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Ett fint jubileumsår
Nu när vi summerar jubileumsåret 2021, året då Norra Ängby och Trädgårdsstadsföreningen fyllde 90 år, är vi glada
över att vi trots pandemin faktiskt har kunnat genomföra
många av våra aktiviteter utomhus. Våra trädgårdskurser är
alltid populära. Är det något ni saknar kom gärna med förslag på kommande ämnen.
Vårt årsmöte på torget var mycket uppskattat liksom vår
jubileumssöndag. Läs mer om det längre fram i tidningen.
Tack alla ni som kom och gjorde dagen till en så fantastisk
jubileumsdag.
Första advent arrangerades två julmarknader. Till torget kom väldigt många för att handla, äta varmkorv och
framföra llt för att lyssna på skolbarn från Norra Ängby skola
när de sjöng julsånger. I Björklunds hage tog tomten emot
barnens önskelistor medan föräldrarna kunde handla fint
hantverk i marknadsstånden.

Tidningen ges ut av Norra Ängby Trädgårdsstadsförening. Föreningen förmedlar information om sin verksamhet via
Norra Ängby Tidning och på hemsidan www.norra-angby.se.
Redaktionen förmedlar även annan information som kan
vara av intresse för tidningens läsare. Tidningens upplaga är
1800 ex och delas ut till alla hushåll i Norra Ängby. Kommer ut
fyra gånger per år, i början av mars, juni, september och december. Deadline för material för kommande nummer är alltid ca en
månad före utgivningsdatum.
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Vi i styrelsen vill tacka alla som bidrar till områdets trivsel, gemenskap och föreningens gemensamma aktiviteter,
exempelvis vår lokala skald Mattias Ludvigsson som skriver
låtar om Ängby och Bromma. En berömd saxofonkvartett
har flyttat hit och presenteras längre fram i tidningen. Våra
70-plussare bidrar med texter till hemsidan och tidningen.
Vi har de aktiva Mälarscouterna i vår närhet. Vi har en
mycket värdefull och omtyckt 4H-gård i Björkan och vi har
Ängby IF. Dessutom har vi de medlemmar som bidragit till
vår historiska kalender och många, många fler …

Erbjudande: Boka fyra färgannonser i följd och du får
25% rabatt på samtliga fyra införanden!
Prenumeration
Har du flyttat från Norra Ängby, men ändå vill njuta av
Ängbykänslan, kan du prenumerera på tidningen:
Namn, adress och 200 kr på plusgironr 94 01 78–7.
(hälften av den summan är porto).
ISSN-nummer 2001–290X

Tack för året som gått och väl mött nästa år.
Styrelsen önskar alla God Jul och Gott Nytt År!
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Mot framtiden!
Norra Ängbys 90-årskalas den 26 september var inte bara en dag då vi firade åren som gått. Det var också en förhoppning om Norra Ängbys
framtid. På bilden är det Ellen Blad som håller i den äppelträdsplanta som hon och pappa Martin körde hem från torget, en planta som ska
växa tillsammans med Ellen. 90 hushåll hämtade sina nya äppelträd med Norra Ängbys gamla äppelsorter. Jubileumsreportage sid 8–15.
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Genom att placera Nya Elementars sporthall vid tunnelbaneuppgången förbättras möjligheten att öppna hallen även för allmänheten.

Den nya
sporthallen
En del av stora byggprojketet vid Nya Elementar
Den 9 september gick tiden ut för alla som ville lämna synpunkter på det omfattande byggprojektet vid Nya Elementar. I planerna ingår bland annat en ny stor sporthall som ska bli tillgänglig både för skolelever och allmänhet. Stadsbyggnadskontoret
fick in en del synpunkter på hallens storlek.

Sporthallen placeras där den populära inhägnade bollplanen nu ligger.
I planerna, som rymmer flera nya stora byggnader, ingår också att konstgräsplanen flyttas till skolans innergård.

I projektet ingår också en ny stor mellanstadiebyggnad, nya musik- och slöjdsalar och en ny matsal. Det är framförallt matsalen
som skolan har behov av att bygga så snart som möjligt.
Skolans elevantal väntas öka betydligt de närmaste åren. Därför krävs både nya och ombyggda lokaler. Stadsdelsnämnden i
Bromma gav klartecken i ett samråd redan för ett år sedan.
Stadsbyggnadskontoret fick nu i september in en del olika synpunkter. Idrottsrörelsen välkomnar en ny sporthall. Skönhetsrådet och hembygdsföreningen ifrågasatter dock hallens storlek.
Den borde göra lite lägre för att bättre smälta in i omgivningen.
Stadsbyggnadsnämnden kommer troligen att fatta beslut om en
ny detaljplan under våren.
Ökad trafik på Möjbrovägen

Boende på Möjbrovägen har påtalat att ändringar i infarterna
till skolan medför ökad trafikfara för framförallt lågstadieelever.
Stadsbyggnadskontoret har svarat att synpunkterna på trafik och
parkeringar inte berör denna detaljplan. Lars G Johansson på
Möjbrovägen kommer därför att skriva även till trafikkontoret.
Text och foto: Rolf A Olsson
Illustrationer: Stadion Arkitekter
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I förslaget till ny detaljplan finns två nya byggnader; sporthallen och nya
mellanstadiet samt två tillbyggnader med musik och slöjdsalar samt en
ny matsal. De kallas tillbyggnader eftersom det på den här platsen, mot
Norra Ängby, redan finns en aula inritad i den nuvarande detaljplanen.
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Julmarknadens höjdpunkt var när musikläraren Anna Gustafsson uppträdde med sina
musikelever från halva klass 5 D och 6D. Väldigt många besökare på torget fick sjunga
Nu Tändas Tusen Juleljus tillsammans med Anna och kören.

Trädgårdsstadsföreningens Johan Schaeffer var korvgubbe
och delade ut flera hundra korvar som Hemköp bjöd på
(med en liten begäran om bidrag till barncancerfonden).

Två mysiga marknader
Det kändes som om vintern var på väg
första advent. Trädgårdsstadsföreningen hade bjudit in till två julmarknader i Norra Ängby. I Björklunds hage tog
tomten emot barnens önskelistor och
på torget var det väldigt många besökare som julhandlade och lyssnade på
skolelever som sjöng julsånger. Det blev
precis så mysigt som föreningen planerat. De flesta av torgets entreprenörer
var med och det såldes glögg, pepparkakor, kakor, bullar ,kaffe och saffran,
julänglar och inredningsdetaljer.
Vid föreningens julmarknadsbord, fick
besökare gissa hur många hushåll som
är medlemmar i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening. Rätt svar är 1140 och det
gissade 26 personer.
Den lyckliga vinnaren av en
stor julgrupp, är Stina Eriksson
på Åloppevägen.

Trädgårdsstadsföreningens Carola Bengtsson hade bjudit
in tomtefar och tomtemor till Björklunds hage. På bilden är
det Filip och Clara som träffar tomteparet.

Det fanns fint hantverk att handla i stånden i Björkan.

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

Ängby Glasmästeri
& Ramaffär AB
NR 4 DECEMBER 2021
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Ängby Torg 16
info@kahlins.se
www.kahlins .se
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Kalender med Åzelius historiska bilder
Under året som gått har Norra Ängby
Trädgårdsstadsförening firat 90 år. Nu
har vi fortsatt firandet genom att göra
Ängbykalendern 2022 historisk.

