
Flera återkommande besökare dokumenterar djur och natur 
– främst fåglar –  och delar även med sig av sina fantastiska 
bilder.
Fotograf här är Angelica Hörder Alcarruz

Ur ”Skötselplan för naturreservatet Kyrksjölöten 1997”

Det är viktigt att det finns öppen mark som 
hålles på gränsen till igenväxning dvs där det får 
växa tistlar och kardborrar mm men där man inte 
låter igenväxningen leda till att det uppkommer ett 
trädskikt. Det behövs inga stora ytor utan det räcker 
med remsor som t.ex. mellan fuktlövskogen och 
gångstråket söder om sjön. Dessa ytor ska inte slås 
varje år utan vinterståndare lämnas till steglits och 
andra arter som äter frön från högörter om vintern.

Kyrksjön – ett område 
som lockar många
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Bromma Kyrka Eneby Villaförening är ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

BROMMA KYRKA ENEBY VILLAFÖRENING          www.brommakyrkaenebyvillaforening.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.

Varmaste midsommar  
jag kan minnas

TIPSRUNDA

Rädda midsommarfirandet!

Efter två års ”Corona-uppehåll” kunde vi åter fira midsom-
mar på ängen nedanför Kyrkskolan. Som vanligt kom det 
deltagare inte bara från Bromma Kyrka och Eneby utan från 
både när och fjärran. Hur många som kom är svårt att upp-
skatta men det var flera hundra som deltog i dansen kring 
stången. De som inte deltog i dansen sökte upp skugga – 
det var den varmaste midsommarafton som jag minns.

Föreningen säljer lotter, kaffe, saft, bullar m.m. för att 
finansiera midsommarfirandet. Kostnaderna är främst hög-
talaranläggningen samt att vi betalar Bromma Folkdansgille. 
Vi är ungefär samma personer, de flesta boende i Bromma 
Kyrka, som har ordnat med midsommarfirandet i närmare  
20 år. Nästa år hoppas vi på att en yngre grupp tar vid.

Text och bild: Inger Larsson

Kom och delta i Bromma Kyrka och Eneby villaförenings 
tipsrunda!
• Söndag den 2 oktober kl. 10:00.
• Samling: Vi möts upp kl. 10:00 i korsningen Gliavägen- 

Rundkyrkoallén mitt emot kyrkans parkering där man får 
svarsformulär och penna.

• Rundan är ca 3 km och går genom Bromma Kyrka.
• Temat för tipsrundan är våra områden Bromma Kyrka och 

Eneby.
• Priser tilldelas de tre bästa!

Välkomna!

För att traditionen att ha ett midsommarfirande för boende 
i Bromma Kyrka och Eneby ska finnas kvar behöver vi nya, 
yngre förmågor som vill ställa upp och hjälpa till med hela 
eller delar av midsommararrangemanget.
Hör av dig till oss om du vill bidra med ditt engagemang ge-
nom att maila oss på info@brommakyrkaenebyvillaforening.se

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: 570 ex
AMO-Tryck AB, Solna

Bli medlem: se info på hemsidan.

Steglitsen på fotot har tyvärr blivit av med en stor del av sin 
vinterföda. I början av september klipptes den trädlösa marken 
med många kardborrar och tistlar vid södra groddammen.

Svarthakedopping med unge. Svarthakedopping unge.



Styrelsen har under en längre tid engagerat sig i frågan om 
en pågående – okänslig och ovarsam – förtätning av vårt 
område. Mest aktuellt just nu är planerna på att två fullt 
funktionsdugliga villor på fastigheterna Bromma Kyrkväg 454 
och 456 skall rivas och ersättas med fem radhus per tomt, 
dvs tio radhus. I skrivelser till Stadsbyggnadskontoret har 
styrelsen påtalat att detta skulle innebära en icke acceptabel 
förändring av området. I det sammanhanget har styrelsen 
påpekat att det borde göras en kulturhistorisk klassificering 
av hela Bromma Kyrka-området, innan det fattas beslut som 
innebär en ingripande förändring av området. Enligt den 
tidplan som gäller, skulle ett förslag till förändrad detaljplan 
skickas ut för granskning den 24 augusti 2022.

