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Mot slutet av år 2019
Många av er som bor i Bromma Kyrka och Eneby och som – i
likhet med mig – bodde i det här området för 20 år sedan,
minns förmodligen hur det var när vi var på väg att gå in i ett
nytt millenium. Det fanns en oro inför ”Y2K (Year 2 Thousand),
men det fanns också många förhoppningar. Det är nästan svårt
att föreställa sig att det har gått snart 20 år, sedan vi gick in i det
21:a århundradet. Tanken svindlar nästan, när man tänker på
att människor har bott i vårt område i långt mera än tusen år.
Den bostadsbebyggelse som finns i vårt område är förvisso inte
på långt när så gammal, utan har kommit till under de senaste
100 åren. Bostadshusen som har uppförts under den här perioden har olika byggnadsstilar och skiftande utseende, något som
har givit vårt område dess speciella karaktär och stil. Kanske
man till och med skulle kunna våga påstå att det sätt på vilket
stadsdelarna Bromma Kyrka och Eneby har växt fram har givit

området dess ”själ”. När vi nu ser att området förändras genom
att det sker viss förtätning, ibland genom att befintliga byggnader rivs, för att ge plats för nya bostäder, är detta inte någon ny
företeelse. Med detta sagt, vill jag bara säga att det inte finns anledning att vara negativt inställd till alla förändringar, men det
kan likväl finnas skäl att bevaka att vårt område inte genomgår
en sådan förändring att vi som bor här upplever att området
har förlorat sin karaktär, eller sin ”själ”. Vi har all anledning att
vara stolta och tacksamma över vårt område, och vi har alla ett
ansvar för att se till det skall förbli den fina boendemiljö som det
är idag. – Med dessa ord vill jag önska er alla ett gott slut på år
2019 och ett riktigt gott nytt år, och ett gott nytt decennium!
Text: Magnus Wallander
Foto: Christina Polgren

Bromma Kyrka Eneby Villaförening är ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

Ombyggnationen av kyrkobyggnaden
Kyrkoherde Torbjörn Gustavsson berättar att ombyggnationen av kyrkan går framåt. Efter det att kyrkan tillfälligt öppnats
över Allhelgonahelgen, har det återstått en del ytterligare arbete,
innan kyrkan slutligt kan tas i bruk. Arbetena i vapenrummet,
kryptan och den nybyggda absiden – dvs tillbyggnaden på norra
sidan av kyrkan – skall avslutas. Den hiss som skall installeras
har blivit något försenad, men efter det att den är på plats och
har besiktigats och godkänts av behöriga myndigheter, skall
kyrkan kunna återinvigas till första söndagen i advent. Om
man känner till kyrkans historia – t ex efter att ha läst den fina
boken ”BROMMA KYRKA 850 ÅR”, som kom ut förra året – så
vet man att kyrkan har byggts ut och byggts om flera gånger
under den tid den har funnits. Den ombyggnad som nu ägt rum
är förmodligen en av de mindre ingripande, och vi får tro och
hoppas att de flesta – inte minst de boende i området – kommer
att tycka att slutresultatet blivit bra.
Text: Magnus Wallander

Vandringen längs Dr Abrahams väg
Stadsdelsvandringen längs Doktor Abrahams väg den sjätte
oktober samlade många deltagare. Vandringen som leddes av
Inger Larsson startade i hörnet med Lillängsgatan och slutade
vid korsningen med Enebyvägen. Det blev en trevlig promenad
med mycket lokalhistoria med många stopp på vägen där Inger
berättade om hur de olika områdena längs vägen har vuxit fram
från 1600- talet till våra dagar.
Mer info finns på föreningens hemsida www.brommakyrkaenebyvillaforening.se under Historik>Historiska bilder>Doktor
Abrahams väg. Här finns bild och text om många av husen
längs hela vägen ända bort till vägens slut i Eneby. Hittar du
några fel eller vill lägga till något i bildserien så skicka ett mail
till föreningens mailadress: info@brommakyrkaenebyvillaförening.se och berätta.

Korsningen med Bromma Kyrkväg. Huset i bakgrunden hade damfrisering i bottenvåningen på 1960-talet. Foto: Magnus Wallander

Medlemsavgift 2020
Medlemskap i Bromma Kyrka Eneby Villaförening innebär
att man också är medlem i Riksförbundet Villaägarna. Inbetalningskort för år 2020 följer med tidningen Villaägaren.
Nytt inför nästa års medlemskap är att det går att förnya sitt
medlemskap med Swish. Årsavgiften är 440 kr, varav 65 kr går
till vår lokala förening. Du som har begärt elektronisk faktura
kommer att få den med e-post i slutet av december.

Schackkvällarna upphör pga. för få deltagare.

