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Nästa år ska vi väl kunna dansa?
För ett år sedan tvingades vi meddela att midsommarfest-
ligheterna i Björklunds hage måste ställas in på grund av 
coronaviruset. Då trodde vi nog att allt skulle bli som vanligt 
igen 2021, men tyvärr. pandemin är inte över och vi tvingas 
ställa in midsommar i Björkan även i år. Men nästa år, då ska 
vi väl ändå kunna dansa kring midsommarstången igen, el-
ler? Allt fler blir vaccinerade och vi hoppas. 

Ändå har vi under pandemiåret kunnat genomföra en 
mängd utomhusarrangemang med begränsat antal deltagare 
på smittsäkert avstånd. I det här numret finns Trädgårds-
stadsföreningens verksamhetsberättelse för det gångna året. 
Den ska vi behandla på årsmötet som vi flyttade från inom-

hus i mars till utomhus i juni. 
Kom till torget lördag den 19 
juni och delta i årsmötet. Det 
blir fika också – och möjlighet 
att vinna fina fågelbad.

Några månader senare, den 26 
september, ordnar vi ett nytt 
evenemang på torget. Då är 

det äppelsöndag och ett lämpligt tillfälle att också fira att 
vi fyller 90 år i år. Det gör vi bland annat genom att förnya 
beståndet av äppelträd i Norra Ängby. Föreningen har köpt 
in så många fina äppelplantor som vi har kunnat få tag på. 
Vi säljer plantorna till medlemmar för ett kraftigt subventio-
nerat pris. Är det fler som vill ha plantor än det antal vi har 
så får det bli lottning. Mer information finns på sidan 4 och 
kommer att finnas i våra sociala kanaler och i nästa nummer 
av tidningen som kommer i början av september.

De långdragna planerna på att riva den gamla tvättstugan 
på Bureusvägen har nu satts i verket. Trots Trädgårdsstads-
föreningens och de omkringboendes protester har byggföre-
taget fått klartecken. Under våren har tvättstugan jämnats 
med marken. Där ska det byggas radhus som inte kommer 
att se ut som andra hus i Norra Ängby. 

Med hopp om att vi ska kunna umgås allt mer med med våra 
vänner och grannar önskar jag alla en trevlig sommar!

Anna-Karin Ekholm 
Ordförande i Norra Ängby 
Trädgårdsstadsförening

inledaren
NORRA ÄNGBY TIDNING
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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.

Årsmöte
Lördag 19 juni 2021 kl. 14
Utomhus på Ängby torg

Dagordning och verksamhetsberättelse på sid 24–29 
Om pandemin eller vädret förhindrar 

samling kan mötet flyttas.

Vi upprepar förra årets smittsäkra möte utomhus på torget.

Fem fågelbad lottas ut under mötet

Fågelbaden är inköpta på Lantliv&Trädgård vid Ängbyplan 
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I år fyller Norra Ängby 90 år. Det gör också Norra 
Ängby Trädgårdsstadsförening. 

För 90 år sedan ordnade Trädgårdsstads-
föreningen äppelträd och andra fruktträd till  
trädgårdarna i Norra Ängby. Många äppelträd i 
våra trädgårdar är gamla och behöver förnyas. 
Därför vill vi i Trädgårdsstadsföreningens styrelse 
medverka till att äppelträdsbeståndet förnyas. Vi 
kommer att erbjuda föreningens medlemmar två-
åriga äppelträd till det facila priset av 90 kr. 

Det är gamla äppelsorter, t.ex. Alexander, Filippa, 
Röd Melba Transparente blanche, Gyllenkroks Ast-
rakan, Gul Richard, Rött kaneläpple, Röd Astrakan, 
Hampus, Rosenhäger och Röd höstkalvill odlade 
på Öland av äppelodlaren Sven Plasgård. Han har 
i skrivande stund lovat oss 55 st träd, men vi hop-
pas att det ska bli ytterligare några. Eftersom vi 
tror att fler medlemmar än så är intresserade kom-
mer vi troligen att tvingas lotta ut träden. 

Om du är intresserad, kontrollera först att du 
har betalat medlemsavgift för 2021. Mejla se-
dan till appeltrad@norra-angby.se och med-
dela namn, adress, mejl och telefon. 

Planerad leveransdag är på Äppelsöndagen den 
26 september. Utöver detta hoppas vi kunna ord-
na en hel del andra aktiviteter för att fira våra 90 
år, så boka in den dagen!
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Perenner för torrt och skuggigt läge?
Fråga: Vi har en skuggig och väldränerad del av vår tomt som 
tyvärr ligger precis vid vår entré. Upplever att det är svårt att få 
något att växa här som vill frodas och samtidigt ser trevligt ut. 
Har du tips på något som skulle fungera att plantera där?

Svar: Stor igenkänning på detta problem och jag får många frå-
gor gällande skuggiga lägen. Läget med både torrt och skugga 
är bland det svåraste tycker jag och kan skilja sig åt så det gäller 
att prova sig fram och inte satsa allt på ett kort. Några peren-
ner som jag har god erfarenhet av för detta läge är Ormöga, 
Brunnnäva, Vit skogsaster och Flocknäva. Sen vill jag också tipsa 
om att sätta vårlök som tex Narciser, Krokus, Alium och Flocktul-
pan för tidig blomning vid entren.

Hur får jag stora och goda hallon?
Fråga: Mina barn älskar hallon och jag planerar nu att plantera 
det i vår. Har du några tips för stora och goda hallon?

Svar: Ja egenodlade hallon är fantastiskt! Välj ett soligt läge i 
din trädgård, gräv ett ordentligt land gärna i din 

gräsmatta (så du lätt kan klippa av rotskot-
ten med gräsklipparen). För lång plocksä-

song plantera en rad med sommarhallon 
och en med hösthallon (för dessa kräver 
olika beskärning). Plantera i samma höjd 

som i krukan gärna i lätt sur jord som är 
näringsrik, förslagsvis befintlig jord blandad 

med kogödsel (om du ej har sur jord blanda i 
Rhododendronjord). Gödsla flitigt med start i april varje år och 
glöm inte att vattna.

Rådjuren äter upp allt i min trädgård!
Fråga: Jag börjar bli extremt trött på alla halvtama rådjur i om-
rådet som äter upp alla mina knoppar. Vad kan jag göra förutom 
att sätta stängsel runt hela min trädgård?

Svar: Ja man blir smått galen av alla rådjur här i NÄ. De senaste 
två åren har jag använt Trico garden och nu blommar tulpa-
nerna för fullt och mina knoppar får vara i fred. Trico garden är 
ett medel gjort av fårtalg och som med sin doft och smak av-
skräcker hjortdjur och vi får ha våra odlingar ifred. Säljs på alla 
handelsträdgårdar. 

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!



6 N O R R A  Ä N G B Y  T I D N I N G  N R  2  J U N I  2 0 2 1

Norra Ängby 90 år  Norra Ängby Trädgårdsstadsförening  Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

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

Vi säger välkommen till Nathalie Dornerus som med sin tapetserar-
verkstad flyttat in vid Ängby Torg! 

Nathalie kommer närmast från Kungliga Operans ateljeverkstad 
och som säljare på Svenskt Tenn. Nathalie åtar sig de flesta möb-
ler, både moderna och äldre samt från privatpersoner och offentlig 
verksamhet. Nathalie planerar helgkurser i möbeltapetsering till 
hösten (om pandemin tillåter).

Eftr många turer har guldsmeden vid Runstensplan flyttat. I början 
av juni tog Lisa Söderberg-Engqvist över lokalen. Hon hittade loka-
len utannonserad på Blocket och bestämde sig snabbt för att för-
verkliga en gammal dröm. Butiken, som öppnar i augusti, ska heta 
"Lisas butik". Den gamla skylten Guldsmed tas ned från fasaden. Den 
ska troligen hängas på väggen inne i butiken som minnesmärke. Lisa 
bor med sin familj i Beckomberga.

Nathalie – öppnar tapetserarverkstad 
i källarlokal vid Ängby torg

Lisa – tar över guldsmedens lokal för att sälja 
kläder, smycken, blommor och inredning
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Vill du ha en torr och Varm 
källare?
Förutsättningen för det är att man 
värmeisolerar på väggens utsida.

Det är inte bara markvatten som 
orsakar fuktskador, utan kanske ännu 
mera innifrån kommande luft i form 
av vattenånga som koncentreras i 
väggen.

En enkel och säker lösning är 
Pordränmetoden. Pordrän är en 
fuktskyddad skiva av cellplastkulor 
som är värmeisolerande, dränerande, 
ventilerande och kapillärbrytande.

Pordrän har funnits på marknaden 
sedan 1965.

Ring oss för kostnadsfri rådgivning.

GT GRUNDTEKNIK I SAMARBETE MED SVENHEIMS ENTREPRENAD
Packstensgränd 5 Vällingby Ring 87 33 87/0705 - 87 33 87

GRUNDISOLERINGAR PÅLNINGSARBETEN

VATTEN & AVLOPPTRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR

På Ängby slott säljs nu böcker och litogra-
fier från Bromma Hembygdsförenings lager, 
bland annat Nils Ringstedts "Gatunamn i 
Norra Ängby" samt ”Brommas skyltade kul-
turminnen” som är en trevlig guidebok till 
sevärdheter i Bromma, specialpris 50 kro-
nor. Böckerna ”Fem gånger Ängby– Minnen 
från Norra Ängby 1930 – 1950 ” samt ”Sascha 
Bolin Svärmare & konstnär” finns också att 
köpa.

Även Stålbrands litografier
– Vi har haft svårt i coronatider att sälja våra 
böcker och litografier på Åkeshovs slott där 
föreningen har lokaler, säger föreningens 
ordförande Inger Larsson. Därför har Annika 
på Ängby slott erbjudit sig att medverka till 
försäljningen.

Litografierna av Brommakonstnären 
Gunnar Stålbrand finns presenterade på 
hembygdsföreningens hemsida: bromma-

Hembygdsföreningens böcker säljs på slottet

hembygd.se. De gjordes för så länge sedan 
som 1984. Hembygdsföreningen lyckades 
inte sälja alla då men gör ett nytt försök. 

Det finns bland annat bilder på Ängby slott, 
Karsviks hage och Bromma kyrka. 

