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En hållbar och bättre värld
Hoppas att ni alla har haft en fin sommar trots extremvärme
och på sina håll extrema regn – samt pandemin ovanpå det.
Trädgårdsstadens ideal om en hållbar och bättre värld känns
mer aktuella än någonsin.
När trädgårdsstaden Norra Ängby började byggas för 90 år
sedan var en av grundtankarna att bygga hälsosamma gröna
områden där alla familjer skulle ha råd med ett eget hus
och en liten trädgård för självhushållning. Det fanns också
regelverk för trädgårdarna. Stadens trädgårdskonsulenter
tog fram planer för vilka växter som var lämpliga. I en standardritning kan man se att det skulle vara sju sorters äppelträd, två päronträd, två plommonträd, ett körsbärsträd samt
hallon och vinbärsbuskar – allt
detta i en enda trädgård! Även
Nya äppelträd är blommor och andra prydnadsen del i trädgårds växter skulle få plats.
Ni är många som anmält ert
stadens ideal om
intresse för att köpa äppelträd
en hållbar framtid. vilket är kul. Vi i styrelsen ser
detta som en del i bevarandet
av trädgårdsstadens ideal om en hållbar framtid. Vi hoppas
också att det föder lust till att vara med på de trädgårdskurser som vi arrangerar under hösten, se sidan 4.
Jag vill också uppmana er som funderar på att asfaltera eller
lägga plattor på större delen av tomten att betänka att ju fler
hårdgjorda ytor det är runt husen desto svårare är det för
regnvattnet att rinna undan när skyfallen kommer. Spara så
mycket ”mjuka” ytor ni kan. Med mjuka menar jag gräs, grus
och planteringar. Det tar både kraft och tid att göra i ordning efter en översvämning. För oss tog det lite mer än ett år
innan vi var klara i källaren efter den stora översvämningen
vid Islandstorget. Nu väntar vi på att elkablarna ska ner och
man kan färdigställa Bergslagsvägen igen.
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Välkommen till jubileums- och äppeldagen den 26 september då vi firar att både Trädgårdsstadsföreningen och området Norra Ängby fyller 90 år. Se program på sidan 5.
Vi gratulerar Mälarscouterna som också firar 90 år i år. Läs
om scouterna på sidorna 12-13.
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Föreningens sekreterare Lotta Hirschberg, vid mikrofonen, hade ordnat det fint med ett tälttak där framme och stolar i skuggan under träden. Hon de
lade också ut priserna på utlottningen av fågelbad till fem lyckosamma mötesdeltagare.

Soligt årsmöte på torget
Trädgårdsstadsföreningens årsmöte lördagen den 19 juni blev soligt och varmt.
De bärbara stolarna placerades i skuggan
under träden på Ängby torg.

Ett 20-tal medlemmar hade hörsammat
kallelsen till årsmötet denna fina försommardag. Årsmötet avhandlade verksamheten under 2020.
Gamla vänner träffas

Deltagarnas medelålder var relativt hög,
som det brukar vara vid årsmöten. Och
att så många seniorer ger föreningen stöd
är inget problem, tvärtom, och det verkar
varje år vara en glädje för många att återse
gamla vänner som man kanske inte kunnat träffa under pandemiåret.
Några nyinflyttade och yngre medlemmar tog också plats och passade på att
fråga veteranerna om sådant de funderat
NR 3 SEPTEMBER 2021

på efter sin flytt till Norra Ängby. Det är
tillfredställande och vi ser gärna fler yngre
Norra Ängbybor i styrelsen. Om vi även i
framtiden ska kunna driva en boendeförening för viktiga gemensamma frågor så
är det förstås nödvändigt att kontinuerligt
fylla på styrelsen underifrån.

De olika punkterna i verksamhetsberättelsen redovisades med möjlighet till frågor och kompletteringar. Inga frågor hade
kommit in i förväg men det var glädjande
att flera deltagare var aktiva med frågor,
funderingar och kloka förslag.

Fortsatt låg medlemsavgit

Efter omval till några av styrelseposterna
ser styrelsen även för kommande år likadan ut som tidigare (se namnen på näst
sista sidan). Glädjande nog kunde vi under
mötet engagera Per Ånäs att bli revisor
och Lasse Johansson att bli revisorssuppleant. Vi hälsar båda varmt välkomna till
uppdragen för föreningen. Dock kunde vi
inte heller i år sätta samman en valberedning. Medlemmar som kan tänka sig att
delta i en valberedning får gärna anmäla
sitt intresse till styrelsen.

Medlemsanslutningen och ekonomin är
inget problem eftersom nära 70 procent av
hushållen i Norra Ängby är medlemmar
vilket är en hög siffra för en villaförening.
Men de resterande 30 procenten får gärna
komma med som medlemmar. Avgiften
är väldigt låg, även i fortsättningen bara
150 kronor per år, beslutade årsmötet. För
detta får man medlemskap i en förening
som driver viktiga frågor för oss alla och
möjlighet att delta i föreningens många
sammankomster, fester och kurser.

NORRA ÄNGBY TIDNING

Två nya på revisorsposter

Rolf A Olsson
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Trädgårdsstadsföreningens arrangemang i höst
Trädgårdsstadsföreningens arrangemang hålls utomhus med begränsat antal deltagare och smittsäkra avstånd.
Endast för medlemmar. Anmälan till info@norra-angby.se och först till kvarn gäller.

Att planera och plantera i sin trädgård. Kurs i växtkomposition

Trädbeskärning
inklusive påbyggnadskurs

Söndag 26 september kl 10–13
Hur skapas en fantastiskt plantering? Vilka
växter är vackra tillsammans, och hur gör
en för att få rabatter som är intressanta året
om? Vilka växter lockar pollinatörer, och
hur stor ska egentligen en plantering vara?
På vilket sätt kan en förhöja intrycket av en
gammal rabatt, och hur ska en tänka om en
vill anlägga en ny? Vilka växter var vanliga i
en trädgård i Norra Ängby från början? Hur
gör en rent praktiskt, och hur sköter en om
sin plantering för att den ska vara vacker år
efter år?
Träffa Ulrika Levin, prisbelönt trädgårdsdesigner som också är ena halvan av podcasten Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Ulrika har mångårig erfarenhet av att designa
växtkompositioner, för både privata trädgårdar och offentliga miljöer, och under kursen delar hon med sig av olika växtval, och
sina bästa råd och tips för att få till en riktigt
snygg rabatt. Kursen fokuserar på växtkomposition, och främst perenner och lökar,
men även buskar, som kan vara ett välkommet inslag i en plantering.

Del 1– lördag 2 oktober kl 11–14
Del 2 – söndag 3 oktober kl 11–14
Första delen ägnas åt att lära sig bedöma
hur trädet mår, att se vad som behöver beskäras, vilka verktyg som är bra och hur man
ska använda dem. Påbyggnadskursen ägnas
åt att praktiskt låta deltagarna beskära under handledning av Marion Strandberg från
Sköna Trädgård. Vi kommer att hålla till i en
trädgård i Norra Ängby.
Vi begränsar antalet deltagare till 15 personer till delkurs 1 och 10 personer till delkurs 2, och som för alla våra kurser så är det
först till kvarn som gäller. Om man deltagit i
tidigare års trädbeskärningskurser med Marion så kan man anmäla sig till enbart del 2.
Foto Birgitta Bexelius

Vi kommer att hålla till i en trädgård i
Norra Ängby. Antalet deltagare begränsas
till högst 15 personer, lite beroende på i vilken trädgård vi kommer att hålla kursen.
Och det är först till kvarn som gäller.

