
Föreningens traditionella midsommarfirande går av stapeln på 
ängen nedanför Bromma kyrkskola. Adress: Terserusvägen 1. 
Bromma Folkdansgille leder dansen kring midsommarstången 
och har även folkdansuppvisning. Enebys nyckelharpegrupp 
bidrar med traditionell folkmusik. Vi i Bromma Kyrka Eneby 
Villaförening ordnar med övrigt dvs. klär stången, säljer kaffe, 
saft, bröd och lotter och ordnar med lekar och dragkamp. 

Midsommarstången lövas kvällen innan med start klockan 18. 
Kom gärna och hjälp till! 

Vid det senaste årsmötet i Bromma Kyrka Eneby Villaförening 
valdes undertecknad till ny styrelseordförande i föreningen. Jag 
efterträdde då Andreas Aly, som varit ordförande i hela sex år. 
En kort presentation av mig själv kan kanske vara på plats. Jag 
bor i en villa på Urban Hjärnes väg sedan 34 år tillbaka. Efter-
som våra tre barn nu är utflugna, är det idag bara min hustru 
och jag som bor kvar. Professionellt är jag jurist och har varit 
verksam på advokatbyrå under nära 40 år, större delen av tiden 
på ett par av landets större byråer. Idag bedriver jag advokat-

Årets upplaga av denna omtyckta tävling äger rum lördagen 
den 31 augusti. Det blir 6:e gången som tävlingen går av stapeln. 
Arrangemanget består av tre grenar, simning 400 m i Kyrksjön, 
cykling Lovö kyrka tur och retur 20 km samt löpning 5 km. 
Avslutningsfest på Bistro Bromma där alla är välkomna att del-
taga. Tävlingen som vuxit för varje år lockade i fjol 120 deltagare 
i tre klasser, herr, dam samt BCM stafetten där tre deltagare tar 
varsin sträcka. Såväl lokala deltagare som utövare från Finland 
och Italien har funnits bland de anmälda.

Tävlingen arrangeras av sju eldsjälar med stöd av funktionä-
rer som tycker att fysisk aktivitet med gamla och nya vänner är 
ett perfekt recept för en lyckad fest på Bistro Bromma. Informa-
tion om arrangemanget kommer att anslås på Bistro Bromma, 
men man har även en Facebook grupp, Bromma Churchman, 
där information också finns.

Midsommarfirande vid Kyrkskolan

Ny styrelseordförande i BKEV

JUNI 2019

Midsommarafton

10.30–12.00 Tag med blommor och var med och smycka stång-
en i vackra färger. 
14.30 Vi samlas vid Bistro Bromma 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!

verksamhet i begränsad omfattning från min bostad. Att arbeta 
med duktiga och engagerade kollegor i vår förenings styrelse ser 
jag som ett hedersuppdrag. Det är både intressant och givande, 
på många olika sätt. Styrelsens uppgift är enligt min mening att 
ta tillvara de boendes intressen i skilda avseenden, till exempel 
när det gäller frågor som rör trafik, flygplats, förtätning och grö-
nområden. I det arbetet ser jag gärna en fortsatt dialog mellan 
de boende och styrelsen. 

Magnus Wallander

Bromma Churchman 31 augusti 2019
Kalendarium för höstaktiviteter/arrangemang i närområdet
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Schackkvällar

Ljuskväll lördag 
den 21 september

 
 Schackkvällarna fortsätter första måndagen i månaden kl. 19–21 hos  
 Carl-Olof Fägerlind Krusbärsvägen 4 i Eneby. Första träffen efter  
 sommaruppehåll är den 2 september. Har du frågor eller vill ha mer  
 information kontakta Carl-Olof 0709 220 389 
 Välkommen!

 Elsa Novak som återkommande är med på schackkvällarna blev 2:a  
 i schacktävlingen "Trojanska Hästen " i april i år och etta bland flickor.  
 Grattis Elsa!

Boka in denna lördagskväll för vandring 
runt Kyrksjön. Mälarscouterna arrangerar 
som vanligt detta mycket uppskattade 
ljusskådespel. Bromma Kyrka Eneby Vil-
laförening samt Norra Ängby trädgårds-
stadsförening sponsrar.

Simning pågår i Kyrksjön. 
Foto: Inger Larsson

Foto: Niklas Elmehed
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Pulkabacken räddad

Grannsamverkan

Som vi har informerat om tidigare, har det under en tid före-
kommit en diskussion om hur man skall kunna säkerställa 
att pulkabacken vid Terserusvägen även fortsättningsvis skall 
kunna användas av områdets barn. Problemet har varit att den 
övre delen av pulkabacken inte ligger på kommunal mark, utan 
på den fastighet som brukar benämnas Nya Klockargården 
och som idag är privatägd. Tack vare gemensamma insatser, 
och en välvillig inställning från ägarna till Nya Klockargården, 
familjen Alexander, har nu genomförts en detaljplaneändring, 
som innebär att ett mindre område längst upp i pulkabacken 
–grönfärgat högst upp till vänster på bifogad ritning – kommer 
att överföras till Stockholms stad, samtidigt som två nya tomter 
och en gemensamhetsanläggning kommer att bildas. Pulka-
backen är med andra ord räddad, för nuvarande och kommande 
generationer av vintersportande barn. 

