
Alla medlemmar i Bromma Kyrka Eneby Villaförening kallas 
till årsmöte i föreningen den 29 mars 2022 kl. 19.00. Mötet 
kommer a! hållas i Ängby IFs klubblokal, Vultejusvägen 12. 
Ingen föranmälan krävs. Nedan åter"nns föreslagen dagord-
ning 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; 
      antalet styrelseledamöter föreslås oförändrat vara sju.
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. Eventuellt övriga #ågor
22. Mötets avslutande

Kallelse till årsmöte i Bromma Kyrka Eneby Villaförening 
Datum: 29 mars 2022 kl. 19.00  
Lokal: Ängby IFs klubblokal, Vultejusvägen 12, gröna byggnaden

Trädgårdsmästaren Sanna !ån Bromma Kyrka kommer 
och håller e" kort föredrag innan årsmötet börjar

Kallelse till års-
möte 2023

Nr 1 Februari 2023

Bromma Kyrka Eneby Villaförening är ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

BROMMA KYRKA ENEBY VILLAFÖRENING          www.brommakyrkaenebyvillaforening.se

Vid Kyrksjön februari 2023 
Foto: Christina Polgren



Flygplats!ågan

Grannsamverkan och bro"

Swedavia inkom i slutet av förra året med si! svar till 
Miljöförvaltningen i Stockholms Stad, vad gäller #ågan om 
markbuller, och eventuella åtgärder för a! begränsa stör-
ningarna för de boende i området. Swedavias svar innehåller 
inte mycket ny!. Från Villaföreningens sida har vid kontakter 
med %ygplatsledningen föreslagits a! man skall bygga en 
kortare bullerskärm ”på prov”, exempelvis vid nedre delen av 
A!undavägen, för a! på det sä!et fastställa, om en sådan 
bullerskärm kan ha någon märkbar e&ekt på bullret. Man 
vidhåller dock #ån Swedavias sida a! det inte är menings-
fullt a! bygga en sådan bullerskärm, e$ersom ljudet kom-

mer #ån en lång ljudkälla, och det skulle alltid läcka ljud vid 
sidan av skärmen. Därför skulle en bullerskärms bullerdäm-
pande e&ekt a! vara mycket begränsad. Miljöförvaltningen 
har förklarat a! Villaföreningen är välkommen a! inkomma 
med synpunkter, vilket vi meddelat Miljöförvaltningen a! 
vi avser göra. I avvaktan på a! så sker, har styrelsen skickat 
ut Swedavias svar till Flygplatsgruppen i Bromma Kyrka för 
eventuella kommentarer. Det kan tilläggas a! Föreningen 
har bokat e! möte med %ygplatsledningen till i slutet av 
mars.

Text: Magnus Wallander

vintermånader och det är i så fall ännu 
en påminnelse om vikten av a! vi har 
belysning tänd även när det inte är 
någon hemma. 

Text: Frank Waltersson

kommentar ovan), inga i Eneby. Ingen 
fullbordad bilstöld i Bromma Kyrka men 
e! försök, och två fullbordade bilstöl-
der i Eneby. Desto %er stölder ur eller 
#ån fordon förövades, 63 i Bromma 
Kyrka och fem i Eneby. 

För januari har det endast rappor-
terats 'ra förrådsinbro! i Bromma 
Kyrka (se kommentar ovan) samt tre 
bilinbro! i Bromma Kyrka och två i 
Eneby. Inga bilstölder eller bostadsin-
bro! alltså. Se! över e! större geogra-
"skt område har det varit uppgångar 
i antalet bostadsinbro! under januari, 
februari och december. En förklaring 
kan vara a! det rör sig om riktigt mörka 

Under december hade vi inga villa-
inbro!, vare sig i Bromma Kyrka eller 
Eneby. Däremot har det i Polisens 
statistik tagits upp e! par inbro! i 
källare eller vindsförråd i %erfamiljs-
hus i Bromma Kyrka. Möjligen handlar 
det här om en felkodning så a! även 
inbro! i förråd på villafastigheter har 
tagits med. Vi hade inte heller några 
bilstölder i våra områden i december 
men sju bilinbro! i Bromma Kyrka. 

För helåret 2022 ger de!a följan-
de si(or: Inga villainbro! alls i våra 
områden, däremot e! lägenhetsinbro! 
i Bromma Kyrka. Två inbro! i källare 
eller vindsförråd i Bromma Kyrka (se 



Vad händer på tomterna Bromma Kyrkväg 454 och 456

Bygget i Eneby

Ny" på kyrkogården

Det senaste om förslaget a! bygga parhus och lägenhetshus 
i Eneby är a! den byggare som hi!ills drivit på projektet, 
Viktor Hansson AB, har dragit sig ur och inte längre är intres-
serad av a! köpa marken #ån Stockholms Stad.
I exploateringsnämndens möte 2022-10-20 utgick ärendet 
om markanvisningen i Eneby och har inte tagits upp igen. 
Detaljplaneprocessen fortsä!er trots avsaknad av intresse-
rad byggherre, e$ersom staden själv vill ha en ny detaljplan 
för området. För tillfället "nns det ingen tidsplan för när e! 
förslag på detaljplan kommer a! presenteras för granskning.       

