
Midsommarfirandet blir i år liksom de senaste åren på äng-
en nedanför Kyrkskolan, Terserusvägen 1. Bromma Folk-
dansgille hjälper oss med dans och musik. Enebys nyckel-
harpegrupp bidrar också med traditionell folkmusik. Vi 
i Bromma Kyrka-Eneby Villaförening ordnar med övrigt 
dvs. klär stången, säljer kaffe, saft, bröd och lotter och ord-
nar med lekar och dragkamp.

Förmiddagen 10.30–12.00
Tag med blommor och smycka stången i vackra färger.
 

Midsommarafton vid Kyrkskolan
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Infobladet kommer ut 4–5 gånger/år. Vill du ha 
aktuell info oftare? Maila din e-mailadress till: 
info@brommakyrkaenebyvillaforening.se

Mer information om  
lokala aktiviteter!

Bromma Kyrka Eneby Villaförening är 
ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

14.30 Vi samlas vid ”Bromma Bistro” på Spångavägen 138 
 och går sedan i gemensamt tåg med musik till 
 Midsommarängen.
14.55 Midsommarstången reses med gemensamma 
 krafter. Dans runt stången för stora och små. 
15.40 Folkdansgillet har uppvisning.
16.00 Lottdragning
16.15 Lekar som avslutas med stor dragkamp
 
Varmt välkomna!

Majstången reses med 
gemensamma krafter.

Öppen trädgård i Bromma Kyrka och Eneby tisdag kväll den 13 juni. Se mer info på sid 3.



Vad händer på 
Bromma flygplats?
Bromma flygplats invigdes september 1936 av kung Gus-
taf V och slog under året av sitt 80-årsfirande, 2016,  nytt 
passagerarrekord med 2 506 543 passagerare och 29 193 
landningar (och lika många starter), vilket gör Bromma 
till tredje flygplats i landet. Ca 300 000 passagerare flyger 
till någon av flygplatsens tre utrikes destinationer, Bryssel, 
Helsingfors och Århus.

Om detta informerades allmänheten under ett informa-
tionsmöte på flygplatsen november 2016. De Bombardier-
plan som BRA, tidigare Malmö Aviation, beställt kommer 
inte att levereras förrän 2018.  Planen är bullercertifierade 
och lovas bullra mindre än de plan som nu används. Bygget 
av ny ankomsthall pågår och beräknas vara klart hösten 
2017.  Den nya banljusstationen vid nedre delen av Attunda-
vägen har färdigställts under året. 

Vad gäller den tidigare utlovade bullerskärmen har vi va-
rit i upprepade mailkontakter med Swedavia. Ärendet har 
funnits på agendan minst sedan år 2013. Swedavia utlyste 
en tävling för att hitta intressanta förslag hur en buller-
skärm skulle kunna se ut men sa samtidigt att det vinnan-
de förslaget inte säkert blir den skärm man faktiskt bygger. 
Swedavia har låtit genomföra bullermätningar och under-
sökningar av terrängen och har vid ett informationsmöte 
år 2016 lovat att bygget skulle vara klart år 2017. ”I takt 
med att planerna för flygplatsens utveckling tog allt mer 
konkret form blev det dock tydligt att andra arbeten, mer 
kritiska för flygplatsens verksamhet, behövde prioriteras. 
Det behövs dels en ny projektering, då det nu förflutit en 
tid sedan den förra genomfördes, och dels nya markbuller-
beräkningar, då vi nu har tillgång till förfinade modeller för 
detta” (citat från ett av mailsvaren våren 2017 från Sweda-
via). Målsättningen är fortfarande att bygget ska starta un-
der 2017.  Boende i Bromma Kyrka kommer att hållas infor-
merade har man lovat. 

Vi har också tagit upp att några av husen i Eneby inte fick 
den bullerisolering som direkta grannar på samma väg 
hade fått. Regelverket tycks ha ändrats, varför isolering inte 
anses nödvändig idag. Vi fick dock aldrig svar på frågan 
varför just dessa fastigheter inte fick isolering från början. 
Swedavia uppger att det är upp till den enskilde fastighets-
ägare att ta upp frågan med Swedavia.

Text: Kristina Lindgren och Andreas Aly.

Rapport från extra 
medlemsmöte den 
30 maj 2017
Styrelsen hade kallat till extra medlemsmöte för att konfir-
mera beslutet från årsmötet att avveckla den ekonomiska 
föreningen Bromma Kyrkas Villaägarförening och att över-
föra den ekonomiska föreningens tillgångar till den nybilda-
de ideella föreningen Bromma Kyrka Eneby Villaförening. 

Mötet beslutade om detta och gav styrelsen i uppdrag att 
avveckla den ekonomiska föreningen. Styrelsen kommer 
därför att hos Bolagsverket ansöka om frivillig likvidation 
av den ekonomiska föreningen och föreslår vår medlem 
Håkan Isoz till likvidator. Styrelsen kommer vidare att ge 
Riksförbundet Villaägarna uppdraget att överföra med-
lemsregistret till den ideella föreningen. 

I samband med detta kommer styrelsen att ha en ny kon-
taktadress för e-mail: info@brommakyrkaenebyvillaforening.
se. Den gamla e-mailadressen styrelsen.bkv@telia.com upp-
hör med omedelbar verkan. 

