
Som du säkert känner till, är vår förening engagerad i olika 
lokala !ågor, som har betydelse för de boende i området. 
Det handlar bland annat om tra"k!ågor, #ygplats!ågan, dvs 
hur man kan begränsa störningarna !ån Bromma Flygplats, 
samt plan- och bygg!ågor. Under senare tid har styrelsen, 
tillsammans med andra engagerade medlemmar i förening-
en, lagt ner e$ stort arbete på a$ stoppa en planerad skadlig 
förtätning av e$ par kvarter vid A$undavägen och Lillskogs-
gränd. Det fanns planer på a$ riva tre fullt funktionsdugliga 
villor, och ersä$a dessa med parhus och #erfamiljshus för 25 
hushåll. Genom a$ bland annat uppvakta e$ antal ansvariga 
politiker lyckades vi stoppa denna förtätning, som skulle ha 
inneburit en skadlig – och oåterkallelig – förändring av vårt 
område.

Styrelsen har ambitionen a$ vår förening skall bli obliga-
torisk remissinstans i plan- och bygg!ågor, och i andra för 
vårt område viktiga !ågor. Om vi skall bli det, behöver vi öka 
vår medlemsanslutning, !ån nuvarande knappt 50 % till 60 
– 70 % av hushållen.

Om du har någon granne, som ännu inte är medlem i 
Bromma Kyrka Eneby Villaförening, ber vi dig berä$a för 
grannen, a$ det just nu är särskilt förmånligt a$ gå med i 
föreningen. Medlemsavgi%en, som för det första året uppgår 
till 395 kr, gäller nämligen nu för återstoden av år 2021 och 
för hela år 2022. Det enklaste sä$et a$ bli medlem är a$ 
betala medlemsavgi%en, 395 kr, via swish till föreningens 
swishnummer, som är 123 261 26 38.

Skicka gärna dina kontaktuppgi%er – namn, adress, 
telefonnummer och e-mailadress – till vår styrelseledamot, 
Johan Söderholm, johan.hilding@gmail.com, så ser vi till a$ 
uppgi%erna blir införda i medlemsregistret.

Om du hjälper till med a$ värva nya medlemmar, gör du 
både föreningen och dig själv en tjänst 

Magnus Wallander 

Nr 4 September 2021
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Vi behöver bli !era!

Årsmöte i Bromma Kyrka Eneby Villaförening hölls 
i år den 14 juni. Till följd av den rådande pandemi-
situationen hade mötet av försiktighetsskäl för-
lagts till Gröna Villan i Beckomberga. Lokalen hade 
vid tillfället plats för femtio personer, si$ande 
med corona-avstånd. Det visade sig vara go$ om 
utrymme, då endast e$ tiotal medlemmar var 
närvarande vid mötet.

Årsmötet fastställde årsredovisningen och 
beviljade styrelsen ansvars!ihet för det gångna 
verksamhetsåret. 

Mötet omvalde Magnus Wallander till ordfö-
rande för e$ år, samt omvalde Frank Waltersson, 
Christina Polgren och Per Sahleström till styrelse-
ledamöter för en mandatperiod om två år. 

Övriga ledamöter, Inger Larsson, Johan Söder-
holm och Olle Stigwall, valdes på årsmötet 2020 
för en period om två år, varför dessa ledamöters 
mandat period omfa$ar y$erligare e$ år.

Magnus Wallander, ordförande

Rapport !ån 
årsmötet



Stadsbyggnadsnämnden fa$ade den 16 juni beslut om 
förslaget till inriktning av ny detaljplan för tre fastigheter på 
Bromma kyrkväg och Lillskogsgränd.

Tre villor skulle ersä$as med 16 radhus och e$ #erfamiljs-
hus med 9 lägenheter. Villaföreningen hade före nämnd-
mötet trä&at samtliga borgerliga partier och miljöpartiet. De 
blev då uppmärksammade på hur den föreslagna exploate-
ringen skulle förändra kvarterets och villaområdets karaktär. 
Politikerna ly%e då !am a$ de vill se en varsam förtätning av 
villaområdena i Stockholm och därför skulle besluta om en 
Småhusstrategi vid samma möte.

