Nyfiken på elcyklar?
Det blev Björn också för länge sedan när hans syster köpte
en elcykel. Nu driver han Bromma Elcykel i sitt garage på
Plommonvägen 23 i Eneby sen 14 år tillbaka. Björn reparerar
cyklar, säljer nya elcyklar - men konverterar också vanliga
cyklar till eldrift. Många har redan sin favoritcykel. Då är
det både billigare och snabbare att konvertera sin cykel till
eldrift.
Hur går konverteringen till och hur lång tid tar det?
- Hur det går till beror på cykelns ram, ibland kan man
montera en mittmotor och annars finns det motorer för
bakhjulet. Ibland får man byta kedja eftersom belastningen
på kedjan blir större med eldrift. Det blir också en ny pakethållare där man får plats med batteriet. Själva konverteringen
tar inte många timmar, utan det brukar jag klara av på en
arbetsdag.

BROMMA KYRKA ENEBY VILLAFÖRENING

Bromma Kyrka Eneby infoblad
Ges ut av Bromma Kyrka Eneby Villaförening med fem nummer per år.
Infobladet delas ut till medlemmar i
föreningen samt till prenumeranter.
Nr 1 och 2, 2021 delas ut till samtliga villahushåll i Bromma Kyrka och
Eneby.

Nr 1 Februari 2021

14 juni årsmöte med viktig fråga
Det största framsteget inom elcyklar de senaste åren är
att batterierna blivit bättre. I början drevs cyklarna av blybatterier (tänk bilbatterier) som är ordentligt tunga. På moderna
elcyklar är det litiumjonbatterier, som är mycket lättare att
hantera.
Vad är det bästa med elcykel?
Det bästa med att ha eldrift på din cykel är hur bekvämt det
blir att ta sig fram med cykeln. -Du kommer mycket längre
utan att anstränga dig och kan ta dig till och från jobbet utan
att bli svettig, snabbare och lättare.
Björn har flera cyklar man kan testa på, alltifrån en hopfällbar modell till en lyxigare variant med dämpad sadel och
fjädrande framgaffel.
Det viktigaste för mig är att kunderna blir nöjda - så jag
låter de som är nyfikna låna hem en elcykel i ett dygn. Det
viktigaste för att förstå hur en elcykel känns är att testa den i
sin naturliga miljö t.ex. till och från jobbet.
Text och foto: Johan Söderholm

Meddelande från Bromma Stadsdelsförvaltnings Trygghetssamordnare
Jag skulle jättegärna önska att ni går ut i era kanaler och
kontaktnät med info till äldre personer om att aldrig, aldrig
släppa in någon eller lämna ut information om kontokort till
någon vare sig via telefon eller om de ringer på. De senaste
veckorna har vi haft en del åldringsbrott i Stockholm och då
även i Bromma. Senast nu i helgen hade vi ett väldigt "fult"
sådant. Det är allt ifrån att de ringer och uppger sig vara
från hemtjänsten och skall komma och vaccinera till att de
är från polisen, banken osv. De kan även dyka upp direkt
utan samtal innan eller att de gjort ett samtal innan. De är

www.brommakyrkaenebyvillaforening.se

skickliga och väldigt trovärdiga. Men låt er inte luras. Troligtvis kommer polisen att dela något på sin Facebooksida de
närmaste dagarna.
Hör av er om ni undrar något!
Vänliga Hälsningar
Ulrika Haraldsson
Trygghets- och säkerhetssamordnare
Bromma stadsdelsförvaltning
Telefon: 08-508 07 491
ulrika.haraldsson@stockholm.se

Ansvarig utgivare:
Magnus Wallander
Upplaga: 1130 ex
AMO-Tryck AB, Solna

Kontaktinfo:
info@brommakyrkaenebyvillaforening.se
www.brommakyrkaenebyvillaforening.se
Annonser: Kontakta christina@polgren.com

Bromma Kyrka Eneby Villaförening är ansluten till Riksföreningen Villaägarna.
Riksföreningen ger ut tidningen Villaägaren som ingår i medlemskapet.

Enligt föreningens stadgar skall årsmöte hållas före april månads utgång. Som alla
vet, blev vi tvungna att senarelägga förra årets årsmöte till september. Inte heller
i år torde det på grund av pandemisituationen finnas möjlighet att hålla ett möte
inomhus under våren. Styrelsen har därför beslutat att årsmötet skall hållas den 14
juni i ”Gröna Villan”, Follingbogatan 16 i Beckomberga. Om det då fortfarande är
problem att mötas inomhus, får vi överväga att hålla mötet utomhus.
Viktigt! Vid mötet kommer vi, förutom de sedvanliga frågorna på ett årsmöte,
att ha med en punkt som handlar om Bromma Kyrka Eneby Villaförenings fortsatta
anslutning till Villaägarna Riksförbund (Villaägarna). Ett eventuellt utträde ur Villaägarna för föreningen skulle medföra en valfrihet för våra medlemmar att själva
välja att ansluta sig direkt till Villaägarna. Se särskild notis om denna fråga i detta
Infoblad!
Välkommen!
Magnus Wallander, ordförande

