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Grannsamverkan
deltar också
på Ängby slott
Representanter för Grannsamverkan kommer också till Antikkollen på Ängby slott och
informerar om verksamheten.

Märkpenna på plats
Passa på att märka några av
dina saker då. Vi finns där
mellan 13 och 15.
Då kommer också vår Göran
Erikson att finnas på plats
med märkpenna, som du kan
använda direkt under eftermiddagen på slottet.
Kamera, mobil eller cykel är
några saker som kan vara bra
att ha märkta med just märkpenna, om du vill bättra på
chansen att få tillbaka dem efter en eventuell stöld.

Få råd om lås, larm och
inbrottsskydd
Här studerar Stockholms Auktionsverks experter föremål som boende i vårt område ville veta mer
om. Flera bokade också hembesök för att få sina saker värderade.
Foto: INGER LARSSON

Vi hälsar alla välkomna till en ny omgång av

Antikkollen
9/11

Söndag den
är det dags igen – då
ordnar Bromma Kyrkas Villaägarförening
Antikkollen igen på Ängby slott.
Från klockan 13 till cirka 15 finns experterna
från Stockholms Auktionsverk där för att titta
på dina prylar, fynd och arvegods. Du kan få
veta hur mycket de kan vara värda eller bara
mer om deras bakgrund.
Om du inte har något du vill ha värderat kom
och titta på andras intressanta föremål.
Utanför slottet kan du köpa grillad korv, eller
köpa kaffe med bulle.
Texten fortsätter på sidan 2.

Hur kan dina fönster och dörrar skyddas från inbrott?
Vilka produkter är lämpliga
för just dina behov?
Sådana frågor har du möjlighet att diskutera med Trygga
Hem (leverantör av hemskydd
vald av Villaägarnas Riksförbund) och Bromma Lås, som
kommer att vara med vid Antikkollen den 9 november vid
Ängby slott.
Du kommer också att kunna
titta på olika typer av lås och
diskutera larm och brandskydd.
Göran är en av våra eldsjälar bakom ”Grannsamverkan
mot brott” som är en verksam
metod mot inbrott, enligt en
ny rapport från Brottsförebyggande rådet.
Gunilla Antvik
Texten fortsätter på sidan 2.

Lägg inte trädgårdsavfall i
våra parker och
skogsgläntor
Minns ni vår styrelses hårda
kamp för att få myndighetena
att slopa tankarna på att anlägga en stor miljöstation på
Tornväktargränd? Dina egna
insatser med enkätsvar och
demonstration för att visa på
det olämpliga med att belasta
Bällstavägen? Dina barns rapporter om skräpplockardagen,
liksomfrökens berrättelser om
att man i vissa länder får böter om man slänger en liten
papperslapp?
Och ändå är en del så okänsliga att de med kärra eller
korg smugglar sitt ris, häckklipp, ogräsrens och frukt i
olika förruttningsstadier till
en skogs- eller parkremsa.
Från centrum av vårt bostadsområde är det bara fyra
kilometer till den moderna
återvinningsanläggningen vid
Linta. Några deciliter bensin
har du råd med om du har en
fem- till sjumiljonersvilla. Att
på din egen tomt anlägga en
privat kompost är också en lösning. Vi eller våra djur vill
inte trampa i din bråte eller
ditt avfall. Bättring önskas.
Lars Walldén senior

Låt oss
sätta
ett
värde
på dina
prylar

Christian Minnhagen, som är chef på Stockholms auktionsverk,
fick blodad tand vid förra årets Antikkoll och gör nu gärna om
evenemanget hos oss igen.
Foto: INGER LARSSON

Förra hösten ordnade villaägarföreningen Antikkollen för
första gången. Det blev
mycket uppskattat och
många kom med olika
föremål.
Christian Minnhagen,
som är chef på Stockholms
Auktionsverk, bor i
Bromma Kyrka och var så
klart med tillsammans med
Stockholms Auktionsverks
experter.
– Vi fick se många trevliga saker, både enklare och
exklusiva, säger han. Han
nämner en tavla av Amelin,
några väldigt fina smycken
och flera konstföremål.

