
Som bekant var vi tvungna a! skjuta på vårens årsmöte till 
följd av coronapandemin, och på grund av de rekommenda-
tioner som lämnats av Folkhälsomyndigheten och Villaä-
garnas Riksförbund. Den 28 september hölls emellertid det 
uppskjutna årsmötet, i närvaro av e! tjugotal medlemmar. 
Mötet hölls i Gröna Villan inom Beckombergaområdet, en 
lokal som var tillräckligt stor för a! medge ”coronasi!ning”. 

Vid mötet beslutades bland annat om val av funktionärer 
enligt följande. Till ordförande valdes Magnus Wallander, 
och till ledamöter valdes Inger Larsson (omval) samt Johan 
Söderholm och Olle Stigwall (båda nyval). I styrelsen ingår 
också tidigare valda ledamöterna Frank Waltersson, Christina 
Polgren och Per Sahleström. Till revisor valdes Peter Jacobs-
son (omval) och nyvaldes Ann-Charlo!e Klerstad, och till 
revisorssuppleant nyvaldes Gunilla Kinnestrand. Årsmötet 
utsåg även en valberedning för tiden "am till nästa årsmöte, 
bestående av Andreas Aly (sammankallande), Anna-Karin 
Carlén och Linda Johansen.

Magnus Wallander, styrelseordförande 

Medlemskap i Bromma Kyrka Eneby Villa-
förening innebär a! man också är medlem 
i Riksförbundet Villaägarna. Inbetalningskort 
för år 2021 följer med tidningen Villaägaren 
nr 5 som skickas ut under andra halvan 
av november. Det går också a! förnya si! 
medlemskap med Swish. 

Årsavgi#en är 480 kr varav 65 kr går till 
vår lokala förening. Du som har begärt elek-
tronisk faktura får den i slutet av november.

Även under augusti, september och oktober har 
våra områden helt sluppit bostadsinbro!. Vi har 
dock under samma period ha# sammanlagt fem 
bilinbro!, en bilstöld och e! försök till bilstöld, 
allt de!a i Bromma Kyrka, samt en cykelstöld i 
mi!en av oktober, även den i Bromma Kyrka.

Trots denna på det hela taget ljusa bild $nns 
det anledning a! erinra om a! vi nu går in i den 
mörka årstiden, så tänk på a! koppla timer till 
lampor, sä!a på radio m.m. för a! våra hus ska 
göra e! så bebo! intryck som möjligt även när 
ingen är hemma.

Text: Frank Waltersson
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Bro#sstatistik

Som väl alla har noterat, har ombyggnationen av kyrkan 
dragit ut på tiden. Kyrkoherde Torbjörn Gustavsson har dock 
meddelat a! planerna på en återinvigning av kyrkan den an-
dra advent ligger fast. Redan den första advent kommer det 
a! hållas gudstjänster vid tre tillfällen, klockan 11, 13 och 18. 
Just nu är kyrkan stängd på grund av a! man håller på med 
installation av den nya orgeln, vilken monteras på plats. Till 
advent kommer det arbetet a! vara klart, liksom allt övrigt 
invändigt arbete i kyrkan, uppger Torbjörn Gustavsson.

Text: Magnus Wallander
Foto: Inger Larsson

Återinvigning  
av kyrkan



Nybyggnation i Bromma Kyrka

Här kan man köpa 
nya boken

I kvarteret Lillskogen mellan Lillskogsgränd och ska#vägen 
in "ån Bromma Kyrkväg, bakom de nybyggda parhusen vid 
övre delen av A!undavägen, pågår planering för rivning av 
tre hus och nybyggnation av cirka 20 bostäder! Adresser är 
Bromma Kyrkväg 454 och 456 och Lillskogsgränd 4. E! start-
PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i april 2020. E! 
antal parhus och e! %erfamiljshus i 3–4 våningar är planera-
de. Byggare är den ekonomiska föreningen Bromma Kyrkby, 
i vilken ingår de två byggmästare som 2018 $ck avslag på sin 
ansökan om bygglov vid Bromma Kyrkväg 454 och 456. Både 
Lillskogsgränd och ska#et in "ån Bromma Kyrkväg planeras 
bli enkelriktade. En liten lokalgata ska gå genom det nya 
området. Motivering för avslaget 2018 var a! planeringen då 
avvek för mycket "ån bebyggelsekaraktären i Bromma Kyrka, 
vilket den nya bebyggelsen kommer a! göra i än högre grad. 
Stadsbyggnadsnämnden uppdrog i november 2018 åt stads-
byggnadskontoret a! skapa e! ny! regelverk för förtätning i 
gamla villaområden. De!a har inte ske!.