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

LILLA
LILLA
DELIKATESS

Nära dig finns en delikatessbod

LILLA
BODE N

Får vi fresta med en god ost till helgen,
göra en uppskattad present eller
förgylla tillvaron med en utsökt olivolja?

BODE N

Vi ses på Ängbytorg!

DELIKATESS
BODE N
DELIKATESS
Ängby Torg 8 • 08-87 05 45

Att anlägga köksträdgård
Söndag 10 oktober kl 10 startar första delen av kursen på en villatomt i Norra Ängby.
Kursen visar hur man kan skapa en liten odlingsyta på en del av ens tomt.
Första delen handlar om val och disposition av lämplig yta för odlingen och hur
jorden kan grävas, beredas och eventuellt
förbättras. Kursens andra del kommer att
ordnas på våren, när marken redd sig. Då sår
och planterar vi.
Föreningen har engagerat Lena Israelsson, experten med stort E i ekologisk grönsaksodling för kursen.
Kursen kommer visa hur man skapar en
traditionell, regenerativ köksträdgård i naturlig jord.
Antalet deltagare är begränsat till 12. Platsen för kursen meddelas efter anmälan som
sker till info@norra-angby.se.

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

Runstensplan Tel 08-37 62 00
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Den 26 september är det
äppelsöndag och 90-årsdag
Vi har försökt balansera programmet med tanke på pandemin

ÄNGBY TORG blir centrum för årets äppelsöndag och 90-årsdagen
Kl 12–16

Utdelning av jubileumsäppelträd.

Kl 13

Välkommen till Trädgårdsstadsföreningens
och Norra Ängbys 90-årsdag.

Kl 13–15

Pomolog Tomas Netsborn och Sture Nordmark ordnar
äppelutställning och examinerar äpplen.

Kl 14

Ängbys egen trubadur Mattias Ludvigsson och hans band
spelar Ängbylåtar och annat.

Kl 15

Vi bjuder våra medlemsfamiljer på kaffe, saft och äppelbulle.

ÄNGBY SLOTT
10–16
Utställning av Ängbyfotografernas bilder med tema äpple.
Slottet serverar dagen till ära hemgjorda äppelpajer

Har du bokat
ett jubileumsträd?
Den första beställningen tog snabbbt
slut så vi tog hem flera. I slutet av
augusti fanns fortfarande några plantor
kvar till det krafigt subventionerade
priset 90 kronor styck. Anmäl intresse på
appeltrad@norra-angby.se
med adress namn och mailadress
”först till kvarn ...”
Utdelning av plantor på torget kl 12–16.

På nästa sida visar Tove
hur man planterar trädet

➤

BJÖRKLUNDS HAGE. Insamling av äpplen m.m.
Vi hoppas kunna erbjuda mustning för den som besöker
Björkan, och med lite ännu mer tur några spännande
aktiviteter för barn! Håll utkik på hemsidan, facebook och
affischer!

Lämna äpplen till glöggen
Vi tar gärna emot äpplen från Ängbybor under äppelsöndagen så att vi
kan tillverka den populära Ängbyglöggen! Insamlingsplats är som förra
året Björklunds Hage i hörnan av gräsmattan intill korsningen
Liljegrensvägen och Beckombergavägen.
Trädgårdsstadsföreningen är mycket stolt över traditionen att sedan
nu många år tillbaka låta tillverka glögg på äpplen som skördats i
Norra Ängby. Glöggen har sedan sålts till medlemmar vid föreningens
evenemang.
NR 3 SEPTEMBER 2021
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När Norra Ängby byggdes för 90 år sedan var en viktig uppgift för Norra Ängby Trädgårdsstadsförening att ordna med äppelträd till
alla trädgårdar. Nu firar vi 90 år genom att föryngra äppelträdsbeståndet i Norra Ängby tillsammans med er.
Trädgårdsmästare Tove Overödder har inventerat de äppelsorter som planterades på 1930-talet och nu har föreningen köpt in 90
utvalda äppelträd som medlemmar får köpa till det facila priset av 90 kr (normalpris cirka 500 kr). Här nedan visar Tove hur man planterar sitt jubileumsträd i trädgården. 
Foto: Gunther Hiltmann och Elisabet Engdahl Linder

Så planterar du
ditt jubileumsträd
1. Detta behövs

2. Välj plats

3. Gräv och vattna i gropen

Äppelträdet.
Pinnar som kan hålla trädet rakt.
1 säck planteringsjord .
Spade.
Sadeljord eller kraftigt snöre.

Platsen bör väljas så att trädet får utrymme
att växa.
Platsen bör väljas så att trädet får sol.
Du bör också kunna gräva på platsen.

Börja med att ställa trädet i en hink vatten ca
en timme före plantering.
Gräv en grop ca 50 x 50 x 50.
Vattna i gropen.

4. Slå ner stödpinnarna

5. Plantera och bind plantan

6. Plantera trädet

Slå ner pinnarna så att de står stadigt.

Bind trädet mot pinnarna med sadeljord eller kraftigt snöre så att trädet står rakt och
stadigt (se stora bilden på sidan till höger).
Lägg lite jord i botten.

Häll på resten av jorden. Högre än omgivande mark då den nya jorden sjunker ihop.
Vattna och platta till jorden.
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Run of Hope i Norra Ängby

Mattias sjunger sina sånger på Ängby slott den 11 september och på Ängby torg den 26 september.

Ängby Runners arrangerar årets upplaga av
Run of Hope lördagen den 25 september,
med start och mål vid Ängby torg.
Arrangemanget är ideellt och ordnas till
förmån för Barncancerfonden.
Deltagarna springer eller går fem kilometer runt Kyrksjön med mål vid torget.
Barnloppet är en kilometer runt Björklunds
Hage. Medalj till alla barn!
För att få mer information och hitta anmälan till loppet kan man söka på internet:
"Ängby Runners Run of Hope 2021"

Mattias sång om Ängby IF
finns nu på Spotify
Norra Ängbys egen trubadur Mattias Ludvigsson har fotoutställning och en spelning
på Ängby slott 11-12 september. Spelningen
blir den 11 på eftermiddagen. Mattias och
hans band kommer också att spela på Trädgårdsstadsföreningen jubileumsträff på
Ängby torg den 26 september (mer information om jubileumsträffen på sidan 5).
Vi har tidigare berättat i tidningen om
Mattias Ängbysånger. Den senaste om Äng-

by IF finns nu på Spotify och kan även höras
på en del hemmamatcher på Ängby IP.
– Förhoppningsvis har jag hunnit få ut
några låtar till på Spotify inför spelningarna
i Norra Ängby.
Mattias är också en duktig fotograf som
två gånger vunnit förstapriset i Trädgårdsstadsföreningens fototävling. På utställningen i slottet kan man se flera av hans bilder.
Rolf A Olsson

Run of Hope ordnas till förmån för Barncancer
fonden.

Hembygdsföreningen ordnar barnvagnspromenader

Föräldrar som är hemma med småbarn, och
även andra, kan gå med i promenaden.