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

70-plussarna på slottet
Ängbys 70-plussare har vaccinerats och tis-
dagen den 25 maj var det medlemsträff på 
Ängby slotts uteservering. 

– Vi försöker nu komma igång efter iso-
leringstiden. Surret var högt under träffen 
och vädrets makter var med oss, meddelar 
Björne Jenelius.
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Arrangemang i höstArrangemang under våren

Att anlägga köksträdgård
Föreningen kommer denna höst ge-
nomföra en kurs som visar hur man kan 
skapa en liten odlingsyta på en del av 
ens tomt. Kursen är tänkt att ha två de-
lar.

Första delen handlar om val och dis-
position av lämplig yta för odlingen 
och hur jorden kan grävas, beredas och 
eventuellt förbättras.

Vid kursens andra del på våren sår och 
planterar vi.

Föreningen har engagerat en expert i 
ekologisk grönsaksodling för kursen.

Kursen kommer visa hur man skapar 
en traditionell, regenerativ köksträdgård 
i naturlig jord.

Fösta delen är tänkt att genomföras i 
början av oktober. Exakt tid meddelas i 
nummer 3 av NÄT-tidningen.

Att planera och plantera 
i sin trädgård
Avsikten är att visa på vad som passar 
var i en trädgård i Norra Ängby, och med 
särskilt fokus på biologisk mångfald. Pla-
neras att hållas i september, och datum 
meddelas i nummer 3 av Norra Ängby 
Tidning.

Trädbeskärning inklusive 
påbyggnadskurs
Första delen ägnas åt att lära sig be-
döma hur trädet mår, att se vad som 
behöver beskäras, vilka verktyg som är 
bra och hur man ska använda dem. På-
byggnadskursen ägnas åt att praktiskt 
låta deltagarna beskära under handled-
ning av Marion Strandberg från Sköna 
Trädgård.

Trädgårdsstadsföreningens arrange-
mang hålls utom hus med begränsat 
antal deltagare och smittsäkra avstånd. 
Endast för medlemmar. 
Anmälan till info@norra-angby.se 
och först till kvarn gäller.

Föryngra häck och buskar
Ida Kekonius var en av de medlemmar som 
söndagen den 11 april samlades i en Norra 
Ängby-trädgård för att lära sig mer om bäs-
ta sättet att föryngra sin häck och de buskar 
man har i trädgården. 

– Efter kursen känner jag mig mer säker 
hur jag ska ta hand om mina häckar. Marion 
från Sköna Trädgård är otroligt inspirerande 
och kunnig. Hon lärde oss mycket om teori 
och även hur man rent praktiskt gör när 
man klipper häckar, säger Ida.

– Jag känner mig tacksam att Trädgårds-
stadsföreningen ordnar med så bra kurser 
för oss medlemmar, säger Ida Kekonius Tack 
för kaffe och kaka också!

Vandring från öst till väst
I lätt duggregn och plus åtta grader var vi 
15 personer som söndagen den 9 maj med 
gott humör tog oss an en vandring från öst 
till väst i Norra Ängby. Berättelser om förfat-
tare, boplatser, vägar, frikyrkliga sekter och 
andra märkvärdigheter leder till ny kunskap 
och fler frågor. Och flera upptäckte att det 
finns många hittills obekanta områden i 
Norra Ängby kvar att promenera i!

Lotta Hirschberg

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
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Hans spanar efter okända djur
många syns inte men finns ändå ...
Det är nära till hands att tänka på Olle 
Adolphsons visa om okända djur när man 
pratar med Hans Elleby vid en av Kyrk-
sjöns bryggor. 

– Det här är en liten trumspindel, förkla-
rar Hans Elleby och visar innehållet sitt 
speciella plaströr i vilket han samlar in 
små djur.

Den är inte så ovanlig, förklarar Hans 
och släpper ut den ivrigt trampande näs-
tan osynliga spindeln efter att han foto-
graferat den. 

Rapporterar fynden
Sedan pekar han mot vasskanten vid bryg-
gan där han sett något som ingen av oss 
andra på bryggan har uppmärksammat.

– Där är en rörhöna säger han. Den ska 
jag rapportera till Lantbruksuniversitetes 
artdatabank.

Hans Elleby är en av väldigt många 
amatörer som varje vår och försommar 
lockas av Kyrksjöns rika djurliv, men för 
Hans är det betydligt fler små djur än 
den omtalade Svarthakedoppingen som 
lockar. Han har hittat många arter som 
han rapporterar till SLU:s artdatabank. 

Tusentals naturintresserade runt om i 
landet spanar i naturen och rapporterar 

Hans Elleby har rapporterat många av sina 
upptäckter vid Kyrksjön till Lantbruksuniversi-
tetes artdatabank. 

  
 

Wretmans Bilservice AB 
 

 Bilreparationer och Service 
   originaldelar till alla märken 

 

       Jämtlandsgatan 139 Vällingby 
(OK Macken i Vällingby) 

                        08-377813                                     
                        

37528@okq8bilverkstad.se 

Rätt adresser till bilderna 
Stopp! Se utmaningen på sidan 15 först.

Trappa: från Danavägen till Hedebyvägen 
Skorsten: Ingvarsvägen/Svoldervägen
Bom 1: Vendelstigen/Torgnyvägen 
Bom 2: Frösövägen
Garagevägg: Anundsvägen/Danavägen 

sina upptäckter. Det förekommer till och 
med inofficiella tävlingar om vem som hit-
tar flest ovanliga arter. 

Hans Elleby bor i Spånga och före-
drar att spana runt Kyrksjön, oftast flera 
gånger i veckan. För en tid sedan var han 
ute med sin son och de hittade Aporpium 
macroporum, en svamp som man tidigare 
inte sett i Sverige. 

181 olika fågelarter
Hittills har det till artportalen rapporte-
rats många olika arter runt Kyrksjön, bl a 
181 olika fågelarter, 227 ryggradslösa djur, 
25 olika mossor, 33 olika lavar, 95 svampar-
ter och 207 kärlväxter. Dessutom finns 
det två sorters salamandrar.

Text och foto: Rolf A Olsson

Fågelskådning och gökotta
Det är många som under våren vill studera 
fåglar och andra djur runt Kyrksjön. Träd-
gårdsstadsföreningen bjöd därför in till få-
gelskådning för barn och vuxna på kväl-
len torsdagen den 20 maj och gökotta för 
morgonpigga söndagen den 23 maj, med 
fritids ornitolog Eva Johansson som guide 
för båda grupperna. De fågelskådande fa-
miljerna hade uppmanats att med sig fika 
och de morgonpigga på gök ottan en fru-
kostpåse. Två uppskattade NÄT-arrange-
mang varje vår.

Tack alla som städade 1 maj
Det har nu blivit en tradition att vårstäda 
Norra Ängby den 1 maj. Tack alla ni som 
fyllde soppåsar. Det  blev en rejäl hög med 
upplockat skräp i containern vid slottet.
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Den soliga söndagen 18 april vandrade 
jag med en grupp intresserade Norra 
Ängbybor i det nyröjda stora gravfältet 
Björklunds hage. 

Kulturmiljögruppens Christian Schlumpf 
hälsade alla välkomna och försedde oss 
med kaffe och bullar mitt i vandringen!

Björklunds hage har ca 68 synliga gravar 
vilket i själva verket innebär flera eftersom 
det är brukligt vid totalutgrävning att 
påträffa mer än dubbelt så många. Dolda 
under jorden förstås. Synliga är nu bland 
annat 11 stora högar och 46 tydliga, runda 
stensättningar. Många är stora. Här finns 
rektangulära, kvadratiska, ovala och tri-
angulära gravar. Nu syns gravarna mot ti-
digare då de var dolda bland träd, sly mm. 
Intressant är att i minst tre gravar syns 
stora gropar. Kanske de har plundrats en 
gång – troligen redan i forntiden. Endast 
en grav har grävts ut. Rester av lerskärvor, 
aska och rostiga järnnitar var de enda fyn-
den. Graven ligger på västra sidan om Bäll-
stavägen som 1675 drogs igenom gravfältet 
och sannolikt medförde att många gravar 

försvann. Gravfältet är från järnåldern dvs 
ca 500 f Kr – 1050 e Kr.

Vi får utgå från att det kan finnas in-
tressanta gravgåvor i de stora gravarna på 
gravfältet om några av dessa någon gång 
undersöks vetenskapligt!

Björklundstorpet brann
Självklart besökte vi på östra sidan även 
terrassen där Björklundstorpet låg fram 
till ca 1955 då torpet vandaliserades och 
brann. Då revs det. Torpet fanns på 
1700-talet och nämns i husförhörsproto-
koll ett par gånger under senare hälften 
av 1700-talet. Torparen Johan Danielsson 
bodde i torpet 1783 enligt hushörhörs-
protokoll. År 1810 bodde statdrängen 
Maths Lundberg med familj i stugan. 
Smeden Björklund bodde i torpet i slutet 
av 1800-talet.

På kartor markeras torpet år 1800, 1826, 
1829 och 1846. Torpet var även möteslokal 
för IOGT (Godtemplarorden). Stugan har 
även kallats Råcksta-stugan och varit båts-
manstorp. Ett annat namn är Sörtorp.

Väster om Svoldervägen är ett högt 

berg. På toppen av detta – på ungefär 
40 m över havet – ligger flera otydliga 
bronsåldersgravar från yngre bronsålder 
ca 1100 – 500 f Kr. Här finns även ett par 
tydliga stensträngar som verkar omgiva 
den stora släta klippan på toppen. Kan det 
i forntiden ha ägt rum kultiska ritualer på 
klippan och har stensträngarna lagts runt 
klippan som en helig hägnad? Det går att 
fantisera om vad som en gång skedde på 
det stora Björklunds gravfält när gravlägg-
ningarna skedde för så länge sedan! Alla 
gravbål som skedde! Aska och ben som 
samlades in och lades i lerkärl och som 
sedan täcktes över.

Vi vandrade ner i dalen mot norr och 
upp på berget ovanför Långskeppsgatan. 
Här finns en låg men ganska stor stensätt-
ning/grav som bör vara från bronsåldern 
– ensamt placerad som ett slags revirmar-
kering under forntiden.