I mitten av augusti fick styrelsen ett glädjande besked 
från ordföranden i Bromma stadsdelsnämnd, Johan Pacca-
monti (m), att det aktuella ärendet inte skulle skickas ut för 
granskning under augusti. Istället kommer politikerna att 
”fundera igenom ärendet i sin helhet efter valet”, upplyste 
Johan Paccamonti.

Man kan möjligen se detta som en delseger, men faran 

Förtätningsprojekt i vårt område  
– politikerna skjuter upp beslut

Ordinarie styrelseledamöter 
utses som bekant av års-
mötet. När Emelie Nilsson 
kontaktade styrelsen för att 
höra efter om det skulle vara 
möjligt för henne att få enga-
gera sig i styrelsearbetet, blev 
lösningen att hon tills vidare 
blev ”adjungerad ledamot”. 
Emelie, som ursprungligen 
kommer från Halmstad och 
som tidigare bott på Fred-
häll, flyttade in i sin bostad 
på Bällstavägen för ett drygt 
år sedan, tillsammans med 
sambon Martin och sonen 

Inget nytt har hänt i planärendet som 
rör Eneby (byggnationen i Eneby-parken 
längs Enebyvägen och mot Beckomber-
ga på ängen mellan Hjortronvägen och 
Krusbärsvägen), men boende i Eneby har 
organiserat sig för att göra det enklare 
och smidigare för Enebybor att ge feed-
back till politiker på hur de känner kring 
byggnationen.

Läs mer på Enebybygget.se
Villaföreningen hjälper till med admi-

nistration och byggandet av en hemsida. 

Text: Johan Söderholm

Emelie Nilsson – ny adjun-
gerad ledamot i styrelsen Uppdatering om 

Eneby-bygget

Den 20 augusti arrangerades Bromma Churchman med ett 
antal entusiastiska deltagande. Tävlingen innefattar sim-
ning i Kyrksjön, 400 m, cykling t o r Lovö kyrka, 20 km, och 
avslutningsvis 5 km löpning i området Bromma Kyrka. Det 
hela avslutades med en middag på Bistro Bromma. Arrange-
manget var, som alltid, mycket lyckat. Alla som gick i mål 
kände sig som vinnare! 

Bromma Churchman Triathlon

Grannsamverkan 
och brott

Under sommaren och i och med det hittills 
under 2022 har våra områden varit helt 
förskonade från bostadsinbrott.

I juli hade vi dock ett källar-/vindsinbrott 
i Bromma Kyrka, en bilstöld i Eneby och fyra 
stölder från eller ur fordon i Bromma Kyrka.

I augusti hade vi två bilstölder i Eneby 
och åtta stölder från eller ur fordon i Brom-
ma Kyrka.

Sammantaget för 2022 har vi haft tre 
bilstölder i Eneby samt 39 stölder från eller 
ur fordon i Bromma Kyrka och fyra i Eneby. 

Grannstödsverksamheten har under 
sommaren kunnat upprätthållas i stort sett i 
normal omfattning med anlitande endast av 
ordinarie förare.

Text: Frank Waltersson

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

är naturligtvis inte över. Vi har anledning att fortsätta att 
bevaka detta och andra förtätningsprojekt i Bromma Kyrka 
och Eneby, för att om möjligt se till att byggföretag, drivna av 
vinstintressen, inte får möjlighet att förtäta området på ett 
för de boende i området oacceptabelt sätt.

Text: Magnus Wallander

Carl, två år gammal. Yrkesmässigt arbetar Emelie som distriktssköterska, 
och bland fritidsintressena märks trädgårdsarbete, tennis och litteratur. 

Som skäl för att vilja engagera sig i styrelsearbetet förklarar Emelie att 
det är viktigt att försöka bidraga till att skapa en trygg och säker miljö för 
de boende i området. – Vi hälsar Emelie välkommen till arbetet i styrelsen!

Text: Magnus Wallander

Villaföreningen, som inte har någon delaktighet i detta 
event, lyckönskar arrangörerna och hoppas att detta skall 
vara ett återkommande evenemang under kommande år. 
Det skall tilläggas att en del av intäkterna från Bromma  
Churchman går till Röda Korsets konto för Ukraina..

Text: Magnus Wallander  
Bilder: Hampus Svensson