Bromma hembygdsförening har ett vår- och
ett höstprogram med föredrag och stadsvandringar för medlemmar. För att locka
fler kommer hembygdsföreningen i höst att
ordna stadsvandringar dagtid även för icke
medlemmar och hoppas intressera
exempelvis föräldrar som är hemma med
sina små barn. De kallas barnvagnspromenader men även andra som är hemma de
aktuella tiderna är välkomna.
Den första vandringen blir i Norra Ängby.
Start vid nedgången till Åkeshovs t-bana vid
Nya Elementar tisdagen den 14 september

klockan 10.00. Vandringen leds av Ulla-Britt
Stegenberg som kommer att berätta om
gammalt och nytt längs vägarna bort till
Björklunds hage. Vandringen avslutas med
fika på Ängby slott, Hemma hos Annika, för
de som vill/har tid. På slottet finns ett flertal
av föreningens böcker och även litografier
som visar olika Brommamotiv.
Nästa vandring blir i Södra Ängby onsdagen den 13 oktober, klockan 10.00 med start
vid Ängbyplans T-banestation.
Läs mer på hembygdsföreningens hemsida: www.brommahembygd.se

Välkommen till ERA. Lokalt. Globalt. Personligt.

Funderingar kring ditt boende?
Välkommen att kontakta oss!
Therese Sjöstedt 073 444 44 50
Kristina Mattsson 070 433 43 30

ERA Fastighetsbyrå i Bromma
Blackebergsplan 5 • www.erasweden.com/kontor/brommma
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Carl Starfelt från Brennervägen
– till Celtic

Storasyster Amanda Nildén från
Lillasyster Matilda Nildén från
Beckombergavägen – till Juventus. Beckombergavägen – till AIK

Felix Beijmo från Tegnebyvägen
– i Malmö FF .

Europas storklubbar värvar
Norra Ängbys fotbollstalanger
I sommar har det rört på sig ordentligt
för de framgångrika spelarna från Norra
Ängby. Carl Starfelt har skrivit på för
skotska Celtic och Amanda Nildén går till
storklubben Juventus.

Samtidigt presenteras Amandas lillasyster,
Matilda Nildén, som den yngsta värvningen någonsin till AIKs damlag.
Farmgångsrik fotbollsfamilj

16-åriga Matilda och 23-åriga Amanda är
uppväxta vid Beckombergavägen i Norra
Ängby. De kommer från en mycket framgångsrik fotbollsfamilj. Farfar Jim Nildén
spelade 161 tävlingsmatcher för AIK och
och även pappa David har spelat allsvens-

ka matcher i AIK. Men det är inte AIK
som fostrat talangerna från Norra Ängby.
De spelade alla som mycket unga i Brommapojkarna. Carl Starfelt gick till BP efter
att ha börjat i Ängby IF. Detsamma gäller
för 23-åriga Felix Beijmo från Tegnebyvägen som spelar kvar som högerback i det
svenska topplaget Malmö FF.

Amanda Nildén har efter sin tid i BP
spelat i AIK, i engelska Brighton och det
senaste året i Eskilstuna. Och nu går hon
alltså som back till ill italienska Juventus.
Sedan tidigare finns också svenska landslagsspelarna Linda Sembrant och Lina
Hurtig i Juventus.

Fyraårskontrakt med Celtic

Både Amanda Nildén och Carl Starfelt
har spelat i landslaget. Det är kanske dags
att sluta kalla dem talanger. De små knattarna som lekte med bollar på ängarna i
Norra Ängby har utvecklats till svenska
fotbollsstjärnor.

Carl Starfelt från Brennervägen värvades
från BP som mittback till IFK Göteborg
och därifrån till ryska Rubin Kazan. 26 år
gammal har han nu skrivit ett fyraårskontrakt med den skotska storklubben Celtic,
där både Henrik Larsson och Mikael Lustig tidigare spelat.

Från talanger till stjärnor

Rolf A Olsson

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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Nya farthinder på Beckombergavägen
– Det räckte inte med en massa 30-skyltar
efter hela Beckombergavägen. Många
körde ändå för fort så vi sätter ut chikaner också.

Så förklarade en av arbetsledarna sent på
söndagskvällen den 15 augusti vid den
stora blinkande lastbilen med jättelika
däck på flaket. Däcken hissades ner på
Beckombergavägen hopsatta till stora
farthinder, det är de som kallas chikaner,
sådana som finns på racerbanor.
– Såg just en Porsche swisha förbi som
nog trodde att chikanen var placerad på
en rallybana och inte för att sänka hastigheten i området, var en av kommentarerna
på Facebook dagen efter.
Trafiken har ökat

Det var skiftande kommentarer om farthindren. Alla är tacksamma för att något
görs för att sänka hastigheterna på Beckombergavägen, inte minst alla vars barn
ska gå eller cykla till skolan vid den vägen.
Under avstängningarna av korsningarna vid Ängbyplan och Islandstorget
har många kört genom Norra Ängby, ofta
alldeles för fort.
För några veckor sedan togs de
ovala gummiringarna på gatan bort och
30-skyltar sattes upp. Men det räckte inte.
Nu kom chikanerna. Det finns kritik.
– Trafikfarligt när bilister inte vet vem

De små ovala gummiringarna på Beckombergavägen togs bort och ersattes av många 30-skytar men det räckte inte så stora däck, så kallade chikaner, placerades ut som kraftiga farthinder.

som har företräde och besvärligt för cyklister som ska runda mitt på vägen. Det
borde varit en meter öppet in mot trottoa-

ren så att cyklisterna hade kunnat cykla
igenom där var några av kommentarerna.
Rolf A Olsson

Det dröjer innan korsningarna
över Bergslagsvägen öppnas
Arbetet med elkablarna efter Bergslagsvägen drar ut på tiden. Korsningen till Ängbyplan kommer att vara avstängd till och med
januari 2022. Korsningen till Islandstorget
öppnas tidigast i början av november.
Vi får alltså räkna med fortsatt kraftigt
ökad trafik via Beckombergavägen en längre tid.
– Planen var att arbetet vid Islandstorget
skulle avslutas i början av september. Denna
tidplan har dessvärre försenats, skriver Ellevio på sin hemsida.
Korsningen till Ängbyplan är stängd efter att ha varit öppen en tid i våras. När man
började gräva under tunnelbron stängdes
överfarten igen. Nu är även infarten för trafik från stan till Norra Ängby stängd.
10

Arbetena vid Islandstorget beräknas pågå till och med oktober. Korsningen till Ängbyplan kommer
att vara avstängd till och med januari 2022.
NORRA ÄNGBY TIDNING
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Vi stod tysta och lyssnade in
morgonens fågelkör
Morgonen startade lite gråmulet men
det var i alla fall inte regn. Ett tiotal morgonpigga Ängbybor kom till f öreningens
fågelpromenad för en härlig försommar
morgon i det gröna.