Mest historierika gatunamnet!
Norra Ängby har Brommas mest intres-
santa, historierika gatunamn! Vi passerade 
över Svoldervägen. Den har döpts efter 

Fornminnen i Björklunds hage
Med gott avstånd och munskydden på fick deltagarna i fornminnesvandringen en resa tillbaka i tiden. 



Tack Nils för 
vandringen!
Therése Sandström var en av de tolv 
Norra Ängbybor som följde med på forn-
minnesvandringen.

– Här står jag på en grav. Och där är en 
grav. Och där! 

Arkeolog Nils Ringstedt pekar ut 
förhöjningar i det vårgula gräset och en 
intresserad grupp Ängbybor tittar och 
förundras över att de bor så nära ett stort 
gravfält. Under en solig aprilsöndag fick 
tolv personer förmånen att bli guidade 
under en fornminnesvandring arrangerad 
av Norra Ängby Trädgårdsstadsförening. 
Med gott avstånd till varandra och mun-
skydden på fick vi en resa tillbaka i tiden. 

Gravfälten i Björklunds hage innehål-
ler gravar från järnålder och bronsålder. 
Nils Ringstedt, som inventerat och 
registrerat många av fornminnena i om-
rådet, pekade ut kännetecken som gör 
att man kan se att man står vid en grav. 
Förhöjningar är ett tecken, men det finns 
även gravar med ringar eller fyrkanter av 
stenar kring sig

Norra Ängby har varit befolkat sedan 
stenåldern, vilket ett fynd av en stenål-
dersyxa vittnar om. Området, som då var 
en skärgårdsidyll, hade ett par gårdar un-
der järn- och bronsålder, berättade Nils. 
Landhöjningen har sedan gjort området 
till fastland. 

Smeden Björklund
Vandringen hade ett uppskattat kaffe-
stopp och förutom ökad kunskap om 
forntidens invånare fick vi även veta att 
Bällstavägen drogs fram på 1600-talet 
(troligen förstördes då ett antal gravar), 
att Björklunds hage är uppkallat efter 
smeden Björklund som bodde i närheten 
(Björklunds torp) och att Gunnar Sträng 
varit med och plogat åkrarna runt Ängby 
Slott. Stort tack till Nils för den peda-
gogiska och trevliga föreläsningen och 
Christian Schlumpf från Kulturmiljö-
gruppen för introduktion och fikafix!

Therése Sandström

tes.sandstrom@gmail.com

slaget vid Svolder. Det skedde i september 
999 eller 1000. Platsen kan ha varit Öre-
sund eller i närheten av ön Rügen. Den 
norske kungen Olav Tryggvason var på 
väg från Vendland (Pommern) med sin 
lilla flotta på 11 skepp med dåtidens största 
vikingaskepp Ormen Långe som sitt 
flaggskepp. Han mötte en allierad flotta 
om ca 70 skepp. Den bestod av svenska 
skepp under Olof Skötkonung, skepp från 
Danmark under Sven Tveskägg och norska 
skepp under Erik jarl.

Ett kraftigt pilskott
Tryggvason förlorade. Ett kraftigt pil-
skott bröt bågskytten Einar Eindridesson 
Thambarskelfirs båge mitt itu. Han stod 
nära Tryggvason som utropade ”Vad var 
det som brast med sådant brak?” ”Norge 
ur Dina händer, konung”, svarade Tham-
barskelfir.

”Så farligt var det väl inte – tag min 
båge och skjut” sade Olav och räckte bågen 
till sin bågskytt. Men när bågen spändes 
gick den över pilen!. ”För mjuk, för mjuk 
är drottens båge”, skrek Thambarskelfir, 

kastade bågen och kämpade vidare med 
sköld och svärd.

Olav kastade sig överbord och drunk-
nade – begick alltså självmord när Ormen 
Långe erövrades av de allierade. Så berät-
tade Snorre Sturlasson om slaget. Att det 
historiskt en gång har skett ett slag mellan 
de allierade och Olav Tryggvason är san-
nolikt.

Nils Ringstedt

nils.ringstedt@gmail.com

Litteratur:

Ringstedt, N. 2008. Bromma före historien. 
Bromma hembygdsförenings skrift nr 2.

2013. Brommas skyltade kulturminnen – 
en kulturhistorisk vägvisare. Med bidrag 
av Bengt Windelhed. Bromma hembygds
förenings skrift nr 4. 

2018. Norra Ängbys gatunamn. En färd  
genom Nordisk historia. Bromma hembygds
förenings skrift nr 7.
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Nu syns gravarna mot tidigare då de var dolda bland träd, sly mm, konstaterade Nils Ringstedt som 
ledde vandringen.
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Äntligen har jag fått mitt hus sanerat för 
radon, den radioaktiva gas som finns 
naturligt i marken på många ställen i vårt 
område. 

När jag 2015 skrev min tredje artikel om 
hur jag radonsanerade mitt hus hade möj-
ligheten att söka bidrag plötsligt upphört. 
Nu kan vi åter söka bidrag för saneringen.

Innan du söker bidrag ska du kontakta 
en auktoriserad firma som kan utföra sa-
neringen. Det måste göras en långtidsmät-
ning och du måste få en offert för sane-
ringen. Mätrapporten och offerten ligger 
som grund för ansökan om bidrag. Notera 
att långtidsmätningen ska göras under 

Radonsanering med bidrag

I tre nummer av tidningen 2014 och 2015 be-
rättade Thomas Fagerholm om hur man kan 
sanera sitt hus från radon. Den tredje artikeln 
avslutades då med informationen att möjlighe-
ten att söka bidrag hade upphört. Men nu kan 
man söka bidrag igen.

Tidigare artiklar i ämnet finns att läsa i nr 
2014:2, 2014:4 och 2015:1. Vi har samlat ra-
donartiklarna på Trädgårdsstadsföreningen 
hemsida www. http://norra-angby.se

Information om bidrag finns på Boverkets 
hemsida www.boverket.se. Skriv "radonbi-
drag" i sökrutan. Du hittar också motsva-
rande information på www.lansstyrelsen.se/
stockholm. Sök även här på radonsanering

vinterhalvåret 1/10 – 1/4 i två månader så 
det behövs lite framförhållning i planerna.

Själva saneringsarbetet utfördes under 
två arbetsdagar. Flera stora maskiner krä-
ver utrymme och genererar relativt många 
decibel. Med andra ord ganska stökigt 
men ett bra tillfälle att röja och städa i 
källaren. Hos mig borrade man fem hål 
genom betongplattan. Varje hål grävs ut så 
att en suggrop bildas. Därefter stoppas rör 
ned och tätas mot betongplattan så att en 
trycksänkning kan ske under plattan och 
suga upp radongasen. 

Det blir lite rörigt
Det blir en hel del rördragning i källaren. 
Eftersom vi har fler rör och ledningar i tak 
och väggar blir det lätt ”rörigt”. Sanering 
med radonsug var från början ett sätt att 
avfukta källaren. Det får du då på köpet.

Efter avslutad installation göras en 
korttidsmätning på 48 timmar med 
radonsugen på maxfart. En mycket be-
händig mätare Radon Eye utnyttjades, (se 
www. radonmätning.se). 

Att kunna göra korttidsmätningar 
kan vara ett bra första steg i processen. 

Tidigare mätningar har indikerat att vårt hus står 
på radonmark och att mätvärden inomhus låg på 
eller över gränsvärdet på 200 becquerel (bq).  
Efter installation av radonsug och fem borrhål ge-
nom betongplattan i källaren är vi nere i ca 30 bq, 
vilket känns tryggt.

Radonbidraget betalas ut när fakturan till 
firman som utfört arbetet är betald. Dock 
återstår en långtidsmätning kommande 
vintersäsong för att säkerställa resultatet. 
Om denna inte görs eller visar otillräck-
ligt resultat kan man bli skyldig att betala 
tillbaka bidraget.

Text och foto: Thomas Fagerholm

Själva saneringsarbetet utfördes under två arbetsdagar. Ganska stökigt men ett bra tillfälle att röja och städa i källaren. 
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En musketör i Norra Ängby
Första gången jag stötte på D’Artagnan 
var i Illustrerade Klassiker. För oss som är 
lite äldre utgjorde dessa tidningar ofta 
en introduktion till ”finare” litteratur. När 
jag var 12 år på 60-talet var det stor lycka 
när jag kom över en ny, och då menar jag 
egentligen inte ny, utan en jag inte hade 
läst. 

På den tiden läste jag annars helst om 
Vilda Västern. Böckerna hade namn som 
Ljudlösa Steg, Den siste Mohikanen och 
Björnjägarens Son. Att urinvånarna i 
Amerika ibland beskrevs som grymma 
vildar i avsaknad av moral begrep jag inte, 
men tack vare en bekant blev jag medlem i 
Indianklubben och fick på den vägen allt 
större insikt i att verkligheten varit tvärt-
om – att det var de europeiska erövrarna 
som var grymma och saknade moral. 

Jag slukade förstås massor av andra 
äventyrshistorier också. Greven av Monte 
Christo, Fången på Zenda, Ivanhoe, Ro-
bin Hood och förstås också De Tre Mus-
ketörerna. Denna fantastiska historia som 
hade allt man kunde önska sig när man 
inte orkade spela mer fotboll. Och när läx-
orna var klara förstås. 

En stöddig yngling
Bokens namn är lite märkligt, eftersom 
dess huvudperson inte är musketör från 
början och absolut inte en av de tre. Han 
är tvärtom en stöddig yngling från den 
franska bondvischan som kommer till 
stan ridande på en ful, gul häst och kor-
kat nog utmanar alla han möter på duell. 
Bland andra utmanar han i tur och ord-
ning musketörerna Athos, Porthos och 
Aramis. Dock blir han snart bästis med 
dem och får deras hjälp att uppnå sitt stora 
mål, att själv bli musketör. Utöver ett stort 
antal strider av olika slag, alla med samma 
resultat, innehåller boken också ett flertal 
kärleksaffärer, lagom närgånget beskrivna 
för en tolvåring på 60-talet. Dessutom fick 
jag lära mig de tre (fyra) musketörernas 
underbara valspråk: ”En för alla, alla för 
en”. 

Numera läser jag oftast helt andra 
böcker, men en dag i vintras när jag pan-
demipromenerade längs Franklandsvägen 
fick jag syn på D’Artagnan, där han stod 

på vakt i en trädgård. Han var rätt liten, 
bara en dryg meter lång, och tillverkad av 
brons, men minnet gick igång direkt och 
jag kom ihåg hur min barndoms hjälte 

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. 

fäktades med Kardinalens hantlangare 
och flirtade med både fru Bonacieux och 
Mylady. 

