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Tillbakablick – och en blick framåt
År 2021 går nu mot sitt slut. Det är det andra året som
till stor del har präglats av den pandemi som drabbades oss i början av förra året. För många av oss har det
inneburit förändringar i vårt sätt att leva. En del av oss,
som har haft möjlighet, har valt att fly storstaden och
bo på landet så mycket som möjligt. Andra har jobbat
hemifrån, på ett sätt som inte var tänkbart för bara ett
par år sedan.
I bästa fall är vi snart igenom den här pandemin,
och livet kan återgå till det normala. Oavsett om vi
”måste” vara hemma, därför att vi inte får komma till
våra arbetsplatser, eller om vi väljer att jobba hemifrån,
därför att vi tycker att det är bra att vara i vår hemmiljö, så kan vi konstatera att det är en oerhörd förmån att
få bo i ett så trivsamt område som Bromma Kyrka och
Eneby.

Vi som bor här har all anledning att se till att området skall fortsätta att vara det trygga och fina område,
som vi vill att våra barn och barnbarn skall växa upp i.
Det finns dock, som alltid, vissa hot mot vårt områdes
existens och karaktär. Om politikerna vill i grunden förändra vårt område till att vara något annat än vad det
är idag, så kan det finnas anledning för oss som bor här
att reagera mot detta. I sådant fall är det viktigt att vår
förening har möjlighet att göra sin röst hörd. Därför är
det av stor betydelse att vi är många som står bakom
föreningens uttalanden om förtätning av bebyggelsen,
liksom om eventuella förändringar av verksamheten på
Bromma Flygplats.
Med dessa ord vill jag önska er alla en God jul och
Ett Gott Nytt År. Vi hoppas att nästa år skall kunna levas
utan munskydd och andra begränsningar.
Magnus Wallander, ordförande

Utdelning av Infobladet
Från styrelsens sida vill vi tacka för den fina respons vi fått på uppropet i
Infoblad nr 4. Nu är det bemannat med ordinarie utdelare i alla våra sex
distrikt och "poolen" av utdelare som är villiga att ställa upp som reserver
har dessutom utökats rejält.
Ett brev med uppmuntran att gå med i föreningen har i oktober delats
ut till icke medlemmar. Från utdelarna vill vi samtidigt förmedla en vädjan
till alla boende om att underlätta arbetet med utdelningen genom att se
till att det anges nummer på brevlådorna eller på annan väl synlig plats där
det lätt kan kopplas till rätt brevlåda.
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Sommarhusen som blev hus för p
Vid 1900-talets början var området kring Bromma kyrka ren
landsbygd. De första villorna för permanentboende byggdes mellan 1906 och 1910 och ligger nordväst om kyrkan.
Området som var en avstyckning från Eneby gård hette fram
till omkring 1950 Bromma Villastad. Fyra av dessa tidiga hus
finns beskrivna på sid 22 och 23 i Jubileumsskriften från
2018. (Finns att köpa i Marias blomsterkiosk.) De flesta av
de bostadshus i området som byggdes på 1920-talet och
tidigare byggdes för två eller ibland fler familjer. Idag är alla
enfamiljshus.
I början av seklet byggdes här även sommarbostäder
av folk som bodde inne i stan. Närheten till Kyrksjön gjorde
kanske området extra attraktivt för sommarboende. Se bild
nedan från badhusen i Kyrksjön. En av stadsborna som köpte
tomt för att ha som sommarställe var August Almström med

familj. Det relativt stora sommarhuset byggdes 1913. Dottern
Inga, gift Eriksson, hade kvar huset som sommarbostad ända
till slutet på 1980-talet. 1994 köpte Paul Degen huset, förlängde det och renoverade det till permanentboende.
Ursprunget till huset på Lillängsgatan 4 går tillbaks 100 år
i tiden när Bällsta kvarn fortfarande stod kvar på sin ursprungliga plats på en kulle invid Bällstavägen. På bild nedan
med sommarstugan som familjen Carl Gustaf och Gerda Tell
byggde 1920–21 ser man skymten av kvarnen bakom deras
stuga. På nedersta bilden som är från en fototävling 1932
i föreningen Bromma Trädgårdar ser man att familjen har
byggt ut stugan och man har odlingar på den stora tomten
som då var 4400 m2 Familjen flyttade från Kungsholmen till
huset omkring 1930. Idag finns ytterligare fyra hus på den
ursprungliga tomten, alla byggda efter 1959.
Text: Inger Larsson, Foto: Inger Larsson samt arkivbilder

Familjen Almströms sommarbostad på Bällstavägen 185 år
1913. Bakom syns huset på Bällstavägen 187.

Bällstavägen 185 på bild från 2018. Huset är tillbyggt mot
Kyrkoherdevägen dvs. bortåt i bild.

Inga Almström och kamrat vid Lilla badhuset, (dambadhuset),
i Kyrksjön. Det låg på den plats där stora bryggan ligger idag.
Bakom syns det stora badhuset som från början bara var för
herrar.

