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Enkät om medlemskap i Villaägarnas Riksförbund
Som meddelats i tidigare nummer av vårt Infoblad, har styrelsen funnit anledning att fundera över frågan om Bromma
Kyrka Eneby Villaförening (”BKEV”) även fortsättningsvis
skall vara medlem i Villaägarnas Riksförbund (”Villaägarna”)
eller ej. Att vårt medlemskap i Villaägarna ger föreningens
medlemmar vissa förmåner har beskrivits i föregående
nummer av Infobladet. Vidare är Villaägarna en inflytelserik
intresseorganisation, något som också har framhållits i vårt
Infoblad. Samtidigt är det alldeles tydligt att antalet medlemmar i BKEV har varit sjunkande under flera år. 2016 uppgick
medlemsantalet till 562, medan antalet medlemmar idag
understiger 500. Räknat som andel av de boende har BKEV
idag knappt 50 % av de boende som medlemmar.
Vårt område står inför risken för stora förändringar genom en okänslig och dåligt genomtänkt förtätning av bebyggelsen i vårt område. Detta sker genom rivning av befintliga
fastigheter och uppförande av flerfamiljsfastigheter, radhus
mm, som kan komma att förändra vårt trivsamma område i
grunden. Vidare är Bromma Flygplats fortsatta utveckling –
eller avveckling – en fråga som kan få mycket stor betydelse
för Bromma Kyrka och Eneby. I dessa frågor skulle det vara
av stort värde om BKEV kunde ha status som obligatorisk
remissinstans. Detta kan vi sannolikt bara åstadkomma om
BKEV får en väsentligt högre anslutningsgrad bland de boende i området än vad som gäller idag.
När det gäller stora strukturella förändringar i vår närmiljö, av det slag som ovan beskrivits, kan det finnas ett värde i

att ha Villaägarnas stöd, som en aktör som med viss kraft kan
agera i vårt intresse. Detta skall man ha i åtanke, om man
skulle överväga att låta BKEV lämna Villaägarna.
Samtidigt är det uppenbart att ett utträde ur Villaägarna
skulle möjliggöra att avgiften till vår förening skulle kunna
sänkas kraftigt. Med den avgift som Villaägarna har beslutat
för 2022, 455 kr, och en oförändrad avgift till BKEV om 65
kr, skulle årsavgiften för våra medlemmar nästa år komma
att uppgå till 520 kr. Om vi skulle stå utanför Villaägarna,
kommer medlemsavgiften sannolikt att kunna hållas på ca
en tredjedel av detta belopp, dvs ca 175 kr.
I syfte att ta reda på vad de boende i området – medlemmar och icke medlemmar – anser i denna fråga, har styrelsen
beslutat göra en enkel enkät. Denna sker på tre olika sätt:
• Genom e-mail till samtliga medlemmar som anmält sin
e-mailadress till föreningen.
• Genom de befintliga Facebook-grupper som finns, dvs
både BKEVs egen FB-grupp och den ”allmänna” FB-grupp
som finns i området.
• Genom BKEVs hemsida.
I samtliga fall kommer det att vara möjligt att genom
några enkla knapptryckningar via en länk redovisa sin ståndpunkt i frågan.
Styrelsen hoppas på en hög svarsfrekvens, så att vi
kommer att få ett bra underlag för hur vi skall gå vidare i
frågan. (Givetvis vill vi bara ha ett svar från varje hushåll.)
Magnus Wallander, Ordförande

Valborgsfirande
inställt
Bromma Kyrka Eneby infoblad
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Det traditionella firandet av Valborg med brasa i Eneby kan tyvärr inte
genomföras i år heller. Det innebär naturligtvis att inget ris får läggas vid
brasplatsen.
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Bli medlem: Se info på hemsidan