Statyns ägare är Christian Rohlin, som 
ärvde den efter sin far. Han vet att det 
fanns två, och tror att det från början kan 
ha varit tre, vilket ju verkar logiskt. Men 
om det nu är D’Artagnan som står på vakt 
i hans trädgård, vilket jag gärna vill tro, då 
kanske det fanns fyra. Precis som i boken!

Text: Pelle Sahl, 12 år

Foto: Magnus Holmer 

Christian Rohlin på Franklandsvägen ärvde statyn efter sin far. Är det D’Artagnan som står vakt i 
trädgården?
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Den svenske konstnären Gustaf Ceder-
ström (1845-1908) har gett namn till 
en gata i Blackeberg. När den gatan 
namnsattes låg den inom den dåvarande 
stadsdelen Ängby.

Nu har den södra delen av Ängby namnet 
Södra Ängby. I den stadsdelen har gator-
na namngivits efter svenska konstnärer. 
Husen längs Cederströmsvägen är emel-
lertid av samma typ som i Norra Ängby.

Karl XII:s likfärd
Konstnären Gustaf Cederström förknip-
pas främst med skildringen av Karl XII:s 
och karolinernas öden. Cederström växte 
upp på en herrgård i Uppland. Miljön i 
vilken han vistades var full av minnen 
från Sveriges stormaktstid. Detta stimu-
lerade pojkens fantasi enligt T. Björks 
artikel Historiemåleriet i Signums konst-
historia. Konsten 1845-1890. Efter en mi-
litär karriär beslöt sig Cederström för att 
pröva på konstnärsyrket. Han blev mycket 
framgångsrik på världsutställningen i Pa-
ris 1878. Då visade han sin stora målning 
Karl XII:s likfärd (1878) – se foto. Mål-
ningen gjorde han vid vistelse i Paris. Den 
hänger nu på Göteborgs konstmuseum. 
På Nationalmuseum finns en kopia som 
utfördes 1884. 

Originalmålningen tog 13 månader 
att fullborda. Den köptes av den ryske 
storfursten Konstantin för 22 000 francs. 
Han placerade den i sitt palats i Sankt 
Petersburg. Dock ansågs det vara en skam 
att hans målning hamnade i det land som 
kungen stred mot. En insamling av medel 

Cederströmsvägen går parallellt med Bergslagsvägen, på Blackebergssidan. Husen är emellertid av samma typ som i Norra Ängby och Trädgårdsstads-
föreningen räknar Cederströmsvägen som en del av "vårt område" och vår tidning delas ut även här.

som Cederström utfört efter Nils Stures 
bevarade skjorta. Cederström hade jäm-
fört hålen i skjortan med den bevarade 
dolken och ansåg sig kunna bevisa att 
kungens stick tagit i bröstet på det sätt 
som konstnären visat på sin teckning och 
inte i armen som var ”den vedertagna upp-
fattningen”.

Professor vid Konstakademin
Andra kända målningar av Gustaf Ce-
derström är Magnus Stenbock i Malmö 
(1892) och Segern vid Narva (1905). 
Friherre Cederström blev professor vid 
Konstakademin 1887. Han var elev till 
den berömde konstnären August Malm-
ström och även till Léon Bonnat i Paris. 
I den staden verkade Cederström mellan 
1873 och 1887.

Cederström var åren 1889-1911 direktör 
för Konstakademin. Konstnären målade 
även landskapsbilder förutom historiska 
målningar. Han är känd för att ha renod-
lat friluftsmåleriets principer.

De två kvarter som omger Ceder-
strömsvägen har namnen Stumfilmen 
och Tonfilmen! Gatan går parallellt med 
Bergslagsvägen.

Text och foto: Nils Ringstedt

Källor:
* Björk, T. 2000. Historiemåleriet. I Signums 
konsthistoria. Konsten 1845-1890. Lund
* Ringstedt, N. 2020. Konstnärerna i Södra 
Ängbys gatunamn. Bromma hembygdsför-
enings skrift nr. 9.
* Wikipedia.

gjorde det möjligt för Cederström att göra 
den kopia som nu finns i Stockholm. Det 
är just Nationalmuseums kopia som blivit 
ett av Sveriges mest välkända konstverk. 
Den först gjorda målningen köptes 1923 
från Ryssland efter ryska revolutionen. 
Det var konsthandlaren Max Molvidson 
som inhandlade tavlan till ett pris av 7 
500 guldrubel. Den köptes 1938 av Gustaf 
Werner (källa Wikipedia) och befinner 
sig, som nämnts, i Göteborgs konstmu-
seum.

Ur den svenska historien
Cederström är känd även för att ha målat 
episoder ur den svenska historien. Han 
har i Sturemordet återgivit en känd hän-
delse. Den skall ha inträffat på Uppsala 
slott den 24 maj 1567. I fängelset på slottet 
avvaktade Nils Sture en dom för förräderi. 
Erik XIV besökte fängelset. Ordväxling 
uppstod. Kungen stack sin kniv i armen 
på Nils Sture som drog ut den och gav 
den till den förskräckte kungen. I Ny il-
lustrerad tidning 1880 finns en teckning 

Foto av Gustaf Cederströms målning Karl XII:s 
likfärd på Nationalmuseum. (Public domain. 
Wikipedia Commons.)

Norra Ängbyhusen 
på andra sidan Bergslagsvägen

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Kvartersnamn i Norra Ängby
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Kan du ditt Norra Ängby?
I det rörliga På Spåret i teve är den 

återkommande frågan: Vart är vi på 
väg? Den här bildfrågeleken är av mer 

stillastående natur och frågan är snarare 
Var är jag? 

Jag hör till dem som arbetat hemifrån 
det senaste året, vilket gett mig möjlighet 
att cykla och promenera i Norra Ängby 

ännu mer än förut. Jag har använt kame-
ran flitigt och nu är frågan om du kan se 
var jag var när jag knäppte? 

Detta är ingen tävling där man ska 
skicka in svaren, det är en möjlighet att 
krydda promenaden med den lilla extra 
utmaningen att försöka hitta var bilderna 
är tagna 

Om du är nyinflyttad och inte har hun-
nit promenera runt i hembygden än kan-
ske du inte känner igen dig alls. I så fall får 
du här en ledtråd: Alla bilderna är tagna 
väster om Bälllstavägen. 

Text och foto: Pelle Sahl

Rätt svar finns på sidan 9. 
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Gamla Ängbytvätten har rivits

Trädgårdsstadsföreningens synpunkter handlade framför allt om husens placering med uteplatser 
mot gatan och plats för två bilar framför garagen. 

Den grönklassade tvätteribyggnaden vid Bureusvägen har nu rivits. Här ska det byggas fem radhus.  Foto: Kristina Mattsson

Nu har den gamla, grönklassade andels-
tvättstugan vid Bureusvägen rivits för att 
göra plats för de fem sedan 2013 plane-
rade radhusen.

Under årens lopp har vi i denna tidning 
beskrivit projektets framväxt och hur 
föreningen genom upprepad inlämning 
av synpunkter försökt förbättra husens 
påverkan på gatubilden vid en av Norra 
Ängbys vackraste gator.

Vi kan nu konstatera att husen i allt 
väsentligt kommer byggas som i de första 
skisserna, med endast marginella föränd-
ringar enl. våra synpunkter. 

Våra synpunkter handlade framför 
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Gamla Ängbytvätten har rivits
Den grönklassade tvätteribyggnaden vid Bureusvägen har nu rivits. Här ska det byggas fem radhus.  Foto: Kristina Mattsson

1945 invigdes andelstvätten Ängby-
tvätten förening upa på ”Tvättgatan” 
som Bureausvägen dåförtiden kalla-
des. Den fungerade som en självtvätt, 
dvs hushållen i Norra Ängby men även 
Södra Ängby kunde gå dit för att tvätta 
och mangla sin egen och familjens 
tvätt. 

Man köpte alltså in sig med en andel 
som på den tiden kostade 50 kro-
nor. För den summan fick 
man utnyttja de olika 
maskinerna som var i 
storlekarna 8, 12, 18 
och 24 kg. Tvättiden 
var 1,5 tim + centri-
fugering och mang-
ling vilket personalen 
skötte. Medlemsantalet 
var till en början så många 
som ca 3 000 hushåll. Detta berät-
tar Per-Åke Gabrielsson som är en av de 
tidigare ägarna.

Familjen Gabrielsson, pappa Per och 
sönerna Per-Åke och Hans som tidigare 
hade haft Södermalms Ångtvätt fick 
1965 möjlighet att köpa Ängbytvätten 
av andelsföreningen som inte längre 
ville driva den. I köpet ingick förutom 
byggnaden och verksamheten även 
de anställda. Under större delen av 
verksamhetstiden var det nio anställda 
inkluderande familjen. I kontraktet fick 
även Gabrielssons skriva på att under 
kommande tioårsperiod skulle Äng-
bytvätten fortfarande kunna utnyttjas 
som en självtvätt. Efter dessa tio år slu-
tade självtvätten. 

Det var ofta så att tvätten kom att bli 
en mötes- och fikalokal vilket gjorde att 
Ängbytvätten inte själva kunde utnyttja 
alla utrymmen. 

Egna tvättstugor
Efterhand skötte allt fler i Ängby sin 
tvätt i egna tvättstugor hemma i husen 
så Ängbytvätten kunde börja utöka sin 
kundkrets som bl a bestod av restau-

ranger, läkarmottagningar, hotell och 
Rosenbad.

1982 övertog de båda bröderna Äng-
bytvätten men pappa Per som långt ef-
ter sin pensionering kom allt som oftast 
till tvätten för att hjälpa till, han kunde 
inte släppa intresset för tvätteriverk-
samheten.

