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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.

Ljuskvällen september 2016, 
foto Inger Larsson

19 september: Studiecirkeln om klimatfrågor 
Dagens klimat – våra barnbarns arv?

Nu är det dags igen för Mälarscouternas ”Ljuskväll 
kring Kyrksjön”. Lördagen den 23 september mel-
lan klockan 19 och kl 21brinner åter lyktor och lan-
ternor längs och kring stigen runt Kyrksjön.
Stämningen i den mörka och förhoppningsvis kla-
ra septemberkvällen är magisk, när man långsamt 
vandrar runt sjön och ser ljusen längs stigen och 
ljusuppsättningar i skogen och i sluttningarna 
bredvid stigen och över vattnet. 
Scouterna anordnar aktiviteter vid stora bryggan i 
norr och på ängen i söder intill Snorrevägen – sång 
och lägermusik, tillfälle att köpa lite tilltugg m.m.

23 september: 
Ljuskväll kring Kyrksjön

Mötestid: Klockan 19.00–21.00
Start: 19 september 2017
Kostnad: 300 kr (litteratur och fika)
Anmälan till: Anders Gustavsson senast 11/9
anders.gustavsson@empyreal.se 
eller tel.08–87 50 08

Anders Gustavsson, boende på Norlindsvägen, har hållit 
i studiecirkeln i två år och nu är det dags igen.
Cirkelledare: Anders Gustavsson 
Lokal: Kyrkan vid Brommaplan, Drottningholmsvägen 400
Mötesdag: Tisdagar, jämna veckor, 7ggr
Mötestid: Klockan 19.00–21.00

8 oktober: Stadsvandring längs och kring Bällstavägen. Se mer info på sid 4.



Byggaktivitet vid Bromma kyrka
Inför 850-årsfirandet av Bromma kyrka nästa år pågår en 
del byggaktivitet vid kyrkan – detaljer om vad som görs nu 
och planeras framöver finns att läsa på församlingens hem-
sida – https://www.svenskakyrkan.se/bromma/bromma-kyrka-
--de-kommande-aren

I korthet: Just nu pågår en putsning av fasaden på kyrkans 
norra sida som beräknas vara klar omkring 1 november. 
Södra sidan mot parkeringen vid Gliavägen klarades av 
under sommaren. Inne i kyrkan kommer nödvändig reno-
vering att genomföras med bl.a. ett nytt brandskydd och el- 
och ventilationssystem. Kyrkan får också en ny orgel.
Utöver detta finns framskridna planer på en tillbyggnad 
och ombyggnad av vapenhuset för att möjliggöra instal-
lation av en hiss ner till kryptan. Detta ska underlätta för 
rullstolsbundna att ta sig till RWC. Tillbyggnaden på bak-
sidan av vapenhuset avser en s.k. absid för enskild andakt 
och som ett kapell för mindre förrättningar. Församlingen 
har fått grönt ljus från de ”antikvariska myndigheterna” 
och senast också från Skönhetsrådet. Om församlingen får 
bygglov kommer detta bygge inte att bli av förrän 2019.
Man avser vidare att anlägga en liten klosterträdgård på 
kyrkans norra sida mellan den nya absiden och Urban Hjär-
nes gravkor. På hemsidan (se ovan) finns en grundritning 
och en skiss på den planerade absiden och klosterträdgår-
den samt förändringarna i vapenhuset.

Text Andreas Aly
Foto Gunilla Kinnestrand

Grannsamverkan  
i våra trädgårdar
Trädgårdsvisningarna på kvällen den 13 juni blev en trevlig 
tillställning. Det blev ingen stor anstormning men det kom 
cirka 10–12 besökare till varje trädgård och  då hann man 
också prata med sina grannar om både trädgårdar och an-
nat dvs. det blev trevlig grannsamverkan. Flera av de träd-
gårdar som visades ser man bra från gatan så varför inte gå 
en runda i området nu på sensommaren och titta på dessa 
och andra trädgårdar. 

Här är adressen till de trädgårdar som visades: Bällstavä-
gen 175, Komministervägen 15, Vretvägen 10 och 13, Vulte-
jusvägen 5C, Attundavägen 11 och 19A. Vi planerar för nya 
trädgårdsvandringar nästa sommar.  