Vi promenerade direkt till bänkarna
utefter spången i sumpskogen och stod
tysta och lyssnade in morgonens fågelkör,
gärdsmygen med sin genomträngande
stämma och koltrasten och svarthättan
som flöjtade i bakgrunden.
Nu hade vi checkat in på denna fågelmorgon. Vid den stora bryggan visade
några av sjöns bofasta upp sig. Det var
sothönan, svarthakedoppingen, skäggdoppingen och brunanden. Brunänderna
verkar uppskatta Kyrksjön eftersom det
blir fler par som häckar för varje år. Det är
särskilt roligt eftersom det är en hotad art.
Honorna hade redan lagt sig på ägg så det
var hanarna som lojt gled omkring. Sothönan visade upp de första två dunungarna.
Därefter promenerade vi samtalande
över till Judarn och vid Åkehovs slott fick
vi möta stenknäcken och se nötväckans
bo i hålet i lönnen. När vi kom fram till
salamanderdammen sken solen och vi fick
en efterlängtad frukost i det gröna. Alla
var sugna på att gå hela varvet runt Judarn
och där fick vi öva på grönsångarens skönsång. Det blev en härlig morgon.

Hur brukar det vara
på midsommarafton?
Vi som bott länge i Norra Ängby vet
att midsommarfesten brukar vara
Trädgårdsstadsföreningens stora arrangemang. Det kan vara uppåt tusen
personer som samlas i Björklunds hage,
många kommer också utifrån för att
få dansa kring midsommarstången, se
folkdansarna, äta ur picknickkorgen eller
jordgubbstårta från cafet.

Så var det fram tills för två år sedan men
på grund av pandemin var det även i år
tyst och ödsligt där midsommarstången
brukar stå.
I lekparken fanns lekande barn och
föräldrar. Vi tar en bild på den lilla midsommarstången som 4H ändå klätt upp
inför dagen. Vi frågar en ung mamma om
tillstånd att få ta en bild av hennes barn
till tidningen. Visst, svarar hon. Och berättar att hennes familj flyttade till Norra
Ängby förra hösten.
Hur brukar det vara på midsommarafton här i Norra Ängby? frågar hon.
Och jag förklarar att midsommarafton
brukar vara den stora festdagen. Hon och
hennes familj har något att se fram emot.
Nästa år ska vi dansa kring föreningens
stora stång igen. Eller ?

Eva Johansson

Rolf A Olsson

Barn lekte som vanligt i Björkan men den stora
midsommarfetsen var inställd även i år.

Vill du ha en torr och Varm
källare?
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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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.

GRUNDISOLERINGAR PÅLNINGSARBETEN

GT GRUNDTEKNIK I SAMARBETE MED SVENHEIMS ENTREPRENAD
Packstensgränd 5 Vällingby Ring 87 33 87/0705 - 87 33 87 TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR
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Norra Ängby. 1995 fick kåren möjlighet att hyra i Karsviks Hage
av Stockholms stad. Med mycket eget arbete och bidrag från fonder,
kunde de slitna husen rustas upp till de lokaler man har än i dag. Sedan två år hyr man även en lokal under pizzerian vid Ängby Torg för
att få lite mer möjlighet för inomhusaktiviteter, annars sker mycket
utomhus.

Lovön. Sedan 2005 har kåren även en egen stuga på västra
Lovön, strax norr om Vattenverket. Stugan utnyttjas flitigt under
helger och lov av såväl den egna kåren som andra Stockholmsscouter. Denna stuga ersatte "Kåken" på norra Lovön vars mark behövdes för byggandet av hamn för förbifart Stockholm. "Kåken" hade
varit Mälarscouternas hajkstuga i ca 80 år.

Mälarscouterna fyller 90
Det är inte bara Norra Ängby och
Trädgårdsstadsföreningen som fyller
90 i år. Mälarscouterna är lika gamla.

Mälarscouterna är en 90-åring som är
pigg och större än någonsin. Kåren har
idag runt 500 medlemmar, alltså dubbelt
så många som man var när man flyttade
in i scoutstugan i Karsviks hage 1995, så
där kan det bli ganska trångt ibland.
Antalet medlemmar var på 1960-talet
runt 250, för att sedan fram till 1990-talet
sjunka till runt 150. Men därifrån har det
varit en stadig ökning.
Unga som gör världen bättre

Scouternas vision idag är ”Unga som gör
världen bättre”. Hos Scouterna får barn
och unga möjligheten att utvecklas och
utmanas i en trygg miljö. Här utlovas
både äventyr och kompisar i en rolig och
utvecklande gemenskap. Här får barn
och unga utveckla till exempel sin ledarskapsförmåga, självinsikt, självkänsla och
förmåga att vara aktiv i en grupp. Här lär
sig unga människor om inkludering och
demokrati.

Mälarscouternas historia
börjar i juli 1931 då Halvar Klockhoff förhörde sig hos Sveriges scoutförbund om möjligheter för pojkar bosatta
i Äppelviken m fl andra trädgårdsstäder i södra Bromma att bli vargungar
och scouter utan att de måsta fara in till
Stockholm.
Den 3 november 1931 ägde Mälar
scouternas första möte rum i Ålstens
folkskola, med två ledare och sju “nybörjare”. Från det har scoutverksamheten utvecklats och kårer har tillkommit,
bl a Ängby scoutkår 1959 och Ängby
flick scoutkår 1959.
I början höll man till i olika skollokaler, bl.a. Ålstensskolan och Bromma Läroverk och sedan även en källarlokal vid
Ängbyplan samt en lokal på Bårdgränd
vid Åkeshov.
Sedan 1995 håller scouterna till i Karsviks hage i Norra Ängby. På Lovön ersattes 2005 den gamla hajkstugan av en ny
för verksamhet på helger och lov.

90-årsfirande 18 september
Själva 90-års-firandet arrangeras i Mälar
scouternas stuga på Lovön den 18 september, på en stor jubileumshajk
Vill du veta mer om scouterna, går du bäst
in på malarscouterna.se. Där finns information om verksamheten och hur man blir
medlem.

Läger varje sommar

Varje sommar ordnas ett läger, antingen
bara med Mälarscouter eller storläger tillsammans med andra scouter. De största
lägren kallas jamboree, med deltagare
12

från hela världen, anordnas vart fjärde år
och samlar tiotusenntals scouter. Årets
läger var vid Sparreholm i Sörmland, med
över 200 Mälarscouter.

Andra välbesökta arrangemang som Mälarscouterna arrangerar är Valborgsfirande
vid Kyrksjön samt en Ljusvandring runt
samma sjö på hösten.

NORRA ÄNGBY TIDNING
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Årets läger var vid Sparreholm i Sörmland med över 200 Mälarscouter. På bilden syns "Äventyrarna".

"Spårarna"

"Upptäckarna"

"Utmanarna"
NR 3 SEPTEMBER 2021
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Flera nya företag i Norra Ängby
I förra numret berättade vi om Nathalie Dornerus om öppnat tapetserarverkstad i källarlokal vid Ängby torg
och och Lisa Söderberg-Engqvist som tagit över guldsmedens lokal vid Runstensplan för att sälja kläder,
smycken, blommor och inredning. Det finns ännu fler nyetableringar i Norra Ängby.

I det som tidigare var Galinas lokaler vid torget finns tre nya företag. Maria Sterner och Petra Wiik driver varsitt showroom i vänstra ingången. I lokalen
till höger har Lilla Knytet fotografi flyttat in.

