelträd i varje trädgård
och vi ser fortfarande spår av dessa.
Inköp gjordes gemensamt för att hålla
priserna låga.
Stadens trädgårdskonsulent Ivar Wing
var tongivande på den tiden och ritade
standardritningarna. Han utbildade
personer i trädgårdsskötsel, som i sin tur

utbildade boende i Norra Ängby via Trädgårdsstadsföreningen.
– Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
bildades samtidigt, år 1931. Det är intressant att läsa om föreningens uppgifter på
den tiden.
• Utbildning för att ge trädgårdsodlarna
kunskap om trädgårdsskötsel
• Utmärkelser, genom att anordna tävlingar
• Tillrättavisningar om man inte följde
planen för området
• En årlig besprutning av äppelträden. Något som upphörde på 50-talet.

vad som finns kvar av dessa i trädgårdarna
idag.
– Särskilt intressant är det med äppelträden, eftersom det finns en stor del
äppelträd kvar som troligen är planterade
på 30-talet och som fortfarande ger stora
skördar!
– Det är också kul att så många nya
husägare är intresserade av vad de ursprungliga trädgårdarna i Norra Ängby
innehöll och gärna vill använda detta för
att utforma sin trädgård idag, som exempelvis kalkstenen som verkligen fått ett
lyft den senaste tiden.

Du gjorde en enkät på sociala medier,
vilket gensvar fick du?
– Mer än 100 trädgårdsägare svarade
på enkäten och det är en bra geografisk
spridning i området. Jag har kompletterat
materialet med personliga besök i ca 20
trädgårdar.

Dina slutsatser
– Det finns mycket kvar att utforska när
det gäller de ursprungliga trädgårdarna i
Norra Ängby. Det kommer jag fortsätta
med, särskilt spännande är äppelträden,
något jag kommer att titta närmare på
framöver. Om jag har tid framöver vore
det kul att göra en inventering av alla äppelträd vi har i vårt fina område.

Vad fick du fram i dina intervjuer ?
– Jag tycker att jag fått fram vilka olika
sorters träd och buskar och perenner som
fanns i de ursprungliga trädgårdarna. Och

Text och foto: Elisabet Engdahl Linder

Staden tillhandahöll ett antal valbara
standardritningar för trädgårdarna.
Enligt de flesta ritningarna skulle det
planteras tre äppelträd i varje trädgård.

Tove svarar
på dina frågor
om trädgården
Med början i nästa nummer kommer trädgårdsmästare Tove Overödder att svara på
trädgårdsfrågor i tidningens trädgårdsspalt
som startar i nästa nummer.
Alla medlemmar i Trädgårdsstadsföreningen kan skicka sina frågor till:
tove.overodder@gmail.com
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Två nyttiga
timmar med
goda råd om
trädgården
Väldigt tacksamma över att det kraftiga
regnet äntligen hade upphört samlades
15 glada Ängbybor lördagen den 26 september i en trägård i Norra Ängby för att
fylla på trägårdskunskaperna.

Det blev två nyttiga timmar. Trädgårdsstadsföreningen hade bjudit in Eva Rönnblom, trädgårdsjournalist, illustratör och
författare av trädgårdsböcker för att ge
tips och goda råd om allt från beskärning, delning av perenner, anläggning
av våtbädd och vad man ska tänka på vid
nyplantering med mera.
En del lugnade besked gavs, som att
lökar brukar hitta sin väg upp oavsett om
dom ligger med ändan upp eller ner.
En trevlig fika med hembakat samt lotteri med fina priser hanns också med.

En trevlig fika med hembakat samt lotteri med eftertraktade priser hanns också med.

Alla deltagare gick hem med nya kunskaper och ett nytt tillskott till trädgården.
Till och med solen glimtade fram och

gjorde det till en riktigt trevlig eftermiddag.
Text: Emelie Fredell
Foto: Elisabet Engdahl Linder

Några läsarminnen av skyddsrummet vid Runstensplan
I förra numret frågade vi om det fanns läsare i vårt område som hade egna minen
och kunde berätta mer om skyddsrummet under Runstensplan.

Lars Brynielsson hörde av sig och berättade om Åke Blomqvist och Barbro
Dannefalk som båda minns jordhögen
mitt på planen som antagligen var en av

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.

nedgångarna till skyddsrummet och som
barnen använde som skid- och kälkbacke.
Staket skulle hindra barnen

Lars återger också vad Birgitta RismarkJohansson skriver:
”När jag fått mina första (ärvda) skidor
var jag där och åkte. Det var väl antagligen
lagom lutning på den backen. Dessvärre
hade någon glädjedödare satt upp ett staket, gissningsvis för att förhindra skidåkning eller för att se till att barnen inte åkte
kana där, troligen ett effektivt hinder för
jag lyckades bryta av min ena stav.
Jag minns att kullen planades ut efter
kriget och att man hade en häst till hjälp
i arbetet. Hur planteringen såg ut innan
skyddsrummet kom till undandrar sig
mitt bedömande – jag var inte med på
den tiden”, konstaterar Birgitta RismarkJohansson.

GRUNDISOLERINGAR PÅLNINGSARBETEN

GT GRUNDTEKNIK I SAMARBETE MED SVENHEIMS ENTREPRENAD
Packstensgränd 5 Vällingby Ring 87 33 87/0705 - 87 33 87 TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR
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Marion Strandberg visade Trädgårdsstadsföreningens medlemmar hur man med rätt beskärning får en fin fruktträdgård under många år.