Byggmästare köpte fastigheten
År 2008 när de båda bröderna Per-

Åke och Hans även dom hade 
passerat pensionsåldern be-

slutade man att sälja 
Ängbytvätten. Företaget 
Tvättjänst köpte då själva 
tvätteriverksamheten 
och drev den vidare på 

Bureausvägen i ytterligare 
några år. 2012 flyttade tvät-

teriet till nya större lokaler på 
Stormbyvägen i Spånga. Tvätttjänst 
var inte intresserade av själva fastighe-
ten varför bröderna sålde den till en 
byggmästare som 2013 fick bygglov för 
fem radhus. Trädgårdsstadföreningen 
och de närboende har protesterat mot 
planerna på nya radhus, bland annat för 
att de skiljer sig markant från hur husen 
i Norra Ängby ser ut. De boende oroar 
sig också för att trafiken på gatan kom-
mer att öka starkt. Trots protesterna 
kommer nu ändå radhusen att byggas.

Marie Gabrielsson, dotter till Per-
Åke och därmed tredje generationen, 
började arbeta på Ängbytvätten 1999 
på Bureausvägen. Marie är fortfarande 
anställd på Ängbytvätten i Spånga och 
berättar att idag består personalen av 
tolv personer. Dagens kundkrets är 
ungefär densamma som tidigare t ex 
hotell, restauranger och privatpersoner. 
Pga av pandemin har Ängbytvätten för 
tillfället dock bara öppet måndagar och 
tisdagar. Men naturligtvis hoppas och 
tror man att kunna öppna upp resten av 
veckan också så snart det bara går.

Britt Ullestad 

Nästan alla i Ängby
köpte andel i tvättstugan

allt om husens placering med uteplatser 
mot gatan och plats för två bilar framför 
garagen. Detta strider mot den genomgå-
ende principen för Norra Ängbys stads-
planeidé med hus liggande nära gatan 
och trädgårdar på husens baksida. Trots 
att också stadsbyggnadskontoret redan i 
startpromemorian från 2013-04-18 ansåg 
att ”Byggnadernas förhållande till den 
befintliga gatulinjen måste studeras nog-
grannare.” har projektet inte reviderats. 
Dessutom gör tanken med fem identiskt 
lika hus, att den sluttande terrängen behö-
ver anpassas, med vallgravsliknande träd-
gårdar till de västligaste husen som följd.

Christian Schlumpf

90
1931-2021
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För 40 år sedan planerades ett stort bo-
ende för pensionärer på Möjbrovägen 
i Norra Ängby. Omkringboende hade 
många synpunkter på anläggningens 
storlek och placering. Det blev inget av 
detta. Några år senare byggdes i stället 
några fyrfamiljsvillor och en förskola som 
flöt bättre in i miljön. De boende hade 
även denna gång synpunkter och de fick 
till stor del gehör.

Jag flyttade in på Möjbrovägen, nära 
Nya Elementar, 1977. Då fanns inte de 
fyrfamiljhus och den förskola som ligger 
på höger sida av Möjbrovägen i kvarteret 
Sländtrissan och angränsar till skogen 
som nu är en del av Kyrksjölötens natur-
reservat. Där var det då en smal äng som 
från början var planerad för småstugor 
men som inte bebyggts. På ängen spelade 
barnen fotboll och ibland på vårarna var 
“kungens får”, som var inkvarterade i 
Åkeshovs fårstall, där och betade.

Även fyravånigshus
Våren 1980 kunde vi i lokaltidningen läsa 
om ett förslag till ny stadsplan för kvarte-
ret Sländtrissan. Förslaget innebar att det 
skulle byggas ett bostadshotell för pensio-

närer med ca 80 lägenheter vid Möjbro-
vägen. Bostadshotellet skulle bestå av sex 
tvåvåningshus med gavlarna mot gatan. 
Närmast Nya Elementar i skogsbrynet 

Striden om bostadshotellet 
För 40 år sedan fick de omkringboende gehör för sina synpunkter

1981 lyckades de boende stoppa planerna på ett bostadshotell för pensionärer på ängen framför Möjbrovägen.   Foto: Göran Haglund

"Kungens får" betade på ängen  vid Möjbrovä-
gen (läs om fåren på sid 20).

och delvis på parkmark skulle det bli två 
fyrvåningshus med bostäder, matsal och 
andra gemensamhetslokaler. 

Alla husen skulle bindas samman 
med en förbindelsegång med en vånings 
höjd. Den totala längden på byggnaden 
skulle bli närmare 200 meter. Samtidigt 
föreslogs att det skulle byggas ett daghem 
längst bort på Möjbrovägen

Välbesökt informationsmöte
Ett välbesökt informationsmöte hölls i 
Norra Ängby skola och där framfördes en 
rad synpunkter på förslaget. Vi som bodde 
på Möjbrovägen och Runsavägen hade en 
kväll ett möte på den aktuella ängen och 
satte ihop en skrivelse med synpunkter 
som vi tillsammans med Trädgårdsstads-
föreningen skickade till stadsbyggnads-
kontoret. 

Vi hade inget att invända mot att bygga 
ett bostadshotell i Norra Ängby men an-
såg att det borde ansluta bättre till befint-
lig bebyggelse. Fyrvåningshusen kunde 
vi inte acceptera och den bakomliggande 
skogsbacken ansåg vi borde bibehållas 
intakt. Vi tyckte också förslaget att bygga 
ett daghem var bra. Bristen på daghems-
platser i Ängby var stor.

90
1931-2021
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Kritiska synpunkter kom också från en 
del remissinstanser. Fritidsförvaltningen 
Skönhetsrådet och Bromma hembygdsför-
ening avstyrkte förslaget med hänsyn till 
ingreppen i befintlig terräng och vegeta-
tion. Man pekade liksom länsstyrelsen på 
att befintliga ändmoräner borde behållas 
intakta och att ny bebyggelse enbart borde 
uppföras på de plana ängsmarkerna. Det 
kom också ett förslag om alternativ place-
ring i Karsviks hage med närhet till service 
vid Ängby torg och Ängbyplan.

Karsviks hage istället?
Under 1981 utarbetade stadsbyggnads-
kontoret ett justerat förslag. Det innebar 
att fyrvåningshusen gjordes om till tvåvå-
ningshus men intrång skulle fortfarande 
göras på parkmarken och ändmoränerna. 
Samtidigt tog socialborgarrådet Mats 
Hulth fasta på förslaget till nytt läge i 
Karsviks hage och det skulle undersökas 
närmare om det i stället gick att bygga där. 
Hösten 1983 beslutade byggnadsnämnden 
att skrota planerna att bygga vid Möjbro-
vägen och man gick vidare med förslaget 
om lokalisering i Karsviks hage. I början 
på 1985 lades sedan planerna på att bygga 
ett bostadshotell i Norra Ängby ner helt 

och hållet. I stället blev det en ombyggnad 
av Blackebergs pensionärshem. Något 
daghem blev det vid denna tidpunkt inte 
heller.

Fyrfamiljsvillor och daghem
Några år senare kom det nytt förslag om 
byggnation. Då föreslogs att det skulle 
byggas sex fyrfamiljsvillor på ängen där 
bostadshotellet tidigare planerats och två 
kollektivvillor längst bort på Möjbrovä-
gen. I två av fyrfamiljsvillorna föreslogs att 
det skulle bli lägenhetsdaghem. Förslaget 
innebar inte något intrång på parkmark 
och skogen kunde bevaras helt.

Även denna gång gick vi som bodde på 
Möjbrovägen samman och lämnade våra 
synpunkter på förslaget. Vi föreslog bl.a. 
att kollektivhusen skulle ersättas med ett 
fristående daghem och att antalet fyrfa-
miljsvillor skulle begränsas till fyra och att 
det även skulle bli en lekplats. Det blev ett 
fristående daghem närmast Nya Elemen-
tar och fyra fyrfamiljsvillor. Kollektiv-
villorna byggdes enligt det ursprungliga 
förslaget. Byggandet påbörjades 1988 
och skedde i samarbete mellan SKB och 
SMÅA. Flera lägenheter färdigställdes 
invändigt genom självbyggeri.

Slutligen bebyggdes ändå ängen med fyrfamilsvillor och ett daghem. 

Det har nu gått mer än 30 år sedan be-
byggelsen på Möjbrovägen blev klar och 
jag tror att de flesta som bor i området 
tycker att resultatet blev bra. Husen flyter 
ganska bra in i miljön i Norra Ängby och 
alla är nog nöjda med att det inte blev ett 
större nybygge som inkräktade på skogen. 
Sedan sekelskiftet har också skogsom-
rådet skyddats genom att Kyrksjölöten 
blivit naturreservat.

Det enda man idag inte kan vara rik-
tigt nöjd med är trafiken på Möjbrovägen 
på morgnar och eftermiddagar då barn 
lämnas i skolan och förskolan. 

Nya Elementars matsal
Nu planeras en utbyggnad av Nya Ele-
mentars matsal mot Möjbrovägen. Vi har 
som grannar fått lämna synpunkter på 
detta förslag. Mot själva utbyggnaden har 
vi inga invändningar men vi har farhågor 
för att trafiksituationen kan försämras yt-
terligare. Vi har därför lämnat en del syn-
punkter på hur trafiksituationen skulle 
kunna förbättras och hoppas på att få 
gehör hos kommunen även denna gång.

Text och foto: Lasse Johansson
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Om man bott i Norra Ängby ganska länge 
minns man nog ”Kungens får”. Var kom 
det namnet ifrån?

Det var under kung Gustafs V regeringstid 
på 1920-talet som Kungliga Byggnads-
styrelsen köpte ett antal får för att dom 
skulle hålla nere gräsytorna i bl a Drott-
ningholms slottspark. Fårhjorden hölls i 
Dragonstallet vid Drottningholm. Den 
har aldrig ägts av någon av våra kungar 
men allmänhetens informella benämning 
kom ändå att bli Kungens får.

Vinterstall vid Åkeshov
1939 startade Stockholms Stad en fårhjord 
av rasen pälsfår s k Gotlandsfår, bestående 
av 40 tackor, 1 bagge och 33 lamm och 
åren 1944 till 1989 fick hjorden sitt vin-
terstall i ladugården vid Åkeshovs slott. 
Det blev ett mycket populärt utflyktsmål 
för barnfamiljer och daghem, speciellt på 
våren under lammningen och barnen fick 
vara med när lamm föddes. 

Sommarbetet förlades till bl a Haga-
parken (1939-47) och Ladugårdsgärde på 
norra Djurgården (1947-1986) där hjorden 
vaktades av anställda herdar och hundar 
av rasen Bordercollie. Under årens lopp 
växte också fårhjorden.