Tyck till om nya detaljplanen!
Just nu, 26 januari – 8 mars, pågår samråd om förslag till ny
detaljplan för tre tomter i kvarteret Lillskogsgränd-Attundavägen-Bromma Kyrkväg. Ett byggföretag har presenterat
ett förslag att riva de tre nuvarande villorna och i stället
bygga 16 radhus samt ett flerfamiljshus med 9 lägenheter.
Totalt kommer de tre tomterna att bebos av 25 hushåll mot
tidigare 3.
Enligt handläggare Martin Bretz på Stadsbyggnadskontoret finns en ambition hos politikerna att både förtäta och
få in flerfamiljshus i villaområden. Om politikerna godkänner
förslaget till detaljplan så kan det bli fritt fram för byggföretag att fortsätta exploatera fler tomter med både radhus och
flerfamiljshus och sätta nuvarande detaljplan ur spel.
Förslaget kan på sikt få konsekvenser för även andra
delar av Bromma Kyrka och Eneby. Om du/vi vill förhindra
att projektet genomförs enligt förslaget är det viktigt att
skicka in synpunkter till Stadsbyggnadskontoret och nämndens ledamöter under samrådstiden. Ju fler som skriver
och ringer desto större chans att kunna påverka. Styrelsen
kommer skicka in en skrivelse till Stadsbyggnadskontoret
där vi uttrycker vår oro för vilka konsekvenser denna typ av
detaljplan kan få för vårt område. Styrelsen har även skickat
ut information till övriga villaägarföreningar i Stockholm om

hur politikerna vill förändra detaljplanen och att detta kan
bli prejudikat för förtätningar i andra villaområden i staden.
Vi hoppas därmed att kunna uppnå engagemang också från
andra föreningar.
Förslaget till detaljplan finns utställt på Stadsbyggnadskontoret på Fleminggatan där man kan se en modell. Det blir
inget samrådsmöte p g a pandemin. Allt underlag finns på
hemsidan start.stockholm/detaljplaner. Sök i diarienummer
2018-04943. Skicka dina synpunkter till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.
Ansvariga politiker är: Joakim.larsson@stockholm.se M,
jan.valeskog@stockholm.se S, kristina.lutz@stockholm.se M,
bjorn@ljungconsulting.se L, cecilia.obermuller@stockholm.se
MP, fredrik.lindstal@stockholm.se C, mikael.valier@kristdemokraterna.se, KD, Elisabet Carlsson lisa.pa.las@stockholm.se
S, maria.hannas@stockholm.se V, peter.wallmark@se.se SD.
Ansvariga tjänstemän är: Martin Bretz, ansvarig handläggare, Mattias Carrass, bygglovschef, Anette Scheibe Lorentzi,
stadsbyggnadsdirektör, Karin Norlander, enhetschef, Monika
Joelsson, avdelningschef. Alla med domän stockholm.se.
Läs mer på vår Facebooksida.
Text: Per Sahleström

Bromma Kyrka Eneby Villaförening är ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

Foto: Christina Polgren

Om medlemskap i Villaägarnas Riksförbund

Böcker om stadsdelarna Bromma Kyrka och Eneby
• Stadsdelen Bromma Kyrka, utgiven år 2000,
• Bromma Kyrka Eneby Villaförening 100 år, utgiven år
2018,
• Folket i Bromma Kyrktrakt – skola, vård, omsorg och
bebyggelse förr och nu, utgiven år 2020
De tre böckerna ovan som givits ut av, eller med hjälp av, vår
förening finns alla att köpa i Marias Stuga på Doktor Abrahams väg 21. De finns också att köpa i bokhandeln i Välling-

by. Den senaste boken finns även på ICA med flera butiker
i Bromma. Boken ”Stadsdelen Bromma Kyrka” skrevs till
föreningens 75-årsjubileum 1993. Den utgåva som finns att
köpa nu är från år 2000 men har ett utökat innehåll jämfört
med den från 1993. Boken handlar om Stadsdelen Bromma Kyrka men även en hel del om Eneby. Boken ”Folket i
Bromma kyrktrakt” (Eneby är en del av kyrktrakten) säljs till
samma pris som när den gavs ut i november (170–240 kr).
De två äldre böckerna säljs till reapris, cirka 80 kr styck.