Men han understryker att
man inte måste komma med
väldigt värdefulla saker.
– Det kan också vara intressant att få veta mer om
ett föremåls historia, inte
minst om föremål från andra delar av världen, säger
Christian Minnhagen.
Om du har stora saker,
som möbler eller annat som
är svårt att flytta på, så går
det bra att ta med bilder,
– Glöm inte bort att ta
med smycken, säger Christian Minnhagen, vi har en
av våra bästa experter på
smycken med oss plus ytter-

ligare fyra med andra specialiteter.
Även om du inte har
några som helst planer att
sälja dina saker kan det
vara bra att ha ett ungefärligt värde på dem med tanke
på försäkringen.
Det finns också möjlighet
att boka ett hembesök av
Stockholms Auktionsverks
experter om du skulle vilja.
– Och om någon skulle
vilja sälja något hoppas vi
förstås att de har Stockholms
auktionsverk i åtanke, säger
Christian Minnhagen.
Margareta Rost Taylor

Grannsamverkan mest effektivt mot inbrott
Vill du snabbt få varningsbrev
och månadens förebyggande
information från närpolisen?
Anmäl i så fall din e-postadress till ditt kontaktombud, eller om sådan saknas,
till ditt huvudkontaktombud.
Du kan använda blanketten
som kommer att delas ut.

Låna märkpenna hos Grannsamverkan.
Foto: INGER LARSSON

Den kommer också att kunna
skrivas ut från vår hemsida
inom kort (brommakyrka.abc.villaagarforening.se/)
Vill du bli kontaktombud?
Ombudet svarar bl. a. för att
sprida information i sitt närmaste område med e-post eller utdelning i brevlåda. Du
som är intresserad, kontakta
ditt huvudkontaktombud. Utbildning får man genom närpolisen.
Vi i Bromma Kyrka har
fem områden med ett huvudkontaktombud i varje och
10–15 kontaktombud inom
varje. Dessutom arbetar Gö-

ran Erikson med frågorna
inom Villaägarnas ABC-region.
I vårt område ansvarar villaägarföreningen för arbetet
med grannsamverkan mot
brott. Glädjande nog fungerar grannsamverkan mycket
bra i delar av vårt område,
medan det kan bli bättre – eller mycket bättre – i andra delar. Obs! Man kan vara med i
grannsamverkan även om
man inte är med i föreningen.
En höstkväll träffade ca
femton av kontaktombuden
vår närpolis sedan ett år,
Eric Weibring. Varje dag

åker han igenom alla delar
av vårt område och han är
mån om att vi nämner sådant
som kan misstänkas ha med
t. ex. inbrott, langning, onykterhet vid ratten eller skadegörelse att göra. Han arbetar
också förebyggande genom
information och utbildning.
Göran tipsade också om
webbplatser med användbar
information:
www.villaagarna.se där
man väljer ”lokalt” och ABC
och sedan grannsamverkan.
www.samverkanmotbrott.nu
Gunilla Antvik
Se också sidan 4.

Huset som flyttat flera gånger
1962 flyttade familjen
Edrén till Bromma
kyrka och Rundkyrkoallén nära Kyrksjön.
Själva huset flyttade
också hit. Det var den
fjärde flytten det
många hundra år gamla
huset gjorde.
Av en tillfällighet
kom det beresta huset
i familjen Edréns ägo.
Lennart Edrén, som
var tandläkare, kände
en ingenjör som jobbade med rivningen av
ett av husen på Mariebergs gamla fajansoch porslinsfabrik på
50-talet för att göra
plats för ryska ambassaden, de stora tidningshusen och lägenheter. Ingenjören undrade om tandläkaren
ville ha den gamla disponentbostaden.
Priset var billigt
bara huset var nedplockat inom en vecka.
Lennart Edrén tackade ja, trots att han
varken hade tomt eller
någonstans att lagra
allt timmer. Han började plocka isär huset
och markerade varenda stock och
planka systematiskt.
Han lyckades också
fixa transsport och en
lagringsplats i en lada
i Jakobsberg.
Familjen Edrén