Stadsbyggnadsnämndens beslut innebär a$ Stadsbygg-
nadskontoret "ck i uppdrag a$ ta !am e$ granskningsför-
slag för detaljplanen för de tre tomterna. Nämnden beslu-
tade om följande utgångspunkter för hur de$a förslag bör 
u'ormas:

”Småskaliga #erfamiljshus kan passa i Stockholms träd-
gårds- och villaområden. Med de$a sagt har det ske$ all'ör 
mycket ovarsam exploatering på senare år och den grönblå 
majoriteten ser därför e$ behov av a$ sä$a en ny riktning 

Detaljplaneförslaget Bromma Kyrkväg 
– Lillskogsgränd måste omarbetas

för a$ förhindra a$ stadens småhus- och villaområden 
byggs sönder. Som anförts tidigare i processen är det viktigt 
a$ villaområdets karaktär bevaras och a$ projektet anpassas 
till den omgivande miljön. I det nu aktuella ärendet valde 
majoriteten a$ starta e$ planarbete för a$ tillse en varsam 
utveckling i e$ sammanhang. E%er a$ ha tagit del av det 
nuvarande förslaget gör vi bedömningen a$ förslaget inte 
tar tillräcklig hänsyn till det som u$alandes i samband med 
startpromemorian. Vår bedömning är a$ de 25 y$erligare 
bostäder som föreslås inte skulle utgöra en varsam förtät-
ning av området och a$ #erfamiljshuset därför ska utgå. För 
a$ undvika behov av y$erligare angöring och hårdgöring av 
ytor beslutas vidare a$ den be"ntliga tomtindelningen med 
tre tomter inom planområdet ska kvarstå. För kvarvarande 
möjlig bebyggelse är det angeläget a$ be"ntlig grönska 
bevaras och a$ parkeringslösningen sker på e$ mer varsamt 
sä$ i förhållande till områdets gröna karaktär. För a$ upple-
vas som e$ positivt tillsko$ ska ny bebyggelse u'ormas med 
hög arkitektonisk kvalitet. Fasaderna behöver u'ormas mer 
omsorgsfullt.”

Bistro Bromma passar ibland på a$ upplåta sina väggar i 
matsalen till unga konstnärliga talanger. Från den 15e au-
gusti har Bromma Bistro en utställning av en lokal konstnär, 
Maja Frii. Maja studerar till dekorationsmålare och har i #era 
år målat på !itiden. Inspirationen till tavlorna kommer !ån 
den kvinnliga kroppen och alla dess former.

På instagram.com/maja!iiart kan man se #er tavlor och 
komma i kontakt med Maja för dekorationsmåleri eller för a$ 
köpa tavlor.

Konstutställning 
på Bistro Bromma



I infoblad nr 3 informerade vi om bro$en !am till den 13 
maj. Under hela månaden maj hade vi i Eneby e$ villainbro$ 
och e$ bilinbro$, och i Bromma Kyrka två bilinbro$. Under 
juni hade vi två villainbro$ och sex bilinbro$ i Bromma Kyrka 
samt e$ bilinbro$ i Eneby. Under juli hade vi e$ villainbro$ 
i vardera Bromma Kyrka och Eneby samt (ra bilinbro$ i 
Bromma Kyrka. Slutligen, i augusti, hade vi 2 villainbro$ i 
Bromma Kyrka samt 4 bilinbro$ i Bromma Kyrka och 1 i Ene-
by. Även om det handlar om låga nivåer kan man alltså se en 
tendens till a$ bro$sligheten är tillbaka e%er en mycket lugn 
period, så låt oss göra vad vi kan för a$ utvecklingen inte ska 
dra i väg.

Stölder !ån och ur bilar har ökat markant. Med använd-
ningen av ny teknik följer en del nya risker. En sådan är a$ 
bli utsa$ för störsändare. Den blockerar eller stör ut signalen 
som sänds ut av bilnyckeln för a$ låsa eller larma bilen. Så 
när du parkerar, kontrollera a$ bilen verkligen blir låst. Om du 
hör a$ den går i lås har du inte blivit utsa$ för störsändare.

Förvara också bilnycklar på e$ säkert ställe, inte alldeles i 
intill y$erdörren. Har du en så kallad key-less bil, förvara då 
gärna "nycklarna" i en plåtask, så går det inte a$ fånga upp 
nyckelsignalen och lura bilen a$ tro a$ nyckeln "nns i eller 
intill bilen. 

