
Föreningen har ett stort bildarkiv som nu har börjat publiceras 
på föreningens hemsida www.brommakyrkaenebyvillaforening.
se under rubriken Historik-/Historiska bilder. Det är kartor, 
flygbilder och bilder på enskilda hus både i Bromma Kyrka och 
Eneby. För att begränsa antalet publicerade bilder på enskilda 
hus har vi i första hand tagit med hus där det finns bilder från 
äldre tider. Det är dels en samling bilder från en fototävling som 
anordnades 1932 av vår ursprungsförening Bromma Trädgårdar 
men även privata bilder samt bilder från boken Stor-Stockholms 

Hemsidan  
– massor med bilder

SEPTEMBER 2019

Villastäder från 1942. I boken finns bilder både från hus i Brom-
ma Kyrka och Eneby. 

Bilderna på enskilda hus är upplagda gatuvis och visar både 
de gamla bilderna och hur husen ser ut idag sedda från gatan. 
Kom ihåg att hus som ligger vid vägkorsningar kan ha två 
adresser.  Flygbilder finns från 1928 och fram till våra dagar.

Nedan finns två exempel på bilder av enskilda hus som finns 
i arkivet.

Bromma Kyrka Eneby Villaförening är ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

BROMMA KYRKA ENEBY VILLAFÖRENING          www.brommakyrkaenebyvillaforening.se

Spångavägen 1932. 
Huset i förgrunden är Spångavägen 123. Husen i bakgrunden är hus 
på Bergenhielmsvägen. Denna bild finns ännu inte publicerad på 
hemsidan men det finns bilder på de hus som syns i bakgrunden. 

Denna bild är från boken Stor-Stockholm Villastäder. På hemsidan 
finns även en bild på hur huset ser ut idag plus lite mer information 
om husets ägare 1942 som var Erik Blücher.



Ombyggnationen av kyrkobyggnaden
Just återkommen från sommarsemestern berättar kyrkoherde 
Torbjörn Gustavsson att ombyggnationen av Bromma kyrka 
framskrider planenligt. Vissa arkeologiska fynd, i form av skelett 
från människor och djur, har dock förorsakat en mindre för-
skjutning av det ursprungliga tidsschemat. Enligt nu gällande 
tidplan skall allt arbete vara avslutat den 15 november, men 
redan till Allhelgonahelgen, första helgen i november, skall 
kyrkan kunna tas i bruk. Själva återinvigningen är planerad till 
andra Advent, den 8 december. Ytterligare förändringar i tids-
schemat kan dock inträffa, varför det kan vara klokt att ta del av 
information från Bromma församling.

Några delar av ombyggnationen kan man observera redan 
nu, exempelvis att entrén på sydsidan av kyrkan har satts igen, 
samtidigt som en ny entré har tagits upp på västra sidan av 
kyrkan. Vidare kan man skönja hur tillbyggnaden på kyrkans 
norra sida kommer att te sig. Den betongplatta som gjutits på 
nordsidan av kyrkan utgör taket till kryptan, och den skall, när 
allting är klart, täckas med jord och växtlighet. Tanken är att det 
skall bli en pilgrimsplats eller klosterträdgård – eller kanske en 
örtagård, som en hyllning till läkaren, författaren och natur-
vetenskapsmannen Urban Hjärne, vars gravkor återfinns strax 
intill denna plats.

Förutom de synliga förändringarna, har gjorts stora arbeten 
inne i kyrkan. Sålunda har man bytt ut all elektrisk installation 
och all ventilation samt förbättrat brandskyddet i kyrkan. 

Vi får anledning att återkomma till ombyggnationen av 
kyrkan, när det börjar närma sig färdigställande, senare i höst.

Text: Magnus Wallander

”All time high” på midsommarafton
Vädret på midsommarafton var bästa tänkbara, inte för varmt 
och inte för kallt – bara just perfekt.  Det tillsammans med att 
det numera bor betydligt fler människor i vår närhet än i början 
av 2000-talet då vi firande midsommar på ängen invid präst-
gårdsladan resulterade i att det blev ”All time high” gällande 
antal deltagare på föreningens midsommarfirande. Tur att vi nu 
har firandet vid ängen nedanför Kyrkskolan. Det kom uppskatt-
ningsvis 1000 deltagare till firandet. Vi som arrangerar festen 
hade ”bullat upp” med mer än vanligt men det räckte knappt till. 
Till nästa år får vi investera i fler kaffetermosar.  Tack alla som 
hjälpte till med allt från att klä stången, ordna med lotteriet och 
barnlekarna, handla, servera, fixa med förstärkare, spela, sjunga 
mm, mm. 

Midsommarfirandet går med plus för föreningen bland 
annat för att vi får en hel del av lotterivinster från företagare i 
området. I år fick vi från ICA, Bistro Bromma, Blomsterlandet, 
Nords Sport & Motor samt Vivels och G&C – Glass och Choklad 
på Brommaplan. Stort tack!



Grannsamverkan
Vi har just nu inget nytt att delge våra medlemmar vad gäller 
verksamheten med Grannsamverkan. Dessvärre finns det däre-
mot en hel del att säga om brottssituationen.