90 procent beskär sina fruktträd fel
Den 20 september samlades 20 Norra
Ängbybor i familjen Berghem/Johansons
trädgård på Beckombergavägen. Marion
Strandberg och hennes man Gunnar från
företaget Sköna Trädgård skulle lära oss
hur man beskär fruktträd.

roende på i vilket skick trädet är. Det tar
tre år för ett träd med rätt beskärning att
stressa ned. Med en korrekt underhållsbeskärning minskar mängden ungskott
avsevärt.
Viktigt med bra verktyg

Marion började med att säga att 90 procent av alla äppelträd i Norra Ängby inte
är rätt beskurna. De beskärs alldeles för
hårt vilket stressar träden och som svarar
med en ymnig tillväxt av ungskott (vattenskott).
Gå varsamt fram

Istället bör man gå varsamt fram och ta
bort sjuka och skadade grenar och de som
korsar varandra eller växer för tätt. Om
man behöver ta bort större grenar är tumregeln att maximalt ta bort en gren med
diametern fem cm för att trädet ska hinna
med att läka såret. Då kan man inte heller
beskära mycket mer på det övriga trädet
för att inte trädet ska stressas. Om man
har fått ett äppelträd med många ungskott
ska man inte gå in och beskära samtliga
ungskott utan man bör bara beskära en
tredjedel av skotten eller ännu mindre beNR 4 DECEMBER 2020

Marion visade också vilka verktyg man
kan använda för beskärning. Stångsaxar,
sågar och sekatörer. Det är viktigt med en
bra sekatör med ett starkt stål som man
kan plocka isär och slipa. Också viktigt att
rengöra verktygen med T-sprit mellan varje träd för att inte sprida sjukdomar mellan träden, främst fruktträdskräfta. Om
man tar bort gräset runt varje träd och

NORRA ÄNGBY TIDNING

vattnar regelbundet under säsongen med
en rotvattnare så får man rikligare skörd.
Dessutom bör man gödsla trädet med t.ex.
kogödsel. Rätt tid att beskära äldre äppelträd är under juli till oktober
Marion är en riktig trädälskare. Hon
visade hur man med rätt beskärning får en
fin fruktträdgård under många år. Vi lärde
oss mycket om att beskära äppelträd men
det är inte lätt att göra rätt!
Ett stort tack till Trädgårdsstadsföreningen som ordnade denna utmärkta kurs
och bjöd på kaffe med hembakta äppelkakor!
Text: Björn & Elisabeth Brickstad
foto: Elisabet Engdahl Linder

NORRA ÄNGBY
BYGG AB
Patrik Holmström • 0739-44 88 19 • norraangbybygg@outlook.com
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Vi föräldrar behövs där ute!
Syftet med kvällsvandringarna är att föräldrar ska finnas ute under fredags- och
lördagskvällar för att skapa trygghet för
områdets alla ungdomar.

Kvällsvandringarna utgår från Ängby
Torg kl 20:45 och under kvällen går man
runt i Norra Ängby, Bromma Kyrka och
Beckomberga. Ängbybadet har under
sommaren och hösten varit en samlingsplats för många ungdomar från Västerort
men även från innerstan så där har våra
besök varit viktiga.
Föräldranärvaron uppskattas

Föräldravandrarna har en nära kontakt
med fältassistenterna som är ute på fredagskvällar, de är dock endast ett fåtal
och har ett stort upptagningsområde så de
uppskattar all hjälp de kan få. Även polisen i Västerort uppskattar vår närvaro.
De flesta ungdomar tycker att det
känns väldigt tryggt att veta att det finns
föräldravandrare ute och stannar gärna
till och pratar en stund. Vissa kvällar är
väldigt lugna och ibland händer det desto
mer och då är det extra viktigt att finnas
på plats med en hjälpande hand. Varje
kväll man går får man nya insikter om vad
som händer i vårt område och kring våra
ungdomar.
Behövs fler

Många är engagerade i vandringarna men
det behövs betydligt fler. Både Norra
Ängby skola samt Nya Elementars föräldraföreningar har gjort scheman vilka
årskurser som är ansvariga för respektive
helg men självklart kan man gå när det

Varje kväll man föräldrarvandrar får man nya insikter om vad som händer i vårt område och kring
våra ungdomar.

passar. Bidrar alla föräldrar med en kvällspromenad på hösten och våren så skulle
det räcka långt.
Nya Elementars föräldraförening har
under 2020 fortsatt sina ansträngningar
att få ut fler föräldrar på kvällsvandringar
i området. Föreningen bjuder också på föreläsningar; de senaste åren har exempelvis
Maria Dufva föreläst om barns och ungas
liv på internet, Maria Ahlin om nätporr
samt fältisarna om droger. Allt med syfte
att skapa mer kunskap bland oss föräldrar

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

Ängby Glasmästeri
& Ramaffär AB
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om verkligheten våra barn möter idag. Vi
tror att detta i förlängningen bidrar till ett
tryggare samhälle.
Vill du kvällsvandra?

Du hämtar mer information i Facebookgruppen ”Kvällsvandringar i Norra Ängby
med omnejd” där hittar du schema samt
anmälningslänk.
Anna Ireby och Amelie Hedbäck
föräldravandarare från Nya Elementar

Patrik
Dahlkvist
Bygg AB
Hågavägen 9 168 54 Bromma
Mobil 073-986 22 68
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Vårens planerade aktiviteter
för medlemmar i Trädgårdsstadsföreningen
Redan nu vill vi berätta om det som ligger
närmast i tid så att alla kan planera. Vi
ser vi fram emot både gökotta och fågelskådning för barn under senare delen av
våren men vi berättar mer om det i nästa
nummer av Norra Ängby Tidning.

