
Vakande ögon i grannstödsbilen
Grannstödsbilen, som kommer att patrullera bland annat Bromma Kyrka och Norra Ängby, har nyss levererats. Ulf Mörrby i Bromma
Kyrka blir en av grannstödarna och närpoliserna L-G Alm och Peter Gatby hjälper till med utbildning i vad grannstödarna ska göra med-
sina observationer och rapporter.

September 2009

Om du ser en bil märkt
Grannstöd körande i områ-
det, så är det Brommas
grannstödsaktivitet som på-
börjats.

Under hösten kommer fri-
villiga i Bromma att utbildas
i verksamheten och därefter
delta, genom att under dagtid
på vardagar köra bilen (se
bilden) alternativt prome-
nera i sina gula västar i
bland annat vårt område.
Detta som ett komplement

till Grannsamverkan.
Under ledning av närpoli-

sen ska frivilliga, så kallade
grannstödare, genom att röra
sig i området, synas och till
polisen rapportera eventu-
ella ”konstigheter”. 

Bara observatörer
Till kommunen ska exem-

pelvis hinder på gator och
trottoarer, trasig belysning,
skrotbilar med mera rappor-
teras. Allt detta för att vi som

bor i området ska få en tryg-
gare miljö. Grannstödarna
ska inte ingripa utan bara
observera och rapportera.

Finansieringen av verk-
samheten sker genom spons-
ring från företag, där Folk-
sam är huvudsponsor, till-
sammans med stads-
delen/kommunen och ett an-
tal villaföreningar.

Närpolisen utbildar
Utbildning sker via närpo-

lisen.         
Grannstöd är ett komple-

ment till Grannsamverkan,
närpolis och kommun och
finns redan i ca tio andra
närpolisområden i länet.

Läs mer om grannstöd på
vår förenings hemsida under
rubriken Information.  

Är du intresserad av att
kanske hjälpa till att patrul-
lera så kontakta 

Göran Erikson, 

e-post: g.erikson@tele2.se

http://brommakyrka.abc.villaagarforening.se/



I det nummer av tidningen
Mitt i Bromma som kom ut
den 10 juni kunde man läsa
följande:

”Den stora gräsytan som
ligger närmast Gliavägen
kommer enligt plan att tas i
anspråk för utvidgning av
Bromma kyrkogård. Detta
kommer att ske tidigast som-
maren 2010. I höst bygger
dessutom Skolfastigheter i
Stockholm en ny infart till
förskolan på Gliavägen 129-
130 B.” Vidare informerades
om att det skulle bli informa-
tionsmöte om detta den 9 juni
i gamla Klockargården. Infor-
mationen kom alltså dagen ef-
ter informationsmöte gick av
stapeln. Detta blev jag upp-
märksammad om av Karl-
Axel Johansson på Bromma
Kyrkväg. 

Skänkt som parkmark
Karl-Axel berättade också

att ängen framför kyrkan en
gång skänktes av Föreningen
Bromma trädgårdar (före-
gångaren till vår nuvarande
förening) till Stockholms stad
för att vara parkmark. Vi som
bor i stadsdelen Bromma
kyrka borde alltså på ett tyd-

ligt sätt och av flera skäl få
möjlighet att påverka en even-
tuell utbyggnad av kyrkogår-
den. 

Kräver information
Vi i föreningen har kontak-

tat Karin Söderling som är
kyrkogårdsförvaltningens
projektledare för denna ut-
byggnad och informerat om
föreningens speciella intresse
för denna mark som en gång
skänkes till Stockholm stad
och att vi vill få möjlighet att
tycka till på ett nytt informa-
tionsmöte. 

Tid och plats kommer
Den exakta dagen för detta

informationsmöte är ännu
inte bestämd men vi hoppas
på att det blir någon av da-
garna 21 till 25 september. Vi
kommer att informera om
mer exakt tid och plats på vår
hemsida samt sätter upp in-
formationslapp på anslags-
tavlan vid busshållplatsen på
Gliavägen. Vill du ha mail di-
rekt till dig om tid och plats
för mötet så skicka ett mail
till mig: inger.larsson@lare-
lia.se 

Inger Larson

Råttor är det väl aldrig nå-
gon som vill ha i sin träd-
gård. Idag är det heller
ingen som välkomnar den
spanska skogssnigeln efter-
som de förökar sig så
snabbt och äter upp mycket
i sin väg. 

Råttor trivs där det finns
mat. Kasta därför aldrig
matavfall i en öppen kom-
post. De spanska skogssnig-
larna tycks trivas överallt
där det är fuktigt. En fuktig
komposthög är alltid trev-
ligt för en snigel. 

Lövkomposter är ett bra
sätt att ta hand om sina löv
(betydligt bättre än att för-
söka elda upp det) och få fin

jord men eftersom de gärna
drar till sig sniglar så bör
man tänka två gånger på
var man placerar sin kom-
post. 

Vad vi känner till så är
det ännu inget problem med
råttor i vårt område. Det lär
dock vara ett problem i an-
dra villaområden och då
kopplat till komposthögar.
Upptäcker du råttor – kon-
takta genast Anticimex!  