Text:  Johan Söderholm

Esa Salonen som varit chef på Bromma kyrkogård i många 
år gick i pension i höstas. Alla som har ha$ vägarna förbi 
kyrkogården har kunnat se Esa i arbete på kyrkogården ända 
sedan 1979. Som chef har det också blivit mycket pappers-
arbete på kontoret i kyrkogårdens hus nära Kyrkskolan. Han 
har dock alltid också synts mycket vid traktorer och på sin 
%akmoppe. Esa tillsammans med några av medarbetarna 
har hjälpt villaföreningen i samband med midsommar"ran-
det genom a! gräva hål för midsommarstången och ta ner 
densamma några veckor e$er midsommar"randet.

I samband med en av Esas sista arbetsdagar i oktober 
bjöd föreningen Esa och några av medarbetarna på tårta 
som tack för hjälpen i somras. Vi "ck då också information 
om a! det inte blir någon direkt e$erträdare till Esa. Istället 
kommer e! par arbetsledare a! "nnas på plats vid olika 
tider. En av arbetsledarna heter Richard Sundberg och 
honom kan vi kontakta tex. om vi vill ha hjälp till nästa 
midsommar.                                  Text och foto: Inger Larsson

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

för våra synpunkter. Oroväckande är a! 
denna detaljplan kan bli prejudicerande 
för Bromma Kyrka. Villaföreningen samt 
%era boende har överklagat beslutet till 
Mark- och Miljödomstolen.

Intressant är a! Högsta domstolen i 
en dom den 9 december 2022 beslu-
tade a! i Huddinge kommun, där en 
detaljplan föreskrev enbart byggnation 
av enfamiljshus, inte kunde tolkas så 
a! man även skulle kunna bygga två-
familjshus. I Bromma Kyrka tillåter de-
taljplanen en byggnad för två hushåll. 
Vi hoppas a! denna dom är tillämplig 

Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 
15 december 2022 togs beslut a! god-
känna stadsbyggnadskontorets förslag 
till detaljplan som innebär rivning av 
be"ntliga villor för a! sedan bygga 10 
nya radhus på tomterna. Beslutet togs 
trots a! villaföreningen och många 
brommakyrkabor tillskrivit stadsbygg-
nadsnämnden och #amfört starka 
invändningar mot förslaget. Villafören-
ingen trä&ade representanter för den 
nya majoriteten inför nämndens möte. 
Vi skrev även till merparten av de nya 
ledamöterna. Tyvärr "ck vi inget gehör 

även i vårt fall, vilket innebär a! radhus 
inte får byggas.      Text: Per Sahleström



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.

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

Bli medlem: se info på hemsidan.

Som säkert många har lagt märke till har det under en tid 
se! tomt ut vid blomsterstugan. Många har saknat Marias 
blommor och annat som hon sålt, exempelvis hennes "na 
virkade smådjur. Jag ringde Maria för a! höra vad som hänt. 
Hon berä!ade då a! hon sålt blomsterstugan här i Bromma 
Kyrka och istället öppnat Marias Blomsterstuga i Trångsund.

Albin som är ny ägare till Blomsterstugan i Bromma Kyrka 
startade verksamheten i början av februari. Blommor är 
huvudinriktningen men Albin arbetar även hantverksmässigt 
med sten och trä som också kommer a! "nnas i stugan.

Text och foto: Inger Larsson

Blomsterstugan vid  
Dr Abrahams väg

Mille Lire - en ny  
restaurang i närområdet
I lokalerna vid infarten till Beckomberga #ån Spångavägen 
där Tobbes kök tidigare höll till har den nya restaurangen 
Mille Lire öppnat. Mille Lire erbjuder #amför allt %era olika 
sorters napolitansk pizza. Pizza med tjocka kanter 'llda av 
lu$bubblor med en #asig men ändå seg bo!en. Utöver pizza 
"nns också några antipasti-rä!er bland annat caprese och 
e$errä!er som t.ex. tiramisu.
Öppe!iderna är till en början 11–22 och hela menyn "nns på 
hemsidan millelire.se 

Text och foto: Johan Söderholm

Valborgsmässo"rande

Styrelsen beslutade i januari a! vi ska försöka återuppta 
traditionen med valborgs"rande på ängen vid Klarbärs vägen 
i Eneby. Ansökan har skickats till Polisen om tillstånd till 
arrangemanget.

Alla bitar har inte fallit på plats ännu, så de"nitivt besked 
och y!erligare information kommer inte a! kunna lämnas 
förrän i nästa Infoblad men vi har go! hopp om a! det 
ska kunna bli av nu, e$er a! ha få! ställas in tre år i rad på 

grund av pandemin.
Det är en hel del praktiska saker som ska ordnas i sam-

band med "randet så om det är någon eller några som skulle 
kunna tänka sig a! hjälpa till med de!a är vi tacksamma om 
ni hör av er till oss, gärna via mejl till  
info@brommakyrkaeenebyvillaforening.se

Text: Frank Waltersson

Foto: Gunilla Kinnestrand


