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Första mötet för 90 år sedan
Det är 90 år sedan Trädgårdsstadsföreningen höll sitt första 
möte i Norra Ängby. På våren 1931 hade de första familjerna 
börjat gräva grunden för sina nya småhus på ängarna runt 
Stora Ängby gård. Nybyggarna insåg snart att de behövde 
en förening för gemensamma intressen, t ex inköp av kol till 
mer fördelaktiga priser eller önskemål och krav till myndig-
heter och företag för att få kommunikationer och butiker till 
det nya bostadsområdet med mera ...

Trädgårdsstadsföreningen har sedan dess verkat för våra 
gemensamma intressen, inte inköp av kol numera utan mer 
att vi bevakar t ex byggplaner och trafikomläggningar. Nu 

senast agerade föreningen fram-
gångsrikt för att hastighetsgrän-
sen 30 ska bevaras på Beckom-
bergavägen. Trafikmiljön för 
våra barn är en ständigt aktuell 
och mycket viktig fråga. 

Men allt är inte allvar. För-
eningen ordnar också fester, 
kurser och intressanta arrang-

emang. Pandemin det senast året har förhindrat en del möj-
ligheter till fest. Midsommarfirandet i Björklunds hage ställ-
des in förra året och risken är stor att det av smittoskäl kom-
mer att bli likadant i år. Årsmötet som vi skulle ha hållit nu 
i mars flyttar vi även i år fram till sommaren då vi kan hålla 
mötet utomhus. Många smittsäkra kurser och arrangemang 
för medlemmarna kunde vi ändå genomföra utomhus förra 
året och det är ett välfyllt program även nu i vår (se sidan 4). 

Det är inte bara föreningen som fyller 90 år i år. Hela om-
rådet har födelsedag. Första småstugan restes i juni 1931. 
Markarbeten påbörjades redan året före men vi räknar som 
man gör i verkliga livet, från den dag då barnets föds, det vill 
säga året då första husen var klara. Självklart har vi massor 
av ideer om hur 90-årsjubileeet ska firas (se sidan här intill) 
men även här får vi avvakta pandemins fortsatta förlopp och 
hoppas på vaccinet. Även om det känns tråkigt att behöva 
tala om en del som vi inte kan göra så tycker jag att vi ska 
glädjas åt att vi har förmånen att bo i Stockholms bästa och 
trevligaste bostadsområde. 

Ett fyrfaldigt leve för jubilarerna, vi leve ...

Anna-Karin Ekholm 
Ordförande i Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening
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Norra Ängby fyller 90 år

I år fyller både Trädgårdsstaden Norra 
Ängby och Trädgårdsstadsföreningen 90 
år. När de första nybyggarna hade börjat 
bygga sina hus insåg de att det behövdes 
en förening för gemensamma intressen. 

Föreningen höll sitt första möte den 14 
juni 1931 och den första småstugan restes 
nio dagar senare.

I årets fyra tidningsnummer kommer vi 
att berätta om Norra Ängbys historia. I 
det här numret berättar vi till och med 
om hur det var för tretusen år sedan då 
det som i dag är Norra Ängby var omgivet 
av vatten. 

I skrivande stund känns det osäkert om 
vi under 2021 ska kunna ordna eve-
nemang där människor samlas. Detta 

hejdar oss dock inte, nej det gör bara att vi 
skjuter på festandet. Om det inte går i år 
får det bli nästa, och då …!! 

Kalas 
Ett jubileum värt namnet måste ju inne-
hålla någon sorts festlighet öppen för alla 
med servering av åtminstone fika, men 
helst mat. 

Frågesport på cykel 
Vi har vid åtminstone två av de tidigare 
jubiléerna kunnat cykla runt i byn för att 
besvara frågor om Norra Ängby, dess his-
toria och geografi. En sådan ska vi försöka 
få till den här gången också. 

Musik 1 
Vi vill ordna en s.k. Open Mic (Öppen 
Mikrofon). Det innebär att vi bygger en 
scen, drar dit en elsladd och bjuder in 

Ängbys alla musikanter som vill visa vad 
de kan. Från början tänkte vi mest på unga 
rockband men det kan förstås lika gärna 
vara äldre personer och andra instrument. 
Ett bra datum kan vara en lördag i augusti, 
men det får vi återkomma till. Du som 
känner att du kommer vilja vara med, hör 
gärna av dig redan nu. 

Musik 2
Vi vill tillsammans med slottsfrun Annika 
ordna konserter med professionella musi-
ker av olika slag utanför Ängby Slott. 

Norra Ängby – Äppelstaden
Det här är något vi gärna vill försöka 
utveckla. Visste du att det från början 
fanns äppelträd i stort sett i varje trädgård. 
Många står kvar och det kan innebära 
att vårt område är landets äppeltätaste 
villa område. Vi har i många år arrangerat 
Äppelsöndagen en söndag i september, 
ett evenemang vi gärna utvecklar lite till. 
T.ex. vore det en bra dag att avtäcka ett 

Vi ska fira när pandemin är över
I år flaggar vi för både Norra Ängby och Trädgårdsstadsföreningen som firar 90-årsjubileum.

betongäpple på Ängby Torg (och kanske 
ett på Runstensplan). Vi funderar också 
på en 90-årsbok med fokus på Ängbys & 
Äpplets gemensamma historia. Vem har 
de godaste äpplena? Vem gör den godaste 
äppelpajen? Vem tar den vackraste bilden 
av ett äppelträd? 

Teater
När föreningen fyllde 25 uppfördes 
Det Stora Kalaset, ett folklustspel med 
handlingen förlagd vid Ängby Slott och 
Björklunds Hage. Manuset finns kvar och 
nog vore det roligt om det gick att få fram 
ett gäng teaterintresserade som framförde 
detta ännu en gång. 

Vi är som vanligt öppna för dina förslag 
och idéer som syftar till ökad gemenskap 
för oss i Norra Ängby. Hör av dig!

Text: Pelle Sahl

Foto: Daniel K Mantilla

Läs mer om 
Norra Ängby 90 år

på sidorna 16-27
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Planer på trädgårdskurser senare i år
Det har varit stort intresse för Trädgårdsstadsföreningens olika träd-
gårdskurser de senaste åren, så då fortsätter vi gärna på den vägen 
och utökar med några nya teman. Om du som läser detta kommer 
på fler förslag till trädgårdskurser i Norra Ängby så är vi väldigt tack-
samma om du skickar dina förslag och tankar till oss! Skicka dem till: 
kulturmiljogruppen@norra-angby.se

För alla kurser gäller att de är till för medlemmar i Trädgårdsstads-
föreningen, det kommer att sättas ett max-antal för deltagare. Man 
anmäler sig till info@norra-angby.se och det är först till kvarn som 
gäller. Såklart genomförs kurserna i en trädgård i Norra Ängby!

Hur bygga upp och sköta ett kryddland. Det kanske inte är så 
självklart hur man kan få och behålla ett väl fungerande kryddland, 
men om man startar i god tid och använder rätt jord och annat att 
bädda upp kryddlandet med så ökar man chanserna avsevärt att få 
odlingen att blomstra. Kursen kommer att hållas i augusti-septem-
ber. 

Hur ska man planera och plantera i sin trädgård så att växterna 
kommer till sin rätt och trädgården med alla växter är fin att se på 
under växtsäsongen och kanske hela året. Trädgårdsdesign kanske 
man kan kalla det. Denna planeras också att hållas nån gång i 
augusti-september.

Trädbeskärning inklusive påbyggnadskurs. Vi fick flera synpunk-
ter från tidigare deltagare att man gärna ville ha en påbyggnad av 
trädbeskärningskursen så att man fick träna på att beskära under 
handledning. Den första delen av en trädbeskärningskurs går åt till 
att lära sig bedöma hur trädet mår, att se vad som behöver beskä-
ras, vilka verktyg som är bra och hur man ska använda dem. Planen 
är att under hösten ha både en första och en andra del i konsten att 
beskära träd. Kursen planeras att hållas september-oktober. 

Med varma vårhälsningar,

Kulturniljögruppen i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Arrangemang för medlemmar i vår

Trädgårdsstadsföreningens kurser och arrangemang hålls 
utom hus med begränsat antal deltagare och smittsäkra av-
stånd. Kan ställas in eller flyttas om pandemiläget så kräver. 
Endast för medlemmar. Anmälan till info@norra-angby.se och 
först till kvarn gäller.

Kurs om att föryngra häck och buskar.
Söndag 11 april  kl. 11-15 samlas vi i en trädgård i Norra Ängby 
för att lära oss om bästa sättet att föryngra sin häck och de bus-
kar man har i trädgården. Det är Marion från Sköna Trädgård 
som tar sig an att lära oss mer om detta. Anmälan senast 8 april 
till info@norra-angby.se och först till kvarn gäller! Närmare be-
sked om vilken trädgård vi ska vara i meddelar vi via epost till 
alla som anmält sig.

Fornminnesvandring med Nils Ringstedt
Söndagen den 18 april kl. 11.00-ca 12.30. Arkeolog Nils Ring-
stedt guidar i skogarna mellan Bällstavägen, Svoldervägen och 
Franklandsvägen. (Se artikel i Na Ängby Tidning 2/2020.)
Samling vid fornminnesskylten vid Björklundsgravfältet öster 
om Bällstavägen mellan Bällstavägen 287 och Vereliusvägen. Se 
kartbild på hemsidan. Antalet deltagare är begränsat till 20 per-
soner. Anmälan till info@norra-angby.se senast 14 april. Med-
dela senast detta datum om du får förhinder.

Vandring öst till väst i Norra Ängby
Söndag 9 maj  kl. 14. I vårt Norra Ängby finns en mängd plat-
ser som av olika skäl är intressanta att berätta om och den här 
vandringen fångar upp platserna med konstverk, fornlämningar 
på ett flertal platser, filminspelningar på Stora Ängby Allé, buss-
förbindelser i området, småstugan som fick besök av drottning 
Elizabeth och mycket annat. Ungefär halvvägs i vandringen gör 
vi en paus för fika hos Carola i Café Björkan också. Anmälan görs 
till info@norra-angby.se, och det är först till kvarn som gäller! 
Varmt välkomna!

Fågelskådning för barn och föräldrar
Samling torsdag 20 maj  kl. 18 vid den lilla parkeringen mitt 
emot Ängby IP på Vultejusvägen. NÄT välkomnar alla nyfikna 
barn och föräldrar på en vandring med fågeltema vid Kyrksjön.

Ett antal kikare finns till låns. Sedan strövar vi långsamt till 
den bortre bryggan och pratar om de fåglar vi får syn på. Ta gär-
na med lite kvällsfika så fikar vi tillsammans på bryggan. Kläder 
efter väder. Beräknad tid; tillbaka ca  kl. 20. Guide Eva Johans-
son. 

Gökotta
Samling söndag den 23 maj  kl. 07 vid den lilla parkering-
en mitt emot Ängby IP på Vultejusvägen. Årets gökotta med 
fritids ornitolog Eva Johansson blir ett fint tillfälle för morgon-
pigga att få uppleva hur naturen vaknar. Ta med frukosten ut 
för picknick i det gröna.
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Blackebergsplan 5 08 560 312 03

Nu kan vi i Norra Ängby handla närpro-
ducerade matvaror, helt utan mellanhän-
der, via Reko-ring Bromma! 

Sedan några år tillbaka har det eta-
blerats Rekoringar på många ställen i 

Sverige. REKO betyder 
REjäl KOnsumtion, och 
innebär att producenter 
och konsumenter går 
samman och startar en 

REKO-ring där råvaror 
och produkter säljs direkt 

från producent till konsument via en 
Facebook-grupp. 