Kallelse till årsmöte i Bromma Kyrka
Eneby Villaförening
Datum: 14 juni 2021 kl. 19.00
Lokal: Gröna Villan, Beckomberga
Alla medlemmar i Bromma Kyrka Eneby Villaförening
kallas till årsmöte i föreningen den 14 juni 2021 kl.19.00.
Mötet kommer att äga rum i Gröna Villan, Follingbogatan
16, Beckomberga. I lokalen kan vistas upp till 100 personer.
För det fall pandemisituationen inte skulle medge ett möte
inomhus, kommer mötet att hållas utomhus, på plats som
senare kommer att meddelas. Vid mötet kommer vi, förutom
de sedvanliga frågorna på ett årsmöte, att ha med en punkt
där årsmötet skall besluta om vår Villaförening skall fortsätta
att vara medlem i Villaägarnas Riksförbund (Villaägarna), eller
om vi skall gå ur Villaägarna. Ett eventuellt beslut om att
lämna Villaägarna skulle innebära att varje enskild medlem i
vår förening får bestämma själv, om man önskar vara med i
Villaägarna eller ej. Detta kommer bland annat att få betydelse för årsavgiften för nästkommande år. Till höger finner du
föreslagen dagordning för mötet.
Välkommen!
Magnus Wallander, ordförande
PS – fika är framdukat från kvart i sju.

		DAGORDNING

1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande
2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd
3. Val av ordförande, sekreterare och justerare,
		 tillika rösträknare, för mötet
4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat
5. Fastställande av dagordning
6. Behandling av årsredovisning
7. Behandling av revisionsberättelse
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Behandling av förslag från styrelsen – fråga om fortsatt
		 medlemskap i Villaägarnas Riksförbund (Villaägarna)
12. Behandling av inkomna motioner
13. Behandling av verksamhetsplaner och budget
14. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande
		verksamhetsår
15. Beslut om arvoden
16. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
17. Val av ordförande i styrelsen
18. Val av övriga ledamöter i styrelsen
19. Val av revisorer och en suppleant
20. Val av valberedning
21. Mötets avslutande

Återinvigning av kyrkan
Som väl de flesta har noterat, börjar ombyggnationen av
kyrkan närma sig färdigställande. Kyrkoherde Torbjörn
Gustavsson har uppgivit att i princip allt är klart. Det enda
som återstår är målning utvändigt – något som kommer
att ske så snart vädret tillåter – och viss utsmyckning av
kyrkan. En officiell invigning planeras till pingstdagen, den
23 maj, men detta förutsätter att det då är möjligt att hålla
sammankomster med flera deltagare än vad som är fallet
idag. Senare under året, förmodligen under sommaren, finns
planer på guidade visningar av den ombyggda kyrkan. Detta
kommer i sådant fall att meddelas på församlingens hemsida
och genom annonser.
Text: Magnus Wallander
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Flygplatsfrågan
I mitten av mars hölls ett ”grannmöte” med ledningen för
Bromma Flygplats, där ett antal boende i området och
ett par ledamöter i Villaföreningens styrelse deltog. Från
flygplatsens sida deltog bland annat avgående flygplats
direktören Mona Glans, som slutar den 31 mars, och den nye
flygplatsdirektören Gunnar Boijsen, som tar över från och
med den 1 april. Mona Glans berättade att flygtrafiken, som
för ett år sedan i princip hade upphört helt, nu låg på ca
3 % av den volym som tidigare gällt. Det betyder alltså att
97 % av trafiken har försvunnit. De reguljära flygbolag som
har någon trafik idag är Air Leap och AirGotland, vilka nyligen
offentliggjorde ett samgående. Det nya bolaget heter Air
Leap Scandinavia AB. Air Gotland kommer dock fortsatt
att vara ett varumärke för flygtrafiken mellan Gotland och
fastlandet. Flygbolaget BRA planerar att komma tillbaka till
Bromma den 12 maj, och efter sommaren är det möjligt

att även Finnair kommer att återuppta trafik på Bromma.
Osäkerheten är dock fortfarande mycket stor, och prognosen för resten av 2021 är att trafikvolymen kommer att ligga
kvar på 3 % av tidigare volym. Möjligen kan man komma
upp i 10 – 11 % under senare delen av 2021. För närvarande
fattas inga långsiktiga beslut om den fortsatta driften av
Bromma Flygplats. Från regeringens sida har man låtit förstå
att sådana beslut inte bör fattas i en pandemisituation, utan
detta får anstå tills pandemin är över. Under mellantiden
drivs Bromma Flygplats vidare som förr, om än med mycket
begränsad trafik. Personalneddragningar har ägt rum som
en följd av den förändrade situationen. Just nu förekommer
inga större investeringar i flygplatsen, vare sig vad gäller
bullerdämpande åtgärder eller av annat slag. Ett nytt möte
kommer att hållas direkt efter sommaren, om inte förändrade förutsättningar påkallar ett tidigare möte.
Text: Magnus Wallander