Fåren flyttades varje år på nationalda-

gen den 6 juni med start kl 00.00 från 
ladugården vid Åkeshov. 

Genom Norra Ängby
Färden började genom Norra Ängby på 
Vultejusvägen via Ängby Torg och vidare 
på Vultejusvägen till Spångavägen där man 
tog vänster fram till Bällstavägen. Det var 
många Ängbybor som följde hjorden via 
Norra Ängby, gående eller på cykel.

Färden gick vidare förbi flygplatsen via 
Solna och Hagaparken där det blev en 
stunds vila. Sedan vidare via tullarna och 
Valhallavägen för att slutligen vid 5-6 på 
morgonen då de första ledartackorna kom 
fram till Gärdet. Sommarbetet varade till 
oktober då hjorden transporterades till-
baka till Åkeshov med lastbil.

I oktober -87 brann ladugården ner till 
grunden och hjorden fick bo i provisoriska 
tält som byggdes upp där Åkeshovsarbore-
tum idag ligger. Fårstallet återuppbyggdes 
och är idag en depå för maskiner och ma-
teriel. 

1991 då hjorden under några år haft sitt 
sommarbete på Järvafältet avvecklade 
Staden hela fårhållningen och en drygt 
50-årig verksamhet var därmed till ända.

Britt Ullestad

Den stora fårvandringen
Varje år på nationaldagen den 6 juni vandrade "Kungens får" från Åkeshov, genom Norrra Ängby och till sommarbetet 
på Djurgården. En folklig attraktion. Många ville se och även följa fårens vandring genom den ljusa sommarnatten. 

Ängby Torg 16
info@kahlins.se 

www.kahlins .se

Patrik 
Dahlkvist 
Bygg AB

Hågavägen 9 168 54 Bromma
Mobil 073-986 22 68 

Minnen från 
åren som gått

Britt Ullestad har 
bläddrat i gamla 
jubileumsböcker. 
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Ängby-kavalkad 1931-1956 heter den 
25-åriga minnesskriften som Stora Ängby 
Trädgårdsstadsförening då gav ut. Det 
är jätteroligt att läsa dessa gamla jubi-
leumsböcker. Nedan följer ett nedslag 
i denna och jag saxar här lite smått och 
gott ur den.

Det var otroligt mycket som hände i 
Norra Ängby inom förenings-, musik- och 
idrottsrörelsen under de första 25 åren. 
Människorna här var väldigt aktiva. 

Ängby Husmodersförening
1931 bildades Ängby Husmodersförening. 
Föreningen som var opolitisk ordnade 
t.ex. föredrag, film och allt som hör hem-
met till. Den hade egen vävstuga och 
även språkcirklar i engelska och franska 
samt teater och sångcirklar. Vartannat 
år arrangerades julmarknad med lot-
terier och försäljning av handarbeten 
föreningsmedlemmarna gjort. ”Husmo-
dersföreningen vill hävda hemmens och 
familjens ställning i samhället, vill verka 
för en god fostran som tar sikte på att göra 
barnen till samarbetsmänniskor och goda 
hem- och familjebildare.”

Bromma Hembygdsförening
1924 grundades Bromma Hembygdsför-
ening och sedan 1930 ger föreningen ut en 
årsskrift. Föreningen som fortfarande är 
mycket aktiv ordnar t ex med olika stu-
diebesök, rundvandringar och utflykter. 
Föreningen har sedan många år sin fören-
ingslokal i Åkeshofs Slott.

Ängby Kvinnogille
Ängby Kvinnogille ”är gammal som ga-
tan, det bildades nämligen 1932 – samma 
år som stugorna och gatorna blev färdiga 
i Ängby”. Man samlades i skolans bespis-
ningslokal en gång i månaden då man bl.a 
ordnade diskussioner, studerade koopera-
tion och varukännedom. Gillet sydde 
även kläder till Rädda Barnen.

Idrottsföreningar
Ängby Idrottsförening bildades 1932 i 
Karsviks hage. Bandy, fotboll och hand-
boll var grenar som fanns från början. 

Människorna här var väldigt aktiva

Stafettlöpningen ”Ängby runt” anordna-
des första gången 1935 och fortsatte fram 
till krisåren då uppehåll gjordes. Ängby 
Simsällskap bildades 1939 vid Ängbybadet. 
Man ordnade med tävlingar mellan små-
klubbar, gav simlektioner och lektioner 
i simhopp t ex. ”Ängby Bowlingklubb 
bildades 1938 och rullade sina klot till 
1951 då vilopaus inträdde pga att inga ba-
nor fanns i närheten.” 

Godtemplarorden
Godtemplarorden som utan hänsyn till 
ras, nationalitet, religion, social ställning 
eller politisk åskådning startade 1938. Or-
dern verkar för social verksamhet av olika 
slag, nykterhet, studieverksamhet bl a. 

Ängbykören
Ängbykörens verksamhet började 1939. 
Kören har under årens lopp sjungit och 
upprätt både i kyrkliga sammanhang och 
med egna konserter. Den har även gjort 
flera sångarresor. Kören existerar fortfa-
rande idag.

Kyrkliga föreningar
Det fanns också flera kyrkliga föreningar. 
Förutom söndagsskola även Ansgarsför-

bundet, Ängby kyrkliga ungdomskrets, 
Sjömansvårdssyföreningen och Pingst-
rörelsen. Pingstvännerna höll en tid sina 
sammankomster på Tegnebyvägen i det 
som idag är Stefansskolan.

Ängby Båtklubb
Ängby Båtklubb bildades 1936. Alla 
hjälptes åt med byggandet av den första 
bryggan och med gemensamma krafter 
byggdes även flera bryggor, förrådsskjul, 
slipar och mastskjul. 

Ängbygården
”Ängbygården togs i bruk 1947 och omfat-
tar daghem, lekskola och ungdomsgård." 
Daghemmet tog emot barn i åldern 6 
mån till 7 år och lekskolan barn i åldern 
4–7 år. Lekskolans barn ”får komma i 
sällskap med jämnåriga lekkamrater, lära 
sig social anpassning under det modern 
får välbehövlig avkoppling några timmar 
om dagen.” I ungdomsgården kunde man 
bl a ägna sig åt pingpong, tyngdlyftning, 
boxning, fotoklubb och för flickor fanns 
skönhetsvårdskurs och smycketillverk-
ning.

Britt Ullestad

Ängby Husmodersförening bildades också 1931 och Ängby IF året efter. De nya invånarna i Norra 
Ängby var mycket aktiva i olika föreningar.
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Det var Stockholms Spårvägar AB som 
startade trafiken till Norra Ängby 1931. 
Vår trädgårdsstadsförening hade varit 
med och påskyndat att vi skulle få kom-
munikationer till och från innerstaden 
och närliggande områden. 

Det var ju inte helt vanligt att våra nybyg-
gare hade egen bil även om många faktiskt 
byggde garage i sina hus. God framför-
hållning kan man väl konstatera så här i 
efterskott.

Buss 62 som gick mellan Kungsbroplan 
och Bromma Kyrka förlängdes och gick 
Vultejusvägen fram till Ängby Torg och 
var den första linjen ut till oss. 

1 oktober 1932 fick vi ytterligare en 
busslinje, 71, som gick från Kungsbroplan 
via Drottningholmsvägen, Bergslagsvä-
gen, Beckombergavägen och vände vid 
Ängby Torg. Två år senare förändrades 
körvägen lite, ändhållplatsen blev Äng-
byplan (dåvarande Färjestadsvägen) och 
sedan fortsatte den i en enkelriktad slinga 
Vultejusvägen, Beckombergavägen, Åkes-
hov och vidare in till stan’.

”Långskorpan”
1934 sattes nya bussar in på samma linje. 
Till följd av det kunde de stora bussarna 
inte längre vända vid Kungsbroplan så det 
fick bli Rådhuset som blev ändhållplats 
istället. I folkmun fick bussarna namnet 

Buss 71 gick 1932 från Kungsbroplan till Ängby torg. 1937 förlängdes linjen till Islandstorget.  Foto: Nils Erik Åzelius

När bussen kom till Norra Ängby

”Långskorpan”. Och ytterligare ett år 
senare flyttades ändhållplatsen för både 
62an och 71an till Norra Bantorget. Även 
i Norra Ängby blev det förändringar, bl a 
förlängdes linje 71 till Islandstorget och 
1939 gick linjen till Zornvägen i Södra 
Ängby.

I takt med att fler hus byggdes och 
Ängby växte delades 1943 linjen upp i 71 
N och 71 S. 71 N körde Bergslagsvägen, 

Spårvagn nr 11 på Ängbybanan på väg tillbaka mot Tegelbacken efter att ha vänt vid Islandstorget.

Vultejusvägen till Ängby Torg och 71 S 
gick Bergslagsvägen till Zornvägen.

Spårvagn nr 11
Den 1 oktober 1944 invigdes den så ef-
terlängtade Ängbybanan. En spårvagns-
linje som fick nr 11. Den gick mellan 
Islandstorget och Tegelbacken. Då Tegel-
backen var under ombyggnad vände 11an 
i rusningstrafik vid Fridhemsplan så först 
1948 kunde all spårvägstrafik gå till Te-
gelbacken. I samband med 11ans tillkomst 
lades 71an ner och 62an fick en ny sträck-
ning och vände nu vid Runstensplan. 

I oktober 1952 fick vi så tunnelbana, 
som först vände vid Islandstorget men var-
efter bostadsområdena västerut blev klara 
förlängdes ju även den. 

Britt Ullestad

90
1931-2021
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Samtidigt med att småhusen uppfördes 
under 1930-talet i Norra Ängby tillkom 
fyra affärscentrum.

• Ängby Torg, som ligger mitt i Norra 
Ängby utvecklades först. Fick 1931 busslin-
je nr 62, från 1932 nr 71, med innerstaden.

• Runstensplan som utvecklades då Nor-
ra Ängby expanderade väster ut. Fick 1932 
hållplats på busslinjen nr 62 mellan Beck-
omberga och innerstaden. HSB byggde en 
affärslänga vid Runstensplan som invigdes 
1935. Konsum öppnade 1938 en affär på 
andra sidan Runstensplan.