I den årliga fototävlingen fick vi inte in
tillräckligt många gamla bilder för att
fylla en kalender med bilder från Norra
Ängbys 90 decennier så vi valde en annan
lösning.
Alla bilder i kalendern 2022 har tagits
av fotografen Nils Åzelius som bodde på
Hågavägen. Bilderna från Norra Ängby
är förmodligen några av de första färgdia
bilder som tagits i Sverige.
De bilder som kom in till årets fototävling från er medlemmar finns bevarade i
tidningsarkivet och kommer att användas
i tidningen framöver. Vi kommer att be
om tillstånd när det blir aktuellt att använda bilderna.

Norra Ängby 2022
En historisk kalender

I Ängbykalendern 2022 är alla bilder tagna av Nils Åzelius åren runt 1940. Kalendern delas ut i postlådorna till medlemmar i Trädgårdsstadsföreningen.

Mellan 1938 och 1943.

På Åzelius bilder kan du se lite av folklivet
och omgivningarna i Norra Ängby mellan
åren 1938 och 1943.
Nils Åzelius var anställd på Livrustkammaren som förste fotograf. När huset
på Hågavägen i Norra Ängby såldes 1979,
köpte grannen Lars Edblad hans fotolabb
och upptäckte dessa unika bilder.
Då och nu

På Trädgårdsstadsföreningens hemsida
www.norra-angby.se kan du se hur platserna som visas på bilderna i kalendern ser
ut i dag.
Kalendern delas ut under december i
postlådorna till alla som är medlemmar i
Trädgårdsstadsföreningen.

På Trädgårdsstadsföreningens hemsida (www.norra-angby.se) finns bilder på hur det ser ut i dag.
På bilden i kalendern ses en liten flicka som cyklar på Bergslagsvägen. Det skulle i dag vara en omöjlighet med massor av bilar som kör väldig fort i flera filer.

Lars Edblad, till vänster på bilden, har tillsammans med Lars Brynielsson katalogiserat, skannat och överlämnat bildskatten till Bromma
hembygdsförening och Stockholms stadsmuseum. Vill du se fler av Åzelius bilder finns de på
www. digitalastadsmuseet.stockholm.se.
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Januari

Februari
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Maj
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Augusti

September

Oktober

November

December

I kalendern 2022 finns en Åzeliusbild från varje årstid under åren runt 1940-talet.
Fler bilder finns på www. digitalastadsmuseet.stockholm.se.

Fotogruppens bilder flyttas till Astrids restaurang
Nu finns fotogruppens utställning med
tema äpple på restaurang Astrids vid
Ängbyplan. Utställningen visades på
Ängby slott i samband 90-årsfirandet.
Om du inte redan visste det, så finns
det en aktiv fotogrupp i Norra Ängby.
Fotogruppen är ett resultat av Ängby

NR 4 DECEMBER 2021

kalendern. Flera som regelbundet skickade in bilder till den årliga tävlingen
kände ett behov av att prata vidare med
andra fotointresserade i området. Du kan
söka medlemskap i FB-gruppen; foto i
Norra Ängby, om du är medlem i Norra
Ängby Trädgårdsstadsförening .

NORRA ÄNGBY TIDNING
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Jubileumsgeneralen Pelle Sahl byggde scenen på torget tillsammans med s Rolf Jarlås dagen före festen. På söndagsmorgonen kördes 90 äpppelträdsplantor till torget. Plantorna hade veckan före transporterats från en handelsträdgård på Öland. På bilden är det Pelle och Tove Overödder som lastar
av plantorna och på andra sidan torget tömdes den andra släpkärran av Bengt Randers med flera .

Jubileumsfesten
Jubileumsfotografer: Elisabet Engdahl Linder, Günther Hiltmann, Annika Jensen, Lotta Hirschberg, Christian Lindqvist, Anna Oljons, Rolf A Olsson, Britt Ullestad.

Föreningens 90-årsfest började planeras redan i våras. Då visste vi ännu inte om pandemin skulle tillåta alltför
stora grupper att samlas så Trädgårdsstadsföreningens styrelse bestämde att aktiviteterna skulle hållas utomhus på flera olika ställen; på torget, i Björklunds hage och på slottet. Alldeles i slutet fick vi också ett fint erbjudande om två konserter från den internationellt kända saxofongruppen som flyttat till Norra Ängby.

I det nyrenoverade torpet nära slottet repeterade saxofonkvartetten inför sina konserter.
8

Lotta Hirschberg tog igen sig med en morot och
vatten efter en intensiv förberedelsevecka.

Anna-Karin Ekholm hälsade välkommen och
berättade om föreningens verksamhet.
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Mattias Ludvigssson sjöng sina populära Ängbysånger. I bandet ingår, förutom Mattias, Jens Schneider saxofon/blås, Anders Borgström trummor och
Alexander Brunlid bas. Sofia Borgström var gästartist under konserten på torget den 26 september.

I väntan på att få plats vid pomologernas bord
kunde man förjupa sig i äppelutställningen.
NR 4 DECEMBER 2021

Många hade tagit med sig äpplen hemifrån för att få veta mer om vad de har på sina äppelträd.
På bilden är det pomolog Tomas Netsborn som svarar på äppelfrågor från Rebecca Holm Ring.

NORRA ÄNGBY TIDNING
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Det här är
vårt första
äppelträd
Rebecca Henling och Erik Ryttervik flyttade till huset på Dycbecksvägen i våras.
Efter en dränering ska de nu plantera växter och träd på den ännu ödsliga tomten.

På förmiddagen deltog Rebecca och Erik
först i föreningens kurs i växtkomposition
(se sidan 20). Sedan begav de sig direkt till
torget för att hämta den äppelträdsplanta
de bokat sig för.
– Det blir det första trädet i vår nya
trädgård och det allra första trädet vi planterar tillsammans, förklarade det unga
paret.
För Erik är området inte obekant. Han
är uppväxt med sina föräldrar i Norra
Ängby. Rebecca kommer från Sundbyberg.
Nu skapar de en framtid tillsammans i
trädgårdsstaden.

För Rebecca Henling och Erik Ryttervik kom Trädgårdsstadsföreningens kurs i växtkomposition och
projektet med äppelträdsplantor helt rätt. Paret skapar nu sin första trädgård tillsammans.

Kristina Halling och Pierre Gidlöf var först att
hämta ut sin bokade planta hos Eva Engfelt.
10
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Elisabet Engdahl Linder är en av initiativtagarna bakom projektet att förnya Norra Ängbys äppelbestånd. Här lämnar hon ut en planta till Stig Nygård.
Plantorna kommer från äppelodlaren Sven Plasgård på Öland, 20 sorter av de sorter som planterades i Norra Ängby på 1930-talet.

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

Runstensplan Tel 08-37 62 00

Patrik
Dahlkvist
Bygg AB
Hågavägen 9 168 54 Bromma
Mobil 073-986 22 68

NR 4 DECEMBER 2021

NORRA ÄNGBY TIDNING

Den personliga matbutiken

Öppet: Mån-fre 8-21, lör-sön 9-21
Ängby Torg. Tel: 08-37 65 90
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Stockholms Saxofonkvartett, en av Europas främsta ensembler för ny musik, spelade vid invigningen på torget under Norra Ängbys jubileumsdag.
I ensemblens nuvarande besättning ingår fr.v. Mathias Karlsen Björnstad. Theo Hillborg, Linn Persson och Jörgen Pettersson.

Känd saxofonkvartett
har flyttat till Norra Ängby
Jörgen Petterson förklarar varför en av
Europas främsta ensembler för ny musik
har flyttat till ett torp i Norra Ängby.
– Det var genom min dotters dagmamma som jag fick reda på att stugan
stod tom.

