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Under månaderna maj, juni och juli har våra områden varit 
helt förskonade !ån bostadsinbro". Vi har däremot ha# en 
bilstöld i Bromma Kyrka i juni och sex bilinbro" - $ra i maj, 
e" i juni och e" i juli, alla i Bromma Kyrka.

När det gäller grannstödsverksamheten är det alltid vissa 
svårigheter a" hi"a förare under semesterperioden och det 
är vanligt a" en del pass måste ställas in. A" en del av förarna 
har varit förhindrade a" ställa upp på grund av coronan har 
naturligtvis inte gjort det lä"are. Med tanke på det är det 
glädjande a" kunna konstatera a" verksamheten denna som-
mar har kunnat upprä"hållas i minst samma omfa"ning som 
under de senaste åren. För a" göra de"a möjligt har en del fö-
rare patrullerat extra mycket, vilket vi ska vara tacksamma för. 

Frank Waltersson

För nya läsare informerar vi än en gång om Grannstöd
Från Grannstöd Brommas hemsida:
”Grannstöd Bromma är en ideell förening som engagerar !ivil-
liga deltagare som på dagtid patrullerar i Bromma. Många in-
bro" sker dagtid när de #esta boende är på jobbet. Därför åker 
vi runt i vår bil, en VW Polo, dagtid på vardagar, vanligen cirka 
$ra timmar mellan klockan 9 och 16. Vi är alltid minst två och vi 
får information via mail !ån polisen om vad som hänt i Brom-
ma de senaste dygnen och vilka områden som bör besökas. 
Ibland promenerar vi iförda våra gula grannstödsvästar. Vi pra-
tar med de boende som har bäst kännedom om si" närområde 
och vi tipsar dem om vilka bro"sförebyggande åtgärder som vi 
tror kan passa just dem. Goda erfarenheter av Grannsamverkan 
är viktigt a" föra vidare. Vår !ämsta uppgi% är a" genom vår 
närvaro hjälpa till a" förebygga bro" men också inspirera de 
boende till bä"re uppmärksamhet. Vår uppgi% är a" SYNAS, 
OBSERVERA och RAPPORTERA, men inte ingripa.”

Bro!sstatistik 
och Grannstöd

Som tidigare meddelats, kommer årets – försenade – års-
möte a" äga rum den 28 september 2020 kl. 19.00. Till följd 
av den rådande coronasituationen har styrelsen beslutat a" 
%y"a mötet !ån Ängby IF:s klubblokal till ”Gröna Villan”, 
Follingbogatan 16, Beckomberga. Lokalen rymmer 100 
personer, men vi kommer bara a" tillåta a" högst 50 perso-
ner är närvarande, för a" minimera risken för smi"spridning.

Vid mötet kommer vi, förutom de sedvanliga !ågorna på 
e" årsmöte, a" ha med en punkt, där medlemmarna och 
styrelsen får tillfälle a" diskutera vad det innebär a" vara 
medlem i Villaägarnas Riksförbund (Villaägarna). Vi har kallat 
diskussionspunkten ”Villaägarna – vad får jag för pengarna?”. 
Här nedan &nns förslag till dagordning för mötet. Årsredovis-
ningen för 2019 &nns a" läsa på hemsidan under rubriken 
”Om oss”. Fika &nns !ån 18.45.

Magnus Wallander, ordförande 

Dagordning
1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande
2. Anteckning av närvarande och upprä"ande av röstlängd 
3. Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika
     rösträknare, för mötet
4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat
5. Fastställande av dagordning
6. Behandling av årsredovisning
7. Behandling av revisionsberä"else
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning 
10. Fråga om ansvars!ihet
11. Behandling av förslag !ån styrelsen
12. Behandling av inkomna motioner
13. Behandling av verksamhetsplaner och budget
14. Beslut om avgi# till föreningen för nästkommande
      verksamhetsår
15. Beslut om arvoden
16. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
17. Val av ordförande i styrelsen
18. Val av övriga ledamöter i styrelsen
19. Val av revisorer och en suppleant
20. Val av valberedning
21. Diskussionspunkt:
     ”Villaägarna–vad får jag för pengarna?”
22. Mötets avslutande

Kallelse till  
årsmöte 2020



BYGGPLANER I NÄROMRÅDET: 

Idro!splats, bensinstation och bostäder

På Bällstafältet, mellan Eneby och Bällsta, planeras en 
idro"splats. Idro"splatsen ska innehålla en konstgräsfot-
bollsplan för 11-mannaspel inklusive läktare, en inomhushall 
för !iidro", en utomhusanläggning (löparbanor, längd-

BULLERUTREDNING BÄLLSTA IDROTTSPLATS
En bullerutredning för en första bedömning om förutsä"-
ningarna enligt den föreslagna situationsplanen har gjorts. 