Polisens statistik för perioden januari - juli 2019 visar på 
en på det hela taget lugn period, utom vad gäller tillgrepp ur 
och från fordon. Det lugna läget gällde länge även sommaren 
men i slutet av juli inträffade två fullbordade inbrott och ett 
inbrottsförsök på Bromma Kyrkväg samt även inbrottsförsök 
på Attundavägen och Spångavägen. Detta följdes av två inbrott 
i början av augusti, på Kläppstigen och Norlindsvägen. Däref-
ter har det rapporterats ett inbrottsförsök på Dalkarlsgränd i 
mitten av augusti och något senare inbrott på Enebyvägen och 
Bergenhielmsvägen.

Tillvägagångssättet vid ett av inbrotten var att tjuvarna hade 
gått in via ett fönster mot balkongen på övervåningen. De hade 
avstått från att söka igenom nedervåningen, möjligen avskräck-
ta av att det fanns ett larm i huset. Vid de senast rapporterade 
inbrotten handlade det också om uppbrutna fönster. Det här 
understryker hur viktigt det är 
• att inte förvara stegar så att de kan användas av tjuvar, och 
• att ha ordentliga fönsterlås.

Det har också rapporterats ett bilinbrott i Bromma Kyrka i 
juli och natten mot den 21 augusti blev en motorcykel stulen på 
Attundavägen. Totalt hittills i år har det rapporterats 34 bilin-
brott i Bromma Kyrka men bara ett i Eneby.

 Vi vill slutligen också tipsa våra medlemmar om att det 
finns statistik som kan vara av intresse på Grannstöds hemsida, 
www.grannstodbromma.se.

Text: Frank Waltersson

Seniorrabatter på restauranger
Vid den minimässa om Brommas trygghetsarbete som stads-
delsförvaltningen anordnade den 4 juni, i Kulturskolans lokaler, 
informerades bland mycket annat om de seniorrabatter som 
erbjuds på restauranger i Bromma under tiden 1 maj till 31 
december 2019. Ett stort antal restauranger och kaféer deltar i 
satsningen. Storleken på den rabatt som lämnas, vilka dagar 
och tider den gäller m.m. varierar starkt men vi vill gärna näm-
na att ”vår egen” Bistro Bromma deltar och erbjuder en av de 
mera generösa rabatterna.    

Information om de olika erbjudandena finns på www.stock-
holm.se/bromma/seniorrabatt . Se även artikel som var införd i 
Mitt i Bromma den 9 juli.

Text: Frank Waltersson



Nu är det åter dags: Mälarscouterna arrangerar ”Ljuskväll 
kring Kyrksjön”. Mellan klockan 19 och 21 kommer levande ljus 
av alla de slag att lysa upp spången och promenadvägen längs 
hela Kyrksjön. Stämningen i den mörka och förhoppningsvis 
klara septemberkvällen blir magisk med alla ljus. Ljusen tänds 
inte bara längs gångstigen utan också i sluttningar och på 
vattnet. På stora bryggan på norra sidan av sjön brukar det vara 
ljusuppträdanden i början av kvällen. 

Korv, kaffe och tilltugg finns att köpa. Vår Villaförening samt 
Norra Ängby trädgårdsstadsförening sponsrar evenemanget.

Ljuskväll kring Kyrksjön, lördag 21 september
Kalendarium för höstaktiviteter/arrangemang i närområdet

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.

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. 

Schackkvällar Stadsdelsvandring, 
söndag den 6 oktober.

Bildvisning i mitten på november

Träffar 7 oktober, 4 november och 
2 december kl. 19.00 hos Carl-Olof 
Fägerlind Krusbärsvägen 4 i Eneby. 

Träffarna börjar med kaffe 
och saft och sedan ett problem av 
följande typ: Vit drar och vinner. Det 
handlar om att få ner bonden så att 
den blir Dam och detta behöver man 
öva på. Det skall göras på 5 minuter. 
Vi avslutar med att alla tävlar mot 
alla med tiden 5 minuter.

Har du frågor eller vill  
ha mer information kontakta  
Carl-Olof 076 092 03 89.

Start vid korsningen mellan Doktor Abrahams väg och Lill-
ängsgatan klockan 14. Samling en kvart före. Inger Larsson och 
Göran Erikson leder vandringen.

Doktor Abrahams väg är en lång intressant väg inom vårt 
område varför höstens stadsdelsvandring går längs denna väg. 
Vägens mellersta del är den äldsta medan början av vägen kom 
till samtidigt med att Bromma trädgårdar började bebyggas 
på tidigt 1920-tal. Slutet av vägen dvs. från korsningen med 
Hallonvägen, anlades 1939 samtidigt med att de första husen i 
Eneby trädgårdsstad byggdes.

Vi följer vägen och tittar på hus från olika tider. Här finns hus 
från varje årtionde under 1900-talet, något hus från 2000-talet 
men även några riktigt gamla hus invid prästgården. Här och var 
berättar vi också om intressanta personer som bott i husen. 

Bildvisningen blir delvis en fördjupning av det vi ser på stads-
delsvandringen längs Doktor Abrahams väg. Vi kommer också att 
visa vad som är typiskt för hus från olika årtionden men också på 
hur hus har byggts om och till för att ibland se ut som nybyggen. 
Det blir också en presentation av föreningens bildarkiv, både vad 
som finns på hemsidan och vad som ännu inte finns men som 
skulle kunna visas på hemsidan om önskemål finns.    

Mer information om bildvisningen kommer i nästa nummer 
samt på hemsidan och på Facebook.

Foto: Peter Linder

Tidstypiska hus från 1950-talet.
Foto: Inger Larsson

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