Jordbruksverket har givit Hushåll-
ningssällskapet i uppdrag att främja upp-
start av och information om Rekoringar i 
landet, och det är finansierat genom Euro-

Närproducerade matvaror utan mellanhänder
peiska jordbruksfonden för landsbygdsut-
veckling. Läs gärna mer om det  
på Hushållningssällskapets hemsida 
www.hushallningssallskapet.se.

Datum på hemsidan
Rekoring Bromma har utlämning på  
parkeringen vid Bromma Kyrka, torsdagar 
18-18.30 varje ojämn vecka. För att komma 
i kontakt med den kan man söka upp den 
i Facebook. För den som inte använder 
Facebook är det enklast att besöka ett 
utlämningstillfälle och etablera kontakt 
med säljarna på plats. Under våren kom-
mer Trädgårdsstadsföreningen att infor-
mera på hemsidan om datum för utläm-
ning så snart vi vet dem. 

Text och foto: Lotta Hirschberg

Reko-ring Bromma har utlämning på parke-
ringen vid Bromma Kyrka, torsdagar 18-18.30 
varje ojämn vecka.

Årsmöte
Lördag 19 juni 2021  kl. 14-16 (ca)

Utomhus på Ängby torg
Dagordning, verksamhetsberättelse m.m 

kommer i nästa nummer av tidningen. 
Om pandemin eller vädret förhindrar 

samling kan mötet åter flyttas.

🌞
Vi flyttar alltså årsmötet även i år

I förra numret utlyste vi, enligt stadgarna, 
ett årsmöte i mars. Men som vi redan då anade och 
förvarnade om skulle det kanske inte vara möjligt 

att hålla mötet inomhus. Styrelsen har 
beslutat att flytta årsmötet till torget i juni. 

Vi upprepar förra årets smittsäkra möte utomhus på torget 
och flyttar även årets årsmöte – till torget den 19 juni.

Vårstäda Norra Ängby 1 maj
Dags igen för att städa Norra Ängby överallt där det finns 
skräp kvar i buskar och andra ställen. Kom till Ängby Torg 
mellan kl 11 och 12 och hämta en sopsäck, eller ta en he-
mifrån, och börja städa där du bor. Norra Ängby Trädgårds-
stadsförening bjuder på korv i Björklunds hage runt kl. 
13 när alla är klara. Lämna skräpet i förslutna påsar på par-
keringen vid Ängby slott, hörnet närmast tunnelbanan vid 
den där betongskapelsen för grus brukar vara en bra plats. 
Såklart, håll avstånd och kom bara om du är frisk. Glada städare 1 maj förra året.
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Fortsatt 30 på 
Beckombergavägen
I december beslutade Trafiknämnden att 
behålla fartbegränsningen 30 km/tim på 
Beckombergavägen. Man lyssnade på 
protesterna mot en planerad höjning till 
40. Därmed är det fortsatt högst 30 på 
alla gator i Norra Ängby. 

Trädgårdsstadsföreningen har i flera skri-
velser haft invändningar mot planerna 
att öka den högsta tillåtna hastigheten 
på Beckombergavägen. Här är några av 
de synpunkter som föreningen och flera 
andra framfört som argument för att fart-
begränsningen 30 ska behållas: 
– Beckombergavägen är en lokalgata och 
inte en genomfart.
– Många barn rör sig i området till skolor 
och förskolor.
– Cyklister delar körbanan med bilister 
och husen har utfart till Beckomberga-
vägen. Det blir en osäker trafiksituation 
eftersom bilar parkerar på gatan.

Trädgårdsstadsföreningens brev
Diskussionerna om höjd fart har pågått 
länge. Redan för fyra år sedan presente-
rade Trafikkontoret ett förslag till änd-
ringar av hastighetsgränser i Stockholms 
kommun. Den del av förslaget som berör-
de Norra Ängby handlade om att tillåta 
högre hastighet på Beckombergavägen. 

I december 2020 kom alltså beslutet att 
30 ska behållas. Inför mötet skrev Norra 
Ängby Trädgårdsstadsförening än en gång 
till Trafiknämnden med kopia till alla le-
damöter i Bromma Stadsdelsnämnd. 

Bilister som kör in i Norra Ängby bör veta att 
det är högst 30 på alla gator i Norra Ängby och 
detta gäller även fortsatt för Beckombergavä-
gen. Den planerade höjningen till 40 genom-
förs inte. 

Alla dokument finns upplagda på före-
ningens hemsida www.norra-angby.se / 
trafiken

 Text och foto: Lotta Hirschberg

Hur ska 
man skriva
Ängby torg? 
En av våra annonsörer frågade; hur 
ska Ängby torg skrivas? På skylten 
vid torget är det Torg med stort T, 
men det är ju inte språkriktigt. 

Vi sökte svar och fann mycket riktigt 
att Ängby Torg med stort T inte följer 
skrivreglerna. Andra ledet i ett fler-
ordigt ortnamn ska ha liten bokstav. 
Det borde alltså stå Ängby torg.

Men skylten är rätt ändå enligt 
Stockholms egensinniga sätt att skri-
va gatskyltar. Det var redan 1932 som 
namnberedningen i Stockholm tog 
sig friheten att ha estetiska synpunk-
ter. "Breda Gatan ser snyggare ut än 
Breda gatan", sa man då. Och så har 
det varit sedan dess när Stockholm 
målat sina skyltar. 

Det kan bli ändring i framtiden. 
Flera språkvetare har påtalat proble-
met och Stadsbyggnadsnämnden har 
en beställd utredning på sitt bord och 
ska så småningom ta ställning till om 
alla skyltar ska målas om samtidigt, 
vilket skulle bli krångligt och dyrt, 
eller om nya skyltar ska skrivas språk-
riktigt i efterhand – eller om man helt 
enkelt ska fortsätta att ha det som det 
är även i framtiden.

Rolf A Olsson

ERA Fastighetsbyrå i Bromma
Blackebergsplan 5 • www.erasweden.com/kontor/brommma

Funderingar kring ditt boende?
Välkommen att kontakta oss!

Välkommen till ERA. Lokalt. Globalt. Personligt.

Therese Sjöstedt 073 444 44 50

Kristina Mattsson 070 433 43 30

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

Webbshop: www.nordssportmotor.se

Runstensplan Tel 08-37 62 00
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När öppnas korsningarna till
Islandstorget och Ängbyplan?
• Korsningen över Bergslagsvägen till 
Islands torget kommer att vara avstängd 
hela sommaren. 
• Korsningen vid Ängbyplan öppnas mel-
lan mars och maj, sedan är det oklart om 
den stängs igen.

De senaste månaderna har det varit omöj-
ligt att köra bil direkt till Ängbyplan och 
Islandstorget. Båda korsningarna har varit 
spärrade för överfart. Det har heller inte 
varit möjligt att svänga vänster in mot 
stan, bara åt höger mor Vällingbyhållet. 

Mer trafik på Beckombergavägen
Avspärrningarna på Bergslagsvägen har 
medfört att genomfartstrafiken på Beck-
ombergavägen har ökat påtagligt. För att 
komma in mot stan måste man köra hela 
Beckombergavägen fram till Åkeshovsron-

dellen. Många bilister verkar inte se elller 
känna till att det är högst 30 i hela Norra 
Ängby, även på Beckom bergavägen.

Buller och sprickor
Ellevios stora projekt att gräva ner kraft-
ledningen mellan Beckomberga och Bred-
äng har medfört buller, sprickbildningar i 
hus och begränsad framkomlighet. 

– Vi beklagar den negativa påverkan 
för närboende och människor som rör sig 
i området där våra arbeten pågår, skriver 
Ellevio på sin webbplats. 

Ellevio framhåller att man gjort under-
sökningar och riskanalyser innan arbetena 
påbörjades. 

När det gäller de avstängda korsning-
arna säger man att vattenledningarna i ga-
tan var sämre än förväntat och att arbetet 
därför har dragit ut på tiden.

– Ängbyplan öppnas igen i mars till 
minst maj. Hur arbetet i korsningen sedan 
kommer att fortsätta samt hur trafiklös-
ningen kommer se ut är i dagsläget inte 
klart. Dialog pågår med Stockholm stads 
trafikkontor.

– Arbetet vid Islandstorget beräknas 
pågå till och med augusti månad 2021. 
Tidigare plan var att arbetet skulle avslu-
tas i juni. Denna tidplan har försenats på 
grund av att markförhållandena på platsen 
försvårat arbetet.

Mer information
På Ellevios webbplats – www.ellevio.se/
om-oss/vara-projekt/beckomberga-bre-
dang/ – finns mer information. Där kan 
man också beställa fortlöpande informa-
tion till sin egen e-postadress.

Rolf A Olsson 

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
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Häckar är det miljösmarta valet som man 
kan göra som villägare. Ingen annan form 
av inhägnad kommer ens i närheten av 
häckens egenskaper i skönhet, estetik, 
ekologi och gör dessutom en stor tjänst 
för klimat och djurlivet. 

Häckar kan hägna in tomten, skärma av 
och ge lä vid uteplats. Med en häck kan 
man bygga gröna rum och dela in trädgår-
den. En tomt med häck upplevs mer om-
bonat, harmonisk och attraktiv. En häck 
är även betydelsefull när det gäller ekologi 
och klimat. Häckar silar vinden på ett sätt 
som plank eller murar aldrig kan göra. 
Dessutom är häcken en viktig länk mellan 
olika biotoper i trädgården och landska-
pet utanför. En ökad biologisk mångfald 
leder till ökad pollinering och fler nyttiga 
insekter, fåglar och smådjur. 

Bostad, skydd och skafferi
En häck kan vara både bostad, skydd och 
skafferi för fåglar, insekter och igelkot-
tar. Fåglar kan få skydd i häckar och äter 
dessutom insekter som kan skada våra 
blommor och grödor. Har vi en blom-
mande häck så trivs insekter som t.ex. 
blomflugor i den. Deras larver äter stora 
mängder bladlöss. Häckar har även kli-
matfrämjande egenskaper. De renar luft 
och dämpar buller från omgivningen. 

Genom sin tillväxt bidrar buskarna även 
till kolinlagring för varje år de växer. Röt-
terna binder vatten och minskar risken för 
översvämningar. 

Grövre grenar kan användas
När häcken klipps ner kan tunnare ma-
terial läggas i komposten eller flisas. De 
grövre grenarna kan sparas i ett hörn i 
trädgården som ”insektbarnkammare” 
och skydd för fåglar.

En tomt med häck upplevs mer ombonad, harmonisk och attraktiv. Häcken kan även rena luft , 
dämpa buller och vara skydd och skafferi för fåglar. 

I vår trädgård har vi samlat grövre 
kvistar av häckar och äppelträd i en hög. 
Där har ett rödhakepar bott flera år i rad 
trots våra två utekatter. 

Texten är baserat delvis på artikeln 
”Tänk grönt- tänk häck” av Marie 
Hansson trädgårdsarkeolog, publicerat 
i tidningen Hemträdgården nummer 6, 
2020.

Text och foto: Maj-Len Komi

Häcken är bra för både miljö och fåglar

Vi säljer handgjorda dörrar 
och fönster i klassisk

Bromma- och Ängbystil.
Sedan 2019 är vi återförsäljare av fönster

tillverkade av Selja Snickeri i Dalarna.
Vi är nu också återförsäljare av dörrar från

Specialsnickeriet i Tingsryd.

Anpassas efter dina önskemål.