Studio Sterner, drivs av Maria Sterner. Företaget säljer sedan 2020 Marias formgivna
möbler på webshopen www.studiosterner.
com. Nu finns företagets nya showroom vid
torget. Maria bor i Norra Ängby, är utbildad
dekoratör, inredare och möbeldesigner och
har tidigare haft sitt showroom hos FrancoBaranco på Kungsholmen. Hon stylar även
bostäder inför försäljning och erbjuder inredningskonsultation.

Webshopen Ruth & Greta, www.ruthgreta.
se, drivs av Petra Wiik som sedan 2020 erbjuder inredningsdetaljer och accessoarer till
hemmets alla rum och familjemedlemmar.
Petra bor i Norra Ängby och har 30 års erfarenhet av att hjälpa andra företag att skapa
ett attraktivt erbjudande och en bra kundrelation.
– I vårt showroom kan Ängbyborna titta
på och köpa delar av sortimentet.

Lilla Knytet fotografi har flyttat in i den högra delen av gamla Galinas är främst specialiserad på profesionella familjefoton på barn.
Mer information finns på hemsidan www.
lillaknytetfoto.se

Brödernas hamburgare och
pizzarestaurang har tagit över
Cottinos lokaler vid Islandstorget. Den senaste månaden har
det renoverats invändigt, bakom de stora skynken som täcker
fasaden och fönstren. Brödernas är en väldigt snabbt växande restaurangverksamhet som
siktar på att ha 70 restauranger i
landet vid årets slut.
14
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Mikrobryggeriet Television Brewing
brygger öl i en tvättstuga på Möjbrovägen.
Fredrik Stattin driver egentligen ett produktionsbolag som gör tv och film, men bryggeriet tar mer och mer av hans tid.
– Jag producerar tre öl i vår tvättstuga.
De heter Åkeshof, Sommarsnö
och Helihopper och tar slut på
Systembolagets hyllor mycket
snabbare än jag hinner brygga,
berättar Fredrik.
– På etiketten står också att
de är bryggda på Möjbrovägen 35, vilket många Ängbybor tycker är kul.
Det har blivit populärt att
brygga sitt eget öl. I Norra
Ängby tidning nr 2 2019 berätttade vi om kompisarna
David Wallin, Johan Engdahl
och Kaj Bäckström och deras
mikrobryggeri i Norra Ängby.
Och alltfler startade eget bryggeri under
pandemin. Totalt finns det i dag 768 företag
i Sverige som tar fram egen öl, cider, vin eller sprit. Öl är vanligast, enligt en artikel i
DN.

Ellas Café erbjuder fikabröd via avhämtning eller personlig leverans. Tillsammans med sina
två syskon har Ella skapat hemsidan www.ellascafe.se där det är enkelt att beställa och bestämma om man vill hämta fikabrödet hos Ella på Islandsvägen eller få det hemlevererat i
Norra Ängby! Om man väljer hemleverans cyklar Ella ut vid den valda tiden.
Ella är 17 år och går sista året på Blackebergs gymnasium och älskar att baka! Hon berättar
att hon som barn hade sommarcafé på garageuppfarten. Och hon har utvecklat entreprenörsandan med sitt nystartade café via hemsidan eller på Facebook. Som en sant aktiv gymnasieelev sysslar hon på fritiden också med fotboll och segling.

Boka in en fasad, tak eller fönsterrenovering
Vi på MålaBromma har 18-års brancherfarenhet
inom renovering av fasader, tak och fönster.
Kontakta oss på Målabromma så får ni en
kostnadsfri offert inom 48 timmar.
Mer information och referenser finner ni på vår
hemsida.
08-51 51 92 10
info@malabromma.se
www.malabromma.se

NR 3 SEPTEMBER 2021
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Trädgårdskonst
Har du en ovanlig utsmyckning i
din trädgård? Eller vet du någon annan som har?
Mejla: pellesahl@gmail.com
eller ring 070-6948118.

Plötsligt satt han där
– en gubbe i trädet!
Efter att vi 2008 kommit hem från en lång
sommarsemester skrämde denne gubbe
slag på mig ute i trädgården. Där satt han
i godan ro på ett av våra äppelträd, lite i
skymundan, och övervakade oss och växterna.
Jag misstänkte att min svärmor varit där
och satt upp honom men fick henne aldrig
att medge det. Nu finns hon inte längre i livet så jag kan inte pressa henne mer, men
gubben sitter uppe året runt och ser rätt
nöjd ut. Eller vad tycker ni? Han bor på
Vereliusvägen.
Hälsningar
Bette Fjällström

Barnens pallkrage vann
Förskolan Blomstermåla i Norra Ängby vann Plantagens tävling ”Årets mest kreativa pallkrage” Motivationen löd: ”En fantastiskt fin pallkrage där kreativiteten har fått flöda, och en
bra beskrivning för hur alla, stora som små barn, har varit med och odlat och dekorerat efter
bästa förmåga.”
Birkamyntets förskola deltog också i tävlingen och kom tvåa.
– Vi är väldigt stolta över resultatet, främst för att alla barn varit delaktiga och skapat det
här tillsammans, säger Annika Sparrdal Mantilla vid Ängbybarnens förskolor.
– Vi söker nu en trädgårdsmästare, eller kunnig person som kan hjälpa oss att planera våra gårdar mer långsiktigt, säger Annika Sparrdal Mantilla.

Wretmans Bilservice AB
Bilreparationer och Service
originaldelar till alla märken
Jämtlandsgatan 139 Vällingby
(OK Macken i Vällingby)
08-377813
37528@okq8bilverkstad.se
Foto: Magnus Holmer
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Tove svarar
på frågor om
trädgården
Trädgårdsmästare Tove Overödder
svarar på trädgårdsfrågor i tidningens trädgårdsspalt. Alla medlemmar i Trädgårdsstadsföreningen
kan skicka sina frågor till:
tove.overodder@gmail.com

Rekordnivåer
på villapriserna!

De små plantorna vid plommonträdet
Fråga: Vi har ett stort plommonträd som ger massor med frukt
och ser friskt ut men det är massor med små plantor runt om
trädet i gräsmattan och intill stammen. Vad ska vi göra?
Svar: Det här är väldigt vanligt och det är bara att ta bort så nära
marken som möjligt. De små plantorna är rotskott och kommer
från plommonets starkväxande grundstam och har ofta besvärligt vassa tornar.

Vad jag ska prioritera i trädgården i höst?
Fråga: Jag är ganska ny med trädgård och undrar vad jag ska
prioritera att göra nu i höst?
Svar: Har du planer på att plantera nytt så är hösten en utmärkt
tid att plantera alla lövfällande träd, buskar och även perenner då det ofta är fuktigt i jorden och solen inte så stark. Undvik
dock att plantera vintergrönt som barrväxter, Rhododendron
och Buxbom. De kan vänta till våren.
Jag tillhör de som inte klipper ner något i rabatterna på hösten då perennerna mår bra av att vissna ner i sin egen takt dessutom bildar dessa en vacker vintersiluett. Hösten är även bästa
tiden att dela dina gamla perenner, det gör att de mår mycket
bättre och blir frodigare/större nästa år. Det gör du enkelt genom att gräva upp och dela med spade. Har du inte plats för
dem i din egen trädgård så byt med dina grannar eller ge bort.
Har du rosor är det bra att ge dessa ett skydd runt stammen
med löv, granris och /eller täckbark så de inte fryser ner. Sist
men inte minst glöm inte att plantera vårlök och gödsla dessa
med benmjöl.