Torpet har tidigare bland annat använts
som samlingslokal för flera dagmammor i
området.
Jörgen Petterson bor på Peringskiöldsvägen i Norra Ängby. När han fick veta
att dagmammorna hade flyttat ut och att
Stadsholmen, som förvaltar slottet och
byggnaderna runtom, sökte nya hyresgäster tänkte Jörgen att detta skulle kunna bli
en utmärkt plats för saxofonkvartettens
administration och repetitioner.
Nu hyr gruppen stugan på årsbasis av
Stadsholmen som renoverat stugan utom12

hus. Saxofongruppen har anpassat inomhusmiljön för att passa verksamheten och
repeterar här nästan varje dag, när de inte
är ute på turné.
– Under pandemin har vi förstås inte
kunnat resa ut i världen men vi har ändå
haft en hel del spelningar utomhus för
mindre grupper och även i skolor, berättar
Jörgen.
Föra ut musiken till förorten

Kvartetten har även avtalat med Stockholms stad att de ska föra ut musiken till
förorten, bland annat hit till Norra Ängby
och Bromma. Och det är en av anledningarna till deras fina erbjudande att spela
för oss på vår jubileumsdag när vi den 26
september firade att föreningen och Norra
Ängby fyllde 90 år. Kvartetten var också
bokad för två konserter på slottet den

första advent. Det blev ännu ett tillfälle
för dem som missade spelningen på jubileumsdagen att höra våra nya grannar.
Inte alls svår musik

Jörgen tillbakavisar min fördom att så
kallad ny musik är svår att ta till sig och
förstå.
– Inte alls. Det är väl som till exempel
med konst på en utställning. Till en början kan en del konstverk vara svåra att förstå men efterhand så fattar man. Om man
lyssnar noga på vår musik så blir den alltmer tillgänglig. Och eleverna som vi spelar
för har inga problem med den här musiken. Många tycker om den omedelbart.
När jag lyssnade på minikonserten
förstår jag vad Jörgen menar. De tre första
styckena, med musik av Bach, var väldigt
njutbara direkt. Sedan följde ett stycke

NORRA ÄNGBY TIDNING
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Kvartetten höll sedan två minikonserter vid det renoverade torpet, som döpts om till Snickarboden. Här har gruppen nu kontor och repetitionslokaler.
Stockholms Saxofonkvartett, som bildades redan 1969, har fått sig tillskrivet mer än 700 verk av svenska och utländska tonsättare.

med mer bombastisk musik. Jörgen hade i
förväg berättat att en känd ungersk kompositör skapat verket direkt för gruppen.
Och vid middagen efter överlämnandet
hade kompositören förklarat att som de
kände här vid det glada bordet med mat
och dryck, skulle de känna när de spelade.
Och när de nu spelade i Norra Ängby var
det också många glada skratt från musikerna under styckets gång. Det var festligt
att höra. Inte alls svårt.
Har fått mer än 700 verk

Stockholms Saxofonkvartett är en av
Europas främsta ensembler för ny musik
och har fått sig tillskrivet mer än 700
verk av svenska och utländska tonsättare.
Kvartetten bildades redan 1969. Ensemb
lens nuvarande besättning består av Linn
Persson, Theo Hillborg, Jörgen Pettersson
och Mathias Karlsen Björnstad.
Text: Rolf A Olsson
Foto: Günther Hiltmann
NR 4 DECEMBER 2021

Den lilla stugan till vänster om slottets parkering är från 1700-talet. Där bodde ladugårdskarlen vid Stora Ängby gård. Den kallades därför ursprungligen för "Ladugårdskarlens
stuga". Under de senaste decennierna har stugan kallats för "Torpet". Bland annat har Trädgårdsstadsföreningens kulturmiljögrupp haft sina möten här och dagmammor i området
har haft stugan som samlingspunkt. Det sägs att stugan också inhyst ett snickeri. Därför kal�las den nu för "Snickarboden". När bilden ovan togs i slutet av september var stugan tillfälligtvis inte helt röd. Under renoveringen har bland annat stora delar av panelen bytts ut.

NORRA ÄNGBY TIDNING
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I Björklunds hage var det som vanligt Carola Bengtsson i Trädgårdsstadsföreningens styrelse som höll i trådarna. Där var det bland annat långa
köer till ponnyhästarna.

Det gamla musteriet var på plats i Björklunds hage, som vanligt på
äppelsöndagen.
14

Jennie Tennow med dotter sålde porslin som Jennie dreja i sin egen
keramikverkstad i Norra Ängby.
NORRA ÄNGBY TIDNING
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Fotogruppen har under sommaren och hösten tagit bilder med tema "Äpple". Bilderna skulle sedan ramas och ställas ut på Ängby slott under
jubileumsdagen.

Fotogrupppens medlemmar samlades en kväll för att rama in sina bilder.
På bilden ses bl a Christian Lindqvist, en kunnig inramare av bilder.
NR 4 DECEMBER 2021
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Sedan ställdes tavlorna ut i slottets olika rum. I en av ramarna fanns information om fotogruppen. Under söndagen serverade slottet äppelpaj.
15

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Kungen verkade trivas väldigt bra hos scouterna på Lovön.

Kungen firade Mälarscouterna 90 år
och toppade med sin specialitet – raketen!
Lördagen den 18 september firade Mälarscouterna sina 90 år vid scoutstugan på
Lovö. Kungen, som är scouternas hedersordförande, tog fram sina scoutkläder och
begav sig från slottet, inte så långt bort,
till festligheterna på samma ö.

Rekordmånga (strax över 400!) scouter,
ledare och tidigare Mälarscouter hade
samlats för en Jubileumshajk.
Kungen visades runt och pratade med
16

scouterna, och hejade på när de tävlade i
olika grenar.
Kungen tittade även på utställningen
"Mälarscouterna 90 år" som arkivgruppen
skapat i K2-stugan. Där hittade Kungen
bland annat en bild på sig själv och en
scoutvän.
Ett femtiotal tidigare medlemmar och
representanter för de närmsta grannkårerna (Blackeberg, Drakarna, Spånga, Träkvista) anslöt under eftermiddagen.

En tårta i form av en scoutskjorta dukades fram tillsammans med dricka och
kaffe till alla deltagare.
Ordförande Teo Elmfeldt höll ett hyllningstal, vilket följdes av presentöverlämningar och tal från Scouternas ordförande
Ida Texell, Stockholms scoutdistrikt och
våra grannkårer.
Till sist toppade Kungen alla framträdanden med ett tal som avslutades med
Kungens specialitet – raketen!
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Vägskylten
utan väg
Vid Björklunds Hage finns en märklig
gatunamnsskylt. Runforskarvägen står
det på den, ett namn som passar bra in
bland Norra Ängbys övriga vägnamn, så
det är inte namnet som är märkligt. Nej,
det märkliga är att det inte finns någon
väg, bara en skylt – som dessutom står på
fel plats!

Så här ligger det till: Staden planerade
2008 att anlägga en väg för att underlätta
transporter till och från fritidsgården och
4H i Björklunds Hage.
Så såg planbeskrivningen ut

"Verksamheterna alstrar transporter av
matvaror till fritidsgården samt foder och
andra förnödenheter till djurhållningen.
Likaså skall en container för avfall från
djurhållningen hämtas vid stallet. Dessa
transporter sker med lastbil eller varutransportbilar. Även färdtjänstfordon och
skolskjuts har behov av att kunna köra
fram till anläggningen. Möjlighet att
ordna uppställningsplats för handikappfordon för personal med funktionshinder
måste också finnas vid anläggningen.
En ny väg anläggs därför från Liljegrensvägen, väster om parkleken, fram till
det nya stallet och fritidsgården. Den nya
vägen föreslås bli grusad för att smälta in i
parkmiljön.