NORRA ÄNGBY 
BYGG AB

Patrik Holmström, 0739-44 88 19, offertnorraangby@gmail.com
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Sommarblomma för snitt?
Fråga: Jag vill ha tips på sommarblommor som är enkla att odla 
och gärna blommar länge och passar att ta in som snittblomma. 

Svar: Jag kommer direkt att tänka på den extremt lättodlade 
och färgglada Zinnian. Den blommar juni till september. Finns 
i många olika färger, höjder och former och passar otroligt bra 

som snitt då den har en styv stjälk 
och bildar nya blommor direkt ef-
ter du plockat av dem. Den är även 
en mycket populär bland våra pol-
linatörer och fjärilar. Jag brukar 
driva upp en del inomhus för tidig 
blomning och en del sår jag direkt 
på friland.

Persika i Norra Ängby?
Fråga: Jag är nyinflyttad och har alltid drömt om att ha ett eget 
persikoträd i min trädgård och undrar om det är möjligt i Norra 
Ängby?

Svar: Ja det går mycket bra att plantera i Norra Ängby. Jag har 
besökt flera trädgårdar här och beskurit dessa träd. Har då pas-
sat på att fråga ägarna om blomning och skörd och de har då 
glatt meddelat att det blommat vackert rosa på barkvist i slutet 
av april början på maj och fått rikligt med god frukt i augusti de 
år som inte frosten tagit blommorna. Välj någon av sorterna Ri-
ga eller Frost som är härdigast. Viktigt är att plantera trädet i en 
stor grop minst en kubikmeter stor och väldränerat.

Beskära rosor?
Fråga: När är bästa tiden att beskära rosor?

Svar: Här i Norra Ängby så gäller regeln att beskära rosor när 
björken har musöron eller strax innan. En del rosor klarar av en 

tidigare beskärning men det 
kan vara svårt att veta vilken 
sort man har och då ta det 
säkra för det osäkra. Viktigt 
är att du använder en vass 
och ren sekatör för att få re-
na och släta snitt.

Trädgårdsmästare Tove Overödder 
svarar på trädgårdsfrågor i tidning-
ens trädgårdsspalt. Alla medlem-
mar i Trädgårdsstadsföreningen 
kan skicka sina frågor till:
 tove.overodder@gmail.com

Tove svarar 
på frågor om
trädgården

Kontakta oss om du funderar på att sälja!

På vårt kontor på Ängby Torg träffar du våra erfarna mäklare 
Mikael Flobecker och Karin Kellander Kinch. 

Micke och Karin är experter på försäljningar i Norra Ängby. 
Micke är uppvuxen i Norra Ängby och både Micke och Karin är 
boende i Norra Ängby. Under åren har de på rekommendationer 
fått förtroendet och glädjen att förmedla hundratals villor  
i området. Med oss får du en professionell tjänst och högsta 
möjliga slutpris för din bostad. Välkommen att höra av dig!

Karin Kellander Kinch
Fastighetsmäklare
0708-60 22 18
karin@fjelkners.se

Mikael Flobecker
Fastighetsmäklare
0708-60 21 91 
mikael.flobecker@
fjelkners.se

Ängby Torg 6 & Alviksvägen 103, Bromma
info@fjelkners.se     08-26 86 00

Rekordnivåer  
på villapriserna!
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Norra Ängby Hund. Det finns gott om 
hundar i Norra Ängby och fler blev det 
när coronan kom. Det är ett härligt sätt 
att komma ut. Och när man ändå arbetar 
hemma så finns tiden att ta hand om en 
valp. Att ha hund är ett kärt besvär. Likväl 
är det angeläget att inte bli helt ruine-
rad med hutlösa veterinärkostnader om 
hunden blir dålig. Eller ta del av andras 

kunskaper när det gäller foder, utrustning, 
hundkurser m.m. Andras kunskaper är 
värdefulla. Brommas hundägare träffas 
på Ålstensängen eller på Lovön, men det 
var betydligt roligare när en hundägare i 
Norra Ängby bjöd in till lokal hundträff 
i Karsviks hage. Är du hundägare i Norra 
Ängby varmt välkommen i gruppen. 
Gruppen har 121 medlemmar. 

Gruppen för alla som gillar hundar

Foto i Norra Ängby startades för dem 
som gått Trädgårdsstadsföreningens foto-
kurser. I dag är gruppen till för personer 
som har ett aktivt intresse för foto och bor 
i Norra Ängby. Som en vän som bodde i 
England sade; När jag flyttar till ett nytt 
ställe kollar jag alltid om det finns en foto-
klubb. Det brukar vara det bästa sättet att 
få kontakter. Fotogruppens verksamhet 
är helt digital. Möten sker via Teams eller 
Zoom. Gruppen har utbildningar i bild-
bearbetning och träffar för utvärdering 
av foton. Mest roligt och utmanande är 
temaveckorna när gruppens medlemmar 
under sju dagar i sträck får ett nytt tema 
för foto varje morgon. 

Ledare för gruppen är fotograf Anna 
Kagebeck som också leder Trädgårds-
stadsföreningens fotokurser. Du har väl 
inte missat vårens kurser i mobilfotografe-
ring. Du i Norra Ängby som är intresserad 
av foto är varmt välkommen.

Digital samvaro i Norra Ängby 
När vi inte längre kan gå och handla som vanligt. Och när vi inte kan gå på kurser och möten som vi 
gjort tidigare. Då utvecklas andra former för umgänge. Norra Ängby är ett Facebooktätt område. Här 
finns grupper för mycket . Om du vill varnas för tjuvar, om du gillar hundar eller trädgård, om du vill 
kvällsvandra, fota tillsammans med andra eller byta grejer med grannarna så finns det grupper. För er 
som inte redan är med, så kommer här lite kort information om hur några av grupperna fungerar.

Text, foto och administratör: Elisabeth Engdahl Linder. 

Gruppen för 
fotointresserade
i Norra Ängby

Anna Kagebeck leder fotokursernaHunden  Greta.  Foto: Urban Brådhe
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Gruppen för diskussioner om trädgården
Norra Ängby Trädgård. Vi är närmare 500 per-
soner som gillar trädgård och byter erfarenheter 
om växter, odling och skadedjur i Facebookgrup-
pen Norra Ängby Trädgård. Det finns många frå-
gor som rör trädgården. Hur blir jag av med mör-
darsniglar, varför ruttnar mina äpplen på trädet, 
varför får jag mask i kaprifolen, eller hur skyddar 
jag min trädgård mot rådjur. Kunskapen om ska-
dedjur blir allt mer viktigare för trädgårdsodlaren, 
och det man inte kan själv kanske någon annan i 
gruppen kan. Men det finns ju roligare saker med 
trädgård och det allra roligaste är att visa upp sin 
trädgård eller någon extra fin växt. Och vad är då 
bättre än närmare 500 trädgårdsentusiaster som 
får se resultatet av arbetet i trädgården. För den 
som vill förkovra sig har Trädgårdsstadsfören-
ingen flera olika trädgårdskurser (se sidan 4). Den 
första i år är beskärning och föryngring av buskar 
den 11 april. Senare kommer beskärningskursen i 
repris. Facebookgruppen är en öppen grupp och 
den som är trädgårdsintresserad och bor i Norra 
Ängby är välkommen. 

Under förra året gjordes närmare 5000 in-
lägg i Facebookgruppen som startade 2016 
och nu har 1040 medlemmar. Vanligast 
är försäljning av barnböcker, barnkläder, 
barnleksaker, och sportutrustning. De 
flesta annonser läggs ut på lördag och 
söndag. Vanligaste tiden för inlägg är om-
kring kl. 18.

Tanken med gruppen är att man skall 
kunna gå över till grannen i Norra Ängby 
och hämta sin vara. Gruppen är hemlig 
och inte synlig. För att bli medlem måste 
man bli inbjuden av en vän som är med i 
gruppen. Något som slagit mig under åren 
är att många Ängbybor är generösa, saker 
säljs för en låg summa och en del skänks 
bort. Och det är nog betydligt lättare att 

Norra Ängby - Köp / sälj / bytes / bortskänkes

sälja billigt till grannen, än om du läg-
ger ut på Blocket. Swish har förenklat 
handeln och gjort det mer coronasäkert. 
Nu kan man boka en vara på messenger, 
betala med swish och hämta varan på 
förstutrappen utan personlig kontakt mer 
än digitalt. 

Det som inte riktigt kommit i gång 

i gruppen är möjligheten att låna eller 
hyra saker av varandra. Har man en fin 
ryggsäck kanske man skulle kunna hyra 
ut den, så slipper grannen köpa en ny till 
årets enda fjälltur. Själv har jag lånat en 
pulka för tur i slottbacken med barnbar-
net. Och jag fick låna en metalldetektor, 
när jag tappade guldarmbandet i träd-
gården i samband med trädklippning. Vi 
hittade armbandet bland alla grenar. Har 
du synpunkter på hur vi skulle kunna för-
bättra och utveckla gruppen – kontakta 
oss gärna på messenger.

Stefan Nyman har varit administratör 
tillsammans med mig och ny administra-
tör är Charlotte Hansson, en flitig använ-
dare av gruppen. 

Ett collage av favoritbilder från trädgården som deltagare i trädgårdsgruppen har skickat in. 
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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 
letade efter utsmyckningar i trädgården. 
Om min signal kan kallas utsmyckning 
eller inte kan väl diskuteras men jag har 
i alla fall haft min signal så länge att jag 
hoppas att den hör till ämnet.

Trafiksignal, lampa, vadkandettavara osv 
har jag hört min signal kallas av män-
niskor som har passerat på gatan. Men 
vad är det då? Vad kommer den ifrån och 
vad har den haft för uppgift?

Lite järnvägshistoria
Låt mig blicka tillbaka lite i järnvägens 
historia. I järnvägens barndom i början 
på 1800-talet så låg, åtminstone i Eu-
ropa, England definitivt i framkant. Där 
samlades dåtidens främsta ingenjörer för 
att utveckla tekniken runt ångdrift och 
järnvägsteknik i allmänhet. Det var till 
och med så att det hölls tävlingar i “ång-
loksrace”. Det mest berömda var tävlingen 
i Rainhill 1829 där en engelsman, med sitt 
lok “Rocket”, och en svensk uppfinnare, 
med sitt lok “Novelty”, tävlade. Vem som 
vann? Svenskens lok gick sönder …

Korta sträckor inom stationen
Att järnvägen i Europa började i England 
betydde också att en hel del av uttryck 
och olika fysiska detaljers namn fördes 
över till andra länder. Man hade helt en-
kelt England som förebild.

När man skulle flytta fordon korta 
sträckor inom stationen så använde man 
sig av mindre signaler. Varför vet jag ej 
men det kan vara av utrymmesskäl efter-
som dåtidens tåg krävde mer av underhåll 
i form av kol, vatten och smörjmedel som 
tog plats.

Eftersom dessa signaler var små så fick 
de också heta “Dwarf signal” (dvärgsig-
nal). Detta namn fördes över till de svens-
ka järnvägarna. Sedermera utvecklades 

signaltypen och förutom de vita lamporna 
kompletterades de med en grön och en röd 
lampa och signalen kunde nu även reglera 
tåg också och inte enbart korta fordons-
förflyttningar inom stationen. Denna sig-
naltyp fick då heta “Huvuddvärgsignal”.

Och, det är en sådan som pryder min 
tomt sen många år. Signaltypen används 
fortfarande men ersätts på många platser 
av de mycket större och vanligare huvud-
ljussignalerna.

Vad betyder Sub?
Min signal kommer från Sub och har varit 
placerad mellan plattformarna och gods-
bangården som numera är borta.

