
Årsmöte i Bromma Kyrka Eneby Villaförening skulle ha hållits 
den 17 mars 2020. Kallelse med dagordning var intagen i det 
Infoblad som distribuerades i februari till samtliga medlem-
mar. Emellertid kom Villaägarnas Riksförbund under sen 
eftermiddag torsdagen den 12 mars ut med en rekommen-
dation, att vårens årsmöten i de lokala föreningarna skulle 
ställas in med anledning av den alltmer besvärliga situatio-
nen vad gäller spridningen av Corona-viruset.

Styrelsen i föreningen höll ett extra styrelsemöte per 
telefon under söndagen och beslutade då att följa Villaägar-
nas rekommendation och ställa in årsmötet den 17 mars. 
Meddelande om detta har gått ut till medlemmarna, genom 
e-mail till alla medlemmar som har registrerat sin e-mail-
adress hos föreningen, och genom information via Facebook. 
Nyheten lades även upp på föreningens hemsida, och anslag 
om det inställda årsmötet sattes upp på anslagstavlor och 
på dörren till Ängby IF:s kansli, där mötet skulle ha hållits. I 
skrivande stund är det oklart när årsmötet kommer att kun-
na hållas. Avsikten är att hålla årsmötet så snart den rådande 
risksituationen vad avser spridning av Corona- viruset är 
över. Helst skall detta bli senare under våren, men detta är 
naturligtvis avhängigt av yttre omständigheter som styrelsen 
inte råder över.

I denna situation, när årsstämman alltså inte har haft 
möjlighet att välja ny styrelse, så sitter den ”gamla” styrelsen 
kvar tills vidare. Styrelsen består idag av följande personer: 
Magnus Wallander (ordförande), Linda Johansen (kassör), 
Christina Polgren (sekreterare) samt Inger Larsson, Carl-Olof 
Fägerlind, Per Sahleström och Frank Waltersson. Den person 
som valberedningen föreslagit till inval i styrelsen, Johan 
Söderholm, kommer att adjungeras till styrelsen tills vidare. 

Mot bakgrund av att två ledamöter har för avsikt att  
lämna styrelsen och det endast finns en person föreslagen  
för inval, finns behov av ytterligare en person som går in  
som ny styrelse ledamot. 
 OM DU ÄR INTRESSERAD AV ATT DELTAGA I STYRELSE
ARBETET FRAMÖVER, FÅR DU GÄRNA KONTAKTA NÅGON  
I STYRELSEN.

Magnus Wallander, styrelseordförande  
Mobiltel.: 070-235 00 86

Starten på det nya året har varit förhållandevis lugn, åtmins-
tone vad gäller våra bostäder. I januari hade vi inga bostads-
inbrott, vare sig i Bromma Kyrka eller Eneby, men väl fyra 
bilinbrott i Bromma Kyrka. Inte heller i februari hade vi några 
bostadsinbrott i våra områden men däremot sju bilinbrott 
i Bromma Kyrka. Det har främst varit BMW, Mercedes och 
Volkswagen som drabbats, samt hantverkarbilar. I mars hade 
vi två bilinbrott i Eneby (tillgrepp av inredningsdetaljer) och 
ytterligare fyra bilinbrott i Bromma Kyrka.

Vi vill i det här sammanhanget också dela med oss av  
ett tips: Tjuvarna kan bl.a. ta sig in i bilar genom att fånga 
signalen från den typ av bilnycklar som kan öppna bildörrar-
na med fjärrstyrning. Därför blir det ofta ingen yttre åverkan 
på bilen och larmet startar inte. Ett sätt att hindra tjuvarna 
från att fånga signalen från bilnycklar som ligger inne i huset 
är att förvara nycklar av denna typ i en plåtburk. Tyvärr 
lyckas dock tjuvarna ibland snappa upp signalen t.ex. på en 
parkeringsplats, skriva upp registreringsnumret och sedan 
åka hem till ägaren på natten.

Text: Frank Waltersson
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Brotten hittills 2020

Det traditionella firandet av Valborg med brasa i Eneby kan 
tyvärr inte genomföras i år. Allmänt Valborgsfirande kräver 
polistillstånd. Med tanke på smittspridning ges i år inget 
tillstånd. Det innebär naturligtvis att inget ris får läggas vid 
brasplatsen. Styrelsen önskar er en trevlig Valborgsmässoafton 
med alternativt firande!