Inbrott och brottsförebyggande åtgärder
Den senaste statistiken över bostadsinbrott m.m. innehåller
ömsom vin och ömsom vatten. För hela Bromma var antalet
inbrott i villor och radhus under perioden januari–september i
år ca 50 procent högre än under samma period 2018. I Bromma
Kyrka var ökningen från 5 till 8 inbrott och i Eneby från 1 till 4.
Under september hade vi i Bromma Kyrka ett villainbrott och
två bilinbrott, medan Eneby klarade sig helt utan. I Bromma
Kyrka har det varit en bilstöld i år, ingen förra året och 37 stölder
ur/från bil mot 19 förra året. I Eneby hade vi inte någon bilstöld
i år men två stölder ur/från bil, ingen alls förra året.
Nu när höstmörkret kryper inpå knutarna är det viktigt att
våra hus verkar bebodda, även om vi inte är hemma för tillfället.
Tänk därför på sådana enkla saker som att ha timer som tänder
och släcker lampor och sätter på och stänger av radion. Men
trots sådana förebyggande åtgärder kan ju olyckan vara framme
och då är det viktigt att underlätta Polisens arbete. Det kan vi
göra bl.a. genom att upprätta en inventarieförteckning och inte
minst genom att DNA-märka värdefulla ägodelar. Detta har
också förebyggande verkan. Närmare information om båda
sakerna finns tillgänglig bl.a. på polisen.se/utsatt-för- brott/
skydda-dig-mot-brott/stöld-och-inbrott/ Stöldskyddsmärkning med MärkDNA.

Gilla vår sida på Facebook

MärkDNA är ett samlingsnamn på en typ av märkning som
kan användas i förebyggande syfte, men även vid brottsutredning. Märkningen görs med ett syntetiskt framställt DNA och
vätskan penslas på värdesaker, ungefär som nagellack. Vätskan är osynlig, men framträder under UV-ljus. Eftersom varje
märkflaska är unik kan märkta föremål spåras. Märkningen
håller minst fem år på föremål. MärkDNA kopplar samman det
märkta föremålet med dess ägare, gör föremål oattraktiva på
hälerimarknaden och avskräcker tjuven från att gå in bostäder
och stjäla värdeföremål. Det är en relativt billig och enkel åtgärd
att skydda privata värdeföremål och rekommenderas av Polisen.
När man köper MärkDNA får man dekaler att sätta upp på
fönster och/eller dörrar så att eventuella tjuvar ser att här har
man märkt sina värdesaker med DNA.
Det finns en mängd information om MärkDNA på Villaägarnas hemsida och som medlem i Villaägarna får man
rabatt hos flera av tillverkarna. Se www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/brandsakerhet/artiklar2/markdna- stoppa-tjuven
För att ta del av erbjudanden genom Villaägarna behöver du
logga in som medlem.
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”.

Fackeltåg till Klockstapeln på Kråsberget
på nyårsnatten
Vill du höra Tennysons dikt ”Nyårsklockan” läsas invid Bromma
kyrkas klockstapel istället för inomhus framför TV-en? Kom då
med på Fackeltåget till klockstapeln.
Samling vid 23.30 den 31 december på parkeringen framför
kyrkan. Klockan 23.40 tågar vi upp till klockstapeln för att strax
innan tolvslaget få höra dikten läsas i nyårsnatten. Därefter
ringer de mäktiga Kyrkklockorna in det nya året.
Föreningen köper in ett antal facklor, men ta gärna med egna.
Bild från Bromma hembygdsförening. Nyår vid
klockstapeln 1993/1994 – en gammal tradition.

Bildvisning i Sockenstugan
den 27 januari klockan 19

Sockenstugan. Foto: Inger Larsson

Tema: Tidstypiska hus i området, Sockenstugans historia mm.
Adress: Dr Abrahams väg 23.
Den annonserade bildvisningen i förra numret av Informationsbladet flyttas till januari. Bildvisningen kommer att
bli i den nyrenoverade Sockenstugan som återinvigdes under
Allhelgonahelgen efter restaurering. Eventuell ändring av tid
meddelas via mail och på föreningens Facebooksida.

Föreningen behöver din mailadress
Det enklaste sättet för föreningen att snabbt kommunicera med
alla medlemmar är via mail. Vi i styrelsen önskar därför att få
era maildresser för att kunna uppdatera medlemslistan. Idag
saknar vi denna info till hälften av er.
Många fick mail från föreningen angående stadsvandringen
för några veckor sedan. Vi vore tacksamma om ni som inte fick
något mail skickar er adress till per.sahlestrom@gmail.com, så ni
inte missar viktig information i framtiden.

Bromma Kyrka Eneby Villaförening
☛ ger ut ett lokalt informationsblad ca fem gånger per år
☛ är ansluten till Riksförbundet Villaägarna
Villaägarna ger ut tidningen Villaägaren som ingår i medlemskapet.

Kontaktinfo
info@brommakyrkaenebyvillaforening.se
www.brommakyrkaenebyvillaforening.se
Annonser: Kontakta christina@polgren.com

Medlemsrabatter: Glöm inte att utnyttja de förmånliga rabatter man har som medlem i föreningen. Om du exempelvis
tänker måla om ditt hus i sommar, och utnyttjar medlemsrabatten i Måleributiken i Alvik, kommer medlemsavgiften i
föreningen snabbt att vara betald. Ytterligare information om medlemsrabatter finner man på Villaägarnas hemsida.