Text: Magnus Wallander

Vi ser Grannsamverkan som en viktig metod att motverka 
bostads- och fordonsrelaterad brottslighet i vårt område. Därför 
vill vi gärna hålla våra medlemmar informerade om den verk-
samheten och uppmuntra så många som möjligt att ta aktiv del 
i den. Det kan nämnas att enligt en nyligen av Brottsförebyg-
gande Rådet publicerad rapport har Grannsamverkan minskat 
antalet inbrott med 28 procent.

Enligt den information vi har tillgång till bedrivs Grann-
samverkan, eller har åtminstone bedrivits, i alla delar av såväl 
Bromma Kyrka som Eneby. Men vi har också förstått att det 
finns en del vakanser när det gäller kontaktombud för områ-
den eller delområden och intensiteten i verksamheten kan nog 
variera en del mellan områdena. Vi kommer att arbeta för att få 
fram så bra information som möjligt om läget och återkomma 
med den längre fram. Samtidigt vill vi betona att förening-
en inte är ansvarig för verksamheten med Grannsamverkan. 
Den är i stället helt beroende av initiativ från de boende själva. 
Däremot tar vi tacksamt emot information om viktigare saker 
som rör Grannsamverkan och den kan lämpligen skickas till 
styrelsens kontaktperson för grannsamverkan, frank.walters-
son@bredband.net. 

Lite statistik
Under januari–april 2019 gjordes i Bromma Kyrka ett fullbor-

dat villainbrott, att jämföra med två samma period 2018, och i 
Eneby likaledes ett, liksom 2018. Inga lägenhetsinbrott vare sig 
denna period 2019 eller samma period 2018. Däremot gjordes 
ett inbrott i förråd under perioden i Bromma Kyrka (2018 inget). 
Litet dystrare är statistiken vad gäller inbrott i, ur eller från bil 
– i Bromma Kyrka 21 (2018 två) och i Eneby ett (2018 inget). I 
Bromma Kyrka skedde en bilstöld under perioden (2018 ingen) 
men i Eneby ingen under denna period någotdera av åren.

Inför sommaren
Eftersom det här är det sista informationsbladet före sommaren 
vill vi uppmana alla, oavsett om ni är aktiva inom Grannsam-
verkan eller inte, att göra de där enkla sakerna som kan vara 
skillnaden mellan att drabbas och att inte drabbas, t.ex. att in-
formera grannarna om ni reser bort och tala om var ni kan nås, 
be någon tömma brevlådan, lägga sopor i ert sopkärl, flytta på 
saker utomhus, plocka bort saker som tjuvar kan ha placerat ut 
m.m., för att inte signalera att det står tomt. En bra sak är också 
att montera lås på fönster och altandörrar, som är de vanligaste 
inbrottsvägarna. Och sist men inte minst: Tänk på att inte lägga 
in på telefonsvararen att ni är bortresta, och överhuvudtaget 
vara försiktiga med statusuppdateringar i sociala medier och 
liknande som kan visa att ni är på resa.

Text: Frank Waltersson

Låt Brommasonen hjälpa dig 
till en riktigt trygg bostadsaffär
Född och uppvuxen i Norra Ängby och bosatt i Bromma Kyrka är jag väl  
bekant med området. Jag vet hur vikigt det är med trygghet och att få bra  
betalt när man säljer sin bostad. 
Därför bjuder jag nu på vår säljaransvarsförsäkring (dolda-fel-försäkring)  
värd 7 795 kr när jag får förtroendet att sälja ditt hus. 
Ska du inte sälja, men är nyfiken på ditt hus värde? 
Bjud hem mig på ett försutsättningslöst möte, så bjuder jag på bio!

//Christopher, 
0701-62 71 76,  
christopher.maurie@lansfast.se

Styrelsen i Bromma Kyrka 
Eneby Villaförening 2019

Från vänster: Carl-Olof Fägerlind, 
Magnus Wallander, Per Sahleström,  
Linda Johansen, Christina Polgren, 
Frank Waltersson och Inger Larsson

Årets Valborgs-
mässofirande
Det blev en valborgseld även i år – trots 
den torra våren. Flera hundra personer 
samlades vid elden. Klass 5c från Beck-
ombergaskolan ansvarade för försäljning 
av fika och lotter. Kören Vällingby Sång 
och Visa sjöng ”Sköna Maj” med flera 
sånger, Carl-Olof Fägerlind höll tal till 
våren för 35:e året i rad. 

Varmt tack till alla som bidrog till det 
trevliga firandet!

Känner du igen? 
Från Infobladet april 2019  
1.Vilket träd runt Kyrksjön blommar på 
bilden? Hasselns honblomma syns på 
bilden. Ca 2–3 mm lång
2. Från vilken gångväg i vårt område 
är bilden tagen?  Bilden tagen på gång/
cykelvägen mellan Bällstavägen och 
Lillängsgatan.

ANNONS