Samråd kommer a! ske 22/12 tom 1/2. Under samrådsti-
den får närboende, så kallade sakägare, och remissinstanser, 
exempelvis stadsmuseet, skönhetsrådet, tra$kkontoret m. %. 
y!ra sig. Sakägare kommer a! få brev om samrådet. Inget 
&siskt möte äger rum under samrådstiden. Däre#er kommer 
stadsbyggnadsnämnden a! ta beslut, troligen vid sam-
manträde i april 2021. Inför det beslutet $nns möjlighet a! 
kontakta politikerna i Stockholms stadsbyggnadsnämnd.

Text: Kristina Lindgren

 Skiss på möjlig placering och volymer av ny bebyggelse. 
Placering, volymer och gestaltning kommer a! studeras 
under planarbetet. (Ateljé Nord).
Från startpromemoria Dnr 2018-04943

Boken ”Folket i Bromma Kyrktrakt” som presenterades i september-
numret av Infobladet $nns nu a! köpa i Marias stuga på Doktor 
Abrahams väg, dvs. alldeles nära där en del av ”Folket” bodde som 
boken handlar om. Boken $nns också a! köpa på Klackenbergs 
bokhandel i Vällingby samt på nätbutiken h!p://barabromma.se/
hembygdsforeningens-bocker Eventuellt kommer även vår lokala 
ICA-butik a! sälja den.

Torsdag den 10 december klockan 18.30–20.00 har hembygds-
förening ”Öppet hus” i föreningslokalen högst upp på Åkeshovs slo! 
och då går det a! köpa boken (och även andra böcker som hem-
bygdsföreningen givit ut) direkt "ån förfa!arna: Inger Larsson, Lars 
Lindgren, Eva Klaman och Kristina Lindgren.

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



Flygplatsfrågan

Redskap, bord och stolar att hyra

Den 30 september hade styrelsens ordförande samt y!er-
ligare e! par boende i området e! möte med %ygplats-
chefen Mona Glans, Bromma Flygplats. Vid mötet "amkom 
bland annat följande. I juni 2020 $ck %ygplatsledningen 
i uppdrag a! göra en konsekvensanalys vad gäller en 
eventuell nedläggning av %ygverksamheten vid Bromma 
Flygplats. Bakgrunden är den kra#iga nedgången i tra$ken
till följd av coronapandemin. Bromma Flygplats ligger i 
dagsläget ca 92 % back vad gäller antalet passagerare och 
ca 79 % back vad gäller antalet %ygrörelser, jämfört med 
2019. Det $nns ledig kapacitet på Arlanda Flygplats, varför 

Från styrelsens sida vill vi "amhålla a! vi kommer a! fortsät-
ta a! hålla regelbundna kontakter med %ygplatsledningen. 
Tidigare har dessa kontakter primärt handlat om a! försöka 
förmå Flygplatsen a! vidta åtgärder för a! begränsa buller 
och andra störningar "ån %ygverksamheten. Vissa positiva 
resultat har redan uppnå!s, men vi önskar se en del y!er-
ligare insatser, i form av exempelvis bullerplank eller andra 
bullerdämpande åtgärder. I den eventuellt nya situation 
som kan uppkomma, om %ygverksamheten skulle läggas 
ner, ser vi det som än mer angeläget a! vår förening ges 

Medlemmar i Bromma Kyrka Eneby Villaförening kan hyra 
utrustning av föreningen. Intresserad? Det kostar 50 kronor 
per redskap och vecka. För stolar val"i! antal 50 kronor per 
vecka. Maila Johan på johan.hilding@gmail.com eller ring på 
0704 85 02 61 för a! boka.