Text och bild Inger Larsson 



Lördagen den 26 augusti genomfördes i strålande sol och 
lätta vindar den fjärde upplagan av tävlingen Bromma 
Churchman. Per Svensson, initiator av detta evenemang, 
skickade iväg fältet kl 11.56 på den första etappen, 400 m 
simning i Kyrksjön efter stärkande ord av komminister 
Christer Klausberger. Rekordstort deltagarantal med 11 
damer, 28 herrar och 13 lag, d.v.s. sammanlagt 78 tävlande. 
Snabbt byte till andra etapp för utflykt på cykel till Lovö 
kyrka och retur, 20 km. Vid Bromma Bistro på Spångavä-
gen började och slutade med målgång den tredje etappen 
med löpning 5 km runt Kyrksjön och slingan vid Åkeshov.

Först i mål var lag Tällbergs IF med Peter Wiklund, Erik 
Wiklund och Axel Nordqvist på tiden 1:05:00. Herrklassen 

Bromma Churchman 2017

Våra trottoarer (en repris)

vanns av Rikard Wilen på tiden 1:08:00 och damklassen av 
Sarah Aly (1:11:04) som i år fick ge sig för två herrar, innan 
hon gick i mål som tredje tävlare individuellt.

Stor anslutning av familjer, vänner och grannar som hejade 
på vid starten och Bromma Bistro. Dagen avslutades med 
gemensam middag på Bromma Bistro, där också prisutdel-
ningen genomfördes av Åke och Satu Bermell. Arrangörer 
och vinnare lovade, till publikens jubel, att återkomma 2018 
för den femte upplagan!

Text: Andreas Aly
Bilder: Andreas Aly och Per Svensson

Nu är skolorna igång igen och trafiken på våra trottoarer 
har ökat markant inte bara med fotgängare utan också med 
cyklande skolbarn och föräldrar med barnvagnar. Därför är 
det av än större vikt än tidigare att trottoarerna är tillgäng-
liga i sin fulla bredd – häckarna får inte gå in på asfalten 
på marken och ska inte luta in över trottoaren längre upp! 
Man ska kunna gå bredvid varandra och kunna utnyttja 
hela trottoaren.

Snälla, klipp era häckar och tala gärna med grannen som 
inte hunnit klippa sina.

Text: Andreas Aly
Bilder: Inger Larsson och Andreas Aly

Åke och Satu Bermell lyssnar till lag Tällbergs IF som vann 
lagklassen – Peter Wiklund, Erik Wiklund och Axel Nordqvist.

Sarah lycklig vinnare av 
damklassen.

Richard Wilén vann 
herrklassen.

Häcken intar halva 
trottoaren.

Hela trottoaren är 
tillgänglig.



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

Den 17 augusti invigdes det senaste tillskottet bland Stock-
holms litterära skyltar, nummer 78 i ordningen. Denna 
gång var det Sara Stridsbergs författarskap som uppmärk-
sammas. Skylten är placerad i Klockhusparken Beckomber-
ga med anledning av hennes bok från 2014 ”Beckomberga 
- ode till min familj” som handlar om Beckomberga psykia-
triska sjukhus. 

Texten på skylten är tagen ur boken och lyder
”Det sägs att gamla patienter fortfarande återvänder till Klock-
husparken vid Beckomberga, att de står där under träden med 
händerna tryckta mot den solblekta fasaden, som om ett institu-
tionshjärta ännu slog där inne, en svag människopuls mot min 
hand när jag rör vid fasadens svagt blodröda färg. Det är skug-
gorna och rösterna av alla dem som var här en gång, de stiger 
och sjunker där inne som instängda fåglar...”

Litterär skylt till Sara Stridsberg

Den gamla kontaktadressen till föreningen styrelsen.bkv@telia.com 
är avregistrerad! Det går också att skicka mail till enskilda styrelse-
ledamöter – adresserna finns på vår hemsida:  
www.brommakyrkaenebyvillaforening.se

Föreningen har ny e-mailadress: 
info@brommakyrkaenebyvillaforening.se

Söndag den 8 oktober klockan 14 till 
cirka klockan 16 blir det vandring från 
Torvsticksvägen till Blomsterlandet i 
kringelikrokar längs den gamla lands-
vägen Bällstavägen. På vägen får vi se 
skulpturer, fina hus, upphittade före-
mål från 1700-talet samt gravar i Ene-
byskogen invid Bällstavägen. 

8 oktober: 
Stadsvandring längs och 
kring Bällstavägen

Denna fina gubbe kommer 
vi att få se längs vägen

Vi kommer också att få höra en del his-
toria om vad som tidigare funnits längs 
vägen såsom broar, trädgårdsmästeri-
er, Eneby gårds hus etc.  
Vi ses vid Torvsticksvägen 27. 

Text och foto: Inger Larsson