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!

Hur lyckas jag med vårlök?
Fråga: Hur lyckas jag med vårlök? Har du några ”säkra” kort?
Svar: Jag älskar verkligen vårlök och planterar alltid massor med
nytt varje år. Jag tycker du ska satsa på att plantera de som återkommer och sprider ut sig. Gödsla med benmjöl när du planterar men även på de befintliga platser du redan har lök på. Sedan
sprutar du med Tricogarden när lökarna börjar komma upp för
att hålla rådjuren borta (det är främst tulpanknopparna de är intresserade av men de kan ge sig på andra knoppar också tyvärr).
Några ”säkra” kort är Darwin Tulpaner som finns i massor med
fina färger och som kommer upp år efter år. Olika krokusar, vårstjärnor och balkansippor som lätt sprider sig i gräsmattan. Alium i olika färger, höjder och blomningstid i din perennrabatt.
Börja där…
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Mikael Flobecker

Karin Kellander Kinch

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

Fastighetsmäklare
0708-60 22 18
karin@fjelkners.se

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

08-26 86 00
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Vet du var de här bilderna är tagna?
Du som tycker att du hittar i Norra
Ängby – här kommer en ny utmaning. 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 plocka rätt svar
direkt ur sin kunskap om Norra Ängby eller kanske krydda promenaden
med den lilla extra utmaningen att
försöka hitta var bilderna är tagna
Text och foto: Pelle Sahl

Rätt svar här nedan. Fuska inte,
försök lösa bildgåtorna innan du
vänder på tidningen.
1. Undrar vad som finns innanför den här gamla
dörren?
.

2. Det här "bergskyftan" har många barn klättrat i
under 90 års tid. Och kanske innan dess också?

5. 4.Sävevägen.
4. Frislandsvägen/Hedebyvägen
3. 4H i Björkan
2. Förskolegården mellan Peringskiöldsvägen och NÄ Skola.
1. Fatburen i Björklunds Hage.

3. Är detta Ängbys enda offentliga filmreplik?

4. Tänk om någon ville färglägga den här skylten?
18

5. Kan det här vara Norra Ängbys kortaste allé?
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Norra Ängby 90 år		

Minnen från
åren som gått
Britt Ullestad har
bläddrat i gamla
jubileumsböcker.

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Så var kraven för att
få bygga eget i Norra Ängby

Om Norra Ängbys historia har vi skrivit
mycket och många gånger i tidigare nummer av tidningen. Men några ”nya” gobitar’ hittar man alltid, denna gång i skriften
från vårt 60-årsjubileum 1991, till exempel
utbyggnaden av antalet stugor.

Man kan läsa att ”1931 uppfördes 201 stugor, främst i områdena runt slottet. De är
huvudsakligen av typen med en och en
halv våning.
Nästa år 1932, uppfördes 286 hus. Då
infördes en ny typ – enplanaren. Den har
en konstruktion, som mycket påminner
om den svenska torpstugan, och blev därför mycket populär. En del av dessa stugor
placerades med ett avstånd av endast 4,5
meter. Därför hade de inga fönster på
gavlarna.
1933 och 1934 tillkom bara 100 resp
89 stugor. Detta hänger samman med
1930-talets ekonomiska kris. Men optimismen och bygglädjen återvände. 148
hus blev resultatet 1935 – i en eller två hela
våningar. Ny typ detta år var den större
enplanaren med tre rum och kök. Byggandet fortsatte 1936 med 156 stugor, 1937
med 251 och 1938 med 80. Byggandet fortsatte sedan med några hus varje år fram
till 1951 då området intill Anundsvägen
bebyggdes.”
Hård gallring

I ett annat kapitel kan man läsa att då intresset att få bygga sitt eget hus var så stort
måste staden gallra bland alla sökande och
för att ens komma i fråga måste man uppfylla vissa kriterier. En årsinkomst på mellan 3 500 och 6 000 kr, ha många barn,
komma ur arbetarklassen, ha kunnighet
i trädgårdsskötsel och ha ett disponibelt
kapital på 300 kr som inbetalades till
Småstugebyrån när kontraktet skrevs.
Invandrarna 1931 heter en trevlig och
informativ artikel skriven av Herman Iseborg. I den berättar han bl a om buss 62s
exakta och detaljerade väg från Kungsbroplan till Ängby Torg eller Ängbyplan som
NR 3 SEPTEMBER 2021

Intresset att få bygga sitt eget hus i Norra Ängby var så stort att staden måste gallra bland alla
sökande.

det då hette. Artikeln är också skriven
med värme och humor och antalet smeknamn på gatukontorets mannar som var
med och planerade och gjorde jobbet med
t ex vatten-, gas- och avloppsledningar är
lång. Iseborg berättar att Knivsta-Johan
såg till att man som byggare fick det material som behövdes. När någon klagade
på att golvträet var för kvistigt sa KnivstaJohan att ”man kunde lägga den kvistiga
änden in i garderoben”. Varpå en byggare
genmälde att ”då blir det bara garderober
i hela huset”. Han fick bättre bräder berättar Iseborg vidare.
Samma frågor i dag

I boken som handlar om vad som varit
aktuellt och diskuterats i föreningen och
styrelsen under åren mellan 1981 och
1991 skiljer sig en del frågor inte särskilt
mycket från idag. Det är bl a om dåligt
dagvattenavlopp, kontakter med Trafiknämnden ang hastighetskontroller och
hastighetsbegränsning, snöröjning, (protesterna mot snöröjning grundade sig på
att Gatukontoret som en besparingsåtgärd
1983 lanserade att snöploga bara mitt i gatan), cykelbanor, höjden på häckarna etc.
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Men också ärenden som idag är åtgärdade,
t ex bullerplank vid Bergslagsvägen och
hiss vid Islandstorgets T-banestation. Eller
de något annorlunda ärendena lös ”ensam”
hund på Jomsborgsvägen och reducering
av skatbeståndet i området medelst avskjutning.
Många fester var det ...

Man kan också läsa att vi var bättre på fester förr. Utöver midsommarfesten som är
den mest traditionella sedan många många
år hade vi även julfest, vårfest och höstfest.
Julfesten var för barn och hölls i den stora
aulan i skolan, en trevlig tillställning med
dans kring granen, musik och uppträdande från scenen och alla barn fick en godispåse när man gick hem (ljuva minnen…).
Vårfesten hölls i Björklunds hage med
sång av Ängbylikören, korvgrillning och
picknick i det gröna en försommarkväll
(föregångare till Valborgsmässofirandet på
ängen på Kyrksjölöten vid Snorrevägen).
Höstfesten som hölls på Ängby slott med
middag, sång, musik och dans och fullt
med folk som roade sig kvällen lång.
Britt Ullestad
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Kvartersnamn i Norra Ängby

Gravfältet Komötet omges i väster av en del av Liljegrensvägen och Peringskiöldsvägen

Vilka var Liljegren och Peringskiöld?
Kvarteren intill Liljegrensvägen och Peringskiöldvägen har namn som ansluter
till de två riksantikvariernas intressen
beträffande runor.

