
Alla medlemmar i Bromma Kyrka Eneby Villaförening kallas 
till årsmöte i föreningen den 29 mars 2022.
På grund av den rådande pandemisituationen kommer 
mötet även de!a år a! hållas i Gröna Villan, som ligger inom 
Beckomberga- området. Lokalen är stor och rymlig och 
möjliggör a! man si!er med lämpligt ”covidavstånd” till 
andra närvarande. Till höger "nner du föreslagen dagordning 
för mötet.

Välkommen!
Magnus Wallander, ordförande
PS – "ka är #amdukat #ån kvart i sju.

Dagordning
1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande
2. Anteckning av närvarande och upprä!ande 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 revisionsberä!else
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning 
10. Fråga om ansvars#ihet
11. Behandling av förslag #ån styrelsen
12. Behandling av inkomna motioner
13. Behandling av verksamhetsplaner och budget
14. Beslut om avgi$ 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

Den 18e december anordnade fören-
ingen "ka för a! "ra den nyöppnade 
lekparken på gräsmarken invid Bistro 
Bromma. Vi bjöd på pepparkakor, 
lussegi%ar, sa$, te och ka&e mellan 10 
och 15.

E! hundratal personer dök upp och 
deltog i invignings"kat.

Kallelse till årsmöte i Bromma Kyrka Eneby Villaförening 
Datum: 29 mars 2022 kl. 19.00  
Lokal: i Gröna Villan, Follingbogatan 16, Beckomberga

19.00 Nils Ringstedt, förfa!are och arkeolog, kommer 
a! hålla e! föredrag kring Brommas historia, baserat på 
hans nysläppta bok “På spaning e!er Brommas historia – 
Människor och bebyggelse under 5000 år”. E"er föredraget 
kommer boken a! #nnas till försäljning.
19.30 Årsmöte

Kallelse till årsmöte 2022

Nr 1 Februari 2022

Bromma Kyrka Eneby Villaförening är ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

BROMMA KYRKA ENEBY VILLAFÖRENING          www.brommakyrkaenebyvillaforening.se

Fika i lekparken



Vår historia - utbyggnad av äldre hus
Hus i både Bromma Kyrka och Eneby har under årens lopp 
byggts ut på alla möjliga sä!. Vanligtvis har de byggts ut så 
a! man kan ana vilken del av huset som är det ursprungliga. 
På 1950- och -60-talet och även ibland senare har det dock 
gjorts utbyggnader på e! sä! så a! husen ser ut a! vara 

På 1960-talet när den första ägaren C.G Eriksson sålde si! hus till 
ägare nr. 2 Evert Bankefors byggdes det ut så a! det "ck det utse-
ende som var modernt på 1960-talet dvs. tegelhus med tak med 
olika lutning.

Gliavägen 59 är e! annat hus i Bromma Kyrka #ån 1920-talet som 
är ut- och ombyggt så a! det ser ut a! vara betydligt yngre än det 
är. Huset bredvid (#amför på bilden till vänster) är #ån mi!en av 
1950- talet. Visst ser de två husen ut a! vara #ån ungefär samma 
tid men det är de alltså inte. På föreningens hemsida kan man se 
hur huset såg ut före utbyggnaden. Där kan man också läsa om hur 
#ämst kvinnorna på övre delen av Gliavägen samarbetade på e! "nt 
sä! så a! gatan kom a! kallas Glada gatan. I slutet på 1950-talet 
skrevs en trevlig artikel i en veckotidning som hade rubriken ”Glada 
gatan”. Artikel "nns a! läsa på historikavsni!et (se nedan). 

Nu och då – många bilder på hemsidan
På föreningens hemsida "nns e! historikavsni! med 
många bilder på hus både i Eneby och Bromma Kyrka #ån 
1930- och 1940-talet samt bilder som visar hur husen ser 
ut idag. Många av de gamla bilderna på hus i Bromma Kyrka 
kommer #ån en fototävling som föreningen hade 1932. De 
gamla bilderna på husen i Eneby kommer #ämst #ån boken 
”Stor-Stockholms villastäder i ord och bild #ån 1942.  