Grannsamverkan och brott
ETT ÅR UTAN BOSTADSINBROTT
Inte heller under december 2020 hade vi några bostadsinbrott, vare sig i Bromma Kyrka eller Eneby. Det innebär att
våra områden har varit förskonade från sådana inbrott under
ett helt år, något som inte har hänt på mycket, mycket länge.
Däremot hade vi i december två bilinbrott i Bromma Kyrka
och därmed totalt 36 stycken under 2020. Eneby hade inte
några bilinbrott i december och bara två totalt under året.
Därutöver rapporterades i december sju cykelstölder – både
Bromma Kyrka och Eneby berördes.
Det nya året har också börjat bra. Inga bostadsinbrott i
våra områden i januari, däremot en bilstöld och två bilinbrott
i Bromma Kyrka.
INTE LÄGE FÖR ATT SLAPPNA AV
Det bör också påpekas att det har förekommit bostadsinbrott inte så långt ifrån oss, i andra delar av Bromma.
Tjuvarna finns med andra ord därute. Vi måste fortsatt
vara på vår vakt och vidta de där enkla men nog så viktiga

försiktighetsåtgärderna: se till att tomma hus inte är mörka
hus och kanske ha en radio igång när vi är borta, tala om för
grannen om vi åker bort och be om hjälp med att skotta om
det kommer snö, lägga sopor i sopkärlet och kanske ställa en
bil på uppfarten etc.
Slutligen vill vi nämna att det nyligen har inträffat att boende trakasserats genom äggkastning mot fasaden. Detta är
inte något som föreningen kan agera mot, men låt oss hålla
ögon och öron öppna så att vi får en så klar bild som möjligt
av vad det är som försiggår.
Polisen har varnat för ett ökat antal ungdomsrån. Utsatta
är bl.a. Traneberg, Alviks Torg och Blackebergs centrum.
Begärliga varor är dyra märkeskläder och elektronik. Prata
med era ungdomar om att undvika platserna och att inte
öppet visa de begärliga artiklarna. Polisen har också varnat
med anledning av att det har förekommit "åldringsbrott" där
personer uppger att de ska vaccinera, kommer från polisen
eller liknande för att ta sig in hos äldre personer.
Text: Frank Waltersson

Som säkert alla känner till, blir man genom medlemskap
i Bromma Kyrka Eneby Villaförening (”BKEV”) automatisk medlem i Villaägarnas Riksförbund (”Villaägarna”). Som
medlem i Villaägarna har man olika förmåner, i form av
bland annat diverse rabatter hos olika butiker, möjlighet till
förmånliga avtal med elleverantör, kreditgivare mm. Om man
inte utnyttjar dessa förmåner, kan kostnaden för medlemskapet möjligen framstå som hög. Dock skall man beakta att
Villaägarna även är en inflytelserik intresseorganisation,
som har möjlighet att driva för villaägare gemensamma
frågor, om exempelvis fastighetsskatt och olika slags avgifter
och pålagor för villaägare.
Att vara medlem i BKEV kostar idag 480 kr, varav 415 kr
går till Villaägarna och resten, dvs 65 kr, går till vår förening.
Styrelsen har noterat en sjunkande anslutningsgrad till vår
förening. Vi har idag knappt 50 % av samtliga hushåll som
medlemmar i föreningen. Detta behöver inte vara ett bekymmer i och för sig. Man kan dock notera att våra grannföreningar, Norra Ängby och Södra Ängby, har en väsentligt
högre anslutningsgrad, för Södra Ängbys del ca 90 %. Medlemsavgiften i dessa föreningar uppgår till 150 – 250 kr per
år. Dessa föreningar är inte anslutna till Villaägarna.
I en situation då det kan bli aktuellt med stora förändringar vad gäller Bromma Flygplats – en fråga som kontinuerligt bevakas av styrelsen – har vi bedömt det som
angeläget att få upp anslutningsgraden i vår förening till

åtminstone 60 eller 70 %, så att BKEV kan bli en obligatorisk
remissinstans i olika frågor. Det kan gälla fortsatt flygverksamhet i Bromma eller exploatering av området för bostäder
och näringsverksamhet.
Om BKEV, som förening, skulle välja att lämna Villaägarna,
skulle medlemsavgiften i vår förening sannolikt komma att
ligga på motsvarande nivå som för Norra Ängby eller Södra
Ängby. Självfallet kan man då som enskild person välja att
gå med som medlem direkt i Villaägarna. Avgiften är då
395 kr under första året och 470 kr därefter (enligt uppgift
på Villaägarnas hemsida).
Styrelsen har ingen anledning att driva ett eventuellt utträde ur Villaägarna som en egen fråga, men vi är naturligtvis
lyhörda inför vad medlemmarna i föreningen anser. Inställningen hos dem som idag inte är medlemmar är givetvis
också av stort intresse. Vi avser att på olika sätt försöka få en
bild av medlemmarnas uppfattning i frågan, och agera därefter. På årsmötet den 14 juni kommer frågan att behandlas. Om det blir aktuellt med ett utträde ur Villaägarna, så
förutsätter detta ett beslut om ändring av stadgarna, något
som kräver att minst ¾ av de avgivna rösterna biträder
förslaget. Det är därför viktigt med hög närvaro vid detta
årsmöte.
Magnus Wallander, ordförande
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ANNONS

Christina Sylvan, 0708-60 22 16

Välkommen till Ängby Torg 6

Mikael Flobecker, 0708-60 21 91

