
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

lotteriförsäljning, hoppborg, leksaksloppis. Konsert i kyrkan 
mm är planerat! Mer information kommer i augusti.

I samband med firandet presenterar vi också en jubileums-
skrift som med ord och bild berättar om våra områden – hur det 
började och hur det har utvecklat sig. Vi välkomnar volontärer 
som hjälper till vid genomförandet av denna aktivitet.  
Kontakta: andreas.aly@gmail.com

Som vi skrev i förra Informationsbladet vill styrelsen uppmärk-
samma att det i höst är hundra år sedan den första villafören-
ingen i vårt område bildades.

Lördagen den 8 september blir det på eftermiddagen fest 
på ängen intill Bistro Bromma. Vi planerar aktiviteter för alla 
åldrar. Förtäring med korvgrillning på ängen och/eller en fin 
buffet som kan köpas på Bistro Bromma. Musikunderhållning, 

Villaföreningen i Bromma Kyrka och 
Eneby firar 100-årsjubileum

Områdets egen Ironman går i år av 
stapeln lördagen den 1 september med 
samling kl 10:30 som vanligt vid Bistro 
Bromma på Spångavägen 138. Trekampen 
vänder sig till män och kvinnor i alla åld-
rar som antingen deltar individuellt eller i 
stafettlag om tre personer där varje person 
gör varsin gren.

MOMENT
» Simning Kyrksjön (400 meter) 
» Cykling Kyrksjön → Lovö Kyrka →  
Bistro Bromma (20 km) 
» Löpning runt spåret Bistro Bromma  
 → Kyrksjön → Nya Elementar → Bistro  
 Bromma (5 km)

ANMÄLAN 
Anmäl genom att maila för- och efter-
namn på de tävlande till churchman.
bromma@gmail.com senast den 12 augus-
ti. Därefter kommer vidare instruktioner. 
Antalet startande är begränsat. 
Vid frågor mejla till denna adress eller 
ring Per Svensson 070–679 68 32.

Bromma 
Churchman 2018

Deltagarna i Churchman 2017 får instruktioner 
av Churchman-generalen Per Svensson före start.

Save the date 8 september 2018 



Föreningens traditionella midsommarfirande blir som vanligt 
på ängen nedanför Kyrkskolan, Terserusvägen 1. Bromma 
Folkdansgille spelar upp och leder dansen samt har egen 
dansuppvisning. Enebys nyckelharpegrupp bidrar också med 
traditionell folkmusik. Vi i Bromma Kyrka Eneby Villafören-
ing säljer kaffe, saft, bröd och lotter och ordnar med lekar och 
dragkamp. 

Midsommarstången kläs kvällen innan – vi träffas vid kl 18 
på ängen. Kom gärna och var med.

Midsommarfirande vid Kyrkskolan

JUNI 2018

 10.30–12.00 Tag med blommor och smycka stången 
  i vackra färger.
 14.30 Vi samlas vid ”Bromma Bistro” på Spånga- 
  vägen 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!

I år blir det inga trädgårdsvisningar organiserad av vår egen 
villaförening men 1 juli arrangeras ”1000 trädgårdar” av ”Träd-
gårdsriket”, se: www.tradgardsriket.se/tusen-tradgardar-2018 
På deras hemsida finns info om hur man kan anmäla sin egen 
trädgård och även en karta var man hittar trädgårdar att besö-
ka, t.ex. en trädgård på Jomsborgsvägen 7 i Norra Ängby. Alla 
trädgårdar finns ännu inte med men Annika Bergenheim på 
Bällstavägen 175 kommer att visa sin trädgård.

Trädgårdsvisningar 1 juli 2018

Save the date: Föreningen firar hundraårsjubileum – se sid 4.

BROMMA KYRKA ENEBY VILLAFÖRENING          www.brommakyrkaenebyvillaforening.se

Annikas trädgård på Bällstavägen 175.



Vad händer med nybyggnationer i Bromma Kyrka

Var står styrelsen  
i denna fråga?

Som säkert många sett har hus rivits i kvarteret som ligger i 
början på Attundavägen. I dagsläget har fyra fastigheter köpts 
upp av ett byggföretag som har fått bygglov för att ersätta de 
befintliga husen med parhus. Det rör Attundavägen 2,3 och 4 
samt Lillskogsgränd 2. Ett annat byggföretag har köpt upp två 
fastigheter i samma kvarter, på Bromma Kyrkväg 454 och 456, 
och har begärt att få ändra tomtindelningen i detaljplanen från 
två till fyra tomter.  Även här planeras för parhus. Det betyder 
att antalet bostäder ökar från idag sex till 16 bostäder. På  Rund-
kyrkoallén har byggföretag också begärt att få göra ändring i 
detaljplanen, som innebär att en fastighet styckas i två. Även här 
planeras för parhus, d.v.s. en ökning av bostäder från ett till fyra.

Beslut om att inleda arbetet med att ändra detaljplanen ska 
fattas av stadsbyggnadsnämnden i juni. Stadsbyggnadskonto-
rets tjänstemän har vid kontakt informerat om att de är positiva 
till en förtätning av Bromma kyrka.  

