
Kallelse till årsmöte i Bromma Kyrka Eneby Villaförening
Tid: 28 september 2020 kl. 19.00
Plats: Ängby IF:s kansli, Vultejusvägen 12

Som bekant var vi tvungna att ställa in det årsmöte som 
skulle ha hållits den 17 mars på grund av den då aktuella 
coronasituationen. Förhoppningsvis skall läget ha förbättrats 
efter sommaren, och att det då åter skall vara möjligt att 
hålla möten på normalt sätt. Styrelsen har därför fastställt 
nytt datum för årsmötet, nämligen den 28 september. För 
mötet gäller samma agenda som framgår av den tidigare 
utsända kallelsen. Agendan kommer att skickas ut på nytt i 
ett Infoblad, som distribueras en dryg vecka före årsmötet.

Magnus Wallander, ordförande 

Våra områden har även under april varit helt förskonade från 
bostadsinbrott. Däremot har vi tyvärr haft ytterligare fyra 
bilinbrott i Bromma Kyrka, där det har varit totalt 18 sådana 
hittills under året.
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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.

Familjefågelskådning

Tyvärr inget traditionellt  
midsommarfirande i år

När: Söndag 6 september klockan 14
Var: Samling på ängen invid Rundkyrkoallén 1
Tag med: Sittunderlag och gärna en kikare

Fågelskådning och fågelkunskap med vår lokala fågelsnidare 
och fågelexpert Peter Jacobsson. Vi börjar med att Peter visar 
och berättar om de mycket naturtrogna fåglar han har snidat 
och de olika fåglarnas intressanta beteenden. Vi avslutar 
med en promenad runt delar av Kyrksjön för att se vilka av 
de fåglar Peter har berättat om som vi kan hitta.

Vi bör inte bli fler än 6–7 familjer som kommer varför vi vill 
att ni anmäler er till info@brommakyrkaenebyvillaforening.se 
senast 3 september.

Inget regn och rusk har i mannaminne kunnat stoppa Brom
ma Kyrkas midsommarfirande i samarbete med Bromma 
folkdansgille men i år stoppar Covid 19viruset sorgligt nog 
midsommarfirandet både här i Bromma Kyrka och på andra 
platser i landet. Mindre firanden i villaträdgårdarna hoppas 
vi sker men den stora festen med dans kring midsommar
stången kan det tyvärr inte bli i år eftersom förbudet att 
träffas fler än 50 personer lär ligga kvar en tid.

Nisse Nordh som brukar leda ringlekarna letade härom
året i folkdansgillets arkiv efter hur länge vi har firat midsom
mar tillsammans. Han kom fram till att starten i Bromma Kyr
ka var 1952. Redan 1941 hjälpte dock Bromma Folkdansgille 
till med lekledning i Eneby småstugeområde och man hade 
också uppvisningsdans denna midsommarafton. Firandet har 
skett på olika ängar under årens lopp. I Eneby brukade man 
dansa på ängen nedanför bautastenen. I Bromma Kyrka var 
det till och med 2013 dans på ängen invid prästgården men 
sedan dess har firandet varit på ängen nedanför Kyrkskolan. 
VI hoppas på fint midsommarfirande nästa sommar.

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.

Brotten i april 2020

Ansvarig utgivare: 
Magnus Wallander 
Upplaga: 600 ex
AMOTryck AB, Solna

Som väl alla har noterat, har om
byggnationen av kyrkan (i mitten av 
maj) ännu inte avslutats. Kyrkoherde 
Torbjörn Gustavsson har dock medde
lat att man beräknar att arbetena skall 
vara klara vid månadsskiftet maj/juni. 
Redan nu är emellertid kyrkan tagen i 
bruk för begravningar, och dessutom är 
kyrkan öppen för besökare varje sön
dag mellan 10 och 13. Ännu så länge 
är det inte aktuellt att hålla sedvanliga 
gudstjänster, utan detta får anstå tills 
coronapandemin är över. 

Den sedan tidigare planerade invig
ningen av kyrkan kommer inte att äga 
rum före sommaren, utan förmodligen 
någon gång under hösten. 

Magnus Wallander 

Ombyggnationen av kyrkan

Vi träffas på den här ängen invid Rundkyrkoallén 1. Bilden är 
från 2016 innan huset bakom var reveterat och därmed fick vit 
fasad.  Foto: Inger Larsson



Livet i Coronatider – tre berättelser Nya hus och ny bok på gång
Karin och Mattias Wallmark på Terserusvägen med tre 
barn/ungdomar mellan 8 och 15 år: Vi har arbetat hemma 
till största delen. Det hade dock inte varit möjligt om barnen 
inte gått i skolan. Olle och Maja går i ettan respektive sexan 
i Norra Ängby skola. Emma går i åttan i Nya Elementar. I 
början av Coronakrisen, det vill säga efter sportlovet var det 
relativt många både lärare och elever som var hemma. Att 
många lärare var hemma blev ett problem men det löstes 
genom att man i Norra Ängby skola hjälptes åt hela lärar
kollektivet inklusive fritidspersonalen och fyllde i luckor när 
någon lärare var sjuk. Det betydde dock att fritids, som är för 
barn upp till och med tredje klass, begränsades med öns
kemål om att barnen hämtas när skolan slutar runt klockan 
två. På så sätt har man kunnat undvika att ta in vikarier, samt 
minskat antalet barn som är tillsammans. Det har fungerat 
bra men det är en utmaning att aktivera en 8åring samtidigt 
som man jobbar hemifrån och det har blivit mer tv och 
speltid än vanligt den här perioden. Nu i mitten på maj är 
antalet närvarande lärare och barn på skolan ungefär som 
normalt. 