Valborgsfirande



Fuktlövskogen runt Kyrksjön
Skogen närmast runt Kyrksjön är en av 
kommunens största fuktlövskogar. Fukt-
lövskogar finns på näringsrik mark som är 
fuktig och blöt och kännetecknas bland 
annat av hög förekomst av död ved. 
Översvämningar sker normalt varje år.  
Till följd av den fuktiga marken står 
träden ofta på ”socklar”, särskilt i äldre 
skog. Tuvbildningen kan vara stark, och 
växtligheten varierar därför med ris på tu-
vorna och ingen vegetation i de blötaste 
delarna.

Runt hela Kyrksjön finns en bård av 
vass med inslag av kaveldun. Fuktlövsko-
gen runt sjön består mest av al och björk 
med ett stort inslag av olika buskar som 
sälg, hägg och fläder.

Kyrksjön och området runt om har ett 
rikt fågelliv. I området lever flera hotade 
arter som är känsliga för störningar. Vid 
planering av skötseln tar man stor hänsyn 
till det och låter i möjligaste mån död ved 
och vindfällen ligga kvar för att gynna 
insekter och fåglar. Små områden kan 
röjas för att al och björk ska ges möjlighet 
att själva föryngras.

Målet för skötseln är att gynna ett rikt 
djurliv i och omkring sjön. Särskilt viktigt 
är att krävande arter som duvhök, mindre 
hackspett, stenknäck, och svarthakedop-
ping kan föröka sig inom området. 

• För duvhök gäller att höga och täta 
tallar och granar inte ska fällas.

• För mindre hackspett gäller att döende 
och döda lövträd ska stå kvar och att 
området översvämmas regelbundet. 
Detta är även viktigt även för groddju
ren.

• För svarthakedopping gäller att fisk 
och kräftdjur inte ska sättas ut i sjön, 
det blir då konkurrens om födan. Även 
för svarthakedoppingen är det viktigt 
att vattenståndet varierar.

• För steglits gäller att tistel och kard
borre bör stå kvar som vinterföda.

Text och foto: Christina Polgren

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



Attefallshus – komplementbostadshus nu 30 m2
Från 1 mars i år gäller max 30 m2 för ett Attefallshus som 
byggs som ett komplementbostadshus dvs är isolerat 
samt har badrum och kök. För Attefallshus som inte är fullt 
utrustade för boende, en komplementbyggnad, gäller fort-
farande max 25 m2. Husen får i de flesta områden byggas 
utan bygglov men byggs de närmre än 4,5 m från tomt-
gräns måste grannen skriftligt godkänna. Det går aldrig att 

Spångavägen 147 (bild tagen från Klockarstigen 10):  
Mellan Spångavägen 147 och 149 fanns till nyligen höga och 
breda tujor som häck mellan husen. De hade blivit allt för 
stora (som de lätt blir om de inte hålls efter) och behövdes 
tas ner men något skydd mellan tomterna ville båda husens 
ägare ha. Leif-Åke Davidsson på 147-an ville bygga ett 
Attefallshus vilket skulle få plats på tomten om det stod vid 
tomtgränsen mot huset på 149-an. Ägarna till Spångavägen 
149 tyckte detta var ok så länge det inte fanns något fönster 
i ögonhöjd mot deras tomt och då kunde de själva bygga en 
stor altan vid tomtgränsen. Attefallshuset blev som ett plank 
och dessutom lägre än de tidigare tujorna. Leif-Åke och hans 
fru har släktingar utanför Stockholm varför detta Attefallshus 
blir ett perfekt gästhus.

Kyrkoherdevägen 7
Ägarna till fastigheten Kyrkoherdevägen 7 (Micael och Amelie 
Hedbäck) har en stor brant tomt på drygt 1300 m2 och 
tyckte att de ville utnyttja tomten lite bättre och kom fram 
till att ett Attefallshus skulle passa bra. Huset står på samma 
plats som ett tidigare litet bostadshus som byggdes i början 
av 1900-talet för att bo i medan man byggde det större 
huset. Huset hade källare. Såsom bilden visar finns källaren 
kvar och Attefallshuset står ovanför källaren. Huset hyrs 
för närvarande ut men kan längre fram bli ett förstahus för 
familjens barn.