Juridiskt är varken föreningen eller dess styrelse “sak ägare” i 
ärenden om enskilda bygglov och styrelsen kan inte ta ställning i 
enskilda ärenden. Men styrelsen kan upplysa om att de fastig-
hetsägare som kommer att beröras av en planerad förtätning 
kan begära att få inkomma med synpunkter till byggnadsnämn-
den eller stadsbyggnadskontoret, innan beslut fattas i frågan. 
Styrelserepresentanter har varit i kontakt med både Stadsbygg-
nadskontorets ansvarige tjänsteman och med ansvarig politiker i 
stadsbyggnadsnämnden.

Text: Andreas Aly, ordf.

I mars ordnade Västerleds trädgårdsförening ett möte med 
samtliga politiska partier om deras syn på förtätningen av Brom-
ma. Det framkom tydligt att alla politiker ansåg att förtätningen 
måste ske med omsorg och var bekymrade över den spontan-
förtätning som sker, dvs. att byggföretag köper upp fastigheter, 
river och bygger bostadsrättsparhus. På en fråga om hur de ser 
på Bromma kyrka-området informerade Cecilia Obermüller 
(mp) att Stadsbyggnadsnämnden gett Stadsbyggnadskontoret 
i uppdrag att göra en utredning om förtätning av villaområden 
generellt i Stockholm. Utredningen ska vara klar i slutet av året. 

Med den förtätning som nu sker med likartade parhus på 
flera närliggande tomter, och där varje bygglov beslutas var för 
sig, riskerar vi att förlora den variation i bebyggelsen som har 
karakteriserat Bromma Kyrka området. 

Text: Per Sahleström 
Bild: Inger Larsson

Rivning av hus vid Lillskogsgränd.

Attundavägen – ett av de nya parhusen.



Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (förkortat fti) är det 
företag i Sverige som organiserar förpacknings- och tidningsin-
samlingen åt drygt 10 000 företag i vårt land. Företaget finan-
sieras av förpackningsavgifter som läggs på varje produkt som 
säljs i en förpackning. Om kostnaderna för insamlingssystemet 
dvs. containrar, transporter, sortering, städning etc. ökar, måste 
förpackningsavgifterna höjas vilket ingen blir glad för.

Det finns två återvinningsstationer för förpackningar och 
tidningar i vårt område. Den ena ligger på Gliavägen nära 
Spångavägen, och den andra på Spångavägen i förlängningen 
av Vinbärsvägen. Båda är lättillgängliga med bil, så om någon 
container är full vid ena stationen är det lätt att åka till den 
andra. Mycket få promenerar så att skylla på att det är långt 
gills inte. Det finns också andra närliggande containrar, t.ex. vid 
Sundbyvägen och slutet av Vultejusvägen. 

För att undvika att det ser ut som på bilden från Gliavägen:
• Ställ aldrig något utanför containrarna. Börjar en att göra 

det så fortsätter nästa osv.
• Containrar är enbart för förpackningar och tidningar såsom 

Återvinning av förpackningar  
och tidningar i vårt område

informationsskylten vid varje container informerar om. 
Adventsstakar (se bild), pulkor etc. är inte förpackningar. 

• Fyll inte plast- och kartongcontainrarna med luft dvs. stor 
voluminösa wellpappkartonger, bubbelplast och stora 
frigolitblock. Då blir det fullt på nolltid. Åk till de stora kom-
munala återvinningsstationerna med detta t.ex. den vid 
Plantagen när Bromma flygplats.

• Är de fullt åk till nästa fti-station. Se adresser ovan. 
• Är det fullt och/eller folk har ställt något utanför: Ring det 

telefonnummer som står angivet på varje informations-
skylt vid varje station. Där finns även info om vad varje 
station har för nummer. 

Det är väldigt tråkigt för alla när det ser ut som på bilden. Om 
det blåser hamnar förpackningar och tidningar dessutom in på 
trädgårdarna mitt över gatan. Gissa vad de som bor där tycker 
om att städa efter andra. De företag som har uppdrag av fti att 
tömma och städa gör det ofta, och enligt det schema som man 
kan hitta på http://www.ftiab.se . 

Text och bild: Inger Larsson

Låt oss hjälpas åt så att det aldrig mer ser ut 
som på bilden på fti’s återvinnings station vid 
Gliavägen och heller aldrig vid Enebys station 
vid Vinbärsvägens slut. 

Valborg 2018 förflöt som tidigare år. Klockan 
20.00 tändes elden och då presenterade Carl-Olof 
Fägerlind sångarna från Vällingby Sång och Visa. 
De sjöng vackra visor. Därefter kom Tal till Våren 
av Carl-Olof. Fika med bröd och lotter fanns att 
köpa. Klass 4B från Beckomberga skola ansvarade 
för detta. Som avslutning sjöngs Längtan till landet 
av Otto Lindblad. Cirka 400 personer deltog, varav 
många barn. Det var mycket kallt men brasan 
värmde.

Text och bild: Carl-Olof Fägerlind

Valborg 2018