Skylten placerades vid infarten till Björklunds hage men vägen skulle ha byggts lite längre
bort, där häcken slutar.

Lastbilstransporter i parkmiljö kräver
särskild omsorg för att minimera risker för
de som vistas i parken."
Skyltmontörerna undrade nog

Jag hade gärna velat vara en fluga i biltaket
när skyltmontörerna kom körande längs
Beckombergavägen och svängde in på
Liljegrensvägen. De hade spadar, cementblandare, stolpe och en splitterny skylt på
flaket samt uppdraget att placera skylten
vid den nya vägen.
De måste ha kliat sig i huvudena en
stund, för det fanns ju ingen ny väg. Försökte de ringa chefen, som satt i viktigt
möte eller...? Någon karta hade de inte fått
med sig, eller också brydde de sig inte om
den eftersom där vägen skulle ligga fanns

det definitivt ingen väg. Hursomhelst satte de skylten på den enda tänkbara platsen
längs Liljegrensvägen. Sannolikt funderade de lite över portalen som inte tillåter
några större fordon att komma in.
Ingen har klagat

Men det problemet ingick ju inte i deras
uppdrag. Blev det fel fick de väl åka ut och
flytta den … Men tiden gick och ingen har
klagat. Och inte tänker jag göra det heller.
Vi kanske har Stockholms enda skylt utan
gata i vår stadsdel?
I min forskning om detta spännande
ärende har jag haft stor hjälp av min vän
Staffan, som har suttit i Stockholm Stads
namnberedning.
Pelle Sahl

Byta grejer med varann ...

Ölflaskor med porslinknopp mot honung.
NR 4 DECEMBER 2021

Ska vi, ska vi byta grejer, ska vi byta grejer
med varann?
Javisst, tänkte jag. Jag är ju tomat- och
chiliodlare sen år tillbaka. Hela tomatskörden hamnar i frys eller burkar. Chiliskörden
brukar dock generera ett överflöd. Så varför
inte byta chili mot äpplen? Vi fick inga äpplen i år. En bricka het Apache mot en kasse
äpplen. Är det ett skäligt byte? En annons i
vår lokala FB-grupp gav svaret. Napp direkt!

NORRA ÄNGBY TIDNING

Men äventyret började egentligen med en
annons i samma grupp för att sälja ölflaskor
med porslinknopp. Det dök upp en lokal biodlare som tänkte göra mjöd. Han erbjöd
mig honung i utbyte. Jag antog budet direkt.
Så nästa säsong blir det mer fokus på byteshandel för min del. Inga pengar längre.
Thomas på Möjbrovägen
17
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Johan Cottino och Andrea Norell hälsar från Italien till alla de vänner i Norra Ängby som de lärde känna under åren på restaurang Cottino´s vid Islandstorget. Döttrarna Hedvig, Rita och hunden Akira har ett stort hus att leka i.

Cottino´s hittade ett tomt hus i Italien
Vi var många i Norra Ängby som tyckte
det var tråkigt när restaurang Cottino’s
skafferi vid Islandstorget i februari 2020
stängde. Restaurangen som ägdes och
drevs av Andrea Norell och Johan Cottino
hade varit öppen sedan september 2016.
Vad hände sen’?

Efter några händelserika år började paret
ändå fundera på nya projekt och idén om
ett hus i Italien kom upp igen.
Johans pappa Amedeo bor i Borgo San
Dalmazzo i Piemonte, en region i norra
Italien där Turin är regionens ”huvudstad”. Många av de delikatesser som fanns
i delin vid Islandstorget importerades från
den regionen. Även en del viner importerades från samma region med hjälp av
Martin Wall som bor i Södra Ängby.
Har stått tomt i många år

Under flera månader letade Andrea och
Johan hus via nätet. Under påskhelgen var
18

de nere och tittade på ett antal hus men
hittade inget just då. Men med hjälp av
Johans kusin Valeria som är arkitekt hittades ett större hus ute på landet som i maj
köptes och med tillträde i augusti.
Huset ligger mellan Mondovi och Vicoforte och är från förra sekelskiftet. Det
har två våningar med tre lägenheter, två
stall och t o m ett litet kapell runt hörnet.
Huset har stått tomt sedan -87, det är som
att någon gick hemifrån en dag och kom
aldrig tillbaka. Skor i skostället, glas i
diskstället, spritflaskor i skåpet och en vinkällare med vin upptappat 1969, berättar
Andrea och Johan.
Byskolan i Vicoforte

Hela familjen, som även består av döttrarna Hedvig 8 år, Rita 11 månader samt
hunden Akira (en Rhodeshian ridgeback)
tog sitt pick och pack och åkte till Italien.
Tiden var också perfekt då Hedvig kunde
börja byskolan i Vicoforte. Visserligen ut-

an att kunna någon vidare italienska men
hon är modig och lär sig snabbt.
Nu planeras bl a för att bygga en terrass
med utekök som vetter ner mot dalen.
Det är också viktigt att behålla husets karaktär, själ och historia, behålla de gamla
golven och bevara dörrar och fönster t ex,
säger Andrea och Johan. Ett jätteprojekt.
Permanent flytt?

Familjen älskar att ha vänner hos sig och
stora middagar är aldrig fel så drömmen
om att driva B&B har också smugit sig på.
Men dom börjar med att hyra ut två av lägenheterna när renoveringen väl är klar.
Tiden får sedan utvisa om det blir en
permanent flytt när allt är klart. Ett härligt sommar- och semesterställe kommer
det att bli i alla fall.
Vi önskar er ett stort lycka till med precis allt.
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Text: Britt Ullestad
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Nils Ringstedts nya bok om Brommas historia
I januari utkommer Nils Ringstedt
med en ny bok – På spaning efter
Brommas historia. Omslaget har Ängbystenen som ett förenande motiv.

Nils Ringstedt är en uppskattad och
återkommande skribent här i Norra
Ängby Tidning. Han är fil. dr. i arkeologi och fornminnesansvarig i Bromma
Hembygdsförening. Boken utkommer på
Brommaförlaget Vinghästen.
Nils har bokstavligt talat inventerat
varje kvadratmeter av Bromma under de
senaste tjugo åren. Inventeringsfynden
har föranlett honom att omtolka Brommas bronsålder på ett nytt och överraskande sätt.

ningar avspeglas i dagens ortnamn, om
de första skriftliga källorna och de första
namngivna Brommasläktena, om medeltidens bebyggelse, om stormaktstidens slott
och säterier, om torpen och befolkningsutvecklingen med mera.
Berättelsen leder fram till bildandet av
Stockholms första trädgårdsstäder i början av 1900-talet. Det är en populärvetenskaplig framställning på solid vetenskaplig
grund.
Medlemmar får rabatt

Utvecklingen från förhistorisk tid

Medlemmar I Norra Ängby Trädgårdsstads
förening kan kan beställa Nils Ringstedts nya
bok direkt från förlaget till rabatterat pris.

I boken behandlas bebyggelseutvecklingen, som den kan följas – och fortfarande
besökas – från förhistorisk tid, om vad
fynden berättar om näring och ekonomi,

om boplatser och gravfält med tusenåriga
kontinuiteter, om hur gårdar och bybild-

Bokens ordinarie pris är 395 kronor.
Om man beställer från förlagets hemsida
www.barabromma.se tillkommer en fraktkostnad på 39 kronor. Trädgårdsstadsföreningens medlemmar kan då använda
rabattkoden BROMMA värd 50 kronor.
Boken kommer också att finnas i Äppelvikens bokhandel och kunna beställas
i alla boklådor i hela Sverige liksom via
www.bokus.com.

