
För knappt tre år sedan drabbades vi av en global pandemi, 
som i vårt land kom att resultera i ett stort antal drabba-
de, i form av sjuka och avlidna. Pandemin påverkade vårt 
sätt att leva, både i arbetet och på fritiden. Våra resvanor 
förändrades drastiskt, något som inte minst märktes vad 
gäller trafiken på Bromma Flygplats. När nedgången var 
som kraftigast, var ca 97 % av flygtrafiken borta. År 2022 har 
livet i de flesta avseenden återgått till det normala, även om 
vissa beteendeförändringar nog har blivit bestående. Många 
affärsmöten sker numera digitalt, via Teams eller Zoom, och 
sådana digitala möten har därmed i viss utsträckning ersatt 
dagsresor med flyg. Bromma Flygplats prognos är att trafiken 
2023 skall vara på en nivå om ca 70 % av vad som gällde 
före pandemin.

Under året har det hållits allmänna val, till riksdag, regi-
oner och kommuner. Valresultatet innebar en ny regering 
med annan politisk inriktning än den föregående, och även 
i Region Stockholm och Stockholms Stad har valet inneburit 
maktskifte, dock i motsatt riktning jämfört med vad som in-
träffat på riksplanet. Det är för tidigt att säga om förändring-
arna i de politiska församlingarna på något avgörande sätt 
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Fackeltåg på nyårsnatten – en 40-årig tradition

Fackeltåget till klockstapeln anordnades för första 
gången 1982. Vi fortsätter traditionen och samlas som 
vanligt på parkeringen framför kyrkan vid Gliavägen vid 
23.30-tiden. Föreningen köper in ett antal facklor, men 
ta gärna med egna.
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kommer att påverka de boende i Bromma Kyrka och Eneby. 
Den ”politiska” fråga som styrelsen i Villaföreningen har mest 
fokus på just nu är hur det skall bli med planerna på ”förtät-
ning” inom vårt område. Kommer de ansvariga politikerna i 
Stadsbyggnadsnämnden att tillåta att fullt funktionsdugliga 
villor i området förvärvas av byggföretag, vilka omedelbart 
låter riva dessa, för att ersätta dem med radhus, Attefallshus 
och flerfamiljshus? I ett aktuellt sådant projekt, där styrelsen 
har framfört kraftfulla invändningar till Stadsbyggnadskon-
toret och Stadsbyggnadsnämnden, skulle två befintliga 
villor rivas och – på samma yta – ersättas av bostäder för 
tio hushåll. Det är lätt att föreställa sig vad detta innebär 
för områdets karaktär, samt specifikt i form av trafik- och 
parkeringsproblem, hårdgjorda ytor med risk för översväm-
ningar mm. Oavsett politisk majoritet i Stadsfullmäktige, 
kommer styrelsen att fortsätta driva en linje som går ut på 
att vi motsätter oss allt annat än en ”varsam förtätning” av 
vårt område.

Med dessa ord vill jag tacka för det här året och önska 
alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Magnus Wallander
Styrelseordförande

Klockan 23.40 tågar vi upp till klockstapeln för att strax 
innan tolvslaget få höra Tennysons Nyårsklockan läsas 
i nyårsnatten. Därefter får vi höra de mäktiga kyrk-
klockorna ringa in det nya året.

Text och bild: Inger Larsson



Bakom Grannsamverkanskonceptet står Samverkan mot 
brott, en organisation bestående av bl.a. Polisen, Brotts-
förebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Regioner 
och Stöldskyddsföreningen. Syftet med grannsamverkan 
är att minska brottsligheten och öka tryggheten och triv-
seln i bostads området. Det handlar främst om att förhindra 
bostads inbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Uppmärksamhet och engagemang i att tillsammans hjäl-
pas åt att förhindra brott i det egna bostadsområdet utgör 
grunden för Grannsamverkan. Det innebär att alla i området 
är mer uppmärksamma på vilka som rör sig i området, note-
rar det som verkar misstänkt eller konstigt och tillkallar polis 
vid pågående angrepp.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har genomfört en utvär-
dering av en rad studier om hur Grannsamverkan fungerar. 
Resultatet visar att Grannsamverkan minskar brottsligheten 
med i genomsnitt 26%.