För perioden mars-april planerar vi tre
olika utomhusaktiviteter
1. Föryngring av häckar och buskar. Vi
har bett Marion Strandberg från Sköna
Trädgård att upprepa kursen i häckföryngring som vi genomförde i mars i år.
Kursen lockade många intresserade som
hade många frågor av olika slag, så nu när
vi upprepar så omfattar kursen också föryngring av buskar.
2. Kulturvandringen "Öst-till-väst" i
Norra Ängby. Den här vandringen är skapad 2018 av Birgit Karlsson i Kulturmiljögruppen. I september 2018 bjöds föreningens medlemmar att delta. Vandringen
startar vid Nya Elementar, vi vandrar runt
i västlig riktning och berättar om platser
vi passerar och som har en intressant historia. Fikapaus ingår.
3. En arkeologisk vandring i området
Franklandsvägen-Svoldervägen med Nils
Ringstedt. Där finns stensättningar från
bronsåldern som är spännande att visa.
Exakta datum för dessa tre evenemang är
ännu inte klara, men så så snart vi vet så
publiceras de på vår hemsida, på Facebook
och på föreningens anslagstavla på Hem-

Birgit Karlson ledde kulturvandringen ”Öst-till-väst i Norra Ängby” för två år sedan. Kanske kan vi
ha en liknande och smittsäker vandring i vår.

köp. Det går också jättebra att maila till
oss och fråga så kan vi svara individuellt
när datum är klara (info@norra-angby.se)
Allt detta kommer ju att genomföras utomhus vilket vi tror är möjligt även om

Nytt, verkstad, tillbehör.
Även barnvagnar. En del motor
Webbshop: www.nordssportmotor.se

pandemin ännu inte släppt sitt grepp. Viktigt är att vi ändå inte ska vara för många
deltagare så det kommer att sättas ett tak
för antalet.
Se även kalendariet på sista sidan.

OMSORGSFULLT UTVALD INREDNING OCH
ACCESSOARER TILL HEMMET FÖR STORA & SMÅ
Personligt online för stämningsfulla hem

En liten webbutik med bas i Norra Ängby – lokalt fast online
Runstensplan Tel 08-37 62 00
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”Vi undrar om flera vid Bergslagsvägen
har drabbats av liknande problem?”
V
i heter Anders och Kerstin Adestedt
och bor längs med Bergslagsvägen,
i anslutning till Ängbylunden mellan
Islandstorget och Ängbyplan. Vi har
under sommaren, i samband med arbetet
som pågår på Bergslagsvägen och i Ängbylunden, drabbats av en sättningsskada.
En del av husgrundens bottenplatta har
spruckit och sjunkit något. Den faller då
av och drar med sig delar av väggarna. Det
har förutom sättningen även inneburit
genomgående sprickor i grundmurens
väggar som gör att vi kan se ut, rakt igenom dessa. Vi har dessutom sannolikt en
sättningsskada på murstocken som uppkommit efter sommaren.

starta en juridisk process. Vi undrar nu
om fler boende längs med Bergslagsvägen
har drabbats av liknande problem. Ni får
gärna kontakta oss avseende detta.
En stark rekommendation och uppmaning är att fotodokumentera husgrund
och väggar både invändigt och utvändigt,
även nu hela och opåverkade områden då
detta senare kan användas som bevis på att
skador ej funnits tidigare. Det protokoll
som utfärdats efter syneförättning och i
vårt fall ter sig mycket bristfälligt, används
nu i efterhand snarare som ett redskap för
att visa att skador på huset ej orsakats genom grävnings och pålningsarbete.

Har ni också drabbats?

Detta meddelande lämnar vi till alla hushåll längs med Bergslagsvägen som kan
tänkas påverkats av arbetet. Ni når oss på
telefonnummer 070 274 83 44.

Vi har påbörjat en process med kommunen och Ellevio men vi har svårt att
få svar på frågor och når inte alltid fram
med information. Vi står nu i begrepp att

Till hushåll efter Bergslagsvägen

Anders och Kerstin Adestedt

– En del av husgrundens bottenplatta har
spruckit och sjunker något. Den faller då av och
drar med sig delar av väggarna. Vi kan se ut
rakt igenom sprickor i grundmuren.

Kontrollera och dokumentera din husgrund, innan markarbeten påbörjas !
Det pågår olika typer av markarbeten
och tung trafik i Norra Ängby, något
som kan orsaka sättningar och skador
på hus. Anders och Kerstins tråkiga
erfarenheter, med en husgrund som
skadades, visar att det finns anledning
för fler Ängbybor att ha lite mer koll på
läget.

Skador på ditt hus som orsakats av
markarbeten täcks inte av din hemförsäkring. Däremot har du ett rättsskydd
som ingår i hemförsäkringen och det är
gentemot entreprenören, det vill säga
byggherren eller den som har huvudansvaret för markarbetet, som du får rikta
dina ersättningsanspråk.
Entreprenören gör riskanalyser

I bästa fall fungerar det så här: Entreprenören som ska utföra ett markarbete,
gör ofta en riskanalys. Finns det risk
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att byggnader kan skadas, gör man en
förbesiktning av de husen, innan arbetet
påbörjas. I vissa fall sätter man upp vibrationsmätare i husen. Det är nämligen
viktigt för entreprenören att hålla sig
inom de riktvärden för vibrationer som
Svensk Standard SS025211 anger.
När arbetet är avslutat görs en ny
besiktning. Har det uppkommit skador,
som tydligt orsakats av markarbetet,
är det entreprenören som ska ersätta
skadorna. Enskildas rätt till skadestånd
regleras i Miljöbalken kapitel 32 och 33.
Gör egen förbesiktning!

