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Valborgsmässoafton 2019
Det blir, som vanligt, ett firande på valborgsmässoafton på ängen invid Klarbärsvägen i Eneby med brasa, körsång av Vällingby
Sång och Visa och vårtal av Carl-Olof Fägerlind. Klass 5B från
Beckombergaskolan ombesörjer försäljning av kaffe och kakor
samt lotter, med trevliga priser att vinna.
Försäljningen startar kl. 19:30 Brasan tänds kl. 20:00

Tidigast tisdag den 23 april får ris och kvistar läggas på
eldningsplatsen. Inga plastsäckar, grova grenar, stockar eller
obrännbart material!

Rapport från årsmötet
Den 21 mars hölls ordinarie årsmöte i Villaföreningen med ca 20 medlemmar närvarande. Mötet leddes av tidigare ordföranden Göran Erikson. Vid mötet genomgicks
årsredovisning och förvaltningsberättelse för föregående år. Ledamöter till styrelsen,
revisorer och valberedning valdes. Till ny styrelseledamot utsågs Frank Waltersson
och till ny styrelseordförande valdes Magnus Wallander. I övrigt omvaldes styrelsens
ledamöter. Avgående styrelseordföranden, Andreas Aly, avtackades av de närvarande
medlemmarna med en varm applåd för sina stora insatser under de sex år han varit
ordförande för styrelsen.
I anslutning till årsmötet informerade polisinspektör Hans Kempe från lokalpolisområdet om det aktuella läget i vårt område och om det brottsförebyggande arbete som
vi alla kan och bör genomföra.
Styrelsen i Bromma Kyrka Eneby Villaförening 2019: Magnus Wallander, Carl-Olof
Fägerlind, Linda Johansen, Inger Larsson, Christina Polgren, Per Sahleström, Frank
Waltersson.

Hjärtligt välkommen önskar styrelsen i
Bromma Kyrka Eneby Villaförening!

Schackkvällar
Schackkvällarna
fortsätter första
måndagen i månaden
kl. 19–21 hos Carl-Olof
Fägerlind Krusbärsvägen 4 i Eneby.
Nästa träff är den 6 maj och därefter en
träff den 3 juni. Har du frågor eller vill ha
mer information kontakta Carl-Olof på
tel. 070-922 03 89

Bromma Kyrka Eneby Villaförening är ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

2013-2019 – Tack för de gångna 6 åren
Det har nu gått sex år sedan jag blev vald till ordförande
för Bromma Kyrkas Villaägarförening u.p.a. Mycket har hänt
under tiden. Den viktigaste händelsen har varit samgående
med Eneby, vilket ledde till ändring av föreningens namn och
organisationsform till den ideella föreningen Bromma Kyrka
Eneby Villaförening. Nu är det dags för mig att lämna styrelsen.
Det har varit givande år för mig, där jag har haft förmånen att få
arbeta tillsammans med trevliga och engagerade styrelseledamöter och dessutom har fått lära känna många av föreningens
medlemmar.
Jag vill rikta ett stort tack till mina styrelsekamrater genom
åren – för era initiativ och idéer, för konstruktiv kritik och
handlingskraft. Ett stort tack till de engagerade medlemmar
som har delat ut Informationsbladet i ur och skur och till er som
år efter år har avsatt tid och kraft att genomföra våra aktiviteter

Känner du igen?

på valborgsmässoafton, midsommarafton och nyårsafton. Ni
som varit revisorer av styrelsens arbete och ni som sitter i valberedningen är viktiga för föreningens bestånd.
Villaföreningen i vårt område firade 100-årsjubileum förra
året med stort deltagande av medlemmar och gäster. Deltagandet visade att föreningen fyller sin funktion att skapa känsla av
samhörighet i Bromma Kyrka och Eneby.
Föreningens ändamål är, enligt stadgarna, bl.a. att vara ett
forum för gemensamma frågor, att verka för god grannsämja
och trivsel genom gemensamma aktiviteter, att bidra med kunskap om områdets intressanta historia. Min förhoppning är att
fler medlemmar framöver kan engagera sig och hjälpa styrelsen
med att uppfylla föreningens ändamål.
Text: Andreas Aly

1. Vilket träd runt Kyrksjön blommar på bilden?
2. Från vilken gångväg i vårt område är bilden tagen?

Styrelsen fick ett mail
Stort tack hela styrelsen för allt vad Ni gjort för medlemmar och boende i Bromma Kyrka
och Eneby under året! Och speciellt tack för jubileumsfirandet som verkligen markerade de
hundra åren med ett rikt utbyte av aktiviteter inte minst av lokala kompetenser.
Är övertygad om att jag gör mig till talesperson för många i området.
Hälsningar till Er alla!
Kristina Lindgren på Attundavägen