bodde vid tillfället i
Stureby i ett radhus
som blivit för trångt
med fyra barn. Ett
femte barn föddes senare i Bromma Kyrka.
Först hade man tänkt
ha det gamla huset till
sommarstuga, men insåg att det var alldeles
för stort för det. Det är
tio gånger tjugo meter
och i två våningar.

Riktig timmerman
Familjen Edrén hade
också insett att det
gamla huset, hade flyttats till Marieberg
1764, och hade en
ännu längre historia.
Här krävdes det en riktig timmerman med
kunskap om gamla hus
för att bygga upp det
igen.
Lennart Edrén fann
så småningom en
bland sina patienter
och han åtog sig arbetet. Det tog tre kvarts
år. Timmermannen
hävdade att huset flyttats minst fyra gånger.
Man vet att Gustaf
III:s tandläkare, som
också hade fem barn,
var den som tog huset
till Stockholm från
Långbanshyttan i Dalarna och uppförde det
i Marieberg. Från mitten av 1700-talet finns

På vägen från Bromma kyrka ner mot Kyrksjön ligger det gamla huset som flyttade från Dalarna till Marieberg på 1700-talet och sedan hit på 1960-talet. SolFoto: INGER LARSSON
veig Edrén odlar biodyamiskt i trädgården.

det en del dokument
men när det byggdes
första gången vet man
inte riktigt. Kanske så
länge sedan som på
1500-talet. Allt familjen kunnat hitta om
huset finns samlat i en
stor pärm.

Ny planlösning

När huset byggdes
upp igen kunde man
av olika skäl inte återskapa det ursprungliga utseendet helt och
hållet. Det brutna taket ersattes av ett vanligt . Även innerväggarna var i liggande i
timmer, men en barnfamilj behövde annorlunda planlösning.
Men de gamla innerväggsstockarna räckte
till ett härbre i trädgården och ett timrat
garage i alla fall. De 36
spröjsade fönstren fick
inte spröjsar i denna
senaste uppbyggnad.
Därför är inte huset kmärkt.
Men det doftar ljuvligt inomhus av riktigt
gammalt timmer i alla
Huset från Marieberg har nästan helt byggts upp igen
fall.
i Bromma Kyrka men det gamla brutna taket har
ersatts av ett vanligt tak och de spröjsade fönstren
har ersatts av moderna. Solveig Edrén sliter.

Margareta Rost Taylor

Lennart Edrén märkte upp varenda träbit när han
plockade ner den gamla disponentbostaden i Marieberg. Här pusslar han ihop dem.

På bilden av Marieberg från 1764 ser man taket på
huset som nu finns på Rundkyrkoallén sticka upp.
Numera ligger ryska ambassanden strax intill till
vänster och Västerbron till höger.

Gasen ska avvecklas
Spaltgasverket i Hjorthagen
där stadsgasen tillverkas av
lättbensin ska läggas ned
och gasnätet ska anpassas
till naturgas (och biogas)
som miljömässigt är bättre
än stadsgas.

Ica sponsrar midsommarfirandet
i Bromma Kyrka.