Bedömningen är a" fastigheten kan användas till den 
planerade verksamheten enligt föreslagna planen men a" 
bullerdämpande åtgärder så som bullerskärmar samt en 
begränsning av idro"splatsens öppe"ider (na"etid) för a" 
undvika störning till närliggande bostäder kommer krävas. 
Den föreslagna situationsplanen u'ormning bedöms vara 
förhållandevis dålig ur bullerhänseende då den innebär 

Solvallastaden: Stockholms travsällskap, som äger stora delar av området, 
vill a" det används bä"re i !amtiden. Idag är det !amför allt besöksparkering. 

Solvallaområdet har goda förutsä"ningar a" bli en a"raktiv stadsdel enligt 
intentionen i Stockholms översiktsplan. Närheten till kommunikationer och 
Solvallaskogen gör platsen lämplig för bostäder, skola, förskolor, idro"shal-
lar och kommersiella lokaler. Södra Solvallastaden planeras med cirka 2000 
bostäder, skola, förskolor och lokaler för olika verksamheter. Området får an-
knytning till arenan, bland annat en idro"shall. Byggstart är beräknad till 2024. 

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

a" bulleralstrande utomhusaktiviteter, !ämst fotbollsplan, 
hamnar nära bostäder utan mellanliggande byggnader som 
skärmar bullret. Den huvudsakliga anledningen till a" de"a 
förslag ändå valts är a" det varit e" starkt önskemål !ån bo-
ende a" inga nya byggnader uppförs som skymmer utsikten 
!ån det intilliggande villaområdet. U'örda ljudmätningar på 
buller !ån passerande %ygtra&k !ån Bromma %ygplats visar 
på förhållandevis höga maximala ljudnivåer

hoppsgropar, kulgrop) för !iidro".
Bällsta IP kommer ligga väster om Beijer (f.d. Ekesiöö), vid 

Bällsta Allé. Detaljplanen kring Bällsta IP är i granskningsfas 
och staden siktar på a" få den antagen innan årsski#et.

På %ygplatssidan av Bällstavägen, innan bron över Ulvsundaleden, pla-
neras det för en bensinmack. OKQ8 har få" markanvisning av staden 
och planen har vunnit laga kra#.

Flygbild !ån väster. Bensinmacksområdet markerat med rö", nuva-
rande busshållplats en lila prick. Tvärbanans nya sträckning markerad  
i blå". Mer &nns a" läsa på h"ps://vaxer.stockholm/omraden/ballsta



NY BOK: 

”Folket i Bromma kyrktrakt”

Bokens !amsida

För två år sedan gav föreningen ut skri#en ”Bromma Kyrka 
Eneby Villaförening 100 år” med anledning av a" det var 100 
år sedan ursprungsföreningen, Bromma Trädgårdar, bildad-
es och villabebyggelsen började ta fart. Skri#en handlade i 
första hand om våra två stadsdelars byggnadsmässiga ut-
veckling. Den nya boken handlar mer om människorna i vårt 
område !ån mi"en av 1700-talet till och med våra dagar. 
Då, vid mi"en på 1700-talet, blev teologie doktor Abraham 
Pe"erson kyrkoherde på Riddarholmen och i Bromma. Han 
fann när han vistades i Bromma a" folket var mycket klena 
i kristendomskunskap och kunskapsnivån måste höjas. 
Han tog därför initiativet till a" den första skolan startades 
i gamla klockargården och en lärare anställdes. Betala för 
brommabarnens skolgång skulle ägarna av de stora gårdarna 
samt kyrkoherden själv göra.

Det är !ån denna tid i mi"en på 1700-talet som vi vet 
lite mer om folkets levnadsförhållanden i Bromma Kyrktrakt. 
Första delen av boken handlar om skolorna, lärarna och elev-
erna i nordvästra delen av Bromma det vill säga de skolor 
som barnen i vårt område har gå" i och for'arande går i. 
Andra delen handlar om människorna i ”Kyrkbyn” dvs. de 
som bodde i prästgården, klockargården, arrendatorbosta-
den, fa"ighuset och skolhuset.