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
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Viktig kunskap om trädgårdens förutsättningar
att bo. Gödsla på våren. Ulrika slog ett
slag för kogödsel tillsammans med EM
(Effektiva Mikroorganismer). Vi pratade
naturligtvis om hur vi håller rådjuren
borta (spreja Trico) och bekämpar Kirskål
(förhindra fotosyntes – klipp ner dem).
Under sista delen av kursen gav Ulrika
mängder av förslag på växtkomposition
som innehöll både lökväxter och perenner
för olika typer av lägen i en trädgård. Hon
hade till exempel förslag på vilka vita växter som passar bäst i ett skuggigt område
och vad som lämpligast planteras i soliga
lägen om målet är växter som går mot lila.
Och naturligtvis innehöll hennes förslag
en kombination av perenner som blommar från tidig vår till långt in på hösten,
vackert och pollinatörvänligt!

På självaste jubileumsdagen, den 26 september, samlades 15 trädgårdsintresserade i en trädgård på Bergslagsvägen för
att ta del av Ulrika Levins kunskaper.
Ulrika, som bor i Norra Ängby, är trädgårdsarkitekt sedan 2003 och driver ett
företag som tar uppdrag inom trädgårdsdesign och landskapsarkitektur. Hon har
dessutom en podd tillsammans med trädgårdsmästaren Linda Schilén.

Deltagarna bestod av allt från nyligen inflyttade Norra Ängbybor med nydränerade och uppgrävda tomter till de som bott
i området i många år och ville få (ännu)
bättre fason på sin trädgård.
Engagerat och inspirerande

Under tre timmar pratade Ulrika engagerat och inspirerande om allt från planering
av en trädgård till hur den ska vårdas för
att fortsätta vara vacker år efter år. Hon
började med det grundläggande: Hur ska
en tänka när en börjar planera en trädgård; vad ska sparas, vad ska tas bort, hur
blir trädgården vacker från alla håll? Det
är viktigt att tänka både på växternas höjd
och när de blommar – vi vill ha blommor
hela säsongen, både för att det är fint och
för att det ger pollinatörerna kontinuerlig
tillgång till nektar. Vi fick bra information
om hur planteringen ska genomföras, hur
djupt det ska grävas för olika typer av väx-

Ulrika Levin.

Nyttig information

ter och hur långa mellanrummen ska vara
mellan olika plantor. För mellanrummen
gäller det att hålla koll på c/c-avståndet
som anger måttet mellan centrum på
varje planta.
Skötsel av planteringar

En del av kursen ägnades åt skötsel av
planteringar. Klipp inte ner perenner på
hösten, de behöver samla ner sin energi
till rötterna innan de klipps. Vårda dina
insekter, de behövs för att hålla trädgården frisk. Ge dem vatten och någonstans

Under hela kursen gavs möjlighet till alla
att ställa frågor om egna utmaningar.
Sammanfattningsvis var dessa 3 timmar sprängfyllda med nyttig information.
För de som inte hade turen att få en plats
i kursen är ett tips att lyssna på Ulrikas
podd ”Ulrika och Lindas Trädgårdspodd”. Där finns fler än 60 avsnitt som
handlar om allt från skadedjur till hur
man gör uteplatsen mysigare.
Text: Carin Grytberg
Foto: Günther Hiltmann

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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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!

Vinrankor ska beskäras två gånger per år
Fråga: Jag har en vildvuxen vinplanta som håller på och tar över
helt. Jag vill beskära den och hörde att detta görs bäst i december. Stämmer det?
Svar: Ja, vinrankor har en tendens att ta över både i växthus
och på friland om man inte beskär dem kontinuerligt minst två
gånger per år. Både för att forma men också för att skapa de
bästa förutsättningarna för god skörd. I din fråga skrev du inte
om den växer på friland eller i växthus men det gäller ungefär lika för de två. Beskär efter bladfall på senhösten men före jul om
den växer i växthus. På friland går det bra ända in på vårvintern.
Klipp då in alla sidoskott till en eller två knoppar från huvudstammen. Nästa beskärning görs i samband med blomning eller
strax efter blomning. Gallra ur bland druvklasar så endast en till
två klasar får vara kvar per sidoskott. Om rankan växer kraftigt
på sommaren kan du korta in skotten så solen når druvorna och
de blir sötare och godare.

Vad kan jag plantera redan i december?
Fråga: Det är så långt kvar till nästa trädgårdssäsong och jag är
sugen på att plantera de första fröerna. Finns det något jag kan
börja med redan nu?
Svar: Jag brukar börja odlingsåret med att plantera chili och
busktomater i slutet av december. Då använder jag växtlampa
och undervärme (från värmematta eller golvvärme). Jag har
även de senaste åren provat att
vinterså en del grönsaker ute i
planteringsjord i olika återvunna plastlådor med lock och vattnat med snö. Det har fungerat
mycket bra främst
på olika sorter av
kål. Basilika och ärtskott är även något
jag har inne hela
tiden för det är så
gott och enkelt.
Börja där…

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!

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
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Kursen i trädbeskärning hölls i trädgården hos Karin Forsberg på Stora Ängby allé. Det är Karin som står på stegen.

Ha tålamodet att beskära lite varje år!
Första helgen i oktober hade jag äran att låna ut vår trädgård till
Marion från Sköna Trädgård som utbildade oss i trädbeskärning.
Första dagen fick vi lära oss grunderna i beskärningsteknik och
fick också tips på bra verktyg. Den andra dagen var det mer praktisk övning och det var väldigt lyxigt att ha en expert på plats i
vår egen trädgård. Den största lärdomen jag tar med mig från de
här dagarna är att det gäller att ha en stor portion tålamod vid
beskärning av fruktträd. Har man tålamodet att beskära lite varje
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år och dessutom gör det på rätt sätt får man både vackrare träd
och godare frukt.
Utöver en väldigt bra kurs var det roligt att få träffa så många
trevliga personer från området och dessutom serverade Lotta
från Trädgårdsstadsföreningen fantastiskt gott fika!
Text: Karin Forsberg
Foto: Lotta Hirschberg och Björn Karlsson
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Rätt plats och jord för köksträdgården
Det var ett underbart höstväder när ett
tiotal Ängbybor samlades under två
timmar på söndagen den 10 oktober på
en villatomt i Norra Ängby för att delta i
kursen ”Att anlägga köksträdgård” som
ordnades av Norra Ängby Trädgårdsstadsförening.

Kursdeltagarna fick massor av bra tips och
råd av kursledaren och experten i ekologisk grönsaksodling Lena Israelsson, för
att lyckas skapa en liten odlingsyta på en
del av egen tomt.
Välja rätt plats och jord

Lena Israelsson började med att lägga stor
vikt vid att välja rätt plats i trädgården.
Köksträdgården ska vara avgränsad och
ligga på den soligaste platsen i trädgården
med minst sju timmar sol om dagen och
inte nära stora träd.
Den andra viktiga faktorn för en lyckad
odling är jorden. Att välja rätt jord är
a och o enligt Lena Israelsson. Säckjord
som säljs till fritidsodlare är inte jord,
utan gödselberikad torvmull som kan
innehålla kemiska ogräsmedel, så kallade
pyralider, vilka skadar växterna, kan vara
hormonstörande och kommer att finnas
kvar i jorden under lång tid.
Lena Israelsson uppmärksammade deltagarna på att KRAV märkt säckjord visserligen inte innehåller konstgödsel, men

Köksträdgården ska vara avgränsad och ligga på en solig plats med minst sju timmar sol om dagen
och inte nära stora träd. Lena Israelsson gav Trädgårdsstadsföreningens medlemmar många bra
tips och råd.