GRANNSAMVERKAN OCH BROTT

Lekparken vid Vultejusvägens busshållplats
Lekparken Murlindan (också känd som Gungis 
eller Kyrkbacksparken), den lekplats som ligger på 
ängen vid Vultejusvägens busshållplats, har rivits 
upp och kommer a$ moderniseras. Vissa delar  
– gungbrädorna och klä$erställningen i hagen 
närmast Terseusvägen – kommer återanvändas 
och få nya delar.

Byggnationen pågår för fullt i skrivande stund 
och några förbä$ringar som är planerade är: 

 • Parken ska vara upplyst.
 • Det tillkommer en ny parkdel med so&or, bord 
och grill bakom fotbollsplanen. 

 • Fler bänkar och bord, vissa under tak
 • Fler saker a$ leka i / hoppa på / klä$ra upp 
och ner för.

 • Nya träd planteras mot Spångavägen. 
Exakt hur det kommer bli återstår a$ se, men 
bifogad bild är en skiss uti!ån den plantering 
och utrustningsplan som Stadsbyggnadskontoret 
tillhandahåller.

Bil utan modern nyckel?

Utmärkta komplement är en godkänd ra$krycka och 
DNA-märkning av bildelar. Märkningen bör annonseras med 
hjälp av de dekaler som följer med märkutrustningen.

Text Frank Waltersson

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



För a$ få ut information m.m. till våra medlemmar är vi helt 
beroende av de !ivilliga utdelarna. För vart och e$ av de sex 
distrikten har vi en eller två ordinarie utdelare. Dessutom 
har vi en ”pool” av reserver som kan rycka in vid behov. Från 
styrelsens sida är vi naturligtvis mycket tacksamma för de 
insatser som utdelarna gör, ibland i ur och skur.

Nu har det visat sig a$ vi kommer a$ stå utan ordinarie 
utdelare i distrikt 5, som omfa$ar bl.a. Bergenhielmsvägen, 
Vassvägen, Vretvägen samt delar av Bällstavägen, Spånga-
vägen och Vultejusvägen. Trots reserverna innebär det här 
a$ utdelningsorganisationen riskerar a$ bli all'ör sårbar. Vi 
vill därför gärna så snart som möjligt få in en eller helst två 
ordinarie utdelare till distrikt 5.

Arbetsuppgi%en består i a$ fem gånger per verksam-
hetsår dela ut infobladet, vilket normalt tar cirka 45 minuter 
i sni$ (distrikten är litet olika stora). Infobladen hämtas !ån 
tryckeriet genom styrelsens försorg och distribueras till utde-
larna i lagom buntar, tillsammans med adresslista som hålls à 
jour av styrelsen. Visserligen är det väl bekvämast a$ dela ut 
på hemmaplan men det är inte alls nödvändigt a$ man som 
utdelare bor inom distriktet.

Så om det här är något ni kan tänka er a$ hjälpa fören-
ingen med, så hör av er till någon i styrelsen (i första hand 
Olle Stigwall eller Frank Waltersson. stigwall@telia.com eller 
!ank.waltersson@bredband.net

Utdelning av Infobladet

Stads- och naturvandring söndag den 3 oktober kl. 13.30 – ca 15. 
Samling på Terserusvägen vid den obebyggda tomten mellan nr 29 och 33,  
dvs högst upp på vägens topp nära Bällstavägen.

Vandringen går via bland annat Jordgubbsvägen och ner till Plommonvägen. På 
vägen kommer vi a$ ti$a på intressanta hus både i nordvästra Bromma Kyrka och i 
Eneby. Vandringen leder genom Enebys "na gravfält, både det ganska välkända i Ene-
byskogen men också det gravfält som ligger mellan Plommonvägen och stora ängen 
där vi brukar ha Valborgs"rande.

Anmäl dig till info@brommakyrkaenebyvillaforening.se så a$ vi vet ungefär hur 
många som kommer och om vi behöver dela upp i två grupper. Guide: Inger Larsson 
plus eventuellt någon mer beroende på antal deltagare. 

 
Text och bild Inger Larsson

Vandring #ån Terserusvägen till Plommonvägen

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.

Kontaktinfo:
info@brommakyrkaenebyvillaforening.se
www.brommakyrkaenebyvillaforening.se 
Bromma Kyrka Eneby Villaförening 
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: 550 ex
AMO-Tryck AB, Solna

Bli medlem: Se info på hemsidan