Alternativ till bullerskärm.
Vad föreslår Swedavia?
Den 20:e februari mötte några representanter för Villaföreningen flygplatschef Mona Glans, två akustiker från Swedavia
och informationsansvarige David Karlsson för fortsatta samtal
om åtgärder för bullerdämpning mot Bromma Kyrka. Längre
diskussion om varför nya beräkningar visat lägre dämpning än
tidigare uppstod. Dels har man nu projekterat en lägre skärm,
dels räknar man dämpning endast på markbuller. Till markbuller räknas inte händelser på start- och landningsbanan, vilket
innebär att det högsta ljud som rullar in mot Bromma Kyrka
inte tas med vid beräkningarna. Ett skäl var att sådana beräkningar är närmast omöjliga då bullret utgörs av virvlar och ljudvågor i ett otal riktningar och att det produceras ca 5 meter upp
i luften på högvingade plan, en majoritet av planen på Bromma.
Samtidigt sas att en del av detta ljud trots allt skulle dämpas av
en skärm. Gjorda beräkningar på markbullerdämpning visade
dämpning på 5 dBA vid husen belägna närmast flygplatsen på
Lillängsgatan, tidigare beräkningar har visat upp till 10 dBA.
Swedavia uppgav vidare att andra hus skulle få oförändrat buller, medan en del hus skulle få ökat buller. På frågan om skärm
kunde byggas vid de mest utsatta husen fick vi inget klart svar.

Swedavia har haft en workshop med flygplatsens aktörer
angående andra tänkbara åtgärder. Man presenterade 8 punkter
som flera diskuterats tidigare, några för 4-5 år sen. Företrädare
för Bromma Kyrka hade trott att dessa var genomförda sen
länge. En punkt rörde logistik på marken. En annan RWIS, ett
system för säkrare markavkänning som tydligt har minskat
behovet av snöplogning. Man försöker också minimera icke
linjetrafik, dvs skolflyg och underhåll. Under våren 2019 kommer BRA ge besked om sin nya flygplansflotta, med förhoppningsvis tystare plan. Man ser över tidtabellen för att försöka
sprida flygningarna bättre över dagen. Piloter kommer framöver
att delta i grannmöten. Man har också informationsutbyte med
andra cityflygplatser. Uppföljning av alla förslag vid kommande
möten planeras.
Växtlighet, som Bromma Kyrkaföreträdare föreslagit,
avslogs som alternativ. Ett 50 meter brett växtbälte behövs för
märkbar effekt. El-truckar som drar planen i stället för taxning
är för tidskrävande. Ingen annan markbeläggnig än den nuvarande ansågs möjlig.
Nytt möte planeras i september.
Text Kristina Lindgren

Förtätning i Bromma Kyrka
I informationsbladet har vi tidigare skrivit om den pågående
förtätningen av bostäder som pågår i Bromma Kyrka. Boende
i området har vid flera tillfällen agerat och bl.a. till politiker i
stadsbyggnadsnämnden lyft fram negativa konsekvenser av den
förtätning som nu pågår på bland annat Attundavägen men
även på andra gator i området. Styrelsen i Bromma Kyrka Eneby Villaförening har också skickat in en skrivelse till nämnden i
denna fråga.
Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd beslutade i
november att de två förslag till nybyggnationer som ägarna
till fastigheterna Lillskogen 45 och 46 (Bromma Kyrkväg 454
och 456) och Prästängen 10 (Rundkyrkoallén 11) har föreslagit inte får genomföras såsom önskat. Stadsbyggnadsnämndens beslut med beslutsmotivering samt föreningens
skrivelse till nämnden finns på föreningens hemsida under
”Information/Vårt område”
Exempel på bebyggelsens karaktär i Bromma Kyrka:

Nedan finns utdrag ur protokollet avseende Lillskogen 45 och
46, Beslutspunkt 1–4 från protokollsutdrag från Stadsbyggnadsnämndens sammanträde torsdagen den 8 november 2018
1. ”Stadsbyggnadsnämnden avslår förslag till start-PM.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att ny detaljplan upprättas,
som ställer krav om att ny bebyggelse ska ha samma karaktär som
befintlig bebyggelse i området
3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att kommande bygglov ska
beslutas av nämnden.
4. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:
Den grundläggande principen för bebyggelse i våra villastäder
ska vara den enskildes makt att besluta över tomt och hem. Samtidigt ser vi allt fler byggen där exploatörer kommer in och köper upp
villatomter för att förtäta med byggnader som förvanskar områdets
karaktär och bryter från de normer om byggnation som finns på
platsen. Enformiga lådor bryter mot den brokiga och vildvuxna natur
som hör villaområden till. Den omstörtande utvecklingen för många
av våra villastäder vill vi förhindra. Stadsutvecklingen behöver ske i
samklang med områdets bebyggelse. Detta är en överordnad princip, som måste prägla Stockholms utveckling i sin helhet.
Vi är övertygade om att de planer som diskuteras i underlaget
för det här ärendet går att genomföra, samtidigt som vi inte bryter
mot karaktären i områdena. Småskaliga flerfamiljshus har spelat en
integrerad roll i många av Stockholms trädgårds- och villastäder,
och ska göra så även i framtiden. Därför vill vi vara tydliga och villkora
kommande bebyggelse med krav om att detta också efterlevs. För
att garantera att så är fallet vill vi också försäkra nämnden om att
bygglovet inte tas på delegation, utan beslutas om i nämnden.”

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 Facebooksidan genom att t.ex. googla ”Bromma Kyrka Eneby Villaförening Facebook”.

Kontakt med styrelsen: info@brommakyrkaenebyvillaforening.se