att naturgödseln i säckarna inte är ekologiskt, eftersom ekologiska gårdar inte får
sälja sin gödsel. Den ska tillbaks i jorden
för att upprätthålla kretsloppet
Plantjord bör innehålla minst 60
procent kogödsel. Om man köper från
hästgård bör man kolla om man använder
halm eller hö och att de inte använder pyralid. Det är bäst att beställa hästgödsel på
hösten eftersom hästarna är ute och äter
gräs som är fritt från pyralid.
Lerjord innehåller mineraler men
saknar näringsämnen och därför behöver
organiskt material, kompost, gödsel och
marktäckning som bryts ner i jorden.
Efter den första timmen med teoretiska
kunskaper fick deltagarna fika tillsammans och rådfråga kursledaren om diverse
bekymmer med odlingen.
Förbereda odlingsytan

Kolla alltid innehållsförteckningen! Änglamarks
kogödsel innehåller 70 procent naturgödsel
medan många andra fabrikat nöjer sig med så
lite som 5 till 10 procent.
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Den andra timmen på kursen ägnades
åt den praktiska förberedningen av en
odlingsyta. Man kan förbereda köksträdgården på hösten. Man börjar med att
gräva cirka 30 centimeter ner i jorden med
en grävspade, vänder på jordkokor upp
och ner och rensa bort ogräs och rötter.
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Ta ut plantjorden från säckarna och bred
ut den över ytan. Täck sedan ytan med
löv och strö över jord för att löven inte ska
blåsa bort. Man kan också marktäcka med
barkmull men den innehåller inte näring.
Vid användning av barkmull ska man
vattna mycket.
Vid förberedning av köksträdgården
under våren då ska man använda kompost
som redan är nedbruten.
Näringsrik jord

Vid förberedning av jorden under kursen
har det visat sig att markytan var mullrik
och innehåller många maskar.
Om man hittar tre maskar på ett
spadtag så är jorden lämplig för odling
berättade Lena Israelsson. När vi grävde i
jorden kunde vi räkna upp till tio maskar
per spadtag.
Efter två timmar fulla med idéer och
inspiration var det dags för avslut. Samtliga deltagare berättade att de ser framemot
fortsättningen på kursens andra del som
äger rum på våren och kommer att visa
hur man skapar en traditionell, regenerativ köksträdgård i naturlig jord.
Text och foto: Dina Darwish
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Inspirationskväll i fönsterrenovering 21 februari
Endast för Trädgårdsstadsföreningens medlemmar. Anmälan till info@norra-angby.se och först till kvarn gäller.

Vi har bjudit in Greger Ljungquist till en inspirationskväll på temat ”Fördelen med att renovera dina fönster”.

Bevara och renovera dina fönster
När Norra Ängbyhusen byggdes valdes
virke för fönster med särskild omsorg för
att hålla form och funktion under lång tid.
Naturligtvis krävs visst underhåll för att
hålla dem i gott skick, men det finns sällan anledning att byta ut gamla fönster,
även om de kan se nedgångna ut.

Ett fint underhållet originalfönster bidrar
till att markera Norra-Ängbys karaktärsdrag och gatubild.
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
har bjudit in Greger Ljungquist, för en
inspirationskväll i Norra Ängby, på temat
”Fördelen med att renovera dina fönster”.
Greger har gedigen erfarenhet av fönsterrenovering, både som kursledare och
24

företagare och den 21 februari får vi möjligheten att ta del av hans kunskaper, råd
och tips om fönsterrenovering
Vi kommer att få lära oss om fönstrets
funktioner. Karm och fönsterbågar kopplat till viktigaste funktioner, energiförbrukning, ventilation och underhåll och
fönstren i förhållandet till övriga huset.
Därefter, en genomgång av de olika stegen
i fönsterrenoveringen, och de viktigaste
komponenterna för att göra renoveringen
till en framgång.
Även för att kunna beställa

Tycker du att det verkar för besvärligt att
göra jobbet själv, kan det ändå vara en god
idé att ta del av Gregers kunskaper. Han

kommer även att tipsa om vad man ska
tänka på att få med i beställningen om
man lägger ut jobbet.
Anmäl dig redan nu

Vi vet i detta nu inte hur många deltagare
vi kan vara, med tanke på lokal och ev restriktioner, men se till att anmäla dig med
ett meddelande till info@norra-angby.se
Vid fler anmälningar än tillgängliga platser är det först till kvarn-principen som
gäller och högst en person per hushåll.
Ange namn, adress och mobilnummer i
din anmälan till inspirationskvällen fönsterrenovering den 21 februari.
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Sextusen bor
i Norra Ängby
Enligt Stockholms stads statistik från senaste årsskiftet. så
bor det cirka 6 000 personer i
Norra Ängby. Det är en jämn
könsfördelning, ungefär lika
många män som kvinnnor.
I Norra Ängby är medelåldern
lägre än i de flesta andra Stockholmområden, kan man se.
Cirka 40 procent är under 24 år,
50 procent är 25-65 år och resterande 10 procent är över 65 år.

70-plussarnas berättelser
finns nu på nätet

Julsången om Norra Ängby

Foto: Robert Skönblad Andersson

Mattias Ludvigssons "Nu kommer julen till
Ängby" finns nu på Spotify tillsammans med
flera av hans andra sånger om Ängby.
Sången är egentligen skriven för ett par
år sedan men det är först nu som jag spelat
in den med bandet, berättar Mattias. Det
känns kul att spela in en jullåt så här på slutet av 90-årsfirandet.

I mer än fem år har Norra Ängbys seniorer, 70-plussarna
(ÄSP), samlats regelbundet för att berätta och skriva om
hur det var i Norra Ängby när de var unga. Berättelserna
har samlats på papper i flera tjocka pärmar. Nu har Trädgårdsstadsföreningen börjat lägga upp berättelserna
på sin hemsida www.norra-angby.se organiserade efter
gatunamn.

Wretmans Bilservice AB
Bilreparationer och Service
originaldelar till alla märken
Jämtlandsgatan 139 Vällingby
(OK Macken i Vällingby)
08-377813
37528@okq8bilverkstad.se
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Minnen från
åren som gått
Britt Ullestad har
bläddrat i gamla
jubileumsböcker.
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Familjen Ängby hade 2,3 barn
"Norra Ängby – vår del av världen" är titeln på
Trädgårdsstadsföreningens senaste jubileumsskrift som kom 2006. Dvs till föreningens 75-årsjubileum.

I första kapitlet skriver journalisten och författaren Ninni Olofsdotter-Schulman, som vid den
tiden bodde i området, ”Enligt Norra Ängby
Trädgårdsstadsförenings (helt ovetenskapliga!)
enkät har Familjen Ängby bott här i 19,2 år och
har 2,3 barn. Både mannen och kvinnan har akademisk bakgrund och arbetar i privat sektor. Vi
valde Norra Ängby främst för områdets karaktär,
vi gnäller över fastighetsskatten, men tycker att
de strikta bygglovsreglerna som riksintresset fört
med sig är helt okej.”
Året innan hade en enkät gjorts och publicerats
i decembernumret av Norra Ängby Tidning om
”Livet i Norra Ängby”. Svaren på enkäten finns
även med i jubileumsboken.
Nio typfamiljer

Den inbundna boken handlar mycket om människorna som bor eller har bott här. T ex under
rubriken Ängbyfolk 2006 presenteras nio olika
typer av familjer. Och under rubriken ”Barnens
Norra Ängby” har fyra barn skrivit varsitt kapitel.
Jättefint gjort.
Ett antal sidor handlar också om de fina trädgårdarna som finns/fanns. Då för tiden skulle
fastighetskontorets trädgårdskonsulenter till-

handahålla råd och anvisningar men även sköta
tillsyn och kontroll.