Håll efter de objudna gäs-
terna och tänk på dina
grannar vid placering av
komposten både ur estetisk
synpunkt och vad det gäller
råttor och sniglar.  

Inger Larsson

Se upp med var du placerar din kompost. Den kan dra åt sig
både råttor och sniglar. Tänk också på dina grannar så du inte
orsakar olägenhet för dem. Foto: INGER LARSSON

Ängen mellan kyrkan och Gliavägen används flitigt som fotbollsplan
av både stora och små spelare Foto: INGER LARSSON

Kyrkogården kan
byggas ut på
Gliavägsängen

Objudna gäster
och komposter 

m Den som är intresserad av Brommas historia ska kanske

fundera på att gå med i Bromma hembygdsförening. 

Den 20 september kl 15.00 kommer  fil dr Nils Ringstedt och

fl dr Bengt Windelhed visa utgrävningarna vid Karsviks hage i

Norra Ängby för Bromma hembygdsförening.  Förhopp-

ningsvis kanske då resultat finns från de C14 prover på kol

som påträffats. Det innebär att dateringar möjligen kan

finnas.  Området kan ha varit bebyggt redan på bronsåldern.

För mer info gå in på hemsidan

http://www.brommahembygd.se/ 

Eller kontakta 

Siv Lehnberg telefon 08-37 21 26 info@brommahembygd.se

Intresserad av Brommas historia?



Just nu bor där tio
vuxna och tre barn.
Det är fullt hus för det
finns plats för tio bo-
ende.

– Det är nog många
fler än hundra som
bott här genom åren,
tror Jörgen Bergström
som bott här i åtta år. 

Hania Gornostajeva
har bott i huset i tio år
och kommit tillbaka
efter perioder utom-
lands.

Vegetarisk kost
Var och en sköter

sitt berättar Jörgen
och Hania, men alla är
överens om det är ve-
getarisk kost som gäl-
ler i huset och var
tredje vecka är det
husmöte.

– Där tar vi upp alla
praktiska och sociala
frågor som kan finnas,
säger Jörgen.

– Det fungerar väl-
digt bra, säger Hania.
Vi har ju också lång er-
farenhet av hur man
bor i kollektiv.

Det har aldrig hänt

att någon blivit utkas-
tad från kollektivet.
Nya medlemmar vär-
vas genom vänner och
bekanta och bland folk
som söker sig till kol-
lektivkontakten på in-
ternet. Den som flyttar
in bor först på prov i
två månader och sedan
kanman bli inröstad i
kollektivet. Om det är
en enda som säger nej
får provpersonen inte
flytta in.

Själva huset ägs av
en stiftelse, som heter
”Strån till stacken”.
Ordförande i den är
den ursprungliga
grundaren, författaren
Jarl Hammarberg. Han
bodde i kollektivet från
1970 till 1986. i början
tillsammans med sin
första fru författaren
Sonja Åkesson, som
gick bort 1977. 

Bor i Göteborg
– När jag gifte om

mig 1986 ville min fru
lämna kollektivet, sä-
ger Jarl Hammarberg,
och vi bor nu i ett stort
hus i Göteborg med
plats för gäster så det
blir lite känsla av kol-
lektiv ibland.

Stiftelsen som äger
huset har inga till-
gångar utan det är de
boende som ansvarar
för underhållet av hu-
set.

– Vad som ska göras
i huset bestämmer vi
på våra husmöten, sä-
ger Jörgen. Det funge-
rar utmärkt.

Margareta Rost Taylor

Berömt kollektiv på Kråsberget

Här är Jörgen, Hania och Johanna som nu bor i kollektivet Vita hästen uppe i
skogen vid Ringarstigen. Huset har huserat ett vitalt kollektiv ända sedan 1970
och det fyller alltså 40 år nästa år. Foto: INGER LARSSON

I slutet av augusti bjöd kollektivet på alla som ville på festival hela dagen och
kvällen lång med aktiviteter för barn och vuxna. Det bjöds bland annat på musik,
åtta boende spelar fiol, och dans samt vegetarisk mat. Foto: INGER LARSSON 

Författaren Jarl Ham-
marberg, som grundade
”Vita hästen” var med
och berättade.

Uppe i skogen ovanför Ringarstigen inte långt från

klockstapeln ligger ett hus som de flesta av oss

inte lagt märke till.

Där finns kollektivet Vita hästen, som grundades

1970 och fortfarande är i full gång. Nästa år fyller

det 40 år. I slutet av augusti bjöds vi alla in till fes-

tival som pågick till sena kvällen med konst, musik

och dans, loppis, husesyn och vegetarisk mat.

Nu är det dags igen. 

Den 11 oktober mellan

klockan 14 och 16 kan du komma

till Ängby slott med dina klenoder,

loppisfynd och arvegods och få

dem värderade av experterna från

Stockholms auktionverk.

Stora saker som du inte kan ta

med dig kan du fotografera och visa

bilder av i stället. 

