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Valborgsmässoafton
Välkomna till föreningens traditionella firande av Valborgsmässoafton på ängen invid Klarbärsvägen i Eneby. Firandet
inkluderar brasa, körsång av Vällingby Sång och Visa och
vårtal av Carl-Olof Fägerlind. Klass 4 från Beckomberga
skola säljer lotter, kaffe och kaka.
Försäljningen startar kl. 19.30
Brasan tänds kl. 20.00
Tidigast lördag den 23 april får ris och kvistar läggas på eldningsplatsen. Inga plastsäckar, grova grenar, stockar eller
obrännbart material!
Hjärtligt välkomna önskar styrelsen i
Bromma Kyrka Eneby Villaförening

2018 – Jubileumsår för villa
föreningen in vårt område
Den första villaföreningen i vårt område, Bromma Träd
gårdar, bildades 1918. Kort därefter bildades föreningen
Bromma Villastad i området nordväst om kyrkan. De båda
villaföreningarna var ekonomiska föreningar som samverkade för att få kommunikationer, vägar, el, vatten och avlopp till området. Inom föreningen Bromma Trädgårdar
fanns också den så kallade Odlingsnämnden som hade stor
affärsrörelse för medlemmarna gällande inköp av förnödenheter. Den ekonomiska föreningen Bromma Trädgårdar
som hade stora tillgångar likvidaredes i slutet 1940-talet
och tillgångarna delades ut till medlemmarna.
Den ekonomiska föreningen Bromma Kyrkas Villaägarförening bildades 1952 som en efterföljare till Bromma trädgårdar och Odlingsnämnden. 1957 gick Bromma Kyrkas
Villaägarförening samman med föreningen Bromma Villastad och det gemensamma området kom nu att också att
heta Bromma Kyrka. År 2013 anslöt sig Eneby trädgårds-

stadsförening till Bromma Kyrkas Villaägarförering, vilket
slutligen resulterade i namnbytet till Bromma Kyrka Eneby
Villaförening.
Bildandet av vår gemensamma ursprungförening Bromma
Trädgårdar vill vi uppmärksamma med:
» en jubileumsfest den 8 september som vi tänker ha på
ängen vid Spångavägen intill Bistro Bromma.
» diverse aktiviteter, varav vi redan har haft en, ett informationsmöte om solceller för egen el-produktion.
» Nästa aktivitet är en stadsvandring söndag den 22 april
under ledning av Inger Larsson
» en festskrift som med ord och bild berättar om våra områden – hur det började och hur det har utvecklat sig.
Styrelsen efterlyser medlemmar till en FESTKOMMITTÉ
för att arrangera ett trevligt program för den 8 september.
Kontakta: andreas.aly@gmail.com

Bromma Kyrka Eneby Villaförening är ansluten till Riksförbundet Villaägarna.

Stadsvandring söndag
den 22 april kl 14–16

Rapport från föreningens
årsmöte den 14 mars

Vandringen startar vid Torvsticksvägen 27 där det en gång i
tiden låg en krog och slutar strax innan Blomsterlandet där
Grubbs trädgårdsmästeri låg. Däremellan blir de många
avstickare in i både Bromma Kyrka, Beckomberga och Eneby. Vandringen guidas av Inger Larsson. Vandringen sker i
samarbete med Bromma Hembygdsförening (BHF) och är
delvis en repris på den vandringen vi hade i höstas då det
var så dåligt väder att det blev lågt deltagande.

Årsmötet avhölls i Ängby IFs kansli. Göran Erikson, tidigare ordförande i föreningen och samordnare vad gäller
Grannstöd och Grannsamverkan i Bromma, redogjorde för
dessa verksamheter och deras betydelse för att förebygga
inbrott. Tyvärr saknas det frivilliga som kan vara kontaktombud i vårt område eller som kan deltaga i patrullen
med Grannstödsbilen. Göran informerade vidare om de
viktigaste åtgärderna för att motverka inbrott: Säkra fönstren och altandörrar! DNA-märk inventarier!

Vid starten kommer familjen Hansson som bor på Torvsticksvägen 27 att visa intressanta föremål från krogtiden
som hittats i trädgården på 1930-talet och längs vägen ser
vi tex. trägubben nära runda husen.

Ovan: Två av ett flertal
intressanta föremål
som hittats på tomten.
Till höger:
Trägubbe längs vägen.

Själva årsmötesförhandlingen gällde först års- och slutredovisningen för den ekonomiska föreningen Bromma
Kyrkas Villaägarförening. Mötets ordförande var Magnus
Wallander med Gunilla Kinnestrand som sekreterare.
Redovisningen godkändes och tidigare beslut konfirmerades att överföra föreningens tillgångar (204 tkr) till den
ideella föreningen Bromma Kyrka Eneby Villaförening.
Därmed återstår för likvidationen av den ekonomiska föreningen bara information till Bolagsverket.
Därefter tog årsmötet för den ideella föreningen vid med
val till styrelse – se bildtexten. Till revisorer omvaldes Börje
Risinggård och Nils Nestor. Valberedningen består framöver av AnnaLena Vestergren (omval), Andreas Gretander
och Gunilla Kinnestrand (båda nyval).
Under mötet informerade styrelsen om planerna att i år
fira 100-årsjubileum av villaföreningen i området. Se sida 1.

Styrelsen 2018: fr.v. Carl-Olof Fägerlind, Magnus Wallander,
Linda Johansen kassör, Christina Polgren, Andreas Aly ordf.
och Per Sahleström. Liten bild: Inger Larsson.

Gilla vår sida på Facebook

Skriv gärna tips och inlägg på sidan som är till glädje och
kunskap för oss som bor i området. Du hittar Facebook
sidan genom att t.ex. googla ”Bromma Kyrka Eneby Villaförening Facebook”.