De som gjorde extra bra ifrån sig kunde
bli premierade med diplom och ibland en
liten skylt på huset.
Några kändisar presenteras också i boken.
Georg Örnsell som startade Ängbyflickorna som
blev Örnflickorna som sedan blev Brommagymnasterna. Författaren PC Jersild som bl a skrivit
boken Fem hjärtan i en tändsticksask, en självbiografisk roman om hans uppväxt på Ringsjövägen
och skådespelaren Ingvar Hirdwall som tog sitt
namn efter Hirdvägen där han vuxit upp. Skådespelaren Björn Gustafsson, också boende i Norra
Ängby, omnämns också i Hirdwalls artikel. Dom
var nämligen klasskompisar och finns på bild från
Norra Ängby skola.
I slutet av boken finns en liten bildkavalkad
med foton ”då och nu”. Alltid lika roligt att se hur
det förändrats på ett positivt sätt. Hur grönt vi
har det idag t ex och så väl värt att vara rädd om
och bevara.
Nu ser vi fram emot att till 100-årsjubileet om
tio år det kommer en ny fantastisk bok som berättar om vårt område, miljön, trädgårdarna med alla
äppelträd, människorna och att Norra Ängby då
också inte förstörts av förtätning av fula hyreshus.
Britt Ullestad

Ängby har alltid varit ett barnrikt område. Bilden från Ängby läroverk finns på Stockholms stadsmuseum och är tagen 1949 av Lennart af Petersens.
Många födddes under det barnrika 1940-talet. På sidan 25 finns aktuell statistik på antal barn, och alla andra i olika åldrar, i Norra Ängby i år.
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Elsa Ekman och en av hennes två döttrar i sin fina och välskötta trädgård i hörnet av Beckombergavägen och Egilsvägen.

Elsa fick diplom för sin fina trädgård
Fruktträden, bärbuskarna och prydnadsträden bör ritas in på tomtskissen innan
andra dispositioner vidtagas. Därvidlag
måste ihågkommas, att fruktträden skola
planteras minst tre meter från tomtgräns
och sex meter från varandra, om inte växa
trädens kronor in i varandra och över in
på grannens tomt"
Trädgårdskonsulenten hade betydligt
fler råd och anvisningar under sitt föredrag för nybyggarna i Norra Ängby.

Elsa Ekman och hennes make byggde
sitt hus i Norra Ängby redan 1933. Deras
trädgård i hörnet av Beckombergavägen
och Egilsvägen blev så fin att den premierades med ett diplom "För föredömligt
ordnad och väl skött tomt".

I början fanns allt i trädgården. Jordgubbar, morötter, brysselkål purjokök och
mycket, mycket mer trängdes med varandra, kunde man läsa i en artikel om Elsa i
Norra Ängby Tidning 2003.
Efter Elsa Ekmans bortgång hittade
dottern Ulla diplomet i kvarlåtenskaperna. Det var undertecknat av trädgårdskonsulenten. Han var en mäktig man som
utförde inspektioner och informerade
nybyggarna i trädgårdsstaden.
Konsulentens föreläsning 1935

I Småstugeföreningarnas tidning från december 1935 finns ett referat av Konsulent
Ivar Wings anförande i Ängbyskolan med
titeln "Ordnandet av en småstugetomt".
Trädgårdskonsulent Wing påpekade
för åhörarna i aulan, att en riktig småstugebyggare planerade och planterade sin
tomt med tanke på sin egen och grannarnas trevnad.
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Med beröm godkänt av konsulenten

Här följer några rader ur artikeln 1935:
"Med en del ljusbilder visade kons. hu
ru vackra gatubilderna blevo där häckar
planterat och skötts ordentligt. Efter trefyra år ha häckarna växt upp och utgöra
nu ett tillräckligt skydd mot intrång
Det första en byggare annars har att
göra då han – och hon – skall börja ordna
sin tomt är att göra upp en ordentlig plan
för planteringen. Staden tillhandahöll
genom trädgårdskonsulenten en serie
standardritningar.

NORRA ÄNGBY TIDNING

Elsa Ekman var en av dem som skapade en
trädgård som även konsulenten uppskattade. 1947 fick hon sitt diplom. Men efterhand sansade hon sig lite vad gäller mångfalden av växter och nöjde sig så småningom med fruktträd och bärbuskar, står
det i artikeln om Elsa 2003 där man också
kan läsa att Elsa fick två döttrar. Hennes
förste make, som hon byggde huset med,
avled i cancer. Senare träffade hon Henry
som blev hennes livskamrat i 55 år.
Elsa Ekman älskade att bada i Kyrksjön
långt upp i åldrarna och det gör fortfarande dottern Ulla som nu hittat mammans
diplom och visat det för tidningen.
Rolf A Olsson
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Det var många som ville lyssna när Nils Ringstedts berättade om Beckomberga gravfält och gå längs stigen för att se spår efter gravarna som fanns
utmärkta på Bromma hembygdsförenings nya informationskylt.

Beckomberga gravfältsskylt avtäckt
Söndagen den 17 oktober avtäcktes
Bromma hembygdsförenings stora skylt
med information om det nyröjda gravfältet RAÄ 57 intill Beckomberga skola.
Över 40 personer kom för att lyssna på
ordförande Inger Larssons introduktion
och undertecknads berättande om gravfältets ca 40 synliga gravar.

Sannnolikt 140–150 gravar

På skylten finns en beskrivning
hur man hittar till gravarna
samt information om byggnaderna. Genom QR-koden
kommer man till Bromma
hembygdsförenings hemsida
där man kan få kartan på sin
mobil.

Gravfältet skulle sannolikt vid en totalutgrävning ha närmare 140–150 gravar
eftersom det inte är ovanligt vid en fullständig utgrävning att det blir 2-3 gånger
fler gravar än vad som syns. På gravfältet
finns gravar från både äldre järnålder (500
f.Kr–550 e.Kr) och yngre järnålder (550
e. Kr.–1050 e. Kr.) Märkligt är med så
många som minst åtta rektangulära gravar
i västra delen av gravfältet. Sådana brukar
dateras till äldre järnålder.
Här finns två med cellindelning – en
med två celler och en med tre. Det är

”tarandgravar” – en gravtyp som finns i
östra Mälardalen, sydvästra Finland och
i Estland och Lettland. ”Tarand” betyder
”stenhägnad”. Dessa gravar har vid utgrävning visat sig ha många begravningar. De
daterar sig ofta i yngre bronsålder (1100500 f.Kr.) men även i äldre järnålder, t.ex.
i romersk järnålder (0–400 e.Kr.). De
rektangulära gravarna och tarandgravarna
på Beckombergagravfältet visar alltså
att här begravdes människor under äldre
järnålder. Nedanför dessa gravar finns en

I två grupper guidades de närvarande runt
med ledning av en utmärkt karta med förklaringar som Inger Larsson författat.
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sten med en mycket stor skålgrop cirka 18
centimeter bred och ungefär 7 centimeter
djup. Den kan vara från yngre bronsålder
eller äldre järnålder.
Det är intressant att ungefär 500 meter
västerut bortgrävdes Beckomberga-Råcksta gravfält åren 1949–1952. Här syntes 44
gravar men vid totalutgrävningen visade
det sig att där fanns 190 gravar. Endast en
grav var vikingatida – övriga mest från
äldre järnålder och med mycket fina fynd.
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Gravfältet intill Beckomberga skola skulle sannolikt vid en totalutgrävning ha närmare 140–150 gravar