Vadå Sub? Sundbyberg på järnvägsspråk 
så klart!! Varför jag har den? Man är ju 
järnvägare...

Text: Ove Lindgren

Foto: Magnus Holmer

Några av oss har en skulptur eller annan utsmyckning i 
sin trädgård. Något som inte växer och inte gör någon nytta. 
Här presenterar vi en sådan. Ove Lindgren på Skeppslagsvägen 2 
berättar om sin sin ljussignal. 

Man är ju järnvägare ...

Trädgårdskonst
Har du en ovanlig utsmyckning i 
din trädgård? Eller vet du någon an-
nan som har? 
Mejla: pellesahl@gmail.com 
eller ring 070-6948118. 

Ove på knä bredvid sin signal. På sig har han sin fars lokförarmössa och en eldarrock. Portföljen är 
en klassisk s.k. lokförarväska. 
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Trädgårdsprofilen Gunne-Bert 
har avlidit, 101 år gammal

Guldsmeden vid Runstensplan tar inte 
ner skylten!

– Jag fick så mycket uppmuntran efter 
artiklarna att jag ändrade mig, säger han.

I decembernumret skrev vi om Claes Gin-
ning. Han hade tröttnat på svårigheterna 
att driva butiken och inte minst efter flera 
inbrott och rånförsök i guldsmedsaffären.

– Artikeln blev väldigt uppmärksam-
mad och det kom många kunder in till 
butiken och bad mig att stanna kvar. 

Många nya uppdrag
Kunderna lämnade in olika uppdrag, 
reparationer av smycken med mera, vilket 
gjorde att det plötsligt också såg ut som 
om ekonomin kunde förbättras, vilket inte 
är oviktigt efter senaste årets pandemi. 

– Jag känner mig som fågeln Fenix som 
reste sig ur askan, skrattar Claes.

Skylten över den butik som haft verk-
samhet längst i samma lokal i Norra Äng-
by, hänger alltså kvar och Claes har också 
bestämt att inte vara lika diskret utåt.

– Jag ska inte låta mig skrämmas bort 
utan tala om att jag finns.

Claes har förstärkt låsskydd och flera 
övervakningskameror. 

Gärna nya smycken
Mest lämnar kunderna in smycken för re-
parationer, service och underhåll.

– Det är jag väldigt tacksam för men jag 
skulle gärna också ta emot beställningar 
på att skapa helt nya smycken, säger Klas 
som nu ser mer hoppfullt på framtiden. 

Rolf A Olsson

Trädgårdsprofilen Gunne-Bert Wedell 
har avlidit, 101 år gammal. I hela 95 år har 
Gunne-Bert Wedell i Norra Ängby haft 
odling och plantor som sin stora hobby. 

Första odlingen hade han redan som sex-
årig liten grabb i Orrefors i Småland där 
han växte upp. 

Gunne-Bert flyttade till Norra Ängby 

1964 och han har varit en känd trädgårds-
profil i hela landet. Många har besökt 
hans trädgård på Jomsborgsvägen. Den 
har beskrivits som en ”samlarträdgård” 
och t. ex. sägs han ha haft 22 arter och 
varianter av Trillium som varit en av hans 
favoritväxter. 

Bussresor till Norra Ängby
Med sitt kunnande och engagemang har 
Gunne-Bert varit en viktig person i Säll-
skapet Trädgårdsamatörerna, och även 
arrangerat gruppresor för Trädgårdsa-
matörer från hela landet med buss till sin 
trädgård i Norra Ängby. Gunne-Bert har 
i alla år, utom ett, suttit i Trädgårdamatö-
rernas monter på trädgårdsmässorna som 
startades i Stockholm på 1980-talet. Det 
är alltså fullt möjligt att Ängbybor som 
besökt mässan har träffat på honom där. 

I höstas publicerade tidningen 
Trädgårds amatören ett reportage om sin 
f.d. ordförande och hans långa liv som in-
spiratör för alla trädgårdsälskare. Gunne-
Bert avled på julafton, 101 år gammal.

Lotta Hirschberg
I nästan 60 år odlade Gunne-Bert Wedell sin fina
trädgård på Jomsborgsvägen 6 i Norra Ängby. 

Guldsmeden ändrar sig  
– blir kvar vid Runstensplan

Norra Ängbys fotbollsprofiler
högaktuella i medierna
De senaste månaderna har flera fotbolls-
profiler och talanger med Norra Ängby-
anknytning blivit uppmärksammade i 
svenska medier. Peter Kisfaludys bok "Att 
skapa vinnare, från talang till fotbollsproffs" 
såldes slut i julhandeln, Amanda Nildén har 
debuterat i landslaget, Amadeus Sögaard är 
aktuell i en TV-dokumentär och Felix Beijmo 
spelar med svenska mästarna Malmö FF. Alla 
tre har bott i Norra Ängby och varit Peters 
adepter.

Peter Kisfaludy är landets mest fram-
gångsrika ungdomstränare i fotboll. I boken 
bemöter han kritiken mot BPs tidiga selek-
tering i ungdomsfotbollen och ger tips till 
tränare som vill att träningen ska vara ge-
nomtänkt och utvecklande. 

Peter bodde i många år på Hildebrands-
vägen. När han hämtade sin son på  försko-
lan Gökboet såg han att många av barnen 
älskade att spela boll på gården och ordna-
de ett lag för femåringarna. Där fanns även 
en liten tufff tjej som tog för sig bra bland 
grabbarna. Den 23 februari i år debuterade 
Amanda Nildén, som bodde på Beckom-
bergavägen, i svenska damlandslaget i en 
match mot Malta.  

Rolf A Olsson

I flera år spelade Amanda Nildén med grabbar-
na i Norra Ängby. Den 23 februari debuterade 
hon i damlandslaget.
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Lennart Anér är upprörd över att varken underleverantören eller Trafikontoret har tagit ansvar för följderna av de marksarbeten vid lokalgatan bredvid 
Bergslagsvägen som orsakat sprickor i husgrunden. Ingen förvarning och ingen förbesiktning ...

Arbetet med trottoarkantsten och trot-
toar på lokalgatan har verkligen ställt 

till det. Jag har sedan det påbörjades drivit 
ett ärende med Lestra och Trafikkontoret 
som motparter och även haft kontakt med 
andra boende längs vägen. Jag har också 
lämnat in ett formellt skadeståndsanspråk. 
Ingen av parterna har varit ivriga kommu-
nikatörer …

Underentreprenören Lestra har lejts för 
arbetet och både Lestra och Trafikkonto-
ret har underlåtit att göra en förbesiktning 
tillsammans med fastighetsägarna. Där-
med anser jag Trafikkontoret vara ansva-
rigt för skadorna. 

Ingen förvarning
Ingen förvarning kom om att man skulle 
köra bandvagnar och ställa till med min-
dre jordbävning under arbetet. Inga råd 

om att man på egen hand borde dokumen-
tera grunden. Arbetet marknadsfördes 
på intet sätt som våldsamt eller riskabelt. 
Ändå lägger Stockholms stad hela bevis-
ansvaret på fastighetsägaren, vilket ju för-
visso hade varit lätt om bara entreprenör 
och boende tillsammans dokumenterat 
före och efter jobbet.

Två frågor
Två centrala frågor har jag utgått ifrån och 
ingen har besvarats:

Hur kan man påbörja ett arbete, som 
innebär enorma markvibrationer, på ett 
område som utgörs av gammal sjöbotten, 
utan att först tillsammans med berörda 
fastighetsägare (inte bara på Bergslagsvä-
gen, utan även på parallellgator inåt om-
rådet) med hjälp av fotografier och mät-
ningar dokumentera husgrundernas status 

och struktur, för att kunna konstatera 
eventuella skador och förändringar som 
kan tänkas uppkomma genom vägarbetet?

Hur har ni (Lestra/Trafikkontoret) nu 
tänkt kunna styrka och leda i bevis att det 
INTE har uppkommit några skador?

Hör gärna av dig med gensvar och reak-
tioner!

Lennart Anér

redaktör för NÄT på 90-talet

kontakt@lempan.se

Läs mer:
• Se sidan 7 om de avstängda korsningarna 
vid Islandstorget och Ängbyplan. 

• På föreninges hemsida finns artikeln från 
tidningens förra nummer om vad man bör 
tänka på inför planerade markarbeten nära 
huset. 

Ingen av mina frågor har besvarats 

I förra numret hade vi en artikel om hur 
mark arbeten vid Bergslagsvägen och lokal-
gatan orsakat sprickor i källarväggar.  
Lennart Anér har förgäves försökt få  
kontakt med de ansvariga. 
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Vårt hus är, som många andra hus i Norra 
Ängby, byggt på postglacial lera. Den 
leran innehåller en mängd vatten, och vid 
långvarig torka krymper den.

På grund av klimatkaoset förvärrades lä-
get för vårt hus den torra sommaren 2018 
och huset fick då kraftiga sprickor i käl-
larväggarna. Dessa sprickor krymte något 
under hösten på grund av de de rikliga 
regnen. Dessvärre vidgade sig sprickorna, 
återigen, sommaren 2020.

Unikt tillvägagångssätt. 
Jag tog då kontakt med olika experter. En 
av dem, Geobear, gjorde en undersökning 
under hösten 2020. Husdelen mot gatan 
hade då “satt sig” 4-6 cm. Svaret på vilket 
sätt Geobear kunde hjälpa oss var: 

"Då det handlar om uttorkad och 
krympt torrskorpelera har vi ett unikt 
tillvägagångssätt. Vi injekterar i tätare 
intervall på 0,5m i mindre doser och med 
en mindre kraftfullt expanderande geo-
polymer. Detta gör vi för att inte skapa 

mikrofrakturer i leran som i framtiden 
kan orsaka mera sättningar. I och med 
detta kan vi alltså inte lyfta utbyggnaderna 
men vi kan stabilisera huset och på så sätt 
få bukt på framtida sättningar.”

Under hösten 2020 krymte, dessbättre, 

sprickorna något på grund av de många 
regndagarna.

I slutet av januari detta år, 2021, utförde 
Geobear sitt arbete i vår källare, då arbetet 
utgår från husets sockel inifrån.

Text och foto: Bengt Randers

Även torka 
kan orsaka 
sättningar

Bengt Randers berättar om en ovanlig metod att stabilisera huset. Så här såg det ut när rören var fär-
diga för injektering. Här är en länk till om hur det går till: www.geobear.se/villaagare/

  
 

Wretmans Bilservice AB 
 

 Bilreparationer och Service 
   originaldelar till alla märken 

 

       Jämtlandsgatan 139 Vällingby 
(OK Macken i Vällingby) 

                        08-377813                                     
                        

37528@okq8bilverkstad.se 

Ängby Torg 16
info@kahlins.se 

www.kahlins .se

Patrik 
Dahlkvist 
Bygg AB

Hågavägen 9 168 54 Bromma
Mobil 073-986 22 68 
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Vi minns alla episoden när Ulf och Berra ska köpa en ci-
garr till morfar, och till slut bestämmer sig för den med 
själ. På samma sätt känner säkert mången husspekulant 

som efter mycket letande till slut hittar sitt drömobjekt, ett hus i 
Norra Ängby – ett hus som har själ!