Lagstiftningens krav gör att många
entreprenörer gör riskanalyser för markarbetet för att undvika framtida skadestånd. I Norra Ängby står många hus på
lermark. En del hus har redan sprickor
som kan förvärras av markarbeten. Det
kan i efterhand vara svårt att bevisa att

det är markarbetet som orsakat skadorna. Underlaget som ska styrka skadan är
dessutom entreprenörens förbesiktning.
För att säkra upp dig själv som husägare
inför markarbeten, gör en egen datummärkt besiktning av grunden och huset.
Filma, fotografera och dokumentera,
hur huset ser ut innan arbetet påbörjas
och efter att arbetet slutförts. Finns det
sprickor, mät deras storlek i mm. Fotografera badrum. Ett kaklat badrum är
ofta det som först reagerar på sättningar
i marken. Man kan också ta in en konsult som gör dokumentation.
Vid en eventuell tvist med entreprenören är det husägaren, som ska visa
att det finns ett samband mellan husets
skador och de markarbeten som utförts.
Då är det bra att ha egna dokument som
styrker detta.

NORRA ÄNGBY TIDNING

Elisabet Engdahl Linder
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Alla desssa
byggvaruhus ...
Ekesiöö har försvunnit men finns kvar – på julafton
När jag växte upp på 60- och 70-talen
fanns en Järn & Färgaffär där pizzerian
vid Ängby Torg nu ligger. Färgen fanns i
källaren och Järnet i gatuplanet. Behövde
man brädor fick man åka till Ekesiöö som
då var en renodlad brädgård.

När jag tog över mitt hus hade Ängby Järn
och Färg försvunnit och Ekesiöö utvecklats till Byggmarknad. De var minsann
inte ensamma. Runt 1990 fanns det minst
sju inom rimligt avstånd. Tre i Ulvsunda:
Obs! Bygg i en av hangarerna, K-Rauta
och Ekesiöö. Dessutom fanns det en i
Lunda, en i Hässelby och två i Vinsta Industriområde. Den ena hette Faringe Såg,
vill jag minnas. Nu är de flesta av dessa
borta och istället domineras västerortsmarknaden av Bauhaus, Byggmax och
Hornbach.
Jag har ett minne från Ekesiöö från
ungefär 1990. Jag hade jobbat på IDO
med att bland annat köpa och sälja säkerhetsventiler till varmvattenberedare. Du

kanske har en sådan i din källare? Vi köpte
dem för ca tio kronor. När jag såg att
samma ventil kostade mer än hundra kronor på Ekesiöö fick jag en tankeställare.
Mellan oss och Ekesiöö var det bara ett eller två handelsled och ändå blev det så stor
höjning. Då förstod jag hur mycket pengar
grossister och detaljister i den oligopolstyrda byggmaterialmarknaden tjänar.
Karl-Bertil Jonsson

Ekesiöö har nyligen blivit Beijer men likt
fågel Fenix återkommer Ekesiöö till oss
på Julafton. Åtminstone om man tittar på
Karl-Bertil Jonsson på TV. När den unge
hjälten bläddrar i pappa Tykos taxeringskalender kan den uppmärksamme tittaren
se en annons för Ekesiöö flimra förbi. Det
är inte många filmrutor men för mig har
den annonsen alltid betytt mer än de övriga på taxeringskalenderns omslag.
God Jul!
Text: Pelle Sahl
Foto: Nils Åzelius

Den här glada figuren fanns med i en av Ekesiöös
annonser i Norra Ängby Tidning

I många år annonserade Ekesiöö i varje nummer av vår tidning. Annonseringen upphörde
förra året och nu finns inte Ekesiöö. Beijer tagit
över Ekesiöös nya byggvaruhus vid Bällstavägen, snett emot Bromma flygplats.

Ekesiöös annons om färger i alla färger var
införd i vår svartvita tidning 1992.

Ängby Järn och Färg vid torget upphörde 1985 och Ängbybor som målade och renoverade fick ta bilen till ett av de många byggvaruhusen.
NR 4 DECEMBER 2020
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Wille Rising på Snorrevägen
genomförde en asbestsanering, en uppgift som krävde
säker hantering av saneringsfirman. Wille delar här med sig
några bilder från arbetet.

Bilder från en asbestsanering

Saneringsfirman plastade in hela huset och tejpade igen fönster, ventil och skorsten. Sen tog man ner platta för platta, hela i den
mån det gick. Efteråt dammsögs fasaden och slutligen tvättades ställning, plast och fasaden med vatten.

Saneringsarbetet pågick i fem dagar. Under tiden bodde vi inte i huset, berättar Wille Rising på Snorrevägen.
24
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Nästa år fyller Norra Ängby 90 år
– hur tycker du att vi ska fira?
Vi i Trädgårdsstadsföreningens styrelse
hoppas att många Ängbybor vill vara
med och fira att Norra Ängby fyller 90 år
2021. Vi är förstås medvetna om att det
inte går att ha fest så länge pandemin är
kvar, men vi vill försöka planera och förbereda, så att vi är redo när Tegnell blåser
faran över. Det går ju lika bra att fira 2022
som 2021 och när det väl blir av kommer
det att vara väldigt efterlängtat.

