
Kallelse och dagordning till årsmötet den 14 juni fanns inta
get i Infoblad nr 2. Årsmötet kommer alltså att hållas i Gröna 
Villan, Follingbogtan 16, Beckomberga. Om mötet på grund 
av pandemisituationen inte kan hållas inomhus, får vi försö
ka hålla mötet utomhus istället. Besked om detta kommer 
att lämnas på plats, då mötet skall hållas. 

Villaföreningen har bokat in möte med flera politiker i Stads
byggnadsnämnden under maj och juni. Den 16 juni är det 
planerat att förslaget till inriktningen för detaljplanen ska upp 
för beslut i Stadsbyggnadsnämnden. En vecka innan presen
teras beslutsunderlaget, där även remisserna från samrådet 
kommer att ha sammanställts. Den som är intresserad kan 
begära ut det från Stadsbyggnadskontoret.

Det är viktigt att Stadsbyggnadsnämnden i sitt beslut av 
vårt ärende tar hänsyn till den strategi om förtätning av villa 
och trädgårdsstäder som politikerna har beställt och som 
ska presenteras av Stadsbyggnadskontoret under våren eller 
sommaren.

Styrelsen jobbar också tillsammans med de närboende 
för att nå ut i media.

En egen sammanställning som vi i föreningen gjort av 
remissvaren på samrådet visar på många kritiska frågor som 
inte beaktats vid framtagning av förslaget till detaljplan. 
Förslaget har inte stöd i Plan och Bygglagen eller stadens 
Översiktsplan och Byggnadsordning och frångår dessutom 
nuvarande detaljplan och Stadsbyggnadsnämndens tidigare 
beslut, när planärendet avslogs förra gången. Det är en mas
siv kritik mot att Stadsbyggnadskontoret gynnar byggföretag 
som vill exploatera området. Även stadens egen Kulturför
valtning och Bromma Stadsdelsnämnd är kritiska och anser 
att förslaget har stor påverkan på kulturmiljön. Många av 
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protesterna rör den oacceptabla förtätningen, införande av 
en helt artfrämmande bebyggelse och att villabebyggelsen 
från olika tidsepoker försvinner i ett helt kvarter. Hårdgjor
da ytor och stora parkeringsplatser ersätter grönska. Smala 
gator får ökad trafik vilket ökar risken för olyckor. Miljökonse
kvenserna är inte heller beskrivna. 

Text: Per Sahleström

Som framgick i föregående nummer av vårt Infoblad, har sty
relsen beslutat genomföra en enkät, vad gäller inställningen 
till vår förenings fortsatta medlemskap i Villaägarnas Riksför
bund. Enkäten har genomförts via tre kanaler, nämligen via 
email till samtliga medlemmar som anmält sin emailadress 
till föreningen, via befintliga Facebookgrupper och genom 
föreningens hemsida. Svarsfrekvensen vid denna typen av 
enkäter tenderar alltid att vara låg. I vårt fall fick vi svar från 
191 hushåll, varav 172 medlemmar. Det betyder att drygt 35 
% av medlemmarna har besvarat enkäten. Det hade natur

Fortsatt medlemskap i 
Villaägarnas Riksförbund?

Även i år sätter Covid19 stopp för det gemensamma midsommarfirandet på ängen 
nedanför Kyrkskolan.

Nisse Nordh som brukar leda ringlekarna letade häromåret i folkdansgillets arkiv  
efter hur länge vi har firat midsommar tillsammans. Han kom fram till att starten 
i Bromma Kyrka var 1952. Redan 1941 hjälpte dock Bromma Folkdansgille till med 
lek ledning 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.

Styrelsen önskar er en trevlig Midsommar!

Tyvärr inget traditionellt midsommar-
firande i år heller

ligtvis varit bättre med en högre svarsfrekvens, men vi får 
acceptera situationen som den är. – Hur svarade då med
lemmarna?

Cirka 65 % av de medlemmar som svarat uppgav att de 
önskar att BKEV även fortsättningsvis skall vara medlem i Villa-
ägarnas Riksförbund.

Vid årsmötet den 14 juni, då frågan skall diskuteras, kom
mer styrelsen att lämna viss ytterligare information om ut
fallet av enkäten, bland annat en del exempel på synpunkter 
som lämnats av medlemmarna i enkätens kommentarsfält.

Magnus Wallander, ordförande
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Bli medlem: Se info på hemsidan

Vi har tidigare uppgivit att fika kommer att serveras strax 
före mötet. Styrelsen har dock beslutat att den här gången 
inte ha någon kaffeservering, eftersom detta skulle kunna 
vara riskabelt ur ett smittspridningsperspektiv. 

Än en gång, välkomna till årsmötet! 

Magnus Wallander , ordförande



Ett av områdets äldsta hus ligger på Ringarstigen 4 på en 
stor tomt. Huset byggdes 1921  23 av Charles och Ida Söder
man när husets närmaste granne var prästgårdens ladugård. 
Idag ligger förskolan ”Ringen” på granntomten. Efter Charles 
och Ida har deras son och sonson bott i huset. Sonsonen 
Kjells son ville dock inte ärva huset men tillsammans be
stämde far och son att renovera och bygga ut huset. Detta 
var ett sätt för dem att försäkra sig om att det inte skulle 
rivas utan säljas till privatpersoner som ville bo och inte riva. 
Så blev det också och nu bor där Anna och Kalle Valegård 
med tre barn och två hundar. Deras stora projekt har blivit 
att återställa tomten till fint skick efter flera års husbygg
nadsprojekt. Anna hade sin mormor och morfar boende på 
Dr Abrahams väg 11 när hon var barn. Nu bor föräldrarna där.