Hus vid Vultejusvägen och 
Bergenhielsmsvägen i slutet 
på 1920-talet. I bakgrunden 
syns hus på Stierncronas väg 
och Vassvägen. Observera de 
små broarna som gick över 
det så kallade stordiket som 
var e! av två utlopp "ån 
Kyrksjön. Bilden kommer "ån 
Magnus Josefsson, Lillängs-
gatan 44.

 Vultejusvägen 10A. Nuvarande ägare, 
husets tredje, berä!ar a! huset är utbyggt 
i riktning mot trappan och takets vänstra 
lutning följer det ursprungliga 20- talshu-
sets branta del.

Finns di! hus med på hemsidan? Se h!ps://brommakyrka-
enebyvillaforening.se/historik/bilder.html. Föreningen har 
många 'er bilder än vad som "nns på hemsidan. 
Vill du hjälpa till med a! komple!era hemsidan?  
Kontakta då: inger.larsson@larelia.se så kan du få tillgång till 
underlag. 

Text och färgbilder: Inger Larsson

byggda under andra årtionden än de är. Här är två exempel. 
Vultejusvägen 10A byggdes 1925 som e! typiskt 

-20-talshus med brutet tak vilket man ser längst till vänster 
på bilden nedan.



Vår historia - områdets märkligaste hus

Byggplaner

Grannsamverkan och bro!

Många har #ågat vad huset invid gångvägen bort mot
gol(anan är för typ av hus och vad det används till. Huset 
som har adress A!undavägen 66 är e! gammalt lastbilsga-
rage byggt 1950. Det "ck si! nuvarande färgglada utseende 
2013–2015 i samband med a! intilliggande stall och barack-
er revs. Utsmyckningen är e! samarbete mellan husägaren 
som är murare och en bekant till honom som på Facebook 
går under namnet ”Fleming Stockholm”.

Läs mer om huset i föreningens jubileumsskri$ #ån 2018.
Skri$en delades under jubileumsåret ut till alla medlemmar 
men "nns också a! köpa i Marias Blomsterstuga på Doktor 
Abrahams väg 21.

Text och foto: Inger Larsson

Vi har nu få! del av statistiken över bostads- och bilrelaterade bro! för hela år 2021. 
I Bromma Kyrka hade vi )ra villainbro! och i Eneby tre. I Bromma Kyrka hade vi också 
en fullbordad bilstöld. Antalet tillgrepp ur eller #ån bil var i Bromma Kyrka 41 och i 
Eneby fem. Sammantaget för våra områden är såväl villainbro!en som tillgreppen ur 
eller #ån bil i och med de!a något 'er än 2020 (då vi inte hade e! enda villainbro!) 
men avsevärt färre än 2019.

Under januari i år har våra områden varit förskonade #ån såväl bostadsinbro! som 
bilstölder, inklusive försök. Däremot har vi ha$ tre fall av tillgrepp #ån eller ur fordon i 
Bromma Kyrka och )ra fall i Eneby.

Stadsbyggnadskontoret överlämnade den 2 december till 
stadsbyggnadsnämnden en s.k. startpromemoria för plan-
läggning av bl.a. tre områden i Beckomberga och Eneby. För 
Enebys del handlar det om ca 15 bostäder i radhus på det i 
dag obebyggda stråket ute$er Enebyvägen och bostadshus 
(två lägre lameller i )ra våningar, eventuellt med indragen 
takvåning) på den idag obebyggda tomten i kv. Ögat, vid 
korsningen Spångavägen-Hjortronvägen.

Skriv gärna tips och inlägg på sidan som är till glädje och 
kunskap för oss som bor i området. Du hi!ar Facebook-
sidan genom a! t.ex. googla ”Bromma Kyrka Eneby Villa-
förening Facebook”.