Vad är det då som gör våra hus så speciella, som gör att köpare 
är beredda att betala ett skyhögt kvadratmeterpris? Vad är det 
som ger våra hus själ? Säkert har det att göra med husens tillbli-
velse. Med all den energi nybyggarna på trettiotalet investerat för 
att i sina anletens svett gräva ut grunden, resa väggarna och lägga 
på taket till småstugorna och därmed förverkliga den kollektiva 
drömmen om det goda livet. Bäst är detta kanske beskriven i Tom 
Alandhs film ”Oscar och Greta och huset de byggde.”, men också 
i PC Jersilds bok ”Fem hjärtan i en tändsticksask”.

Lämnade trångbodda hyreskaserner
Med sin stora arbetsinsats lyckades husbyggarna befria sig från 
innerstadens hyreshajar (ja, de kallades så) och ett liv i trång-
bodda hyreskaserner. Staden stod för planeringen med hjälp av 
dåtidens stora arkitekter och landskapsarkitekter. Sveriges stora 
stadsplanerare Per Olof Hallman och hans efterföljare lade grun-

Från 
småstuga 
till villa

Nybyggarna på trettiotalet investerade för att i sina 
anletens svett gräva ut grunden, resa väggarna och 
lägga på taket till småstugorna och därmed för-
verkliga den kollektiva drömmen om det goda livet. 
Christian Schlumpf berättar om tankarna bakom 
Trädgårdsstaden, en utopi som lyckades och jämför 
med dagens havererade bostadspolitik. 

Text och foto: Christian Schlumpf

den för de mest lyckade trädgårdsstadsprojekt runt Stockholm. 
Intresset för trädgårdsstaden har sitt upphov i Ebenezer Ho-

wards bok ”Garden Cities of To-morrow” från 1898. Det tog 
dock bara ett decennium tills Howards utopi blev verklighet i 
många länder. Howard insåg att nya järnvägsförbindelser gjorde 
det möjligt för många som hade de ekonomiska förutsättningar 
att bosätta sig utanför den täta stadens gränser. Detta skedde i 
Stockholm genom byggandet av Roslagsbanan, Saltsjöbanan, 
Lidingöbanan och förlängningen av spårvägslinjerna till Enskede 
och Nockeby. Därmed var dock inte det stora flertalet Stockhol-
mare hjälpta, vilka led av en bostadsbrist jämförbar med den i vår 

90
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Norra Ängby 90 år  Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
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tid. Bostadssituationen krävde ett tillvägagångssätt med ett större 
kommunalt engagemang. Och förebilder såg man vid många stu-
diebesök på kontinenten. 

Norra Ängbys arkitekter
Man insåg att bara ett politiskt krafttag kunde lösa den rådande 
bostadskrisen. Därför engagerade staden tidens bästa stadspla-
nerare och landskapsarkitekter till att rita trädgårdsstäder kring 
Stockholm. För Norra Ängby var det Albert Lilienberg och Thure 
Bergentz. De hade inte bara läst Howard och gjort sina bild-
ningsresor; de hade också lärdomarna ur österrikaren Camillo 

Sittes bok från 1889 ”Der Städte-Bau nach seinen künstlerischen 
Grundsätzen” i ryggmärgen. 

Camillo Sitte hade genom studium av otaliga medeltida- och 
renässansstäder funnit hur ett riktigt torg skulle se ut, hur man 
med raka avenyer och alléer kunde accentuera en målpunkt eller 
hur lätt böjda gator gjorde att gatufasader framträdde tydligare. 
Så bildade de t.ex. genom Stora Ängby Alle ett samband mellan 
torget och slottet som ger vår stadsdel sitt namn. Motivet tilläm-
pades även mellan Runstensplan och Beckomberga sjukhus. Hu-
sen lades nära gatorna, med få undantag ca 3,5 m från gatan. På 
det sättet skapades stora sammanhängande trädgårdsområden in 

 Inflytelsen av ”Der Städte-Bau nach seinen künstlerischen Grundsätzen” präglar våra gator. Husen nära gatan och trädgårdarna på insidan. De lätt 
böjda gatorna gör att gatufasaderna framträder tydligare. 

➤

Norra Ängby 90 år  Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
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i kvarteren och karakteristiska gator. 
Arkitekten Edvin Engström ritade typritningarna till husen 

och utvecklade hustyperna alltefter. Fastighetskontorets land-
skapsarkitekt Ivan Wing upprättade standardritningar för träd-
gårdarna med detaljerade växtförteckningar och bestämmelser 
om häckar och vårdträd mot gatan. I trädgården skulle finnas 
plats för en liten köksträdgård och fruktträd skulle planteras. 
Många av dessa träd vårdas och uppskattas idag, nittio år senare 
fortfarande av sina ägare.

Krävdes ett stort samhälleligt stöd
I mellankrigstiden hade Sverige fortfarande en i international 
jämförelse bedrövlig bostadsstandard och det krävdes ett stort 
samhälleligt stöd för att avhjälpa denna. Stadens stora markupp-
köp i början av 1900-talet gjorde det möjligt att bygga de nya 
trädgårdsstäderna, varav den största blev Norra Ängby. Marken 

fick nybyggarna sedan hyra för en i sextio år oförändrad årlig 
tomträttsavgäld! Många av oss minns denna avgäld som på nit-
tiotalet var så låg att den knappt kändes värd att aviseras. Vilken 
kontrast till idag, då staden säljer återstoden av attraktiv mark 
(läs Bromma) till högsbjudande byggföretag med löfte om att få 
bygga ett visst antal lägenheter. Och då exploateringskontoret 
sedan lämnar ärendet vidare till ett underbemannat stadsbygg-
nadskontor som får den otacksamma uppgiften att illustrera och 
med säljande arkitektprosa beskriva den höga exploateringsgra-
den.

Förutom den egna arbetsinsatsen krävdes av nybyggarna att de 
hade ett fast arbete. Det är svårt att föreställa sig hur de fick ihop 
det som vi idag kallar livspusslet, samtidigt som de slet med sina 
byggen. Och märk väl – detta var innan den obligatoriska semes-
terledigheten på två veckor infördes! Målet med den egna bo-
staden måste dock gett dem oanade krafter. Nu behövde de inte 

En rak allé från torget mot slottet och lätt krökta gator runtom. På kartan över Norra Ängby kan man se en del av ideerna bakom Trädgårdsstaden. 

➤
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längre gå till dasset på gården, fick centralvärme, och i källaren 
en gaseldad pannmur för tvätt och tvagning. Och många satte 
redan från början ett badkar i tvättstugan. Eftersom många av 
dem var skickliga hantverkare tog det inte lång tid tills ensataka 
hus fick en öppen spis eller parkettgolv i finrummet istället för 
linoleumen. ”Det som oegentligt benämns garaget”, som det står 
i PC Jersilds bok, användes till verkstad eller vävstuga, och blev 
efter kriget för litet för tidens bilar. Ett Norra Ängby utan bilar 
kan vi idag knappt föreställa oss. Ett samhälle där kvinnor i stor 
utsträckning var hemmafruar. Hemmafruar som finklädde sig 
när de gick till torget att handla, barn som till fots gick till skolan 
och pappor som cyklade eller tog bussen till arbetet. 

Idag har gator och torg blivit folktomma. Vi sitter i våra bilar 
eller framför våra skärmar och husen är anpassade efter dagens 
krav. Efterkrigets välstånd möjliggjorde denna anpassning som 
dock inte sällan utfördes på ett okänsligt sätt och följde kortli-
vade trender gällande fasadmaterial och -kulör. Därför komplet-
terades detaljplanen på åttiotalet med bindande föreskrifter för 
om- och tillbyggnader och i samma veva fick Norra Ängby status 
som riksintresse. Detta ger oss stora möjligheter att värna det 
som mäklarna beskriver som ”bullerbykänslan” och det ska vi 
vara stolta över! Så får man t.ex. hos oss inte slå ihop några tom-
ter, riva husen och bygga flerfamiljshus på platsen, som man gör i 
Bromma Kyrka.

Ur kris till succé
Idag är det andra grupper bostadssökande som navigerar bland 
hajar, som är tvungna att acceptera trångboddhet, fixa svart-
kontrakt, betala hutlösa andrahandshyror eller leva ett liv som 
mambo. Därför ska vi vara tacksamma för våra småstugor som 
framåtblickande samhällsbyggare och husens första invånare för 
nittio år sedan byggde och vilka idag blivit eftertraktade villor.

Det kan vara på sin plats att här citera fastighetsdirektören 
Axel Dahlberg som i ”Stor-Stockholms villastäder i ord och 
bild” från 1942 beskriver det stora projektet:

. . . Tvenne omständigheter bidrogo att öka svårigheterna 
att få bostadsbehovet på ett kontinuerligt och även i övrigt 
tillfredsställande sätt tillgodosett.

Jag åsyftar här dels att hyreskasernen hade blivit den näs-
tan undantagslöst tillämpade bostadsbyggnaden och dels det 
förhållandet, att det allmänna vid denna tid icke ansåg sig 
böra på ett aktivt sätt medverka till medborgarnas bostads-
försörjning.

Den privatägda hyreskasernen är till sin natur hyres-
stegrande. Den har till uppgift att tjäna två parter, ägaren, 
representerande kapitalet, och den boende, som svarar för 
avkastningen. Parternas intressen äro mot varandra ganska 
stridande. Ägarparten vill ha så stor avkastning som möjligt 
och boendeparten så låg omkostnad som möjligt. Dessa mot-
satta intressen komma givetvis i strid mot varandra och i regel 
blir det boendeparten som drar det kortaste strået. . .

Det ligger i sakens natur, att nyproduktion av bostäder, 
oavsett de hustyper, som komma till användning, på ett gan-

”

”

ska försiktigt sätt anpassar sig till läget på marknaden. De 
långivande institutionerna ha intet intresse av en så stor bo-
stadsproduktion, att överskott av någon betydelse uppstår på 
lediga bostäder, utan se hellre, att det råder en viss knapphet.

Detta är en allmän regel och Stockholm kom icke att upp-
visa något undantag från denna regelmässiga företeelse . . .

Men hur reagerade då kommunförvaltningen inför det 
alltmer skärpta läget på bostadsmarknaden och inför de fö-
reteelser, som detta utlöste? Behärskades myndigheterna av 
samma ’det kommer oss icke vid’-inställning till bostadsför-
sörjningen, som gav sig tillkänna i början av 1870-talet?

Nej, härutinnan hade mycket förändrats. När läget på bo-
stadsmarknaden klarlagts och de kommunala myndigheter 
ställts inför ett sakläge, som påkallade ett ingripande, kom 
detta också till stånd. Det utformade sig så småningom till 
en bostadspolitisk insats av enastående betydelse, icke endast 
kvantitativt utan också kvalitativt, icke enbart av värde för 
Stockholm utan på grund av dess allmängiltiga innehåll 
också av betydelse för andra stadssamhälllen inom och utom 
landet.

Den bostadspolitiska insats, som här åsyftas, kan samman-
fattas uti det, som i dagligt tal numera kallas  
– Stockholms stads trädgårdsstäder –.

Andra tider – andra seder.
Christian Schlumpf 

är Norra Ängbybo sedan 1984

Arkitekt SAR/MSA och aktiv i Kulturmiljögruppen

Fotnot:

Kan du vissla Johanna?  
 1994 SVTplay

Oscar och Greta och huset de byggde,  
Tom Alandh, SVT 2017

Fem hjärtan i en tändsticksask,  
PC Jersild, Bonniers 1989

Badelundavägen i Ängbys småstugeområde. Stadsmuseets bildarkiv.
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I dag är Ingrid Lundin 95 år. Hon minns 
hur det var i Norra Ängby på 1930-talet 
när familjen byggde huset vid Islandsvä-
gen. Marken där huset skulle stå bestod 
av blålera. Det var ett tungt jobb för alla 
i familjen att gräva grunden med spadar 
och skottkärra. Även tioåriga Ingrid och 
hennes två bröder fick hjälpa till.