Bland annat fanns guldföremål i fyra gravar och dessutom fina utländska glasskärvor i fyra gravar. Mina beräkningar av hur
rika de olika gravarna var (olika metoder
för det finns) visar att ett tiotal gravar var
rikt utrustade med fina föremål. Dessa
gravar anlades sannolikt för den tidens
statuspersoner. De allra flesta gravarna var
ordinära vad gäller fynd och 75 var helt
fyndlösa.
Tre skeppsformiga stensättningar

På det nu aktuella gravfältet finns även tre
skeppsformiga stensättningar. De ligger i
nord-sydlig riktning. Sådana gravar finns
i kustlandskap från Skåne och upp mot
Västerbotten men framför allt på Gotland
som har cirka 350 skeppssättningar. Gravarna ligger ofta nära vatten. I Bromma
togs för många år sedan bort några skeppsformiga stensättningar i Ulvsunda när
parkeringen vid City Gross byggdes. I
närheten finns ju en stor vattenled. En stor
skeppssättning finns nära flygledartornet
på Bromma flygfält som en gång var vattentäckt. Gravtypen fanns under yngre
bronsålder och under vikingatid.
När de skeppsformiga stensättningarna
på Beckomberga anlades vet vi inte. Inga
utgrävningar har skett av gravar på gravfältet. Varför anlades sådana gravar? Forskare
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har olika idéer men en tanke är att det är
en gravgåva till en sjöfarare som med gravskeppet kan färdas till Valhall! I den nordöstra delen av gravfältet finns en tydligt
framröjd skeppsformig stensättning ungefär 29 meter över havet. Gravfältskartan på
skylten visar mycket bra var olika typer av
gravar befinner sig.
I den östra delen finns en mycket stor
stensättning på cirka 29-30 meter över
havet. Den kan mycket väl vid utgrävning
visa sig vara från yngre bronsålder likaväl
som från någon tid under järnåldern
Gula villan förfaller!

Nedanför denna stensättning ligger Gula
villan, Beckomberga gårds byggnad från
1858. Det är Norrgården. Beckomberga var
en radby med Södergården, Mellangården
och Norrgården. Otto Rundbeck lät bygga
huset. Han var tidigare inspektor på Åkeshovs slott. ”Snuskungen” Knut Ljunglöf
köpte gården 1898 och lät sin rättare bo
i huset som nu ägs av SISAB (Skolor i
Stockholm AB). Tyvärr är huset igenspikat och förfaller om inte något ändras. I
närheten finns en stor källare ingrävd i
marken och grundstenar från vedbod och
en källare överbyggd med hus.
I området finns byggnader som nu är
till för skolan men tidigare var stall, pann-
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central för sjukhuset mm. Vid Agatvägen
öster om gravfältet finns en intressant
väghållningssten som var till för att markera gränsen mellan två gårdars ansvar för
väghållningen i området. Agatvägen är en
mycket gammal väg enligt Inger Larsson.
Vid vägen finns ett vackert gammalt hus
som var Beckomberga gårds före detta
statarbostad.
Besök det nyröjda gravfältet!

Innan Beckomberga skola byggdes 2008
togs ett antal sökschakt upp i området.
Då påträffades skärvor av rödgodskeramik samt porslin. Fynden dateras till
1500-1700-talet. I ett schakt framkom
två stolphål, en härd samt en vävtyngd
från järnåldern. Det är frestande anta att
här låg söder/sydväst om Gula villan det
vikingatida långhuset omgivet av höjder
med de döda förfäderna. De övervakade
de levande och de kunde leva i trygghet i
närheten av sina döda!
Passa på att besöka det nyröjda gravfältet! Nästa sommar kommer mycket att på
nytt växa igen. Ett gravfält behöver vårdas
kontinuerligt för att gravarna skall synas.
Just detta gravfält har varit mycket ovårdat
fram till parkavdelningens röjning hösten
2021!
Nils Ringstedt
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Hantverkare

Vill du annonsera i den här spalten
Ring Johan på 073-983 22 07.

Arkitekthjälp med till- & ombyggnad
från skiss till färdiga bygglovshandlingar
Bengt Sigander
Arkitekt SAR / MSA
www.sigander.se
Snorrevägen 19, 168 54 Bromma
Mob: 0739-083110

Ombyggnad/tillbyggnad/stambyten
Engqvist Bygg AB
www.engqvistbygg.se
Ingentingsgatan 6, 171 71 Solna
070-529 35 22

Badrumsrenoveringar, till- & ombyggnad!
Tommy Berggren Bygg AB
www.tbbygg.se
Box 1053, 171 21 Solna
Tel 070-837 14 76

Fönster, ombyggnad och renovering
iwa21 AB
Stenhammarsvägen 13, 168 58 Bromma
Tel: 08-21 36 21

Totalentreprenör
TvåTumTvå Bygg – Jan Eklund
janne@tvatumtvabygg.se
Mobil 070-783 93 75

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

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

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

Annonsera
Boka 4 ggr/år för 1000 kr!
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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.

GRUNDISOLERINGAR PÅLNINGSARBETEN

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

NORRA ÄNGBY TIDNING

VATTEN & AVLOPP

NR 4 DECEMBER 2021

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

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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Program
Vårens planerade kurser
Vi planerar att under våren ha en kurs om
beskärning och skötsel av framför allt buskar. Det är nu tredje året som den här kursen genomförs med Marion Strandberg från
Sköna Trädgård. Tidigare år har kursen hetat
häck- och buskbeskärning, men vi ser nu
att det kommer många frågor specifikt om
buskar så då lägger vi fokus på det. Datum
är inte klart ännu, men det blir i mars eller
tidigt i april. Så snart datum är klart så publicerar vi det på hemsidan. Troligen sätter vi
max-antalet deltagare till 15 personer.
Som alltid gäller för våra kurser att den är
öppen för medlemmar i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening, att det är begränsat antal deltagare, först till kvarn gäller och man
anmäler sig till info@norra-angby.se.
Eftersom vi för flera av våra kurser haft fler
anmälningar än antalet platser, så vill vi från
och med nu begränsa så att bara en person
från varje hushåll kan tas emot. Fler kurser
kan komma att anordnas under våren, men
de blir i så fall presenterade i nästa nummer.

Kallelse till

Årsmöte
Sista veckan i mars 2022

För medlemmar i Trädgårdsstadsföreningen
Enligt stadgarna ska årsmötet hållas i mars varje år och vi planerar för ett
möte sista veckan i mars 2022. Om pandemin ökar igen kan det bli som de
senaste två åren, att vi tvingas flytta årsmötet till en senare tidpunkt och
hålla det utomhus. Mer information om årsmötet kommer på Trädgårdsstadsföreningens hemsida och i nästa nummer av Norra Ängby Tidning

ÄngbyStaFesten återuppstår
Vi avser att att återstarta ÄngbySta
Festen i vår, efter två års Corona-uppehåll. ÄngbyStaFesten är, som du
kanske kommer ihåg, en trerätters
middagsstafett, med syfte att ha en
trevlig kväll tillsammans med andra
Norra Ängbybor. Din egen insats är att
ordna och bjuda på en rätt för sex personer, inkluderat dig själv.
Troligtvis blir ÄngbyStaFesten en

lördagkväll i april. Mer information
kommer i nästa nummer av Norra
Ängby Tidning, som kommer ut i början av mars.
Gör gärna en intresseanmälan redan nu om du vill vara med i Ängby
StaFesten 2022. Ange namn, adress
och mobilnummer, i ett mejl till angbystafesten@gmail.com, så blir du
kontaktad när det börjar närma sig.

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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