Tack till våra
sponsorer
Midsommarfirandet vid ängen
invid Doktor Abrahams väg är
alltid en populär tillställning.
I år kom det extra mycket folk.
Vi arrangörer inom föreningen ordnar med kaffe, saft
och bullar, lekar och lottförsäljning. Lottförsäljningen går
med vinst tack vara våra lokala sponsorer som bidrar till
de flesta av vinsterna.
I år fick vi fina vinster från
ICA samt de två butikerna i affärslängan på Spångavägen
dvs. den nya Inrednings och
Presentbutiken Hilma Albertina samt cafeet bredvid. Stort
tack!
Intäkterna från midsommarfirandet går främst till att
betala Bromma Folkdansgille
som vi är så glada för att de bidrar med musik, ringlekar och
uppvisningsdans.
Blir det intäkter utöver
detta går det direkt till vår Villaägarförening.
Inger Larsson

Hilma Albertina och caféet på
Spångavägen bidrar också till
midsommarfesten.

Gasledningssystemet
finns i stora delar av centrala Stockholm samt i de
äldre förorterna.
Inom vår stadsdel,
Bromma Kyrka, är det relativt få som idag har stadsgas. I Norra Ängby och i
Eneby är det fler.
Det har länge varit diskussioner om nedläggning
av stadsgasnätet men när
man nu äntligen har beslutat sig för att övergå från
stadsgas till naturgas så har
Stockholms Gas (ägs av Fortum) med stöd av politikerna beslutat att lägga ned
gasnätet i de västra och den
södra förorterna.
Ersättningen till kunderna för att byta till annat

En del villaägare i Bromma kyrka har haft tillgång till stadsgas.
Men nu har Fortum bestämt att lägga ner hela gasnätet.
Foto: INGER LARSSON

energislag tycks bli mycket
litet.
Ni som har stadsgas: Läs
på Villaägarnas hemsida
för ABC-området:
www.villaagarna.se/abc.
vad som händer i frågan.
Inom Norra Ängby finns
det också en aktiv protestgrupp som har denna hem-

Polisen varnar
för fräcka
tjuvar i Bromma

Förstärk 113

I början på september
skedde flera inbrott i vårt
område. De skedde på dagtid och tjuven har helt enkelt gått fram och öppnat
entrédörren om den inte varit låst och tagit blinycklar,
väskor och plånböcker.
Så tänk på att låsa ytterdörren när ni kommer hem,
tjuven kan mycket väl ha
iakttagit dig och noterat om
låset inte gått i lås. Även
om ni är hemma bör ni ha
dörren låst.
Polisen vill att vi alla är
observanta och anmäler
alla inbrott och inbrottsförsök. Och om vi ser någon
som inte hör hemma i området så kontakta oss, säger
polisen.
Lägg signalement på minnet samt eventuella fordon
och registreringsnummer.

sida:
http://www.leblanc.se/gaskunder2700.
Troligtvis kommer Villaägarnas riksförbunds lokalkontor i ABC-området att
hjälpa gaskunder att
stämma Stockholm Gas.
Inger Larsson

Eric Weibring heter vår nya
närpolis i Bromma.

Har du akut behov av polis, ring 112. Vid mindre
akut behov 11414.
Närpolisen i Bromma har
telefon 4013300 och Eric
Weibring har telefon 084013317.
Margareta Rost Taylor
m Undersökningar om ett
snabbare bredband i
området pågår fortfarande.
Vi återkommer i ärendet.

Att buss 113 går med tätare
turer och vänder vid Sundbybergs station är en idé av
Bertil Nyman på Kyrkoherdevägen, som komplettering
till ”Detaljplan för Tvärbanan Norr, Solnagrenen, genom Sundbyberg”.
Med den planerade nya
tvärbanan kommer Sundbyberg att bli en stark knutpunkt för kollektivtrafiken.
Tätare turer med 113
skulle för många här vara
ett bra alternativ för vidare
färd in mot City. Sundbyberg har också en trevlig
stadskärna för shopping.
Förslaget har skickats till
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen i Sundbyberg
och Villaägarföreningen
ställer sig i en kompletterande skrivelse bakom förslaget. Kopia på skrivelserna har skickats till SL,
som inte lovat något.
Ingela Bollgren