Jag minns 70-årsfirandet 2001, då det en
augustilördag var många olika tävlingar
och uppträdanden från morgon till kväll
för stora och små. Dagen avslutades med
ett stort kalas i Karsviks Hage. Det var
jättekul men den här gången vill vi sprida
ut firandet på många dagar under jubileumsåret.
Dina ideer?

Om du har en idé är du väldigt välkommen att höra av dig. Det behöver inte vara
ett kalas. Det kan vara att ordna skridskouthyrning på Kyrksjön en februaridag,
en lördag med musik på Ängby Slott eller
en serie föredrag om vad-som-helst. Låt
idéerna flyga fritt. Tänk inte på vad det
kostar. Du har idéerna – vi har pengarna!
Vi har redan en kort lista på några olika

90
1931-2021

mer även nästa år att innehålla en hel del
artiklar om Norra Ängbys historia och
Ängbykalendern som delas ut till alla
medlemmar har fokuserat på motsatsen
till vår historia, på våra framtidshopp
barnen.
Ett rejält kalas?

saker som vi hoppas kunna ordna, men
det finns plats för fler lekar, tävlingar och
spektakel.
Nya konstverk?

Vi vill bekosta ett eller flera konstverk,
kanske i form av ett Äpple, och se till att
de placeras på lämpliga platser. Vi har
kontakt med en konstnär, men vi är förstås öppna för fler förslag. Det kanske kan
bli en omröstning?
Vi vill utveckla Äppelsöndagen till ett
större evenemang med flera olika delar. Vi
när också en tanke att lansera Norra Ängby som Äppelstaden. Vi är Stockholms
största sammanhängande villaområde
och eftersom man på trettiotalet mer eller
mindre beordrades att plantera tre äppelträd på varje tomt är vi sannolikt Stockholms äppelträdstätaste stadsdel.
Vår tidning, som du läser just nu, kom-

Och så vill vi förstås arrangera ett rejält
kalas för alla ängbybor en ljummen sommarkväll.
Skriv eller ring till mig (se adresser
nedan) och berätta om dina tankar och
ideer inför jubileumsåret.
Jag är styrelsens projektledare för Norra
Ängby 90 år. Det innebär inte att jag ska
göra allting. Nej, snarare tvärtom, men jag
ska försöka hålla reda på vem som gör vad
och att någon gör det som behöver göras.
För att vi ska kunna göra något ordentligt av det här behöver vi några idésprutor
och många hjälpande händer. Hör av dig
till mig om du vill vara
med och se till att det
blir ett ordentligt firande av Norra Ängby
90 år!
Pelle Sahl
070-694 81 18
pellesahl@gmail.com

Akutjouren läggs ner
Brommaplans akutjour läggs ner. Region
Stockholm sparar 80 miljoner på att lägga
ner lokal akutverksamhet. Brommabor hänvisas nu på kvällar och helger till någon av
de tio närakuter som finns i länet; Järva, Haga, Danderyd, Rosenlund, Löwenströmska,
Hötorget, Nacka, Huddinge, Handen och
Södertälje.

Den personliga matbutiken

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

Märklig grav 30 meter över havet
Kring gatorna i nordvästra Norra Ängby
finns kvarter med intressanta namn på
vikingatida fornminnen och företeelser.
Längst i nordväst finns dessutom en
ensam, märklig grav som ligger cirka 30
meter över havet.

Graven ligger på en sydvästsluttning av en
bergrygg strax öster om bensinstationen
Tanken och rondellen vid Bergslagsvägen/Björnsonsgatan/Råckstavägen.
Det är en rund stensättning cirka sju
meter i diameter. Gissningsvis är den med
tanke på höjden över havet från yngre
bronsålder (1100-500 f.Kr.) eller förromersk järnålder (500 f.Kr-år 0). Jag anser
det märkligt att det är en enda grav. Kan
det finnas dolda i närheten? Vid vandring
i området har jag inte funnit några spår.
Växtlighet kan naturligtvis ha täckt över
eventuella ytterligare gravar. Sannolikt låg
graven under yngre bronsålder (om den
döde begravdes under den tiden) på en ö i
ett skärgårdslandskap.

Ett drygt tjugotal meter åt söder finns
en samling stenar som sträcker sig från
väster till öster kanske 20-25 meter. Strax
intill byggs de beslutade modulhusen. Är
stensamlingen naturlig eller har den lagts
ovan forntida vatten som ett slags avgränsning? Inne i skogen mot norr påträf-

fade jag en samling stenar som ser lagda ut
i form av en hägnad. Är den naturlig eller
gjord av människor?
Närmast skogspartiet där graven ligger finns Skeppslagsvägen. Ett skeppslag
var en militär och juridisk enhet under
vikingatiden. Skeppslagets uppgift var att
rusta ledungsskepp (till begreppet ledung
återkommer jag). I Roslagen fanns 6
skeppslag.
Bildstenen och Domarringen

Stensamling som ser ut som en hägnad.

Kvarteren Bildstenen och Domarringen
ligger väster om Skeppslagsvägen. Bildstenar har påträffats på Gotland. På dessa
stenskivor har bilder huggits eller ristats.
Ungefär cirka 500 bildstenar är hittills
kända. Något mindre än hälften dateras
till vendeltid-vikingatid (ca 550-1050
e.Kr.). Man kan undra varför de flesta har
en svampliknande kontur på den övre delen av stenen! Stenarna kan ofta vara mer
än manshöga. Endast ena sidan är i regel
ornerad med bild. De kan ha varit målade.