Den sista delen av boken handlar om levnadsvillkoren i 
de $ra hus som byggts för fa"iga och gamla i Bromma Kyrka 
1812, 1890, 1953 respektive 1994. I alla tider har det varit en 
förmån a" få bo i dessa bostäder men levnadsvillkoren har 
förändrats högst väsentligt under dessa år. I boken kan man 
också läsa om hur spanska sjukan härjade på ålderdoms-
hemmet 1917. Då var det de unga dvs. personalen som blev 
sjuka och de gamla &ck hjälpa personalen.

Varför är blomlådorna på A!undavägen bor!agna?
I mi"en av juni ly#es blomlådorna på A"undavägen plötsligt 
bort. Det visar sig vara tra&kkontoret som inte längre tillåter 
blomlådor. Blomlådorna kom på plats i slutet av 90-talet 
e#er hastighetsmätningar som visade a" mer än häl#en av 
bilisterna körde mer än 50 km/tim och en inte så liten andel 
70 km/tim i slutet av backen vid nedre delen av A"undavä-
gen. Många familjer med små barn bodde då ute#er vägen. 
Tra&kkontoret såg 2013 över tra&k%ödet och hastigheterna 

på A"undavägen, (med blomlådor på plats) och kommit 
!am till a" det inte är motiverat med permanenta farthin-
der. Det har varit omöjligt a" få svar på exakt var, när och 
hur länge bedömningen gjordes.

Vi som bor där mätningen gjordes 1997 kan nu lä" kon-
statera a" hastigheterna, inte minst vad gäller tung yrkestra-
&k, på ny" överskrider hastighetsgränsen 30 km/tim.

Kristina Lindgren

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

ANNONS

Boken ges ut av Bromma Hembygdsförening med stöd 
av Bromma Kyrka Eneby Villaförening och kanske även 
Bromma församling. Boken kommer ut i oktober. Vill du 
förbeställa en bok skriv e" mail till: info@brommakyrkaene-
byvillaforening.se



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.

Skadegörelse av träd i området
Styrelsen har få" information om a" det har förekommit 
skadegörelse av träd i området. Lövträd på tomtmark samt 
på stadens mark intill har vissnat och dö". I träden &nns 
träpluggar insa"a i borrhål. Troligen har man använt Round-
up Plug som innehåller e" kra#fullt växtgi#. Ämnet är inte 
gi#igt för människor eller husdjur.

– Styrelsen, som naturligtvis inte kan agera polis eller 
domstol i dessa !ågor, vill bara påpeka vad som borde vara 
självklart för envar: A" uppsåtligen skada träd eller annan 
egendom på annans mark är naturligtvis förbjudet, och kan 
resultera i såväl civilrä"sligt skadeståndsansvar som straf-
fansvar enligt bestämmelser i bro"sbalken.

Text: Magnus Wallander

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

Rundvandring i Kyrkbyn 4 oktober

Ombyggnation av kyrkan

Ljusvandring inställd

När: Söndag 4 oktober klockan 14–16
Start: Lekplatsen i hörnet av Doktor Abrahams väg och 
Ringarstigen. Här låg Brommas första fa!ighus "am till 
1912. Hur var det a! bo i e! fa!ighus – en skam eller en 
förmån?
Vandringsledare: Inger Larsson och Kristina Lindgren med 
stöd av Lars Lindgren och Eva Klaman.
Blir det vackert väder och många som vill vandra delar vi 
upp i två grupper så a! vi kan hålla avstånd.

Vi gör en vandring i ”Kyrkbyn” till alla röda hus norr om 
kyrkan och får lyssna till berä"elser om vilka som har bo" 
och verkat i dessa hus !ån mi"en av 1700-talet !am till våra 
dagar. Vi berä"ar även lite om husen i Kyrkbyn som inte 
&nns längre men som man kan se rester av.

Som väl de %esta har noterat, är om-
byggnaden av kyrkan nu i stort se" klar. 
Dock kvarstår alltjämt en del åtgär-
der, innan allt är färdigt. Kyrkoherde 
Torbjörn Gustavsson uppger a" visst 
komple"erande arbete beträ(ande  

Den årligen återkommande Ljuskvällen som brukar locka e" par tusen besökare runt 
Kyrksjön ställs in i år. Mälarscouterna som ansvarar för ljuskvällen ser inte a" det går 
a" uppnå sy#et och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kyrkbyn med de röda husen byggda !ån mi"en på 1600-talet 
till 1990-talet. Foto: Lennart Karlsson, Bromma.

absiden skall u'öras, och en ny kyrkor-
gel skall installeras. Enligt nuvarande 
tidplan skall allting vara färdigt till 
Första Advent, och återinvigningen av 
kyrkan planeras äga rum Andra Advent.