Karin och Emma berättar att på Nya Elementar testade 
man två dagar att ha distansundervisning men det blev bara 
ett test vilket alla var glada för. Karin har hört att Internatio
nella Engelska skolan i Riksby, där en del av områdets barn 
går, stängde flera veckor och hade undervisning via internet 
men skolan har nu åter öppnat. 

Kalle Jungerth på Vretvägen som går sista året på Blacke
bergs gymnasium berättar:  Det är förstås tråkigt att man 
enbart bakom en skärm får vara tillsammans med sina skol
kamrater under de sista månaderna av sin gymnasietid och 
dessutom inte få uppleva ett vanligt studentfirande.

Skolarbetet hemifrån har fungerat över förväntan och vid 
några få tillfällen har vi haft prov på plats i skolan.

Jag tycker inte att det är rätt tillfälle att klaga i det läge vi 
befinner oss i. Det är en liten uppoffring som vi gymnasieele
ver får göra, om man jämför med hur många andra grupper i 
samhället har fått ändra sitt liv under den här våren. 

Peter och Susanne Jacobsson, 70plusare som bor i Eneby: 
Vi jobbar i trädgården och går promenader i området. På 
vardagar går vi gärna runt Kyrksjön och följer fågellivet där. Vi 
åker också på cykelutflykter i naturen med barn och vänner 
och njuter av våren. Vi träffas utomhus och gärna över en 
kopp kaffe. Vi bor relativt nära Bromma flygplats och har 
märkt att vi slipper det mesta av flygbullret.

Text och foto: Inger Larsson
Peter och Susanne Jacobsson. Bilden är från Jubileumsfesten 
2018 då Peter satt och snidade fåglar. Det är Peter som kommer 
att hålla i fågelskådningen för barnfamiljer i början av hösten.  

Idag bor här Rolf och Annika Alexander och deras två pojkar. 
Bilden är tagen 2017 innan huset återfick sin ursprungsfärg  
dvs. vitt.

Husets första innevånare var familjen Gerdelius. Både Ida och 
Jonas var folkskollärare i Kyrkskolan. Detta är deras bröllopskort 
från 1890.

Här nedanför f.d. Klockargården ska det byggas så fort garaget 
är rivet.

För ett år sedan berättade vi i Infobladet (se juninumret 
på hemsidan) att ”Pulkabacken är räddad”. Då var den nya 
detaljplanen klar för fastigheten på Terserusvägen 5. Detta 
innebar att den övre delen av pulkabacken överfördes till 
Stockholm stad och två normalstora villatomter styckades 
av från fastigheten som tills då varit på 5000 m2. Sedan dess 
har det synligt inte hänt så mycket men nu kommer det 
snart att börja byggas.  
De två nya tomterna som ligger invid ängen bakom för
skolan på Gliavägen är sålda sedan en tid. För att komma 
till tomterna för att bygga och bo krävs att det befintliga 
garaget vid huvudfastigheten rivs och innan dess skall ett 
nytt garage byggas vilket är på gång för fullt. Annika och Rolf 
Alexander som bor i det vita jugendhuset från 1911 berättar 
att det kommer att byggas två enfamiljshus. De är ritade av 
”POM Perrin&Marek Arkitekter” och kommer att smälta fint 
samman med ursprungshuset på kullen. 

Det fina jugendhuset har en intressant historia. Trots att 
det är gammalt vid det här laget har det kallats ”Nya klock
argården” och detta för att skilja det från den gamla rödmå
lade klockargården som ligger närmre kyrkan. Nya klockar
gården byggdes av Bromma församling till kyrkans klockare 
som också vanligtvis var organist och lärare i Kyrkskolan och 
därmed var en i området högt stående person.

 Den första klockaren tillika organisten och folkskollärare 
som flyttade in i huset var Jonas Gerdelius med familj. Däref
ter bodde den omtalat stränga läraren Gustav Videfors med 
familj i huset. År 1949 blev huset bostad för kyrkans kommi
nistrar och då kom det att kallas komministerbostaden.  
Klockargården var liksom prästgården fram till omkring 1915 
en gård med odlingar och djur. Detta och mycket annat 
kommer det en bok om efter sommaren med titeln ”Folket 
i Bromma Kyrktrakt Skola, vård, omsorg och bebyggelse förr 
och nu”. Boken kommer att ges ut av Bromma Hembygds
förening med stöd av Bromma Kyrka Eneby Villaförening. 

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 hittar Facebook-
sidan genom att t.ex. googla ”Bromma Kyrka Eneby Villa-
förening Facebook”.

Gilla vår sida på Facebook

Emma och Olle på väg hem.