Ursprunghuset på Lillängsgatan 4. Till höger syns Bällstalundsskolan
och bakom huset skymtar Bällsta kvarn på sin ursprungliga plats.
Bilden är troligen från 1921.

permanentboende

Lillängsgatan 4. Här bor idag sedan 14 år familjen Widholm.

Villaföreningen BKEV har ett omfattande arkiv av
årsberättelser, kartor, styrelseprotokoll och annat.
Här är en tillbakablick om vad som händer i Bromma
Kyrka under 1971, för 50 år sedan.
Kommunen ville bredda Fornborgsgränd och krävde ägaren
av Fornborgsgränd 3 på gatukostnadsersättning. Processen startade innan och slutade efter 1971, men tog upp en
ansenlig del av årets styrelsemöten. Flera fastigheter på
Attundavägen och Stenhammarsvägen fick skador som
antogs komma från grundvattensänkningen från bygget av
Järvatunneln (en tunnel till Bromma Reningsverk). Kommunen reglerade skadorna.
Föreningen frågade Länsstyrelsen om att sänka hastigheten på hela Spångavägen till 50 km/h. Hastighetsgränsen
sänktes till 50km/h på Spångavägen mellan Vultejusvägen
och Beckomberga, trots motstånd från Polisen som påpekade att resurser saknades för effektiv övervakning. Spångavägens cykelbanor blev asfalterade och Gatubyggnadskontoret
planerade asfaltering av gångbanorna till året efter.
Midsommarfesten var lyckad och vid årsmötet pratade
Ingenjörsvetenskapsakademins VD Sven Brohult (boende i
området) om “Vårt Framtida Boende”.

Grannsamverkan
och brott
↑ Lillängsgatan 4. Framför huset
sitter Carl Gustaf och Gerda Tell.
I föreningens arkiv har herr Tell
titeln körsångare. På andra arkivbilder från detta hus ser man stora
odlingar av kål och andra grönsaker och många fruktträd. Bild från
1932.

Gilla vår sida på Facebook

I Infoblad nr 4/21 informerade vi om rapporterade brott under sommarmånaderna, t.o.m. augusti. Vi summerade med
att man kunde se en tendens till att brottsligheten är tillbaka
efter en mycket lugn period. Om det nu är på det sättet så
har våra områden i alla fall klarat sig bra under september.
Vi har inte haft vare sig bostadsinbrott eller bilstölder men
däremot ett bilinbrott i vardera Bromma Kyrka och Eneby.
Under oktober har vi haft 1 villainbrott och 8 bilinbrott i
Bromma Kyrka men Inga inbrott eller bilbrott i Eneby.
Men fortfarande gäller förstås att vi inte får slappna av.
När vi nu går in i den mörkaste årstiden så tänk på att inte
låta ett tomt hus vara ett mörkt och tyst hus. Låt litet belysning vara tänd, och varför inte en radio igång för att göra
presumtiva tjuvar osäkra!
Text Frank Waltersson

Skriv gärna tips och inlägg på sidan som är till glädje och
kunskap för oss som bor i området. Du hittar Facebooksidan genom att t.ex. googla ”Bromma Kyrka Eneby Villaförening Facebook”.

Medlemsavgift 2022
Medlemskap i Bromma Kyrka Eneby Villaförening innebär att man också är medlem
i Riksförbundet Villaägarna. Inbetalningskort för år 2022 följer med tidningen Villaägaren nr 5 som nyligen skickats ut. På inbetalningskortet finns också information om
betalning av medlemsavgift via Swish. Årsavgiften är 520 kr varav 65 går till vår lokala
förening. Du som har begärt elektronisk faktura får den i slutet av november.

Hjärtstartare
En hjärtstartare är en apparat som läser hjärtrytmen och
kan ge en strömstöt för att starta om hjärtat vid ett plötsligt
hjärtstopp, som ska användas när en person är medvetslös
och inte andas.
I området Bromma Kyrka och Eneby finns det enligt
Hjärtstartarregistret två registrerade hjärtstartare, en i Bromma Kyrkskola och en hos Mälarrör (som ligger tvärs över gatan från Bistro Bromma). Känner ni till fler så be gärna ägaren
registrera den på hjartstartarregistret.se
Vill du hjälpa till vid hjärtstopp? Skaffa appen “SMS Livräddare” och få ett alarm när någon i närheten behöver HLR
– Hjärt Lung Räddning. Läs mer på smslivraddare.se.

Fackeltåg på nyårsnatten
Fackeltåg till klockstapeln på nyårsafton börjar bli en gammal
tradition. Som vanligt samlas vi på parkeringen framför
kyrkan vid Gliavägen vid 23.30-tiden. Föreningen köper in ett
antal facklor, men ta gärna med egna.
Klockan 23.40 tågar vi upp till klockstapeln för att strax
innan tolvslaget få höra Tennysons Nyårsklocka läsas i nyårsnatten. Därefter får vi höra de mäktiga Kyrkklockorna ringa
in det nya året.
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