• Ängbyplan gränsande till Södra Ängby 
med verksamheter på båda sidor av Berg-
slagsvägen. Busslinjen nr 71 förlängdes hit 
1934. En affärslänga uppfördes vid Fär-
jestadvägen

• Islandstorget. Busslinjen nr 71 förläng-

des hit 1937. Här byggdes tre hus med olika 
verksamheter i bottenplanet.

Konsum hade tre stora matvarubuti-
ker vid Ängby Torg, Runstensplan och 
Islandstorget samt fiskaffären Kronlaxen 
vid Runstensplan och en mejeriaffär på 
Stolpevägen 21.

Företag i villorna
I villorna runt om i Norra Ängby fanns 
det olika verksamheter. På Beckomberga-
vägen 187 fanns konditoriet Bäckagården 
som också sålde mjölk. På Snorrevägen 42 
huserade ett skrädderi. En urmakare fanns 
på Vällingbyvägen 31. Nilssons Radioser-
vice fanns på Tingvallavägen 18. Och på 
Vällingbyvägen 21 startade Rengarts radio 
i husets källare. På Bureusvägen 8 uppför-
des Ängbytvätten som var en andelstvätt-
stuga.

Under 1940-talet, då de flesta husen var 
färdigbyggda, stabiliserades invånarantalet 
i Norra Ängby kring drygt 5 000. Det 

nödvändigaste för livets uppehälle fanns 
att tillgå lokalt. Förutom livsmedel fanns 
det järn-, färg- och sybehörsaffärer vid 
varje affärscentrum. För speciella behov 
kunde man ta bussen till innerstaden. 
Konkurrensen om invånare måste ha varit 
stor mellan affärerna i Norra Ängby.

Många fick lägga ner
Konkurrensen från omgivningen blev 
påtaglig under 1950-talet. Vällingby Cent-
rum invigdes i november 1954 och Blacke-
bergs Torg i november 1956, båda med 
pampiga fyrverkerier synliga i hela Ängby. 
Från 1972 omvandlades hangarerna på 
Bromma flygplats till stormarknader som 
följdes av köpcentrum och handelsgalle-
rian Bromma Blocks.

Det är inte underligt att de flesta af-
färerna i Norra Ängby har fått ta ner sina 
skyltar. 

Lars Brynielsson 

Rikt affärsliv
vid torgen 
och i villorna

Företagen etablerades inte bara vid torgen. I 
flera villor fanns det också olika verksamheter. 
På Snorrevägen 42 huserade till exempel ett 
skrädderi.  Foto: Nils Erik Åzelius.

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

Webbshop: www.nordssportmotor.se

Runstensplan Tel 08-37 62 00

Välkommen till  
islandstorget
Tel 08-37 94 42. Mån-fre 6-22. Lör-sön 8-22.
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För medlemmar i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Årsmöte lördag 19 juni 2021
Klockan 14 utomhus på Ängby torg

Om pandemin eller vädret förhindrar samling kan mötet åter flyttas. 

Mer information om detta kommer på Trädgårdsstadsföreningens hemsida och på Facebook.

Dagordning vid stämma

1.  Stämmans öppnande

2.  Val av ordförande och sekreterare för stämman

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

4.  Val av rösträknare för stämman

5.  Fastställande av röstlängd

6.  Fråga om stämman utlysts på rätt sätt

7.  Fastställande av dagordning för mötet

8.  Styrelsens förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse)

9.  Den ekonomiska redovisningen för det gångna året

10.  Revisorernas berättelse

11.  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året

12.  Styrelsens verksamhetsplan och budget för det  
kommande året

13.  Fastställande av medlemsavgift

14.  Övriga framställningar från styrelsen

15.  Motioner från medlemmarna*

16.  Val av ordförande för föreningen

17.  Val av övriga styrelseledamöter

18.  Val av suppleanter

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

20.  Val av två revisorer samt en revisorssuppleant

21.  Meddelande om hur kallelse till nästa föreningsstämma  
ska ske

22.  Övriga frågor

23.  Stämmans avslutande

* Motioner från medlemmar skulle varit inne senast 31 jan.Inga 
motioner har lämnats in.

Fem fågelbad lottas ut under mötet

Styrelsen
Anna-Karin Ekholm, ordf.
Lotta Hirschberg, sekr.
Pelle Sahl, kassör
Carola Bengtsson
Elisabet Engdahl Linder

Suppleant
Bengt Randers

Adjungerad
Rolf A Olsson, redaktör

Revisorer 
Ulf Willart
Lennart Bergvall

Redaktionsgruppen:
Rolf A Olsson
Elisabet Engdahl Linder
Britt Ullestad 
Lotta Hirschberg 

Kulturmiljögruppen
Hillevi Berglund 
Lotta Hirschberg
Katrin Haraldsson
Sven Rygart
Johan Schaeffer
Christian Schlumpf

Anna-Karin Ekholm,
ordförande

Elisabet Engdahl 
Linder

Lotta Hirschberg, 
sekreterare

Carola Bengtsson

Pelle Sahl, 
kassör

Bengt Randers

Styrelsen under verksamhetsåret 2020

Mer information på sid 31 om styrelsens arbetsfördelning , 
adresser, tel.nr, m.m



Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

25N R  2  J U N I  2 0 2 1  N O R R A  Ä N G B Y  T I D N I N G

Verk samhetsberättelse 2020  Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Föreningens verksamhet 2020
Verksamheten i Norra Ängby Trädgårds-
stadsförening har under 2020 präglats 
av pandemin, framförallt när det gäller 
arrangemangen. Men många kurser och 
arrangemang kunde ändå genomföras 
utomhus med begränsat antal deltagare 
på smittsäkra avstånd. 

Styrelsen har genomfört elva protokoll-
förda möten och bl a agerat i trafik- och 
byggfrågor som berört området. Styrelsens 
möten genomfördes oftast digitalt.

De flesta är medlemmar
Av Norra Ängbys 1627 hushåll är 1123, 
nästan 70 procent, medlemmar i Norra 
Ängby Trädgårdsstadsförening. 

Vi är en ideell förening med uppgift 
att ta tillvara gemensamma intressen för 
oss som bor i Norra Ängby. Vi genomför 
arrangemang för att skapa gemenskap 
och trivsel och bevakar utvecklingen av 
trafikfrågor, byggprojekt med mera för att 

bevara Norra Ängbys miljö och särart. 
Föreningens ekonomi är god vilket man 

kan se i redovisningen på sidan 29. Vi har 
därför kunnat behålla den låga medlems-
avgiften som varit 150 kronor/år.

Styrelsen
Styrelsen har arbetat med föreningens 
arrangemang och tillsammans med 
Kulturmiljögruppen har vi varit fortsatt 
engagerade i byggprojekt med så kallade 
snabba hus. 

Styrelsen har också engagerat sig i 
trafik- och bullerproblem som en följd av 
sprängningar för kabelnedläggning efter 
Bergslagsvägen. 

I december agerade vi också för att 
hindra höjd hastighet från 30 till 40 på 
Beckombergavägen. 

Föreningen har som vanligt gett ut fyra 
nummer av Norra Ängby Tidning och 
arrangerat fototävlingen som resulterat i 
den årliga Norra Ängbykalendern. Infor-

mationen och verksamheten i våra sociala 
kanaler har utvecklats 

Verksamhet
På följande sidor presenteras styrelsens och 
föreningens verksamhet under 2019. Där 
finns information om våra arrangemang 
och möten, om föreningens kommunika-
tion och om våra skrivelser till olika myn-
digheter och politiker.

Styrelsens slutord
Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt 
bidragit till föreningens verksamhet under 
året. Under 2021 år ska Trädgårdsstads-
föreningen fira 90-årsjubileum. Vi har 
planerat och diskuterat hur jubileet ska 
firas men även här finns en osäkerhet om 
pandemins fortsatta utveckling och i vil-
ken form vi kan arrangera gemensamma 
fester. 

Styrelsen
Norra Ängby mars 2021

Midsommarafton 2020 vid 15-tiden. En bild av pandemiåret. Föreningens midsommarfirande i Björklunds hage brukar varje år locka massor 

av besökare, men 2020 tvingades vi ställa in. Bilden togs av Mats Mården. Några få sökte sig ändå till sommarvärmen i Björkan och placerade sina filtar 

på smittsäkra avstånd. Även Ängbyloppet och julmarknaden ställdes in under året och årsmötet flyttades fram ett halvår och hölls utomhus vid torget.
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Föreningens kommunikation 2020

Kulturmiljögruppen

Föreningen har en webbplats och en Facebookgrupp och ger varje år ut fyra nummer av Norra Ängby Tidning samt en årskalender. 

På föreningens webbplats (www.norra-angby.se) finns aktuell 
information om händelser i Norra Ängby som t ex pågående eller 
kommande trafik- eller byggprojekt. Föreningens kalendarium över 
kommande evenemang finns här, och även eventuella arrangemang 
i vårt närområde som arrangeras av andra föreningar; t ex Mälar-
scouternas valborgsfirande på Snorreängen. 

På hemsidan finns också samlat beskrivningar av Norra Ängbys 
historia, typritningar, husfärger, riksintresse mm. 

Webbplatsen har också en arkivfunktion där man bland annat kan 
läsa om föreningens historia, och vår tidning digitalt sedan ett antal 
år tillbaka. En introduktion till Grannsamverkan i Norra Ängby finns 
också.

Hemsidan administreras av Bengt Randers och Lotta Hirschberg.

Föreningens Facebookgrupp (facebook.com/norraangby)
Föreningen Facebookgrupp administreras av Elisabet Engdahl  
Linder, Lotta Hirschberg och Stefan Nyman. Det går snabbt att kom-
municera via Facebook men informationen rullar förbi snabbare än 
på webbplatsen. 

Förutom gruppen ovan som administreras i föreningens namn 
finns ett antal andra grupper som kan vara intressanta för oss som 
bor i Norra Ängby.
Kvällsvandringar i Norra Ängby. 
Grannsams - brottsförebyggande I Norra Ängby
Norra Ängby Köp/Sälj/Bortskänkes
Norra Ängby Trädgård
Norra Ängby Hund
Norra Ängby Foto 
Next Door Norra Ängby

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

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

Kulturmiljögruppen bevakar fortlö-
pande nybyggnadsplaner i och omkring 
vårt område. Kulturmiljögruppens 
arbete under verksamhetsåret har också 
präglats av pandemin och våra möten 
har oftast varit utomhus.