Johan Gustaf Liljegren

Johan Peringskiöld

Liljegrensvägen är uppkallad efter riksantikvarien Johan Gustaf Liljegren som
levde mellan 1789 och 1837 och gick i skola
i Växjö. Han blev filosofie magister vid
Lunds universitet 1814 och docent i fäderneslandets antikviteter år 1815. År 1819 fick
han titeln professor och blev efter olika
poster riksantikvarie 1826. Liljegren deltog
i olika sällskap som Manhemsförbundet,
Götiska förbundet, Kungliga Samfundet
för utgivande av handskrifter rörande
Skandinaviens historia och Svea Orden.
Som riksantikvarie fick han ta över kaotiska samlingar som han lät ordna och
ställa ut. Han gjorde dem tillgängliga för
besökare. Vidare svarade han för fornminnesvården och publicerade 1829 det första
bandet i Svenskt Diplomatarium. Här tillgängliggörs svenska medeltidsdokument.
Han utgav även Nordiska fornlemningar i
två band åren 1819-1823 tillsammans med
en person vid namn Carl Georg Brunius.
År 1823 utkom handboken Runurkunder –
en översikt över alla kända nordiska runinskrifter. Boken är fortfarande en praktisk uppslagsbok. Liljegren dog tragiskt.
Utarbetad och sjuk begick han självmord
genom att dränka sig i Djurgårdsbrunnsviken. Han begravdes 1837 på Adolf Fredriks kyrkogård i Stockholm. Gravstenen är
utformad som en runsten!

Peringskiöldsvägen anknyter till Liljegrensvägen och går i en båge till Vultejusvägen. Före sitt adlande hade Johan
Peringskiöld (1654-1720) namnet Peringer.
Han föddes i Strängnäs och dog i Stockholm. Peringskiöld studerade i Uppsala
och var släkt med Johan Hadorph efter
vilken Hadorpshvägen i Norra Ängby är
uppkallad. Under namnet Peringer blev
han ledande kraft i Antikvitetskollegiet och
engagerades i fornforskningen. I Uppsala
studerade han runskrift och isländska för
professor Olof Verelius (jfr Vereliusvägen i
Norra Ängby).
Peringer var skicklig ritare och reste i
tjänsten runt Sverige med Hadorph för att
avbilda runstenarna. Han ritade även av
kyrkor i sin skissbok.
Så småningom – 1693–1719 – blev Peringer riksantikvarie. Som chef var hans
huvuduppgift att samla in och vårda ”de
gamla manuskripter och monumenter”
samt göra dem tillgängliga genom att
översätta runor mm. I oktober 1693 adlades Peringer med namnet Peringskiöld.
Vapenskölden är originell och influerad
av runstensornamentik och vikingatida
symbolik. På skölden är en runstensslinga
med texten Märket för Johan Peringskiöld.
Som författare ägnade sig Peringskiöld
gärna åt fantasier rörande Sveriges förflutna. Ett ofullbordat men viktigt arbete är
det antikvariskt-topografiska verket Swea
och Götha minnings merken. Han skall ha
ägt ett värdefullt historiskt bibliotek. Peringskiöld drabbades sex år före sin död
av slag men återhämtade sig.
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Kvarteren längs västra Liljegrensvägen
i väster heter Runslingan, Runristaren,
Runstenen och Runstaven. Det kvarteret
följer Peringskiöldsvägen i nordväst. I
nordöst ligger kvarteret Runmyntet och
intill Bällstavägen kvarteret Runforskaren.
En runstav är en i trä, ben eller horn
skuren runkalender. Runorna användes
som kalendariska tecken. Beteckningen
för veckodagar utgörs till exempel av runor. Också kyrkliga festdagar kan återges
med runor.
Runkalendern en svensk uppfinning

Runkalendern antas vara en svensk uppfinning. Den äldsta bevarade runkalendern är från 1200-talet. Runkalendrar
användes även under 1800-talet. Det
beräknas finnas ett tusental runkalendrar
i Sverige i museer, i kyrkor och hos privatpersoner.
Runalfabetets (den s.k. ” futharken”) sju
första runor upprepades 52 gånger – och
” futharkens” 16 runor utökades med tre
nyskapade tecken ”placerade vid de datum
då nymåne beräknas inträffa under vederbörande år i den 19-åriga måncykeln”.
Runstaven kallades också för primstav.
Bara ett svenskt runmynt

Runmynt är mynt som slagits med runskrift. Sådana mynt slogs i England under
folkvandringstid (år 400- 550 e.Kr.). Kända anglosachsiska myntare är Beonna, Epa
och Pada. Även i Danmark under kung
Sven Estridssons (1020-1076 e.Kr.) regering slogs runmynt. I Sverige finns endast
ett exempel på runmynt och det präglades
på Gotland cirka 1210 med inskriptionen
Botulfi. Sankt Botulf var ett engelskt
helgon som blev populärt i Skandinavien
under medeltidens början.

NORRA ÄNGBY TIDNING

NR 3 SEPTEMBER 2021

		

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Bilden på gravfältet Komötet är några år gammal men den visar hur gravfältet ska se ut i röjt skick. I dag kan man inte ta en bild av detta slag på grund
av dålig fornminnesvård.

Jag har tidigare skrivit om gravfältet Komötet
i denna tidning så här följer en repetition
Komötet är ett gravfält (RAÄ 63) från yngre järnålder (550 – 1050 e. Kr). Här
finns cirka 20 gravar – fyra högar, tolv runda och en rektangulär stensättning och två så kallade treuddar.

De är tresidiga gravar med insvängda
sidor. Sådana gravar uppträder ofta på
gravfält som är från yngre järnålder och
tillsammans med stora högar. Treuddar är
speciella och saknar ibland gravinnehåll.
Den ovanliga formen kan kanske ha en
symbolisk betydelse. Brommas största
treudd finns i Riksby på gravfältet i Glia.
Öster om RAÄ 63 ligger gravfält 64 med
cirka 10 gravar, varav tre högar och sex
stensättningar. Uppe på höjden ovanför
de två gravfälten finns ett tiotal stensättningar/gravar som kan dateras till äldre
järnålder eller yngre bronsålder (1000 f.
Kr- 550 e. Kr.).
Järnåldersgården Stora Ängby?

Gravfälten 63 och 64 är gårdsgravfält som
hörde till järnåldersgården Stora Ängby
som troligen låg på den plats där nu
Ängby slott ligger. Inga utgrävningar har
dock skett så det är min hypotes. Intressant är att folket i gården kunde på höjden
NR 3 SEPTEMBER 2021

i norr se förfädernas gravar och dessa förfäder kunde se gårdens folk. Kanske är det
symbolik i platsen så att förfäderna genom
gravarnas placering övervakade och skyddade gårdens folk? Två gravar grävdes på
1930-talet av arkeologen Hans Hansson.
En grav var en hög. I brandlagret påträffades ett lerkärl med brända ben, nitnaglar, rester av en järnkrampa, fragment av
benkammar, två bronsbeslag, en avbruten
järnnål, rester av ett pärlhalsband och en
hästbrodd. En hundklo fanns även. Sannolikt är det en kvinnograv.