Det finns också möjlighet att

boka hembesöka av Stockholms

auktionsverk för värdering av dina

saker. Även om du inte har några

planer på att sälja dina saker kan

det vara bra att veta deras värde

med tanke på försäkringen.

Om du inte har något du vill veta

värde på eller bakgrundshistoria

om är du välkommen att mingla och

beundra andras fina saker.

Välkomna önskar Bromma kyrkas

villaägarförening och Norra Ängby

trädgårdsstadsförening.

Antikkollen igen



Det finns två stora grönom-
råden i anslutning till vår
stadsdel Bromma Kyrka: 
h Kyrksjön
h Skogen mellan Bromma
Kyrka och golfbanan.

Här är det många som
promenerar och många frå-
gar sig vem som sköter om-
rådena och hur de sköts,
vad finns det för planer etc. 

Vem sköter Kyrksjön
Kyrksjön är ett av Stock-

holms fina naturreservat –
vad betyder det ur skötsel-
synpunkt?  I sommar har
många blivit förvånade över
de skarvar som har hållit
till i sjön. Kommer det är bli

en hel skarvkoloni – det vill
vi kanske inte ha. 

Tidigare år har många
tyckt att det sett spöklikt ut
när  häggspinnarlarven vä-
ver in hela träd i gigantiskt
nät. Kan det sprida sig till
våra trädgårdar? 

Ibland ligger det ned-
fallna träd över gångvä-
garna. De skulle kanske
komma bort fortare om nå-
gon ringde till dem som har
hand om skötseln av vä-
garna. Finns det några pla-
ner för skogen öster om vårt
område mot golfbanan och
så vidare.

Ja, det finns många frågor
som vi som bor i Bromma

kyrka skulle vara intresse-
rade av att  få svar på och
som det ständigt skulle vara
bra att ha en dialog med
dem som har ansvar         för
grönområdena om.

Kontakta mig
Skulle du vilja bli för-

eningens kontaktperson för
frågor om grönområdena?

Kontakta i så fall någon i
styrelsen till exempel mig,
Inger Larsson, som är ord-
förande. 

Mailadress: inger.lars-
son@larelia.se) Övriga i
styrelsen: se vår hemsida.       

Inger Larsson

Ett par skarvar inspekterar Kyrksjön en tidig augustimorgon. Foto: INGER LARSSON

Boken om Bromma kyrka finns att
köpa hos Hilma Albertina på
Spångavägen.

Vad händer i våra grönområden? 
Vill du vara vår kontaktperson?  

Flygplatsgruppen inom BKV
har fortsatt kontakt med
Bromma Flygplats. Numera
med Brommas operative chef,
Björn Högbom och den sen
mars nytillsatte miljöansva-
riga för Arlanda och Bromma
flygplats, Jenny Svärd. 

Under hösten kommer två
studenter från Kungliga Tek-
niska Högskolan i Stockholm
att i samråd med BKV och
Jenny Svärd genomföra en
kartläggning av bullret i de
delar av Bromma Kyrka som
ligger närmast flygplatsen. 

I arbetet kommer också att
ingå en enkät där vi får redo-
visa hur vi upplever buller
från flygplatsen. Man kom-
mer att koncentrera sig på
markbuller, d v s all typ av
buller som alstras av flyget in-
nan planen lyft och av andra
fordon på marken, då mark-
buller är det som lättast går
att åtgärda.  Diskussionen om
bullervall vilar tills miljödo-
men vinner laga kraft. Över-
klaganden  är inlämnade till
miljööverdomstolen från Luft-
fartsverket och Naturvårds-
verket. Kristina Lindgren

Buller från
flygplatsen
blir kartlagt

Norra Ängby trädgårds-
stadsförening ordnar sin
traditionella äppelsöndag
den 4 oktober klockan 12 –
16 vid Ängby slott. 

Då kommer det att finnas
pomologer, som hjälper till
med artbestämning av äpp-

len för en liten ersättning
(cirka 20 kronor). Vet du
inte vad du har för äpplen i
trädgården kan du alltså få
hjälp med detta om du tar
med fem äpplen från de
träd du undrar över. 

På äppelsöndagen blir

det också marknadsaktivi-
teter och Lottorna kommer
att  sälja  kaffe med tilltugg
inne i slottet. Pomologerna
flyttar också dit in  om det
blir regn. 

Inger Larsson

Kom till slottet på Æppelsöndag  4/10

Ljuskväll 19/9
Efter klockan 19, lördagen
den 19/9 bjuder Mälarscou-
terna in alla som bor i Norra
Ängby och Bromma Kyrka
till en ”Ljuskväll” vid Kyrk-
sjön. Vandra sakta runt
Kyrksjön när skymningen
har fallit och ta del av en
stämningsfull och varm
ljusupplevelse.

Hjärtligt välkomna öns-
kar Mälarscouterna i sam-
arbete med Norra Ängbys
Trädgårdsstadsförening
och Bromma Kyrkas Villaä-
garförening. Kaffe och korv
finns att köpa.