Förteckningen av kulörer för våra hus, 
Kulöroteket har hittat sin plats på vår 
hemsida.

Vi har hjälpt medlemmar vid beställ-
ning av original-husnummerskyltar.

Kursen i föryngring av häck och bus-

kar genomfördes den 11 april.
Nils Ringstedt guidade i fornminnes-

områden i västra Norra Ängby.
Vi har också återupptagit kulturvand-

ringen ”Norra Ängby från öst till väst”. 
den 9 maj.

Kulturmiljögruppen har un-
der verksamhetsåret bestått av 
Lotta Hirschberg, Sven Rygart, 
Johan Schaeffer, Christian 
Schlumpf och ytterligare två, 
som inte är med på bilden från 
utomhusmötet i Björkan; 
Hillevi Berglund och Katrin 
Haraldsson, 
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Kalenderprojektet
Föreningen har för tionde året genomfört 
en fototävling. Mattias Ludvigsson vann 
med bilden av två skrattmåsar vid Kyrk-
sjöns brygga. Inom ramen för projektet 
har föreningen anordnat fotokurser som 
varit fullbokade. Kursledare var Anna 
Kagebeck. Deltagare i fotokurserna har 
önskat en fortsättning efteråt och därför 
har Faceboogruppen för alla deltagande 
fotografer startats. 

Affischer. En del av föreningens kommunikation med medlemmarna inför olika 
arrangemang sker via affischer som vi publicerar på nätet och sätter upp på an-
slagstavlor, bl a på föreningens tavla i Hemköp.

Norra Ängby Tidning är vår främsta möj-
lighet till direkt kontakt med alla, även 
med dem som inte använder digitala ka-
naler. Tidningen delas ut av föreningens 
17 utdelare och har under 2020 som van-
ligt kommit ut med fyra nummer. 

Tidningen är en del av föreningens strä-
van att medverka till gemenskap och en 
positiv utveckling av trafik, service, ny-
byggnation med mera. Vi skriver om stort 
och smått, om sådant som är av intresse 
för våra medlemmar och medverkar till 
att vi som bor i Norra Ängby känner sam-
hörighet och är stolta över vårt område

Det redaktionella arbetet, att skriva 
artiklar och ta bilder, görs ideellt av för-
eningens medlemmar och av redaktions-
gruppen där Rolf A Olsson, Elisabet Eng-
dahl Linder, Lotta Hirschberg och Britt 
Ullestad ingår.

Företag som annonserade i alla fyra 
numren behövde bara betala för tre av de 
fyra annonserna. De flesta annonsörerna i 
tidningen har under många år gynnat vår 
verksamhet. Därför bestämde styrelsen 
att ge tillbaka en del under det pandemiår 
som även drabbat områdets företagare. 

Fyra nummer av
föreningens tidning

M I D S O M M A R  2020

c/o Ekholm, Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma

c/o Ekholm, Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma

c/o Ekholm, Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma

c/o Ekholm, Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma

Inställd
midsommarfest  

i Björkan!
I år blir det inget gemensamt midsommarfirande i Björklunds hage. 

Det är inte möjligt att genomföra arrangemang med så många deltagare.
Vi önskar er alla en trevlig sommar, trots begränsningarna i coronatider.

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

��

Årsmöte
på torget

Söndag 27 september 2020 kl 14 – 16  
för Trädgårdsstadsföreningens medlemmar

Välkommen!

c/o Ekholm, Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma

c/o Ekholm, Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma

c/o Ekholm, Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma

c/o Ekholm, Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma
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Föreningens arrangemang 2020

Föreningen ger ekonomiska bidrag
Förutom de arrangemang som genomförs i Trädgårdsstadsföreningens 
egen regi ger vi också ekonomiska bidrag till 4H i Björklunds hage, 
Grannstödsbilen, Mälarscouternas valborgsfirande och ljuskväll samt 
second handförsäljningen på Stefanskolan. 

Trots att vi tvingades ställa in 
midsommarfirandet, föreningens 
största arrangemang under året, 
lyckades vi genomföra många ar-
rangeman där vi var noga med att 
deltagarna skulle hålla smittsäkra 
avstånd.

Året inleddes med funktionärsmid-
dagen som är ett tack till alla som 
arbetar ideellt med föreningens 
verksanhet under året. I maj genom-
fördes städdagen, fågelskådning för 
barn och gökotta för alla åldrar.

Årsmötet, som skulle ha hållits 
i mars, flyttades till september och 
hölls utomhus på torget. I september 
arrangerades också en ny trädgårds-
kurs samt en kurs i trädbeskärning. 

Samtidigt med årsmötet vid torget 
gavs medlemmarna möjlighet att 
få sina äpplen artbestämda av två 
inbjudna pomologer. Samma dag 
samlade föreningen in äpplen till 
Ängbyglöggen som efter att den 
hade pressats såldes på torget första 
advent.

Sommarens hopp att smittan var 
på väg bort släcktes under senhösten. 
För att skapa känsla av ljus i mörkret 
uppmanade föreningen alla i Norra 
Ängby att tända marschaller eller 
andra ljus utanför sina hus på lucia-
dagen. Många följde uppmaningen 
och kvällsvandrare som det här året 
inte fick möjlighet att se luciatåg el-
ler gå på julmarknader kunde ändå 
njuta av en stämningsfull luciakväll. 

Funktionärsmiddag

Tisdag 28 januari. På Cottinos. För funk-
tionärer som tack för allt ideellt arbete.

Sköta och förnya häcken 

Söndag 15 mars. Trägård i Norra Ängby . 
Med Marion Strandberg.

Städdag

Fredag 1 maj kl 11-14. storstädning på 
gator, torg och parker i Norra Ängby.

Fågelskådning för barn

Onsdag 6 maj kl 18-20.  
Med ornitolog Eva Johansson.

Gökotta 

Söndag 17 maj kl 07:00.  
Med ornitolog Eva Johansson.

Beskära fruktträd

Söndag 20 september. Trägård i Norra 
Ängby. Med Marion Strandberg.

Trädgårdskurs

Lördag 26 september. Trägård i Norra 
Ängby. Med Eva Rönnblom.

Äppelsöndag

Söndag 27 september. Pomologer på 
torget. Äppelbord.w Äppelinsamling.

Årsmöte 

Söndag 27 september.
Utomhus på Ängby torg

Glöggförsäljning

Söndagen den 29 november såldes 
föreningens glögg vid torget.

Ljusmanifestation

Söndagen den 13 december. Alla upp-
manades att tända ljus utanför sina hus.

1
Maj

28
Jan 

6
Maj

15
Mars

17
Maj

20
Sept

26
Sept

27
Sept

27
Sept

29
Nov

13
Dec

 

För bara 150 kr/år får du delta 
i föreningens fester, kurser 

och andra arrangemang

Sju av tio hushåll är medlemmar. 
Tillsammans verkar vi för att Norra Ängby 

ska fortsätta att vara stans bästa bostadsområde! 
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Utfall 2019 Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021
166400 170000 167560 165000

192110 196000 100800 156000
-183895 -186000 -179997 -180000

-79197 -24000

-13937 -15000 0 -15000
-12315 -10000 0 0

0 -5000 0 -15000
0 -10000 0 -10000

-17149 -15000 -1500 -15000
-8540 -5000 -7680 -10000

-12000 -12000 -6000 -10000
0 -5000 0 -50000

-15180 -125000

0 -10000 -10000
1700 1500 280 1000

-1916 -2000 2475 -2000
-2960 2000 -11353 -15000

0 -5000 0 0
0 -5000 0 0

-8598 -26000

-3478 -2000 -179 -2000
0 -10000 0 0

-28400 -30000 -26374 -30000
-14688 -10000 -14194 -15000
-11000 -11000 -11000 -11000

-51747 -58000

-2928 -5000 -2100 -5000
0 -35000 -28581 -15000

-2200 -3000 -5163 -5000
0 0 3222

-646 -1000 -2743 -3000
-18844 -20000 -19068 -20000

-4250 -8000 -75 -5000
-54508 -53000

21064 -50500 -41670 -121000

Medlemsavgifter
TIDNING
Annonser, prenumerationer

90-årsjubileum

Produktion, Tryck, Porto

EVENEMANG
Ängbylopp/Barndag
Midsommar
Äppelsöndag
Kulturgruppen
Julmarknad
Diverse
Samverkan m andra föreningar

PROJEKT
Föredrag
Böcker
Glögg
Kurser
Fornminnesvård
Prylar för utlåning

MEDLEMSINFO
Hemsidan
Broschyr
Kalender
Medlemsbrev
Grannstödsbilen

ADMINISTRATION
Möten
Funktionärsuppmuntran
Kontorskostnader
Ränteintäkt

Förråd
Övrigt

TOTAL

UTFALL 2019 och 2020 samt FÖRSLAG TILL BUDGET 2021

Bankkostnader

Föreningens ekonomi

2018-12-31 2020-12-31
648 648

182798 159296
500000 503285

2754 0
685552 663229

658918 704899
26634 -41670

0 0
685552 663229SUMMA

Summa

Skulder och eget kapital
Ackumulerade vinster
Årets resultat
Skulder 

BALANSRÄKNING 2020-12-31 jämfört med tidigare år

Tillgångar
Kassa
Plusgiro
SBAB
Fordringar
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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

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

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

Den personliga matbutiken

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

Ängby Glasmästeri 
& Ramaffär AB



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@gmail.com

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

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. 

Mer information på våra sociala medier
www.norra-angby.se
facebook.com/norraangby

Ingen midsommarfest i Björkan
Vi får hålla avstånd ytterligare en tid. Det är ännu inte läge 
för stora sammankomster så även i år ställer vi in midsom-
marfestligheternna i Björklunds hage.
Men nästa år ...

Kurser i höst
Vi hoppas att vaccinet medför att vi kan träffas i större 
grupper efter sommaren. Redan nu planerar vi olika kur-
ser. 
• Att anlägga köksträdgård
• Trädgårdsdesign 
• Trädbeskärningskurs
På sidan 8 kan du läsa mer om planerna på tre olika höst-
kurser. Mer information kommer att finnas på våra sociala 
medier och i nästa nummer av tidningen.

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

Utomhus på Ängby torg

Mer information på sidan 3

Verksamhetsberättelse och agenda  
på sidorna 24–29 

Fem fågelbad lottas ut under mötet

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