Graven ligger nära de snabba husen vid Bergslagsvägen, strax öster om bensinstationen vid Råckstarondellen.
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Skeppslagsvägen.

Danavägen.

Bilderna kan ha geometriska motiv eller
föreställa scener ur forntida gudasagor.
Domarring är namnet på ett fornminne
som består av en ring av större, glest ställda
stenar. Arkeologiska undersökningar har
visat att en domarring kan vara en grav.
Datering av en domarring är oviss. Enligt
traditionen sägs ett sådant fornminne ha
använts för domare vid rättsliga förhandlingar.

Norra Ängby finns en gata uppkallad efter
Jordanes). Danavägen har på sin västra
sida Betslet, Örtugen och Domarringen.
På den östra finns kvarteren Högsätet och
Hirden och i sydväst kvarteren Ringbrynjan, Pilkorset och Ledungen.
Högsätet

På östra sidan av vägen ligger kvarteren
Betslet och Örtugen. Det finns vackra
välbevarade betsel från svensk forntid. De
kan ha rikt utsirade beslag. Ett betsel består av munbett, huvudlag och tyglar. Från
Broa i Halla på Gotland finns praktfulla
betsel från 800-talet med gripdjur i ornamentiken.

Högsätet var den förnämsta sittplatsen.
Den fanns mitt på långväggen i det vikingatida huset. Högsätet var hedersplatsen för husfadern under vikingatiden. Ett
högsäte spelade en viktig kultisk och religiös roll. Det berättas att emigranter från
Norge kastade högsätesstolpar som tagits
med från hemlandet i havet i samband
med landstigning på Island. Dessa landnamsmän bosatte sig sedan där stolparna
drev i land. Högsätesstolpar kunde vara
rikt utsirade.

Örtugen

Hirden

Örtugen var ett präglat mynt från cirka
1370. Det var 1/3 av ett öre eller 1/24 av en
mark. Efter 1523 motsvarade örtugen ½ öre
efter det att örets finvikt sänkts. Före 1478
hade örtugar högre silverinnehåll. Mynt
med högre silverhalt slogs sista gången
1589-1591.
Låt oss fortsätta till Danavägen öster
om Skeppslagsvägen. Vägen är uppkallad
efter folkslaget daner. Det ingår i namnet
Danmark och ligger till grund för adjektivet dansk.
Danerna var en germansk stam. Den
omtalades redan på 500-talet av Jordanes
som var en östgotisk historieskrivare. (I

Kvarteret Hirden är uppkallat efter beteckningen hird. (En gata i Norra Ängby
har namnet Hirdvägen). En hird var den
personliga skyddstrupp som kungar och
stormän omgav sig med – med andra ord
kungens livvakt. Hirden var kärntruppen
i kungens här. I äldre tider kallades hirden
för kungens huskarlar. En hirdman måste
svära kungen trohetsed. Det var förenat
med stor skam att bryta sin hirded.
En hird kallades även för kungens
svärdtagare. Namnet hird förekommer i
många diktverk från den nordiska forntiden. Hirdens angelägenheter avgjordes
på hirdstämmor. Härskaren förutsattes

Betslet
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vara mycket generös – ja slösaktig – när
det gällde att dela ut krigsbyten till sina
hirdmän. Vidare skulle de bjudas på stora
fester.
Ringbrynjan och Pilkorset

Ringbrynja är en rustning avsedd att
skydda kroppen vid strid. Brynjan var ett
slags ringpansar som konstruerades av
tusentals nitade och smidda järnringar.
Dessa brynjor bars som pansarskjortor.
De täckte under 1000-1100-talet bål, lår
och överarm. Under denna tid gjordes
ringpansaret heltäckande för att skydda
mot förbättrade vapen och ny taktik. Ett
pilkors är en uråldrig symbol som den
fascistiska Pilkorsorden i Ungern använde
under andra världskriget.
Ledungen

Slutligen några ord om Ledungen.Så kal�lades den tidigmedeltida sjökrigsorganisationen. Det var bönderna som hade skyldighet att bemanna och utrusta flottan. I
de medeltida landskapslagarna finns regler
om Ledungen. Dess ålder är hög. Ledungen hörde samman med organisationen av
sveastaten under folkvandringstid (400550 e.Kr.) och vendeltid (550-750/800
e.Kr.). Ännu under kung Magnus Eriksson på 1300-talet kallades krigsledung ut!
Text och foto: Nils Ringstedt

Litteratur
Ringstedt, N., 2018. Norra Ängbys gatunamn,
en färd genom Nordisk historia. Bromma
Hembygdsförenings skrift nr 7. Stockholm.
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Nu kan man se Linta gravfält och by
Text och foto: Nils Ringstedt
Till höger om vägen till återvinningsstationen i Linta ligger ett
stort skogsparti. Mellan detta och den gamla kvarnen som nu
restaureras finns en äng som sluttar ned mot Kvarnbacksvägen.
På den skogiga höjden ligger Brommas största gravfält.

Vad gäller Linta gård och senare by har den haft kontinuitet i
cirka 1100 år, alltså mellan 500-talet och slutet av 1600-talet. Från
1361 låg byn Linta under kyrkliga institutioner i Stockholm. Byn
var hospitalsgods år 1549.