Ingrid Lundins dotter Kerstin Holmén 
har samtalat med sin mamma om hur det 
var på den tiden och letat efter bilder i fa-
miljens fotoalbum. 
– Mamma och hennes tre syskon kom 
med sina föräldrar Axel och Selma Da-
nielsson från Småland. Familjen bodde 
några år på söder i Stockholm innan de 
genom Småstugebyrån fick en tomt i 
Norra Ängby. 

Man hjälpte varandra
I april 1936 började de bygga huset på 
Islandsvägen 24. Tioåriga Ingrid och brö-

Ingrid var med när grunden grävdes
Hon minns hur det var när familjen byggde huset på 1930-talet

derna Hasse fjorton och Lennart femton 
år fick hjälpa till. Storasyster Dagmar 
arbetade, bl a i Konsum vid Runstensplan, 
i huset som idag är cykelaffär. 

Stommen till det nya huset restes med 
hjälp av Axels arbetskamrater som också 
var timmermän och snickare.

Den första oktober samma år var det 
dags att flytta in och Ingrid började års-
kurs sex i Norra Ängby skola. 

Att flytta till Norra Ängby gav henne 
en känsla av frihet. Men hon var rädd 
ibland också för att det var så mörkt, 
bland annat när hon skulle hämta mjölk 
på Råcksta gård. Det var också mörkt att 
passera slottet på väg till skolan och senare 

till och från bussen vid Ängby torg. 
Under kriget var kavalleriet förlagt till 

Ängby slott. Det fanns många hästar och 
militärer där. Kriget förde med sig att det 
blev ransonering och brist på mat. Alla 
ytor som gick att använda odlades upp.

Vår familj odlade potatis på slänten 
mellan Bergslagsvägen och lokalgatan och 
på marken där Södra Ängby skola byggdes 
senare. Många familjer hade dessutom 
höns och kaniner som slaktades. Vi hade 
släkt på landet som ibland kunde bidra 
smör och kött. 

Även många glada fester
Under krigsåren fick Ängbyborna delta i 
övningar i att lägga förband och hur man 
skulle rädda människor ut ur brinnande 
och raserade hus. Det knöt nybyggarna 
ännu tätare samman och det blev både sy-
juntor och många glada fester i kvarteret. 

1941 träffade min mamma Bertil Lun-
din som senare skulle bli min pappa. Han 

Ingrid var tio år när familjen byggde eget i Norra Ängby. Här 
med mamma Selma och pappa Axel Danielsson.

Hela familjen hjälpte till. På bilden är det mamma Selma och Ingrids två bröder  
Lennart och Hasse som gräver i den tunga blåleran. 

90
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hade då flyttat in på Miklagårdsvägen 
med sin mamma och bror. Det blev kärlek 
vid första ögonkastet och 1946 gifte de sig 
i Bromma kyrka och mamma flyttade in 
på Miklagårdsvägen. 

Många hemmafruar
Ingrid hade utbildat sig i språk och läst 
ekonomi och jobbat några år men när jag 
föddes 1948 slutade hon att förvärvsarbeta 
och blev som många andra kvinnor hem-
mafru. Några år senare kom min bror 
Arne till världen och med två barn hem-
ma, allt hushållsarbete plus att sy mycket 
kläder var det fullt upp. 

När barnen blev äldre började mamma 
förvärvsarbeta igen. Hon skötte eko-
nomin på flera företag innan hon blev 
ombedd att vara ansvarig för experiment-
verkstaden på Philips elektronikindustrier 
i Järfälla, senare Saab. Ett arbete som hon 
skötte i många år fram till pensionen. 

Pappa arbetade på örlogsvarvet på 
Skeppsholmen under kriget och läste till 
ingenjör på kvällarna. Han var mycket 
engagerad i föreningslivet och var bl. a. 
sekreterare och ordförande i Trädgårds-

stadsföreningen. Han arbetade även med 
tidningen i många år tillsammans med 
grannen Holger Wasstorp. 

– Jag minns att mamma föredrog att 
pappa var ordförande eftersom det var 
hon som skrev rent alla protokoll när 

pappa var sekreterare. Det gällde att skriva 
rätt då det inte var så lätt att sudda om det 
blev fel. 

Kerstin Holmén
Ingrids dotter som skrivit texten

95-åriga Ingrid Lundin minns sin barndom. Famijens egna hem på Islandsvägen 24 var klart i oktober 1936. 

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

Den personliga matbutiken
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När Ängby 
var omgivet 

av vatten
 

Text: Nils Ringstedt

Stora Ängby har en lång forntidshistoria. 
Redan under bronsåldern kom människor 
till Ängby, som då var nästan omgivet av 
vatten i ett skärgårdslandskap. Kartan 
visar Bromma år 1000 f Kr. 

Troligen kom människor främst under 
den yngre bronsåldern (ca 1100 – 500 f. 
Kr). Gravar i området tyder på det. Intres-
sant är dock att en s.k. avsatsyxa av brons 
påträffades på 1930-talet vid Jomsborgs-
vägen nr 7 i Norra Ängby. Nedstucken 
i marken – troligen är det en deposition 
– kanske sedan begravning av en död 
gjorts i den storblockiga graven på höjden 

90
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Erik Hanssons karta 2004 över Bromma år 1000 f. Kr. Blått är vatten.

ovanför! Denna typ av yxor hör till äldre 
bronsålder (ca 1800 – 1100 f. Kr.)

Fyra gravfält
Omkring Stora Ängby finns fyra gravfält 
från yngre järnålder (550 – 1050 e.Kr.). 
De flesta gravarna är från vikingatid (ca 
780 – 1050 e.Kr.) Antalet registrerade gra-
var är 105. Arkeologiska undersökningar 

brukar påvisa att det finns mer än det 
dubbla antalet gravar. Om vi antar en an-
läggningstid för gravarna på ca 250 år, blir 
det samtidigt levande antalet människor 
ca 23 personer. Troligen rör det sig om 2- 3 
gårdar under vikingatid.

Det finns inga spår av förhistoriska går-
dar. Några grävningar har inte utförts. Jag 
utesluter inte att någon eller några gårdar 
kan ha legat på samma höjdsträcka som 
nuvarande slott befinner sig på.

Udd lät resa stenen
Brommas ståtligaste runsten är två meter 
hög på en obebyggd tomt vid Runstens-
vägen. På stenen är ristat: Udd lät resa 
stenen efter Björn, Ingrids fader. Han var 
Vides arvinge. 

Runstenen kan vara från slutet av 
1000-talet eller början av 1100-talet. Tex-
ten visar att Björn var Vides arvinge. Att 
Ingrid nämns tyder på att hon och Udd 
ansvarar för att stenen restes. De var san-
nolikt för sin tid välbärgade. Genom att 
resa stenen och låta rista texten visar de 
att marken var deras. Ett gammalt foto från Bromma Hembygdsförenings arkiv visar när föreningen besöker runstenen 

på den tiden när husen byggs!

En lång historia
innan husen byggdes
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Engiaby, ”gården vid ängarna”
Ängby nämns år 1315 Ängiaby. En person 
med namnet Håkan Galle skänkte mark i 
byn till Klara kloster. År 1415 skrevs nam-
net Engiaby, ”gården vid ängarna”. Under 
medeltid och in i nyare tid bör byn ha legat 
ungefär där slottet nu finns. I mitten av 
1300-talet och in i 1500-talet fanns fyra 
gårdar. Under 1300-talet lydde 3 gårdar 
under Helgeandshuset som var en välgö-
renhetsinrättning och sjukstuga på Hel-
geandsholmen. Gustav Vasa lade de fyra 
gårdarna under Danvikens hospital under 
reformationen. År 1569 fördes gårdarna 
in under gården Torvesund som idag är 
Drottningholm.

Ängby var 1629 tre mantal krono. Då 

donerades godset till Christoffer Lud-
vig Rasche. Sonen Gustaf Rasche ärvde 
godset 1645. Gårdarna blev frälse, alltså 
skattefria. Riksmarskalken Åke Axelsson 
Natt och Dag köpte gårdarna. Änkan 
Anna Cruus ärvde Ängby år 1655 och lät 
bygga flygeln som syns mellan slottet och 
fatburshuset. Det skall en gång ha varit 
ett rödmålat timmerhus. Dottern Barbro 
Åkesdotter ärvde och var först gift med 
Claes Bielkenstierna och sedan med Knut 
Kurck. Hon dog 1680 och Kurck 1690.

Egendomen blev säteri
Det var sannolikt Bielkenstierna som 
bebyggde egendomen till säteri. Det om-
nämns första gången 1658. År 1685 var 

Slottet torde ha varit 
färdigbyggt 1696. 
Stadsmuseets bildarkiv.

➤

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

Ängby Glasmästeri 
& Ramaffär AB

huvudbyggnaden byggd med en ny vacker 
trädgård. På en karta från 1689 är gården 
markerad på ungefär samma plats som nu. 
Byggnaderna var trähus. Samma år köpte 
riksmarskalken Johan Gabriel Stenbock 
Ängby. Stenhuset – idag Stora Ängby - 
byggdes av legationssekreteraren Baltzar 
Brandenburg som år 1690 arrenderade 
Ängby . Två år senare köpte han godset av 
Stenbock. Han adlades och tog sig nam-
net Ehrenstolpe. 

Slottet färdigbyggt 1696
Slottet torde ha varit färdigbyggt 1696. 
Efter Ehrenstolpe ägde Carl Hermelin 
godset fram till 1764. Familjen Stiern-
crona på Åkeshofs slott köpte det 1765. 
Stora Ängby uppges år 1772 vara på ett 
och ett halvt mantal, utgöra säteri och 
innehas av kammarherre friherren David 
Stierncrona. 

Åkeshof ägde egendomen till 1857. Den 
ingick inte i Åkeshofs fideikommiss. Un-
der Stierncronas tid tillkom kakelugnar 
– dekorerade i grönt och blått. Från 1857 
ägde olika borgare Stora Ängby. Inte min-
dre än 4 gånger bytte slottet ägare. Den 
siste ägaren var kunglige sekreteraren Carl 
Gustav Wahlberg.
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På slottet fanns år 1894 inspektor, rät-
tare, trädgårdsmästare, smed, ladugårds-
karl samt tre drängar. Dessutom förekom 
”lösfolk vid skördebärgning”. Gården hade 
10-12 hästar, 2 par oxar, 35 kor och ett 50-
tal får. Mjölk såldes till hushåll på Kungs-
holmen. ”Den kördes på en trilla den långa 
vägen genom Åkeshofs allé och gamla 
Drottningholmsvägen” dvs. nuvarande 
Gustav III:s väg.

Marken behövdes för bostäder
År 1904 köpte Stockholms stad byggnader 
och mark för 100 000 kronor av Wahl-
bergs arvingar för att mark behövdes för 
att bygga bostäder på. I början av 1930-ta-
let byggdes nuvarande egnahem. Det kos-
tade ca 10 000 kronor att bygga ett hus om 
ett och ett halvt plan. Byggaren betalade 
kontant 300 kronor för tomtkarta, ad-
ministration och ett års tomträttsavgäld. 
Området var så gott som färdigbyggt 1938 
med tillsammans 1310 stugor. 

Ängby var militärförläggning under an-
dra världskriget, for illa men restaurerades 
år 1957 av fastighetskontoret med biträde av 
stadsantikvarien Gösta Selling. Slottet har 
använts av Bromma hemvärn, lottor, fören-
ingar, företag och enskilda för bl.a. fester. 

