
Programmet blir som vanligt:

10.30-12.00 Tag med blommor och var med och smycka 
stången i vackra färger.

14.30 Vi samlas vid Bistro Bromma på Spångavägen 138 
och går i gemensamt tåg med musik till Midsommarängen 
nedanför Kyrkskolan.
Försäljning av ka!e, te, sa" och bullar etc. invid midsommar-
stången pågår under hela #randet. Även
lo$eriförsäljning. Tag med kontanter. Swish går också bra 
men inte för låga belopp, under 20 kr.

14.50 Midsommarstången reses med gemensamma kra"er 
och föreningens festarrangörer hälsar alla välkomna.
Dans runt stången för stora och små till levande musik under 
ledning av Bromma folkdansgille.

15.40 Folkdansgillet har uppvisningsdans.

16.00–17.00 Lekar, lo$dragning och avslutning med stor 
dragkamp. Under denna timme spelar också Plommon-
vägens nyckelharpegrupp upp till allmän folkdans.

Midsommar!rande 24 juni
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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.

Lekpark på Kyrkoherde- 
vägen i Eneby rustas upp

Grannsamverkan och bro!

Bromma Churchman återkommer den 20:e augusti

Brommaboken 2022

Tidigare i år beslutade Bromma Stadsdelsförvaltning om 
en parkförsörjningsplan för 2022–2027, vilket innebär a$ 
Eneby Lekpark på Kyrkoherdevägen kommer a$ rustas upp. 
Budgeten för upprustningen är ca 3 miljoner kronor, vilket 
kan jämföras med upprustningen av lekparken vid Bistro 
Bromma som var på ca 3,3 miljoner kronor.

Upprustningen kommer inte a$ ske 2022, men i Info bladet 
kommer vi meddela så fort vi vet när arbetet ska påbörjas.

Varje år ger Bromma Hembygdsförening ut Brommaboken. I årets upplaga #nns det två 
artiklar med relevans för våra områden: Berä!elsen om syskonen Johan, Anna och Laura. 
Brodern Johan var sista arrendatorn på Bromma prästgård. Hans do$er Anna-Lisa Lind-
berg berä$ar om sin uppväxt i Bromma Kyrka på 1920-talet och hur hon sedan som gi" 
kommer tillbaks och tillsammans med sin man bygger hus på Urban Hjärnes väg 27.

Boken #nns a$ köpa i Marias Blomsterstuga på Doktor Abrahams väg 21. 
För medlemmar i Bromma Hembygdsförening ingår den i medlemsavgi"en.

Tävlingen har två klasser (individuellt och lag) och riktar sig 
till er som gärna rör på er och som kanske vill utmana er 
granne i en vänskaplig tävlan. Grenarna är simning, cykel och 
löpning och förläggs som vanligt kring Bromma Kyrka med 

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.

Under april var det %ra bilinbro$ i Bromma kyrka. För maj har hi$ills (24/5) inget rapporte-
rats. Så här inför semesterperioden vill vi påminna om de enkla saker som man kan göra 
för a$ förebygga inbro$: Hålla uppsikt över era grannars hus, ta in post, se om stenar 
läggs på trappor och sopkärl, kasta sopor i varandras sopkärl och vara allmänt vak-
samma på sådant som inte stämmer.

Text: Frank Waltersson

De "ra husen som Anna-Lisa och hennes familj 
bodde i på 1920-talet #nns ännu kvar: Det vita 
huset har idag adress Bromma Kyrkväg 465. Det 
mindre mörka huset har adress Urban Hjärnes väg 
27. De två husen däremellan är prästgården och 
sockenstugan där familjen bodde först när fadern 
var arrendator.

start vid Kyrksjön och ”målgångar” vid Bistro Bromma. 
För mer info och för er som vill hjälpa till som funktionär, 
kontakta Per Svensson på 070-6796832. Väl mö$! 
/Churchman