Text och foto: Inger Larsson

Marias stuga 
– öppen varje dag
Ta en tur till den återöppnade blomsterkiosken  
på Doktor Abrahams väg invid kyrkogården. 
Maria håller öppet varje dag i veckan 10–18 (lördag och 
söndag -16) och säljer plantor av alla de slag men har också 
snittblommor inne i huset. 

De dagar då det har varit lite lugnt med blomsterförsälj-
ningen har Maria suttit och virkat fantastiska små mjukdjur 
som hon också säljer. Se exempel på stolen. Vill du behålla 
blomsterkiosken – gå dit och handla!

Foto: Inger Larsson

bygga närmre än 4,5 meter från kommunens mark. Huset 
får högst vara 4 m högt. Fyra Attefallshus finns beskrivna 
på sidan 27 i Jubileumsskriften från 2018. Sedan dess har 
det tillkommit ett flertal Attefallshus vid de nya parhusen i 
början av Attundavägen men även följande två intressanta 
hus har byggts:

 Huset syns lättare från Terserus- 
vägen än från Kyrkoherdevägen.



Bromma Kyrka Eneby infoblad
Ges ut av Bromma Kyrka Eneby Vil-
laförening med fem nummer per år. 
Infobladet delas ut till medlemmar i 
föreningen samt till prenumeranter.

Fågelskådning runt Kyrksjön

Vi minns Lisa

När: Söndag 3 maj kl. 09.30
Var: Samling vid parkeringen på Vultejusvägen  
 mitt emot idrottsplatsen
Anmälan: info@brommakyrkaenebyvillaforening.se
Utrustning: Tag gärna med kikare
Kostnad: 50 kr betalas på plats

Kyrksjön bjuder på olika biotoper, som attraherar många 
olika sorters fåglar. Vi förväntas bland annat se svarthake-
dopping och skäggdopping i sjön. Utmed promenadvägen 
runt sjön finns mindre hackspett, gärdsmyg, trädkrypare, 
stjärtmes, steglits med flera. En sparv- eller duvhök flyger 
ofta förbi. Några förkunskaper krävs inte, vi pratar om alla 
fåglarna som kommer i vår väg. Kikare kan lånas ut! Guid-
ningen varar i 2 timmar.

Vår guide på denna vandring är Bosse Thoor från Färingsö. 
Antal deltagare är begränsat till 25 personer. Först till kvarn...

Till sensommaren planerar vi anordna fågelskådning 
tillsammans med Peter Jacobsson som bor i Eneby. Peter är 
både fågelskådare och mycket duktig fågelskulptör. Denna 
fågelskådning kommer speciellt att rikta sig till barnfamiljer. 
Peter visar skulpturer på fåglar som man kan se vid Kyrksjön 
och sedan går vi runt sjön och ser vilka av dessa fåglar vi 
upptäcker. 

Ni minns väl Lisa Algvere, vår yngsta ordförande i villa-
föreningens långa historia. Lisa var ordförande mellan 
åren 2004 och 2007. Det var under dessa år som fören-
ingen ”slogs med” kommunen för att stoppa byggandet 
av en återvinningsstation mitt emot Blomsterlandet och 
kom med alternativa förslag till placering av densamma. 

Lisa var en av de drivande och även sammankallan-
de i arbetsgruppen för ”Torntrappan”, dvs. området där 
det skulle byggas. Läs mer om detta arbete på sidan 9 i 
Jubileumsskriften. I februari gick Lisa bort i allt för unga 
år och vi minns hennes glada och entusiasmerande sätt 
som resulterade i fint resultat för föreningen och hela 
vårt område. Stort tack!

Kontaktinfo:
info@brommakyrkaenebyvillaforening.se
www.brommakyrkaenebyvillaforening.se 
Annonser: Kontakta christina@polgren.com
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Talltita snidad av Peter Jacobsson 
Foto: Peter Jacobsson

 Svarthakedopping  
Foto: Inger Larsson