Gilla vår sida på Facebook

A!undavägen 66

Den av stadsbyggnadskontoret föreslagna tidplanen är 
samråd i november 2022, granskning november 2023 och 
antagande i mars 2024. Det är under samrådstiden det "nns 
möjligheter a! komma med synpunkter. Startpromemorian 
"nns på nedanstående adress:
h!ps://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/namnd/
mote/19530111/arende/2021-15311
Styrelsen avser a! följa ärendets gång. 

Text: Frank Waltersson

Utdrag ur startpromemorian för planläggning 
av bl.a. tre områden i Beckomberga och Eneby. 

”Sy#et med detaljplanen är a! möjliggöra en förtätning med 
nya bostadshus i Beckomberga och Eneby och a! tillskapa en 
mer sammanhängande bebyggelse vid denna del av Spång-
avägen. Detaljplanen sy#ar även till a! överbrygga vägens 
barriäre$ekt mellan Beckomberga och Eneby, skapa ökad 
orienterbarhet samt tydligare gångkopplingar.”



Har du tips eller klagomål till 
kommunen? Med Stockholms 
stads app “Tyck till” ("nns till både 
Android och iPhone) kan du lämna 
synpunkter på tra"k- och ute-
miljön. Det kan vara allt i#ån a! 
en gatlampa är trasig till a! du är 
missnöjd med snöröjningen eller 
sandsopningen.

Tyck till-appen

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

Den grå skåpet vid ICA Bromma 
– vad används det till?

Pulkabacken räddad – igen!

Utanför ICA står sen några månader en grå låda märkt iBox-
en. Det är en så kallad leveransbox, dit du kan få dina paket 
levererade vid e-handel.
För a! du ska kunna få di! paket till iBoxen krävs två saker:
1.  A! du handlar #ån e! köpställe där en av speditörerna 
    har e! samarbete med iBoxen. T.ex. #ån Kjell&Co med 
    speditören Airmee.
2. A! du bor inom 300 meter #ån iBoxen, vilket i vårt 
    område är halva Eneby och en del av västra Bromma 
    Kyrka.
Sen kan du hämta ut paketet när det passar dig, till exempel 
när du handlar på ICA.

Som ni kanske minns, var pulkabacken i vårt område hotad 
för några år sedan. Anledningen var a! den översta delen 
av pulkabacken visade sig ligga inom den fastighet, där Nya 
Klockargården är belägen. I samband med a! e! par nya 
byggnader skulle uppföras på avstyckade delar av fastighe-
ten, fanns risk för a! startplatsen för pulkaåkandet skulle 
hamna inom en ny privatägd fastighet och därmed inte vara 
tillgänglig för pulkaåkning. Från föreningens sida hade vi en 
del kontakter med såväl fastighetsägare som representanter 
för Stockholms Stad, och vi lyckades få till stånd en lösning 
som innebar a! staden övertog e! mindre markområde, 
vilket inrymmer övre delen av pulkabacken. Därmed var 
pulkabacken räddad. 

För några månader sedan, i samband med a! arbetena 
med den upprustade lekparken u*ördes, planterades några 
träd i området, i farlig närhet av den del av pulkabacken där 
barnen susar ner på sina kälkar, snowracers och pulkor. Så 
snart vi upptäckt de!a, i slutet av november förra året, tog vi 
#ån styrelsens sida kontakt med Bromma stadsdelsförvalt-
ning (Ekonomi- och parkenheten) och påtalade det olämpli-
ga med a! plantera träd i anslutning till en pulkabacke. E$er 
diverse korrespondens med förvaltningen, har träden nu 
'y!ats till annan plats, där de inte utgör någon fara för de 
pulkaåkande barnen. Pulkabacken är därmed räddad – igen!

Text: Magnus Wallander

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.

Ansvarig utgivare: 
Magnus Wallander 
Upplaga: 570 ex
AMO-Tryck AB, Solna

Det är lä! a! bifoga en bild till din synpunkt och du får 
återkoppling #ån staden när dom tagit emot din synpunkt 
och när problemet är löst. Vill du hellre ringa in dina syn-
punkter kan du göra det på 08 651 00 00. Det "nns också en 
e-tjänst, använd sökorden ”Stockholm tyck till”.

Bli medlem: se info på hemsidan.