Vår hemsida förblir oförändrad: 
www.brommakyrkaenebyvillaforening.se

Nytt utegym 
vid  Lillsjön
Som de flesta nog känner till finns möjlighet till styrketrä-
ning i anslutning till elljusslingan i närheten av Åkeshovs-
badet. Sedan en tid tillbaka finns nu även ett fint utegym 
vid promenadstråket runt Lillsjön. Det ligger visserligen 
inte inom vårt egentliga territorium, men efter en stär-
kande promenad från Eneby eller Bromma kyrka, utmed 
flygfältet, är man framme vid detta utegym, som har ett an-
tal stationer, där man kan bedriva styrketräning i det fria. 
Här kan man öva upp arm-, ben-, mag- och ryggmuskler. 
Eftersom det finns plats för ett tjugotal samtidigt tränande 
brommabor, blir det sällan någon trängsel, så nu finns ing-
en ursäkt att inte sätta igång satsningen på ”Beach 2018”.  

Text: Magnus Wallander



Vandra eller cykla runt i Bromma Kyrka och Eneby den-
na sommarkväll och titta på stenpartier, blommor, buskar, 
grönsaker, höns, fiskdammar, skålgropsstenar och mycket 
annat intressant. Kom och inspireras av några av dina gran-
nar i området.       

På följande adresser kan du komma och titta in i trädgår-
darna och prata med ”trädgårdsmästarna”: 
Bällstavägen 175, Norlindsvägen 4, Komministervägen 15, 
Vretvägen 10, Vretvägen 13, Vultejusvägen 5C, Attunda-
vägen 11 och Attundavägen 19A. 

Öppna trädgårdar: tisdag 13 juni kl 18–20.30  

Kära medlemmar i föreningen

På Plommonvägen 27 (lökväxter vid gatan) och Prost-
vägen 4 (fiskdamm), Spångavägen 158 finns andra fina 
trädgårdar. ”Trädgårdsmästarna” kan tyvärr inte ta emot 
dessa dagar men ta en titt från gatan när ni går förbi så ser 
ni en del av det fina. 

Nästa år kan det bli fler ”öppna trädgårdar” Har du tips på 
andra intressanta trädgårdar eller kanske vill du visa något 
i din egen trädgård – fina blommor, en speciell buske, bin, 
kaniner osv.? Skriv ett mail till inger.larsson@larelia.se och/
eller (annika.bergenheim@gmail.com) eller prata med oss 
när du kommer till respektive trädgård.

Text och bilder: Inger Larsson

• Många efterlyser på hemsidan en förteckning med 
förslag på hantverkare, trädbeskärare och andra kun-
niga som vi kan föreslå. Vi tar därför gärna emot förslag 
på sådana kontakter som ni har utnyttjat och som ni vill 
rekommendera. Styrelsen kan förstås inte ta ansvar för 
utförandet av ett ev. uppdrag.  

• Vi tar gärna emot förslag på teman som vi ska ta upp i 
Informationsbladet eller på aktiviteter att genomföra i 
området. Under hösten kommer Ljusvandringen kring 
Kyrksjön att genomföras (vi sponsrar Mälarscouternas 
aktivitet) och vid funderar på en ”Byvandring” genom 
området.  

• Nästa år är det 100 år sedan man startade en villaförening 
i Bromma Kyrka som har förts vidare av Bromma Kyrkas 
Villaägarförening och nu Bromma Kyrka Eneby Villaför-
ening. Inger Larsson i styrelsen är sammankallande i 
”Bokgruppen” som samlar material om områdets historia 
och planerar att ge ut en bok om våra stadsdelar liknande 
den som gavs ut till 75-årsjubileet 1993 (en andra, redige-
rad och utökad utgåva kom ut år 2000).  

• Gruppen planerar också att ha någon form av festaktivitet 
hösten 2018. Kom gärna med förslag! Var gärna med och 
planera och genomföra!  

• Vi behöver era idéer och ert engagemang!  
 
Styrelsen



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 Villa-
förening Facebook”.

Gilla vår sida på Facebook

fortfarande mycket ovanlig men idag räknar man med att 
det finns upp mot 100 000 bävrar i Sverige och den kan åter 
jagas. I Stockholmsområdet finns den på ett flertal platser 
och nu alltså även i ”Enebysjöarna”.

Bäverdammen och de fällda träden hittar man vid bron 
över Nälsta dike vid slutet av Plommonvägen – Klarbärs-
vägen. Jag har inte sett bävern men flera som är ute och 
promenerar på kvällarna har sett den.  ”Enebysjöarna” har 
också blivit fina områden för fåglar. Vid den ”Enebysjö” 
som ligger nedanför Doktor Abrahams väg – Vinbärsvägen 
kan man få se rörhönor. Just nu häckar dom så skräm dem 
inte. Rörhöna finns ibland även i Kyrksjön men nu är det 
flera år sedan jag såg någon. 

Vattendraget som skiljer Eneby i norr mot Spånga heter 
officiellt Nälsta dike och rinner ut i Bällstaån vid Gam-
la Bromstensvägen. Diket är vid Eneby numera som tre 
små sjöar nedanför Vinbärsvägen/Doktor Abrahams väg 
samt Klarbärsvägen. Sjöarna har åstadkommits genom 
muddring för några år sedan samt att en eller kanske två 
bävrar har fällt träd och byggt en damm. 

Bävern var i slutet på 1800-talet utrotad i stora delar av Eu-
ropa inklusive Sverige pga. av hård jakt för den fina pälsen 
samt för bävergället. Bävergället produceras i en körtel in-
vid bäverns svans och används av bävern för revirmarkering 
men kan av människan användas som arom i mat och som 
medicin i diverse sammanhang. På 1920-talet återinplante-
rades bävern i Sverige från Norge. På 1960-talet var bävern 

Bäver och rörhöna i ”Enebysjöarna”

Text: Inger Larsson. 
Sven-Erik Thor har fotograferat 
hönan, Inger de andra två bilderna.

Rörhöna som bygger bo. Rörhönan har röd nabb och vit bak.