Ladugårdskarlens bevarade stuga från 
1700-talet ligger nära slottet. Fatburen 
från 1600-talet är byggd med 1500-tals-
timmer och anses vara Stockholms äldsta 
trähus. Fatburen dateras till 1650 – 1695. 
I fatburen på andra våningen finns en 
medeltida, återanvänd dörr av en typ med 
gångjärn. Huset konserverades på 1930-ta-
let. Till Stora Ängby hörde åtta torp och 
stugor, nämligen Solbaset (senare under 
Lilla Ängby), Frökendal (Torfstickan), 
Ladugårdskarlstugan, Björklund (Sör-
torp), Komötet, Nytorp (Södra Ängby 
mjölnarstuga), Tyska Botten (sedermera 
under Drottningholm) och Pihlstugan. 
En snickarbod finns söderut på gården och 
boden kan ha varit ett torp.

Gunnar Sträng plöjde i Norra Ängby
Som kuriosum kan nämnas att Gunnar 
Sträng, vår kände förre finansmister, en 
gång som dräng uppges ha plöjt Karsviks 
hage i Ängby innan jordbruket upphörde! 

Slottet är byggt i s.k. karolinsk stil. I 
den stora salen i slottets övre våning finns 
en öppen spis och ett praktfullt stucktak. 
Inredningen är från byggnadstiden på 
1690-talet. Utsmyckningen är besläktad 
med tak i Johan Gabriel Stenbocks palats 

på Riddarholmen. Italienaren Guiseppe 
Marchi gjorde stuckaturen 1704. Stucka-
tören hade arbetat också i Slottskapellet 
och på Drottningholms slott 1701. Det 
finns dekorerade tak även i andra rum. 
Arabeskmålningar finns i fönsterni-
scherna. I smårummen finns kakelugnar. 
Golvet i den stora salen är av ek. Här finns 
en kalkstensfris. Allt är fint nymålat. Den 
vackraste kakelugnen, ljust blå, finns i 
flygeln.

Nils Ringstedt

Källor:
Almquist, Joh. Ax. 1931. Frälsegodsen i Sve-
rige under storhetstiden med särskild hän-
syn till proveniens och säteribildning. För-
sta delen Stockholms och Uppsala län. Band 
2. Säterier. Stockholm.

Ringstedt, Nils. 2010. Torpen i Bromma. His-
torik, lägen och lämningar. Bromma Hem-
bygdsförenings skrift nr 3. Stockholm.

Ringstedt, Nils. 2020. Stora Ängby får nytt 
liv. Brommaboken 2020. Bromma hem-
bygdsförenings årsskrift. Årgång 91. Stock-
holm.

Karta av Erik Hansson 2004 över Bromma år 
1000 före Kristus.

Bromma hembygdsförenings fotoarkiv.

➤

Familjerna fick själva bygga sina hem i Norra Ängby. Det kostade cirka 10 000 kronor. Kontantinsatsen var 300 kronor. Hembygdsföreningens bildarkiv
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Han kallade till Trädgårdsstadsföreningens 
första möte för 90 år sedan
Redan innan det första huset var rest i 
Norra Ängby för 90 år sedan bildades en 
förening för nybyggarnas gemensamma 
intressen.

Initiativtagare var E. Blomqvist som 
kallade sina blivande grannar till ett för-
sta möte den 14 juni 1931.

Ett trettiotal personer kom och efter att 
det redogjorts för mötets syfte beslutades 
genast att bilda en förening för ”tillvarata-
gande av medlemmarnas intressen genom 
inköp av koks och övriga förnödenheter, 
ävensom av övriga förekommande angelä-
genheter”. 

Den första småstugan restes den 23 juni 
1931. De blivande husägarna fick hämta 
materialet i ett förråd, som låg mitt emot 
Norra Ängby skola. Föreningen kom att 
få stor betydelse när det gällde kontroll av 
byggmaterial, att allt som levererades var 
av bra kvalitet. 

vid dessa festligheter uppgick ibland till 
över 400. Antalet medlemmar i förening-
en 1932 hade i rask takt från årets början 
stigit från 116 till hela 400 vid årets slut.

Ytterligare småstugor planerades och 
i maj 1941 hade 1 319 småstugor uppförts 
eller påbörjats, nu också väster om Bällsta-
vägen.

Britt Ullestad

E Blomqvist tog initiativ till att starta en fören-
ing för egnahemsbyggarna i Norra Ängby.

Snett emot Norra Ängby skola fanns ett förråd. Föreningen kom att få stor betydelse när det gällde kontroll av 
byggmaterial dvs att allt som levererades var av bra kvalitet. Stadsmuseets bildarkiv.

Eftersom området var nytt saknades 
inte arbetsuppgifter. Koksleveranser, pa-
kettransporter, telefonfrågan och kommu-
nikationer var saker som måste ordnas. I 
skriften ”Ängby genom tiderna, 1931-1941” 
som gavs ut av Stora Ängby Trädgårds-
stadsförening tio år efter första mötet 
kan man läsa att den styrelsen bestod av 
E. Blomqvist, E. Weinheimer, H. Ljung-
erantz, Hj. Andersson och E. Karlsson. 

Tio Konsumbutiker!
Styrelsen uppvaktade Spårvägsstyrelsen 
i trafikfrågan. Den ankommande posten 
lämnades i Konsums provisoriska butik. 
Styrelsen drev på för att fler butiker skulle 
öppnas i Norra Ängby och i skriften finns 
en annons som visar att Konsum 1941 
hade tio butiker på fem olika adresser! 

Andra betydelsefulla frågor rörde t ex 
skolor, samlingslokaler och apotek. 

Föreningen verkade också för träd-
gårdsskötsel, badplats och brygga vid 
Kyrksjön, dansbana och för barnen ord-
nades sommar- och julfester. Antalet barn 

Föreningens minnesskrift 1941.

Trädgårdsstadsföreningen drev på 
Konsum. 1941 fanns det tio butiker!
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Det var den 9 juni 1956 som drottning 
Elizabeth II och vår dåvarande kung Gus-
taf VI Adolf besökte familjen Larsson på 
Anundsvägen. 

Det har vi berättat om tidigare och det har 
det skrivits mycket om i olika böcker och 
tidskrifter. SvT var på plats och filmade 
besöket som har visats i TV vid flera till-
fällen. 

På internet kan man söka på "Drottning 
Elizabeth i Stockholm". Avsnittet från 

Norra Änby börjar ca 1.30 min in i filmen. 
Att vi i Norra Ängby tidigare haft ett 

kungligt besök kanske inte alla vet. Det 
var 1932 som Prinsen av Wales (Prins 
Edward, sedermera Kung Edward VIII) 
och hans bror George, Hertigen av Kent 
som den gången besökte oss tillsammans 
med vår kronprins Gustaf Adolf (kungens 
pappa). 

I jubileumsskriften kan man läsa att 
sällskapet ”bevittnade en husresning i 
kv. Kammen 3 (Ultunavägen 5). Sektio-

nerna låg utlagda på marken, och i samma 
ögonblick kortegen anlände satte Viktor 
Karlqvist, Nils Svärd och några mannar 
till igång. Prinsen av Wales följde med 
allvarlig min arbetets gång, utom är någon 
av arbetarna inte träffade spikskallarna 
eller när någon drämde hammaren på 
tummen. För fotografen var prinsen inget 
idealistiskt villebråd. Så fort han fick se ett 
kameraöga vände han baksidan till eller 
lipade åt dem.”

Britt Ullestad

Prinsen av Wales besök i Norra Ängbys småstugeområde 5 oktober 1932 Drottning Elizabeth II och kung Gustaf VI Adolf i Norra Ängby 9 juni 1956.

Engelska kungligheter ville besöka småstugeområdet

I vinter har EPA-bryggan renoverats. En 
gång i tiden var även denna brygga, 
som ligger närmast Norrra Ängby, liv-
ligt frekventerad av traktens ungdomar 
och barn. Här bedrevs bland annat sim-
undervisning och det fanns till och med 
en trampolin längst ut på bryggan. Den 
lär ha fått namnet EPA-bryggan efter 
den tidens lågprisvaruhus EPA. Det var 
gratis att bada här. På andra sidan Kyrk-
sjön, vid sidan av nuvarande populära 
badbryggan, fanns ett badhus och där 
var det inträde. 

Rolf A Olsson

EPA-bryggan 
har renoverats

Vi berättade om bryggorna 
i Norra Ängby Tidning nr 4 2015. 

Epa-bryggan hade trampolin 
och  det var simundervisnning i 

en speciell inhägnad.
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Nära dig finns en delikatessbod 
fylld av godsaker. Väldoftande ostar, 

marmelad, olivoljor,salami, fin choklad m.m.
 Vi skräddarsyr även uppskattade 

delikatesslådor. Till jubilaren, kollegan, 
fröken, farfar eller någon annan som

du tycker om.

Vi ses på Ängbytorg!

LILLA

DELIKATESS
BODEN

LILLA

DELIKATESS
BODEN

LILLA

DELIKATESS
BODEN

Ängby Torg 8 • 08-87 05 45

Jubileumsmiddag för
16:50 inklusive dricks

Tyvärr är det inte i år vi kan bjuda in till 
denna prisvärda festlighet. Det tillåter 
inte folkhälsomyndigheten. I väntan på 
bättre tider kan vi istället påminna om 
den inbjudan som fanns i Norra Ängbys 
25-åriga minnesskrift. 

Där hittar jag ett löst blad med en inbju-
dan till en jubileumsmåltid på Restaurang 
Vällingehus den 26 augusti. 

Meny
Följande meny kommer att serveras:
Sandwiches 
Varmrätt: Casselercarré, stekt potatis, spe-
nat och madeirasås 
Dessert: Glass med frukt och grädde 
Måltidsdricka öl el vatten 
Kaffe
Allt till en kostnad av Kr. 16:50 per person 
inklusive dricks. ”För de som önskar, kan 
snaps intagas för en extra kostnad av kr. 
1:60 per st. och vin kr. 3:-- per glas”. I för-
hoppning om allmänt deltagande tecknar 
Stora Ängby Trädgårdsstadsförening, Sty-
relsen, avslutar inbjudan.
Det var tider det, annorlunda mat och 
helt annorlunda priser än idag. Men det är 
väldigt skoj att läsa om sådant.

Lite kuriosa från åren som gått
Britt Ullestad har bläddrat i gamla jubileumsböcker och hittat lite 
kuriosa. Britt växte upp i Norra Ängby och har också många egna 
minnen, av både händelser och mer eller mindre udda personligheter. 

Badbyxan, Badjulle eller Ruriksgubben. 
Det var dom namnen han hade och kalla-
des, farbrorn som bodde diagonalt emot 
oss i hörnet Dybecksvägen/Ruriksvägen. 
Jag föddes på Holmgårdsvägen 3 och 
min familj bodde där fram till vår flytt till 
Anundsvägen 26 år 1959. 

På vår väg till lekskolan vid Färjestadsvä-
gen skulle vi passera Badbyxan. Det var 
en speciell farbror, det fanns inget ont 
i honom han hade bara lite annorlunda 
egenskaper. 

Aldrig att han klippte eller ansade i 
trädgården vilket gjorde att den växte igen 
totalt och blev som en djungel. Grävde 
upp kantstenen runt trädgården och på 
vintern skottade han snö upp på och runt 
huset för att hålla värmen, sa han. Alltid i 
sin mörkblåa morgonrock/badrock. 

