
Information om Bromma Kyrka Enebys villaförenings arkiv. 

Föreningen som bildades 2017 har sitt ursprung i följande föreningar: 

• Bromma trädgårdar, ekonomisk förening, grundad 1918 och nedlagd successivt 

mellan 1947 och 1952 

• Bromma Villastad, ekonomisk förening, grundad 1920 och nedlagd 1957.  

• Eneby Trädgårdsstadsförening, grundad 1940 och succesivt nedlagd från 2010.   

• Bromma Kyrkas Villaägarförening grundad 1950 och nedlagd 2017. 

Läs mer om föreningarnas historia i skriften ”Bromma Kyrka Eneby Villaförening 100 år” som 

finns att köpa på ICA i Bromma Kyrka. Medlemmar får den gratis via styrelsen.  

Föreningarna har ett gemensamt fysiskt arkiv av:  

• Årsredovisningar och styrelseprotokoll. 

• Kartor.  

• Bromma Kyrka Villaägarförenings samt senare Bromma Kyrka Enebys Villaförenings 

Informationsblad. Utgiven 4-6 gånger per år sedan omkring 1990.  

• Fotografier från en fototävling 1932 inom föreningen Bromma Trädgårdar. Se mer 

info på nästa sida. 

• Bilder från boken ”Stor-Stockholms Villastäder i ord och bild”. Se mer info nedan.   

• Fotografier från området 1921. 

• Porträtt av alla medlemmar i föreningen Bromma Trädgårdar 1923 

• Medlemsförteckningar och därmed ägare till de flesta av de hus som är byggda före 

2010.          

 Arkivet är olika komplett för de fyra olika föreningarna som har bildat nuvarande förening.  

Mest komplett är arkivet för den första föreningen dvs. Bromma Trädgårdar. En stor del av 

arkivet är digitaliserat. Det fysiska arkivet finns idag hos en av föreningens medlemmar. 

Kontakta styrelsen om ni vill ha uppgifter från arkivet.  

Boken ”Stor-Stockholms villastäder i ord och bild” är en omfattande stor och tung bok på 

över 1000 sidor från 1942. I boken finns bilder på hus från alla villastäder i Stor-Stockholm 

samt berättelser om de olika områdena. Villaägare fick troligen bild på sitt hus i boken 

genom at teckna sig för att köpa boken. Varje bok har ägarens namn tryckt på en av de 

första sidorna. Bilder på hus i Bromma Kyrka och Eneby finns under rubriken ”Villor i Norra 

och Södra Ängby” på sid 231-337. Våra stadsdelar Bromma Kyrka och Eneby hade postadress 

Ängby på 

1940-talet 

varför vi 

också sågs 

som en del 

av Ängby. 

Här ses 

framsida 

och ett 

uppslag ur 

boken.  



I föreningen Bromma trädgårdars årsredovisning för 1932 kan man under avsnittet 

odlingsnämnden läsa om den fotograferingstävling som Odlingsnämnden bjöd in till i början 

av året i syfte att uppmuntra till amatörfotografering, visa en bild av Bromma Trädgårdar 

1932 samt uppmuntra till trädgårdsodling. Se mer om syftet och genomförandet av tävlingen 

direkt från årsredovisningen 1932:     

 

 

 

 

I årsredovisningen kan man också läsa att: Som bidrag till fotografiernas arkivering skänktes 

under utställningen ett belopp av fem kronor. Detta är antagligen orsaken till att alla cirka 

250 fotografier alltjämt finns bevarade föreningens arkiv. Bilderna är nu också scannade och 

de hus som fanns med i tävlingen visas här på hemsidan tillsammans med bilder tagna under 

2010-talet. I fysiska arkivet finns fler bilder än vad som visas på hemsidan. Det finns 

framförallt fler bilder som visar husens trädgårdar. Eftersom bilderna är svartvita känns inte 

trädgårdsbilderna så intressanta att visa jämfört med trädgårdsbilder som man kan ta idag.     

 