Starta grannsamverkan

Höstlig tipspromenad

I månadsskiftet augusti-september höll Villaägarna ett 
höstmöte för alla lokala föreningar. På mötet talades det om 
föreningslivet på 2020-talet, med utgångspunkt i en med-
lemsundersökning som Villaägarna låtit göra. Den visade 
att medlemmarna bryr sig mindre om lokala aktiviteter och 
mer om de rabatter Villaägarna erbjuder. Undersökningen 
gav också uppslag för Villaägarna när det gäller att vända 
utvecklingen kring antalet medlemmar. Under det senaste 
årtiondet har Villaägarna haft svårt att behålla medlemmar 
och att skaffa nya.

Även antalet lokala föreningar har minskat, från toppen 
på drygt 300 vid 2005 till 165 stycken idag.

Några citat ur undersökningen: “Idag är fritiden viktig och 

Brott i området
Även under september var våra områden försko-
nade från bostadsinbrott och även från bilstölder 
(såväl fullbordade som försök). Däremot hade vi sju 
fall av tillgrepp från eller ur fordon i Bromma Kyrka, 
inga i Eneby. Under oktober har vi sluppit villainbrott. 
Däremot har vi haft ett lägenhetsinbrott, ett inbrott i källare
eller vind och ett försök till bilstöld i Bromma Kyrka. Dess-
utom har vi haft fyra tillgrepp från eller ut fordon i Bromma 
Kyrka och ett i Eneby.

När vi nu går in i den riktigt mörka årstiden vill vi på-
minna om vikten av att vi har åtminstone någon belysning 
tänd när vi inte är hemma, för att huset ska se mera bebott 
ut. Tänk på att den mängd el som en lampa förbrukar är 
närmast försumbar jämfört med elektrisk uppvärmning och 
jämfört med alla kostnader och bekymmer som ett inbrott 
kan orsaka.

Text: Frank Waltersson

1. Bromma kyrka är en av Stockholms äldsta byggnader. Under vilket 
århundrade uppfördes kyrkan?
1. 1100-talet  X. 1300-talet  2. 1600-talet

2. Bällstavägen är en gammal landsväg som ursprungligen sträckte sig 
från Drottningholm till Stockholm. Idag sträcker sig Bällstavägen från 
Islandstorget ända bort till Bällstaån som delar Bromma och Sundbyberg 
åt. Under vilket århundrade anlades vägen?
1. 1200-talet  X. 1400-talet 2. 1600-talet

3. När man gräver i marken i Bromma är det inte alltid bara sten och mask 
som man kan hitta. År 1943 hittades ett historiskt föremål på tomten 
Doktor Abrahams väg 4 som idag förvaras på Stockholms stadsmuseum. 
Vilket var föremålet?
1. Ett svärd från 1400-talet 
X. Halssmycke i brons från vikingatiden
2. Romerskt silvermynt

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

allt färre är intresserade att lägga tid på föreningsaktiviteter.”
“Vi kan inte räkna med att kommande generationer ska bli 
trotjänare (förtroendevalda) eller delta i våra sammankomster i 
någon större omfattning.”
“De tre framtida benen kommer antagligen att vara den sam-
hällspolitiska verksamheten, medlemsförmåner och rådgiv-
ningsverksamheten.”

Det diskuterades också hur man ska nå ut till potentiella 
medlemmar om man inte når ut fysiskt via det lokala enga-
gemanget. Utöver presentation av medlemsundersökningen 
hölls det även föredrag om egnahemsrörelsen och om-
världstrender som påverkar villaägare. (energipriset, inflation, 
bolåneräntor). 

Text: Johan Söderholm

Att starta Grannsamverkan
Det är ni boende, fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar 
i ert område som initierar start av Grannsamverkan. När ni i 
ert område är överens om att ni vill starta Grannsam verkan 
kontaktar ni den lokala polisen i er kommun/stadsdel på 
telefonnr. 114 14 eller maila lpo-vallingby.kansli@polisen.se

Ett kontaktombud som är länken mellan de boende och 
polis/kommun utses i området. Ett kontaktombud ansvarar 
för ca 10–12 hushåll.

Polisens medverkan i Grannsamverkan

• Ansvara i samverkan med kommunen, för 
att på eget eller boendes initiativ genomföra 
utbildning för kontaktombuden.

• Utan onödigt dröjsmål beställa Grannsam-
verkanmaterial till aktiva områden från SSF 
Stöldskyddsföreningen. Verksamheten ska 
ha kommit igång innan skyltar levereras till 
området.

Den andra oktober i härligt höstväder ordnade 
föreningen en tipspromenad. För dig som inte 
tog del av frågorna finns här ett mini-quiz.

Rapport från höstmötet 2022

 I mitten på bilden Emelie Nilsson som ansvarar för frågorna.

Källor: polisen.se och samverkanmotbrott.se