Trädgårdsredskap
Planvält: Bredd 55 cm, diameter 35 cm, vikt ca 135 kg.
Ringvält: Bredd 55 cm, diameter 32 cm.
Stickvält: Bredd 42 cm, diameter 26 cm.
Såmaskin: Bredd 60 cm. 
Trädgårdsmöbler
Bord med masonitskiva och vikbara ben:  
3 st. 180x80st, 2 st. 210x80.
Stolar: ca 20 st fällbara IKEA-stolar. 
Övrigt
En grill: 60x90 cm med vikbara ben, vikt ca 35 kg. 
Stegar: en max 7 meter och en max 11 meter

det skulle vara möjligt a! %y!a tra$ken dit. Avtalet med 
staten avseende den mark som ny!jas av Bromma Flyg-
plats gäller till 2038, men kan sägas upp av Flygplatsen 
med 36 månaders uppsägningstid. Innan e! återlämnande 
sker måste marken dock saneras "ån bland annat PFAS och 
andra oljekolväten som genererats av verksamheten. En 
nedläggning av verksamheten förutsä!er e! riksdagsbe-
slut. För närvarande – i den situation man be$nner sig – är 
det inte aktuellt a! sä!a upp bullerplank eller a! vidta 
andra bullerdämpande åtgärder. Nästa möte kommer med 
%ygplatsledningen kommer a! äga rum i början av nästa år.

tillfälle a! lämna synpunkter och ha in%ytande över vad som 
kommer a! hända med det markområde som idag används 
av Flygplatsen. Vår ambition är a! föreningen i en sådan 
situation blir en obligatorisk remissinstans, dvs a! alla förslag 
avseende förändring av markområdet kommer a! remi!eras 
till föreningen för y!rande och synpunkter. OM VI SKALL 
LYCKAS BLI EN SÅDAN REMISSINSTANS, ÄR DET VIKTIGT ATT 
VI FÅR UPP MEDLEMSANSLUTNINGEN, FRÅN DAGENS CA 50 
% TILL 60 % ELLER HELST 70 % (ELLER MERA).

Magnus Wallander

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

ANNONS



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

MOT ÅRETS SLUT 

En tillbakablick på e! ovanligt år
För e! år sedan var det nog ingen i Sverige som kunde 
föreställa sig a! vårt land, och resten av världen, skulle 
drabbas av en pandemi, vars motsvarighet världen inte har 
se! på över hundra år. Spanska Sjukan, som plågade världen 
1918 – 1920, skördade förvisso väsentligt %era dödso'er – ca 
50 miljoner människor – än vad som (hi!ills) är fallet med 
Covid-19, men mera än 40 miljoner sjuka och över en miljon 
döda i den nu aktuella pandemin är naturligtvis förfärliga 
si(or. Alla har drabbats av följderna av Covid-19, inte bara 
de som insjuknat och deras anhöriga, utan var och en av 
oss. Vi har alla under det här året få! se tillvaron förändras 
på avgörande sä!. Det gäller arbete och möten, som nu o#a 
har få! ske på distans och via länk, men det gäller också våra 
resvanor och vårt sä! a! umgås med nära och kära. När jag 
ser tillbaka på året, vill jag påstå a! vi i vårt land – trots de 
all)ör höga dödstalen – har varit priviligierade i många avse-
enden. Våra skolor har fungerat och vår sjukvård har inte kol-
lapsat. Vi är e! glest befolkat land, där vi har relativt mycket 
utrymme a! leva på. Inte minst för oss som bor i Bromma 
Kyrka och Eneby har levnadsbetingelserna varit bä!re än för 
många andra. Vi har kunnat vistas ute, och vi har, åtminsto-
ne i begränsad omfa!ning, kunnat trä'a familj och vänner 
utomhus i våra trädgårdar över en $ka eller en lunch.  

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: 600 ex
AMO-Tryck AB, Solna

Kom med på fackeltåg med läsning av Tennysons ”Nyårs-
klocka” innan tolvslaget på nyårsna!en. Klockan 23.40 tågar 
vi upp till klockstapeln "ån parkeringsplatsen på Bromma 
kyrkväg "amför kyrkan. 

Den nu ganska gamla traditionen med fackeltåg till 
klockstapeln på nyårsna!en $ck e! uppehåll förra nyåret. 

Det som stoppade fackeltåget var a! kyrkan höll på a! dra 
om elen till kyrkklockorna. Det är ju ingen klockare som drar 
i klockorna nuförtiden utan en elmotor som drar e! kugghjul 
kopplat till klockorna. Man startar med en *ärrkontroll som vi 
får låna av församlingen.

– Den aspekten på vårt boende tror jag inte man tänkte på 
tidigare. Vi får hoppas a! pandemin snart har gå! över, så 
a! vi redan nästa år kan gå tillbaka till e! normalt liv.

En God jul och e! Go! Ny! År önskar jag er alla!
Magnus Wallander, ordförande  
i Bromma Kyrka Eneby Villaförening