Det romerska myntet follis – fram och åtsida –
som som påträffades vid grävning efter mask
1987 på Peringskiöldsvägen 69.

i Bromma och kommer ju från en ytterst avlägsen präglingsort. Har myntet
medförts av en svensk som tjänstgjort
i romerska armén och låg det i den rektangulära grav som finns norr om tomten?
Var det ett Charons-mynt som den döde
hade med sig i munnen för att betala för
överfarten av floden Styx? Det är ett spännande fynd i Norra Ängby!
Nils Ringstedt
nils.ringstedt@gmail.com

Ett spännande fynd

Särskilt intressant är det romerska bronsmynt – en ” follis” – som påträffades vid
grävning efter mask 1987 på Peringskiöldsvägen 69. Myntet är präglat 312 e.
Kr. för kejsare Maximinius II (308-313) i
Antiochia i norra delen av tidigare Syrien
(numera Turkiets Antakya). Det är ett
av fyra romerska mynt som påträffats
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Källor:
Ringstedt, N. med bidrag av Bengt Windelhed. 2013. Brommas skyltade kulturminnenen kulturhistorisk vägvisare. Bromma Hembygdsförenings skrift nr 4.
Ringstedt, N. 2018. Norra Ängbys gatunamn,
en färd genom nordisk historia. Bromma
Hembygdsförenings skrift nr 7.
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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

Medlemsförmåner
Föreningen har hos några medlemmar placerat ut en del trädgårds- och andra prylar
för lån. Medlemmar kan ringa och boka.
Flaggstångsvinsch
Torgil Leifsson, Jomsborgsvägen 7,
070-531 13 40, torgil.leifsson@gmail.com
Gallervält
Krister Bengtsson, Rökstensvägen 11,
08-87 22 59.

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

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

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

Ängby Glasmästeri
& Ramaffär AB

Om & tillbyggnader, renoveringar, fasad,
badrum, målning!
Roberts hantverksservice
www.robertshantverksservice.com
Adilsvägen 16, 168 53 Bromma
Mobil 070-412 63 84

Den personliga matbutiken

Öppet: Mån-fre 8-21, lör-sön 9-21
Annonsera

Ängby Torg. Tel: 08-37 65 90

Boka 4 ggr/år för 1000 kr!
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Föreningen välkomnar alla hushåll i Norra Ängby som medlemmar.
Medlem blir man genom att betala medlemsavgiften, som gäller för perioden april-mars. I april-maj delas ett medlemsbrev med
erbjudande om medlemskap ut till alla hushåll i Norra Ängby. Medlemsavgiften (150 kr) betalas till föreningens Plusgiro 940178-7.
Använd helst referenskoden i brevet som betalningsreferens samt namn och gatuadress vid betalning.
Med ditt medlemskap får du
• möjlighet att delta i föreningens alla aktiviteter under ett helt år
• ditt exemplar av Ängby-kalendern hem i brevlådan
• låna föreningens prylar; stegar, märkpenna färglikare mm
• nyttig och intressant information på föreningens hemsida och i flera Facebook-grupper
Inte minst viktigt är att du då stödjer föreningens engagemang i för Norra Ängbyborna angelägna frågor som t ex nybyggnationer i och omkring vårt område eller att sprida kunskap om och främja områdets unika karaktär.
Ansvarig för medlemsregistret är Sven Rygart, som du kan nå med epost-adressen medlemsregister@norra-angby.se
Föreningen följer regelverket kring personuppgifter; GDPR. Se hemsidan för detaljerna.

Kulturmiljögruppen inom Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
Gruppen vill – utgående från Norra Ängby som riksintresse för kulturmiljövården:
• öka kunskapen om och medlen till bevarande av stadsdelens unika värden
• genom insamling av bakgrundsmaterial och kontakt med berörda myndigheter dokumentera stadsdelens historia
• göra fakta om våra hus och trädgårdar tillgängliga för de boende så att de kan anpassa dessa med bibehållen inneboende
charm för framtida behov
Vill du engagera dig i dessa frågor är du mycket välkommen. Vi träffas ungefär var sjätte vecka.
Mejla kulturmiljogruppen@norra-angby.se eller Johan Schaeffer: johan.schaeffer@yahoo.se eller 0739 83 22 07.

Föreningens styrelse
Anna-Karin Ekholm, ordförande, ansvarig utgivare, 08-30 66 77, annakarinekholm@hotmail.com
Lotta Hirschberg, sekreterare, redaktör hemsidan, kulturmiljögruppen, redaktionen, 073 997 63 39, lotta.hirschberg@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:
Suppleant:

Per Ånäs, 070 742 17 26, per.anas@hotmail.com
Lennart Bergvall, 070 318 91 69, lennart.bergvall@gmail.com
Lasse Johansson, 070 584 82 50, lasse.g.johansson@gmail.com

Valberedning: Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att hitta valberedning.
Sven Rygart, ansvar för medlemsregistret, 08-87 09 70, sven@rygart.se
Föreningens adress: Norra Ängby Trädgårdsstadsförening, c/o Ekholm, Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma
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Barnvagnsvandring
Tisdag 14 september kl 10
Start Nya Elementar
Hembygdsföreningen
Mer information sid 8

Run of Hope
lördag 25 september
Ängby torg
Ängby Runners / Barncancerfonden
Mer information sid 8

Att planera och plantera
sin köksträdgård
Söndag 26 september kl 10–13
Trädgård i Norra Ängby
Trädgårdsstadsföreningen
Mer information sid 4

Äppelsöndag
och jubileumsfirande
Söndag 26 september
Ängby torg och Björklunds hage
Trädgårdsstadsföreningen
Mer information sid 5

Lämna äpplen
Söndag 26 september
Björklunds hage i korsningen
Beckombergavägen och Liljegrens
vägen. Trädgårdsstadsföreningen
Mer information sid 5

Trädbeskärning
och påbyggnadskurs
Del 1 – lördag 2 oktober kl 11–14
Del 2 – söndag 3 oktober kl 11–14
Trädgård i Norra Ängby
Trädgårdsstadsföreningen
Mer information sid 4

ISSN 2001- 290X

Program
Att anlägga köksträdgård
Söndag 10 oktober kl 10
Trädgård i Norra Ängby
Trädgårdsstadsföreningen
Mer information sid 4

Ljusmanifestation
första advent
Söndag 28 november
Vi vill gärna uppmana alla att delta i en
ljusmanifestation denna dag! Ställ ut
marschaller utanför ditt hus söndag 28
november kl 15 och bidra till en stämningsfull första advent. Om det blir julmarknad i år är fortfarande oklart.
Trädgårdsstadsföreningens
arrangemang hålls utomhus med
begränsat antal deltagare och
smittsäkra avstånd.

Hans Åberg

Anders Westerlind

Atosa Mirzai Nyström

Fastighetsmäklare
Arkitekt SAR/MSA

Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare
Ekonom

0707 100 000
hans.aberg@hemfast.se

0720 352 435
anders.westerlind@hemfast.se

0739 161 163
atosa.nystrom@hemfast.se

DIN ÄNGBYSPECIALIST SEDAN 1982!
Tillsammans hjälper vi dig hem

Varmt välkommen att kontakta

och med vår kombinerade

någon av våra mäklare för att få

erfarenhet ger vi ditt hem den

reda på mer om oss, hur vi

uppmärksamhet som det så väl

jobbar och vilka övriga tjänster

förtjänar. Vi jobbar alla med att

vi kan erbjuda dig i samband

du ska kunna känna dig trygg

med din bostadsaffär.

när du köper eller säljer ditt hem
genom oss.
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