Vad var det som flög förbi?
Ibland undrar man vad det är för flygplan eller helikopter som
åkte förbi. När reguljärflyget var det som stod för majoriteten fanns svaret oftast hos Swedavia som driver Bromma
Flygplats. Då var det bara att knappa in swedavia.se/bromma
och välja Ankomster eller Avgångar. Nu när avgång- och
ankomst-listorna är mer eller mindre tomma jämfört med tidigare år så märks privata flygplan och helikoptrar desto mer.
Då kan man använda tjänsten Flightradar24, som utvecklas
här i Stockholm. Den finns både som app till iPhone och
Android så väl som en hemsida på flightradar24.com. Där kan
man se allt som flyger i Sverige och resten av världen.
Tekniskt fungerar det så att alla flygplan, som har sin
transponder på, vilket militära flygplan/helikoptrar inte alltid
har, kan spåras via en internationell standard som kallas
ADS-B, som vem som helst med rätt antenn och mottagare
kan lyssna på. Vill man komma igång med det (för att visa
närmaste flygplan på en liten skärm i hallen kanske) finns tips
och entusiaster på ADS-B Exchange.
Text: Johan Söderholm

Bromma kyrkväg 454 och 456. Foton: Inger Larsson

Senaste info om detaljplanen för kvarteret
Bromma kyrkväg – Lillskogsgränd
Samrådet om förslaget till detaljplan avslutades den 8 mars
och skrivelser har skickats in av vår villaförening, många
boende i Bromma Kyrka och även andra villaägarföreningar i
Storstockholm till både Stadsbyggnadskontoret och politikerna i Stadsbyggnadsnämnden.
Nu skall Stadsbyggnadskontoret sammanställa samrådssvaren och planen är att ta upp ärendet för granskning
i nämnden den 16 juni. Då skall politikerna ge sin syn på
inriktningen för det fortsatta arbetet med detaljplanen.
Eftersom det inte varit något riktigt samrådsmöte p g a
pandemin, så har ordförande för vår villaförening begärt att
få ett digitalt möte med politikerna i nämnden. Från Stadsbyggnadskontorets sida har man dock svarat att det inte
finns något lagligt krav på samrådsmöte och att man inte
planerar något digitalt möte. Vi i villaföreningen kommer
fortsätta att ta kontakt med politikerna under våren.
Flera har fått korta svar från några politiker på skrivelserna. De hänvisar till en ny strategi för stadens småhus-, villaoch trädgårdsstäder som nämnden givit Stadsbyggnadskon-

toret i uppdrag att ta fram och som ska vara klar inom några
månader. Syftet med strategin är att nämnden ska kunna
hänvisa till den vid förtätningar och vara friare att agera i
ärenden som innebär en potentiell ovarsam förtätning.
Det är under denna vår som vi har störst möjlighet att
påverka utformningen av kvarteret och i förlängningen fler
förtätningsprojekt i Bromma Kyrka. Det är därför viktigt att så
många som möjligt fortsätter att kontakta och påverka politikerna. Den som vill ta del av alla samrådssvaren kan maila
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.
Mycket positivt är att vi fått ett starkt stöd från Villaägarnas Riksförbund. De driver på för att få media intresserade
av de mycket omfattande problemen med förtätning av
villaområden och vill använda vårt planärende som ett avskräckande exempel. Ett tiotal villaföreningar både i Stockholm och i kranskommunerna har också skickat in skrivelser
i vårt ärende. Som exempel kan nämnas Västerled, Solhem,
Tureberg och Segeltorp.
Text: Per Sahleström

Grannsamverkan mot brott
Även under februari och mars har våra områden varit förskonade från bostadsinbrott och i
hela Bromma har det bara varit ett villainbrott i
vardera månaden. En dryg vecka in i april fick vi
dock rapport om ett villainbrott i Eneby. Bromma
som helhet har haft sju lägenhetsinbrott och ett
stort antal inbrott i förråd, så tjuvarna är aktiva.

I Bromma Kyrka har vi under februari haft två
bilinbrott och i mars tre (inga i Eneby).
Samtidigt vill vi påminna om att nu när snön
är borta behöver tjuvarna inte vara rädda för att
lämna spår, så låt oss vara vaksamma med bra
Grannsamverkan.
Text: Frank Waltersson
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Christina Sylvan, 0708-60 22 16
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Mikael Flobecker, 0708-60 21 91