Vi var lite rädda för honom
Vi barn var nog lite rädda för honom men 
han gjorde ju aldrig en fluga förnär. Det 
var spännande att ibland smyga in på hans 
tomt och vid något tillfälle kikade vi in 
genom fönstret och därinne såg man bara 
böcker och åter böcker. Mötte vi honom 
neg och hälsade vi artigt. 

Han hade en tid också en dam som 
kom varje dag och hjälpte honom med 
hushållet. En kvinna i långa mörka kläder. 
Mötte man henne neg man och sa god dag 
men fick alltid bara ett harklande tillbaka 
och aldrig tittade hon upp. 

Det sista jag minns av honom var när 
han hade byggt en säng i trä uppe på skor-
stenen. Av virke han hämtat från nybygget 
av Ängbykyrkan. Sas det. Det sas också att 
han låg där och ringde ner till hushåller-
skan när han behövde och ville ha något. 
Jag minns när brandkåren kom dit och 

vräkte ner sängen. Det var brandfarligt att 
ha det så. 

Minns också att jag såg Badbyxan 
gräva upp blåsippsplantor i Lunden för att 
plantera i sin garagenedfart. Jag tyckte det 
var hemskt, det var ju förbjudet att gräva 
upp blåsippor, man fick bara plocka själva 
blomman. Han ordnade också gyttjebad 
i garagenedfarten. Skröna eller inte men 
det var alltid jättegeggigt där. 

Utbildad jurist
Jag har fått berättat för mig att när bror-
san och hans kompisar vid något tillfälle 
skulle busa för Badbyxan råkade slå sön-
der en fönsterruta. Papporna till killarna 
kom då överens om att gå dit i samlad 
tropp för att ersätta honom och be om ur-
säkt. När dom ringde på stod min pappa 
först och när Badbyxan öppnade dörren 
var hans första fråga om det var pappa som 
var ordförande för sällskapet. Badbyxan 
var utbildad jurist och som man sa på den 
tiden, att han var lite ”förläst”.

Britt Ullestad

Badbyxan var en speciell farbror
– men det var inget ont i honom

Det sista jag minns av honom 
var när han hade byggt en 
säng i trä uppe på skorstenen.

Texter: Britt Ullestad
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Kvarteren vid Hugleikvägen 
och lämningar efter Råcksta kvarn
Hugleiksvägen i nordvästra Norra Ängby 
mynnar vid ett spännande berg på vilken 
det finns lämningar av Råcksta kvarn. 
Den lär ha uppförts efter 1801 och rivits 
omkring 1882. En artikel, i ett tidigare 
nummer av tidningen, skriven av annan 
författare skildrar kvarnens historia. Jag 
håller mig till de arkeologiska spåren.

Det syns på bifogat foto tre stycken järn-
dubbar uppe på det cirka 30 meter höga 
berget. Ett borrhål längre österut kan en 
gång också hyst en järndubbe. Troligen var 
dubbarna till för att förankra kvarnen. En 
gång låg den utanför Brommas gräns men 
området inkorporerades under 1900-talet 
med Bromma.

I slutet av Hugleiksvägen finns en stig 
som övergår i rester av den gamla kvarn-
vägen som torde vara 2,5–3 meter bred. 
Vid inventering i november spårade Inger 
Larsson, ordförande i hembygdsfören-
ingen, en uppbyggd mur som bär upp 
del av vägen. Vi, jämte Lars Brynielsson, 
Norra Ängby, kunde därmed konstatera 
att det verkligen var den gamla kvarnvägen 
(se bilder av muren). Vägen når fram till 
berget och precis där är en stor grop fylld 
med ganska stora stenar. Vår hypotes är att 
dessa kanske var underlag för något slags 
plattform från vilken mjölsäckar lastades 
på de kärror som kom dit. Intill berghäl-
lens östra sida finns en tydligt anlagd cirka 
12 meter lång stensträng. Vad den är till 

för är oklart.
Lämningarna har av hembygdsfören-

ingen anmälts till länsstyrelsen för regist-
rering i Fornsök. Besök gärna berget och se 
spåren av denna historiska kvarn!

Hugleik var en rik Ynglingakung
Hugleikvägen i sig är intressant för nam-
net har en mycket mytisk bakgrund! I 
Snorre Sturlassons Norges Konungasagor 
(Heimskringla) från cirka 1250 berättas 
om Ynglingasagan och dess kungar. Hug-
leik (Ochilaik, Hygelac) Alvarsson var en 
rik Ynglingakung i Svitjod. Enligt sagan 
ärvde han den svenska tronen när hans far 
och farbror dödat varandra. En fientlig 
armé kämpade mot Hugleiks armé på 

Kvartersnamn i Norra Ängby

Utsikt från kvarnberget
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Fyrisvallarna och svenskarna besegrades. 
Sköldborgen runt Hugleiks sköldborg 
anfölls och Hugleik dödades. Anfallaren, 
Hake, blev kung och stannade i landet i 
tre år. Dick Harrisson berättar om biskop 
Gregorius av Tours som i ett stort verk be-
rättar om Chlochilaichus – kung av ”da-
ner” – som förhärjade ett område i norra 
delen av frankernas rike.

Hygelac nämns även i det fornengelska 
eposet Beowulf. Den berättelsen skrevs 
omkring 750. Han nämns i Beowulfdik-
ten som en kung av götarnas folk. 

Hygelac var morbror till Beowulf. 
Beowulf är enligt professor Bo Gräslund 
en hjälte från Gotland som kämpar mot 
monstret Grendel och dödar Grendel och 
hans mor. På södra Gotland finns spår av 
en stor gård som Beowulf hypotetiskt kan 
ha bott i.

De intressanta kvartersnamnen
Nu till de intressanta kvartersnamnen! På 
västra sidan om Hugleiksvägen finns kvar-
teren Vågskålen, Halstret och Silverskålen. 
På den östra har vi kvarteren Nyckeln, 
Örsleven, Silverpärlan och Dryckeshornet. 
Där finns även Ledungsplan omgärdad av 
de två sistnämnda kvarteren. 

Under vikingatiden användes en våg-
skål med viktlod för att väga ädelmetaller. 
Skålen var köpmannens viktigast redskap. 
Det var en balansvåg med en vågskål häng-
ande i vardera änden av en stång med en 
uppstående visare mittpå. Handtaget ut-

formades som en gaffel som omslöt visaren 
med sina två skänklar. Visaren pekade rätt 
upp när jämvikt nåddes. Visaren var då 
parallell med gaffeln. Ett halster är som 
bekant ett stekgaller och är väl känt för de 
flesta.

Från vikingatiden är silverskatter 
kända. Förutom mynt kan det i sådana 
skatter finnas kärl av silver, alltså silverskå-
lar, förutom obearbetat silver. Silverskatter 
påträffas ofta vid plöjning och åkerarbe-
ten. Silvret kan då vara utspritt i marken. 
Silverskatter har påträffats ibland i förva-
ringskärl av lera eller metall. Nycklar och 
lås hade under vikingatiden stor betydelse 
för att hindra stöld. Enda villkorslösa 
straffet enligt Gutalagen var dödsstraff för 
stöld! Nycklar påträffas ofta i kvinnogra-
var, hängande från ett spänne. Det visar 
vem som hade ansvaret för att låsa gården.

För att avlägsna öronvax
En örslev var ett toalettredskap. Det an-
vändes för att avlägsna vax och orenlig-
het ur öronen. Vanligen tillverkades de i 
brons. Det förekommer silverexemplar av 
örslevar. De är formade som miniatyrske-
dar med ett platt, ofta breddat handtag. 

Pärlor var av kvinnor under vikingati-
den uppskattade prydnadsföremål. Pärlor 
var konstfärdigt gjorda och tillverkades 
av olika material bland annat metall. Sil-
verpärlor gjordes ofta av pärlad silvertråd. 
Den lades i täta spiraler till spol- eller klot-
formiga pärlor. Silver- och guldpärlor kan 

också vara gjorda av bleck med filigran.
Dryckeshorn från vikingatiden kan ses 

avbildade på bild- och runstenar från den 
tiden.

Sällan påträffas de i gravar. Det har 
dock skett i Birkagrav nr 523. Dryckeshorn 
gjordes i förgängligt material som t ex nöt-
kreaturshorn. Hornet i Birkagraven var 
prytt med ett mynningsbeslag av genom-
brutet silverbleck som bevarats.

Ledungen för militärer till sjöss
Slutligen är namnet Ledungsplan intres-
sant för förleden Ledung! Ledungen var 
ett kollektivt system för militära opera-
tioner till sjöss under tidig medeltid. Or-
ganisationen tjänade både för försvar och 
för eventuella angrepp mot främmande 
länder. Befälhavaren på ett ledungsskepp 
benämndes styrman. Ledungssystemet 
var viktigt i Svealand och Götaland. Mi-
litärplikten gällde hela den fria allmogen. 
Lokalsamhällena organiserades i enheter 
som ställde krigsskepp till förfogande. Sys-
temet anses ha mycket gammalt ursprung.

Text och foto: Nils Ringstedt
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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

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

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.

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

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

Medlemsförmåner

Annonsera
Boka 4 ggr/år för 1000 kr!

www.norra-angby.se
facebook.com/norraangby

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

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

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening



Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Söndag 11 april kl 11-15 samlas vi i en trädgård 
i Norra Ängby för att lära oss om bästa sät-
tet att föryngra sin häck och de buskar man 
har i trädgården. Det är Marion från Sköna 
Trädgård so

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, 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

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.
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Program

Vandring Öst till Väst
Söndag 9 maj  kl. 14
Mer information sid 4

Årets kvarndagar 
16 maj, 30 maj, 29 augusti, 12 september och 26 september.
Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg

Fågelskådning för familjen
Torsdag 20 maj  kl. 18-20 
Mer information sid 4

Gökotta
Söndag 23 maj  kl. 07:00
Mer information sid 4 

Fortfarande mycket ovisst 
på grund av pandemin 
För alla programpunkterna i kalendariet gäller att det 
kan bli ändringar om smittoläget och myndigheternas 
rekommendationer så kräver. Information kommer på: 
www.norra-angby.se
facebook.com/norraangby

Föryngra häck och buskar 
Söndag 11 april  kl. 11-15
Mer information sid 4

Fornminnesvandring 
Söndag 18 april  kl. 11.00-12:30 (ca) 
Mer information sid 4

Vårstäda Norra Ängby 
Lördag 1 maj 
Soppåsar delas ut vid Torget kl. 11-12
Korv och fika i Björkan från kl. 13
Mer information sid 5
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DIN ÄNGBYSPECIALIST SEDAN 1982!

Hans Åberg
Fastighetsmäklare

Arkitekt SAR/MSA

0707 100 000
hans.aberg@hemfast.se

Atosa Mirzai Nyström
Fastighetsmäklare

Ekonom

0739 161 163
atosa.nystrom@hemfast.se

Anders Westerlind
Fastighetsmäklare

0720 352 435
anders.westerlind@hemfast.se

Tillsammans hjälper vi dig hem 

och med vår kombinerade 

erfarenhet ger vi ditt hem den 

uppmärksamhet som det så väl 

förtjänar.  Vi jobbar alla med att 

du ska kunna känna dig trygg 

när du köper eller säljer ditt hem 

genom oss.

Varmt välkommen att kontakta 

någon av våra mäklare för att få 

reda på mer om oss, hur vi

jobbar och vilka övriga tjänster 

vi kan erbjuda dig  i  samband 

med din  bostadsaffär.

Nytt datum för årsmötet
Lördag 19 juni 2021  kl. 14-16 (ca)

Utomhus på Ängby torg
Mer information på sidan 5