Ett hundratal gravar har räknats även om betydligt färre är
synliga idag. I slutet av oktober 2020 har Stockholms stad och
Bromma parkförvaltning vårdat detta intressanta gravfält så både
stensättningar/gravar, gravhögar som medeltida husgrunder är
synliga.

Fem husgrunder

Förutom gravar syns idag spår av fem husgrunder från Lintas
medeltid. Den medeltida byn är liksom det stora gravfältet med
cirka 100 gravar beläget på östra sidan av vägen (gamla Gliavägen)
från Kvarnbacksvägen till den nuvarande miljöstationen.

Storhögen Linta.

Brommas största gravhög
Längst i söder på gravfältet finns en
mycket stor hög. Den kan möjligen vara
Brommas största gravhög. Det måste ha
varit en betydande person som fick denna
plats.

Under yngre järnålder (800-1050) bör
gravsättningen ha skett. Den döde hade en
fin utsikt över den dåvarande havsviken –
numera lägre belägna Lillsjön. På andra sidan Lillsjön ligger ett skyltat gravfält. Kan
gården ha befunnit sig där Ulvsunda slott
nu är? Då behärskade gårdsägaren infarten
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till Bromma (om det fanns en vikingatida
bosättning på platsen).
Ovan nämnda fem husgrunder undersöktes år 1938. Den troliga husgrunden
(A) är 21 meter lång och 9 meter bred på
mitten. Bredden vid sydöstra kortsidan
är 4,5 meter. På hustomten saknas spår
av härdar, stolpstöd och stolphål. De som
undersökte tomten anser att det är svårt
se stenraderna som grundval för väggar i
ett hus.
Anläggningen ansågs vara en hägnad
kring en permanent boskapsfålla. En ut-

grävningsrapport framhåller att ”enligt
en icke bestyrkt uppgift skall Linta under
medeltiden ha varit en lagård under gråmunkeklostret i Stockholm”. Och ”vid
1500-talets mitt, då byn ännu bör ha legat
kvar på denna plats, var den avelsgård under Danviks hospital. Fynden från tomten
utgjordes av ett järnbeslag, två järnfragment och ett stycke av ett skifferbryne.
Några obrända djurben påträffades men
togs inte tillvara. Tomten anlades under
medeltiden eller senast vid 1500-talets
mitt.
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Tomten B med bevarad syllsten.

Husgrund D med kantkedja mot E.

Brunnen i Linta.

Hustomterna B och C

till 12 meter. Övre delen utgörs nämligen
av en nedrasad mur. Omständigheterna
”talar närmast för att stensättningen utgjort en husgrund, sannolikt en bod med
trägolv. Härd saknades. Möjligen utgöra
de förmultnade resterna av ett par stockar
lämningen av golvet.”

kvadratisk form. På den sydöstra sidan
är ett par stora stenblock så placerade att
de bildar ett par trappsteg. Övriga sidor
är kantade med mindre stenar. Flera har
rasat ned i brunnen. Den mäter vid mynningen 2,5 meter i tvärmått och har ett
djup av intill 1,5 meter. Brunnen restaurerades vid den arkeologiska undersökningen. Mitt i källan ligger ett stort stenblock
som är 1,10 meter högt, 1,40 meter långt
och 0,90 meter brett. Stenramen runt källan består av stora block på östra och södra
sidan och mindre stenar på västra sidan.
Varför ligger det ett block och täcker
en del av källan? Denna källa har antagligen varit igång även under förhistorisk
tid. Har blocket av rituella skäl välts ned i
källan för att någon gång i forntiden försöka ”stänga” boplatsen? Kanske när den
vikingatida boplatsen upphörde?

Samma datering gäller även två husgrunder som ligger i sluttningen sydöst om den
ännu bevarade brunnen. Hustomterna B
och C syns idag genom bevarad syllsten.
Hus B ser ut som en rektangulär stensättning cirka 4 x 5,5 meter stor. Enligt undersökningen har grunden ”uppburit en
timrad byggnad, hörande till den gårdsanläggning, vars stuga representeras av
grund C”. Inom den undersökta grunden
påträffades en supkopp av tenn, troligen
från 1500-talet. Inga andra fynd gjordes.
Tomten C syns idag som en plan terrass
med kantkedjor nära och strax söder
om B. Tomten mäter drygt 10 meter i
längd och 5 meter i bredd. Den västra
långsidan överlagrar en järnåldersgrav. På
tomten har enligt undersökarna funnits
en timrad stuga med trägolv. Markytan
består av pinnmo. Utmed östra långsidan
anträffades en stensamling, vars undre
stenar bildade en rektangel 2 x 2,5 meter.
Troligen har stenarna ingått i en härd.
Inget murbruk påträffades och kol i obetydlig mängd. Ingången bör ha funnits
vid motsatta väggen. Här är berg i dagen
utanför grunden. Grunderna var svåra att
se när mycket växtlighet fanns men kan
nu tydligt ses!