På Spångavägen 115 finns på en stor tomt upp mot skogen, 
ett normalstort hus byggt 1923. Huset ägdes från 1939 av 
familjen Richard Andersson som 1963 lät bygga ett mindre 
hus invid det gamla huset. Sonen Ragnar Andersson med 
familj flyttade då till det äldre större huset och den äldre 
generationen Andersson flyttade till det nya mindre huset. 
Generationsboendet fortsatte med Ragnar son Rickard fram 
till för ett par år sedan då Ragnar gick bort. Rickard (sonson 
till farfar Rickard) med familj bestämde sig för att flytta men 
innan de flyttade renoverade de huset. Nu har Anna och 
Hans Skoog Nordahl köpt de två hopbyggda husen och är 
glada för att kunna bo på en stor tomt invid skogen

Ett annat gammalt hus som nyligen bytt ägare ligger på  
Terserusvägen 20 (ej delbar tomt) mitt emot Pulkabacken.  
Huset är byggt omkring 1905 och har varit i familjen Ljung
grens ägo ända till förra året. Mjölkhandlaren Frans Ljung
gren lät bygga huset som mangårdsbyggnad till det lilla 
jordbruk som hade sina marker bort mot Spångavägen och 
Bällstavägen. (Husets historia finns berättat i Jubileumsskrif
ten från 2018) De nya ägarna, Magnus Strömberg och Kajsa 
Berthammar håller på att renovera för fullt. Huset har sedan 
länge haft två lägenheter på vardera våningen men blir nu 
ett stort enfamiljshus. Kajsa har sina rötter på Kyrkoherde
vägen och tycker det känns bra att komma åter till Bromma 
Kyrka.

Bromma Hembygdsförenings årsbok 
på 160 sidor kom ut i slutet på maj. 
Boken innehåller 11 artiklar som be
rättar om Bromma förr och idag. 

Två av artiklarna handlar om vår 
del av Bromma:

 • Barn och ungdomsminnen från 
Grubbs handelsträdgård, skriven av 
Stefan Hjelm som bodde i Eneby.

 • Från kungsvägen till tvärbana 
skriven av Seppo Nyman som bor i 
Bromma Kyrka. 

Mikael Flobecker, 0708-60 21 91Välkommen till Ängby Torg 6Christina Sylvan, 0708-60 22 16

ANNONS

Ringarstigen 4 byggt 1921 och utbyggt 2020.

 Terserusvägen 20 är byggt 1905. Läs mer om husets historia 
på föreningens hemsida.

Spångavägen 115. Det bruna huset som ligger alldeles intill 
det vita byggdes 1963.

Äldre hus som renoveras

Grannsamverkan mot brott
INBROTT
Under april och fram till den 13 maj har det 
rapporterats två villainbrott Eneby och fyra 
bilinbrott i Bromma kyrka.

GRANNSTÖD ”ELEKTRIFIERAT”
Från och med den 15 april patrullerar Grann
stöd med ebil (en Renault Zoe). Den nya 
bilen tillhanda hålls av stadsdelsförvaltningen 
enligt ett avtal som gäller för 48 månader 
och det är stadsdelsnämnden som svarar för 
huvuddelen av bilkostnaderna. Kostnaderna 
som den ideella föreningen Grannstöd Brom
ma hade för den tidigare bilen, som ägdes av 
föreningen, har alltså fallit bort. Det har emel
lertid också det kontantstöd till föreningen på 

ca 25 000 kr/år som tidigare betalades 
av stadsdelsnämnden. Grannstöd är 
därför beroende av kontantbidrag eller 
sponsring av annat slag från t.ex. villa
föreningar, fastighetsägare, och andra 
organisationer, företag och privatper
soner för att kunna driva verksamheten 
vidare. Det kan nämnas att några arvo
den inte betalas till föreningens styrelse 
och inte heller till de ca 65 förare som 
utför patrulleringen.

Text: Frank Waltersson

På senare tid har vi skrivit mycket om enfamiljshus på stora tomter som har rivits för att på samma 
yta bygga flera parhus, radhus och attefallshus. Här ska vi nu istället berätta om fyra gamla villor, 
varav tre på stora delbara tomter som har renoverats och fått nya ägare.

På Rundkyrkoallén 25 ligger ett stort hus på en stor tomt i 
hörnet med Gliavägen. Huset var till salu ganska länge vilket 
berodde på att huset var i behov av ordentlig renovering 
bland annat p.g.a. av sättningsskador men också därför att 
det var tal om att riva huset och dela den stora tomten. I 
detta fall lär dock stadsbyggnadskontoret ha motsatt sig del
ning. När familjen Carlsson (Lisa och Thomas med tre barn) 
med stort bygg och renoveringskunnande var intresserade 
att köpa huset blev det affär. Huset ligger vackert granne 
med kyrkan.

Roligt att se att dessa gamla hus har renoverats och får stå 
kvar till glädje för oss alla i området. 

Läs mer på brommakyrkaenebyvillaforening.se under 
rubriken Information/Informationsblad /äldre infoblad. 

 Rundkyrkoallén 25 är byggt 1931 och fick omfattande 
utbyggnad 1964. Kyrkan skymtar i bakgrunden.

Text och foto: Inger Larsson

Medlemmarna i Hembygds
föreningen har fått boken per post. 
Du som inte är medlem kan köpa den 
bl.a i Marias Blomsterstuga på Doktor 
Abrahams väg 21.

Brommaboken 2021