Skadad stensättning

Av undersökningen framgår också att E
mellan D och vägen till miljöstationen är
en starkt skadad stensättning. Troligen är
den cirka 7 x 10 meter. I den påträffades
ett tyskt silvermynt, som troligen är från
1000-talets mitt. Det kan möjligen tala
för att såväl husgrunderna E som D är
tidigare än de medeltida B och C. Hade
undersökningen företagits idag hade säkrare dateringar kunnat ske genom 14Cmetoden.
Enligt undersökningen 1938 sträckte sig
den vikingatida boplatsen hit. Platsen har
höga fosfatvärden. De antyder mänsklig
närvaro. Det är inte fallet vid husgrunderna B och C. Dessa bedöms ha uppförts
mellan åren 1549 och 1553 och fanns i endast ett tjugotal år. Brunnen och boskapsfållan räknas till denna anläggning.
Under en stor del av året finns mycket
vatten i denna brunn. Den har byggts
kring en naturlig källa med en närmast

Bebyggt industriområde

Undersökningen av boplatsen i Linta åren
1938-1939 har endast berört utkanten av
den gamla bytomten. Höga fosfatvärden
väster om Linta gravfält visar dock att det
här har funnits en boplats. Den är idag ett
bebyggt industriområde. Det är troligt att
den förhistoriska boplatsen var belägen
där.

Husgrunderna D och E

Söder om den nämnda boskapsfållan
finns husgrunderna D och stensättning/
husgrund E. De gick inte att urskilja
förr på grund av tät växtlighet men är nu
möjliga att se. Undersökarna framhåller
att dessa stensättningar har ”uppfattats
som husgrunder, utan att några säkra skäl
härför kunna anföras”. D är rektangulär
och 8,5 x 13,5 meter. Den ursprungliga
längden uppskattas enligt undersökarna
NR 4 DECEMBER 2020
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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

Annonsera

Medlemsförmåner
Föreningen har hos några medlemmar placerat ut en del trädgårds- och andra prylar för uthyrning eller lån. Medlemmar kan
ringa och boka:

Elektrisk märkpenna för metall
H E Jonsson Jordanesvägen 7
070-897 02 22.
Gratis lån men deposition.

Flaggstångsvinsch
Torgil Leifsson, Jomsborgsvägen 7,
070-531 13 40, torgil.leifsson@gmail.com
– Gratis!

Stege 9 m
Elias och Malin Diarbakerli
Franklandsvägen 29
Tel 070 424 00 61
Kostar 50 kr + 5 kr/dag.

Gallervält
Krister Bengtsson, Rökstensvägen 11,
08-87 22 59.
25 kr/dygn, 50 kr för icke medlemmar.

Färglikare
och Tidskriften Byggnadskultur
johan.schaeffer@yahoo.se
073-983 22 07.
Gratis lån men deposition. Max 3 dagar.

KÖP NORRA ÄNGBY-GLÖGG!
Vår egen glögg är nu färdig och buteljerad.
När du läser det här har vi förmodligen redan sålt en hel del på första advent. Den
försäljningen har vi berättat om i våra digitala kanaler och på en affisch i Hemköp.

Om något finns kvar
Om flaskor finns kvar efter första advent
och du är intresserad kan du mejla till
pellesahl@gmail.com och meddela ditt
intresse. Skriv Namn, Adress & Telefonnummer i mejlet. Kolla hemsidan och Facebook
om läget efter adventshelgen
Priset är 65:- per flaska inkl utkörning, men
betala inte i förväg. Först till kvarn gäller.

Wretmans Bilservice AB
Bilreparationer och Service
originaldelar till alla märken
Jämtlandsgatan 139 Vällingby
(OK Macken i Vällingby)
08-377813
37528@okq8bilverkstad.se

Boka 4 ggr/år för 1000 kr!
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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 / erbjudande 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 nybyggnationer 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.

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.

Föreningens styrelse
Anna-Karin Ekholm, ordförande, ansvarig utgivare, 08-30 66 77, annakarinekholm@hotmail.com
Lotta Hirschberg, sekreterare, redaktör hemsidan, kulturmiljögruppen, redaktionen, 073 997 63 39, lotta.hirschberg@bredband.net
Carola Bengtsson, Café Björkan, julmarknaden, äppeldagen, glöggen, midsommar, Ängbyloppet, 070 733 58 42, carola.my@hotmail.com
Elisabet Engdahl Linder, redaktionen, kalendern, fototävlingen, äppeldagen, facebook, 070 746 62 40, elisabet.engdahl.linder@gmail.com
Pelle Sahl, kassör, 070 694 81 18, pellesahl@gmail.com
Suppleant
Bengt Randers, administratör 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
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Program
Mycket ovisst
på grund av pandemin
På grund av coronaviruset är föreningens julmarknad
inställd. För alla programpunkterna i kalendariet gäller
att det kan bli ändringar om smittoläget så kräver. Mer
information om arrangemangen kommer kontinuerligt
på Trädgårdsstadsförningens hemsida, på Facebook
och på anslagstavlan i Hemköp vid torget.

Det finns bl a planer på:

• Arkeologisk vandring
•Vandringen ”Öst-till-väst”
• Föryngring av häckar och buskar
Mer information på sidan 23

Besök vår hemsida

www.norra-angby.se

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 offert inom 48 timmar.
Mer information och referenser finner ni på vår
hemsida.
08-51 51 92 10
info@malabromma.se
www.malabromma.se

Tänd marschaller på Lucia!
Söndag 13 december från kl 15
Mer info på sidan 5

Årsmöte
Torsdag 25 mars 2021 kl 19
Kan ändras om smittoläget förhindrar möte
Mer info på sidan 5

Fotografera med mobilen
Efter årsskiftet kommer NÄT att anordna en kurs i
mobilfotografering för medlemmar.
Kursen genomförs online via Teams och kommer
att vara vid tre tillfällen under januari och februari.
Håll utkik på NÄTs hemsida och facebook-grupper
för mer information.
Frågor? Maila info@annarazzi.se
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