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Kalendarium 
 

Tisdagen den 8 mars kl. 19:00-19:30 
Enebybergs Gårds Förenings årsmöte på 

Enebybergs gård. 
Kl. 19.30 Kaffe 

Kl. 20:00 Öppet Hus 
Enebybergsprofiler genom åren  
Anita Andersson, Lars Johnsson  

och John Åkermark  
berättar och illustrerar 

 
April 

Trädbeskärning i en trädgård i Enebyberg 
Se föreningens affischer! 

 

 
Söndagen den 29 maj 

Mors dag med Öppet hus, Brunch och 
Husdokumentation på Enebybergs gård. 

 
Måndagen den 23 maj  

Funktionärskväll  
För föreningens tidningsutdelare och alla 
andra som på olika sätt medverkar i eller 
hjälper till vid föreningens arrangemang. 

 
Fredagen den 18 juni 

Traditionsenligt midsommarfirande på 
Enebybergs gård 
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Ordförandens ord 

 
Kära gamla, nya och blivande föreningsmedlemmar! 

 
Nu är det nytt år och nya krafter!  
 
Årets första program har redan genomförts. Den sista söndagen i januari berättade Anita 
Andersson om olivplockning i Palestina, som hon deltagit i. Föreningens årsmöte 
(föreningsmöte) genomförs tisdagen den 8 mars. Under årsmötet kommer utöver stadgeenliga 
ärenden styrelsens förslag om reviderade stadgar för föreningen att behandlas. Efter årsmötet 
och efter kaffet följer ett kåseri under rubriken Enebybergsprofiler genom åren. 
 
Under våren planeras vidare ett program om trädbeskärning en söndagseftermiddag i en 
verklig trädgård med verkliga träd. Mors Dag och midsommar firas som vanligt och 
traditionellt på Enebybergs gård. 
 
Enebybergs gård förvaltas av kommunens tekniska kontor. Föreningen har vid upprepade 
tillfällen sedan hösten 2008 fäst kommunens och Tekniska kontorets uppmärksamhet på att 
den senaste ommålningen av fönsterluckorna på gården var av så låg kvalitet att färgen 
började flagna i stora sjok redan efter ett par år. Efter flera kontakter med kommunledningen 
har den nu uppdragit åt Tekniska kontoret att vidta åtgärder. 
 
Föreningens dokumentation av villor i Enebyberg fortsätter. Det kommer att ges flera 
tillfällen att ta del av den dokumentation föreningen har och att komplettera med ny 
information. Välkomna att fråga om din villas historia och för att komplettera vår 
dokumentation efter ombyggnader och andra förändringar. 
 
Välkomna till Enebybergs Gårds Förening under 2011! 
 
Jan Olof Carlsson 
  

 
Kallelse till årsmöte med Enebybergs Gårds Förening 

 
Enebybergs Gårds Förening kallar härmed medlemmarna till stadgeenligt årsmöte 

(föreningsmöte) 
 

Tisdagen den 8 mars 2010 klockan 19:00-19:30 
på Enebybergs gård 

 
Efter årsmötet Öppet hus med utställning av föreningens Husdokumentation samt 

kaffeservering. 
Omkring klockan 20 börjar kvällens öppna program, Enebybergsprofiler genom åren 

 
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga för föreningens medlemmar dels vid 
årsmötet, dels från och med den 21 februari 2011 hos följande ledamöter av styrelsen: 

Jan Olof Carlsson 
Fenixvägen 5 
Tel. 758 50 07 

 

John Åkermark 
Breda vägen 68 
Tel. 768 42 68 
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Kan du hjälpa till med någonting i föreningen? 

 
En aktiv förening behöver många huvuden, händer och fötter som hjälps åt att genomföra dess 
verksamhet. Valberedningen är alltid intresserad av förslag till ledamöter av styrelsen men det 
behövs insatser också för andra uppgifter, större och mindre. 
 
Enebybergs Gårds Förening – din förening – behöver till exempel  
 

• personer som kan ta initiativ till och ansvara för olika program 
• programsamordnare 
• hjälp med kaffeserveringen vid föreningens sammankomster 
• någon som utvecklar hemsidan 
• utdelare av Gårdsnytt 
• intervjuare som är intresserade av att ta fram uppgifter om Enebyberg förr och nu 
• personer som kan skriva rent bandinspelade intervjuer 
• många som ställer upp midsommaraftonens morgon för att plocka blommor och 

björkris och för att klä och resa majstången! 

Vi är redan många som gör en hel del av detta men arbetet blir lättare och roligare om vi är 
fler som hjälps åt. Hör av dig till någon i styrelsen och berätta vad du kan hjälpa till med.  
Namn och kontaktuppgifter hittar du på föreningens hemsida www.enebyberg.com. 
 
Kontakta gärna ordföranden Jan Olof Carlsson tel. 08 758 50 07 eller Anita Andersson, e-post 
anita.andersson@mail.ip-only.net eller tel. 08 768 17 43 
 
 

Skulle föreningen vilja flytta sin verksamhet till Klockargården? 
 
I november 2010 kontaktade kommunledningskontoret föreningen med förfrågan om 
föreningen – om kommunen skulle köpa Klockargården – skulle vara intresserad av att flytta 
sin verksamhet dit. Det framgick att föreningen i så fall förväntades bekosta del av underhåll 
och värme. 
 
Föreningen erinrade i sitt svar till 
kommunen om att den kom till på bland 
annat kommunens tillskyndan i samband 
med att Enebybergs gård renoverades i 
slutet av 1970-talet. 
 
Föreningen anförde vidare att dess 
ändamål är bland annat att i samarbete med 
Danderyds kommun främja Enebybergs 
Gårds möjligheter att vara en samlingsplats 
för olika kulturella aktiviteter särskilt för 
de boende i Enebyberg. 
 
Föreningen, i vilken mer än var fjärde 
hushåll i Enebyberg är medlem, bedriver 

en omfattande och väl etablerad 
verksamhet med utgångspunkt i 
Enebybergs gård. Gården ligger på 
gångavstånd för flertalet medlemmar.  
 
Föreningen har ett väl fungerande 
samarbete med det företag som arrenderar 
gården. Föreningen har vidare på egen 
bekostnad inrett ett vindsutrymme på 
gården som kontor och arkiv. 
 
Klockargården ligger, anförde föreningen, 
på cirka 3 km avstånd från 
befolkningscentrum i Enebyberg.  
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Föreningen finner att dess ändamål inte 
skulle kunna uppfyllas om dess verksamhet 
skulle förläggas till Klockargården och det 
är inte sannolikt att föreningen 
överhuvudtaget skulle kunna överleva om 
verksamheten skulle flytta dit. 
 

Föreningen avvisade sammanfattningsvis 
förslaget att den skulle förlägga sin 
verksamhet till Klockargården. Föreningen 
har därefter inte hört av kommunen i 
frågan. 
 
Jan Olof Carlsson

 
Kommande aktiviteter 

 
 

Skolan 100 år 
 

Hösten 1911 började Enebybergs skola tas i bruk. Tidigare fanns det sedan några år 
småskola på Ellavägen 1 men äldre elever fick ta sig till Kyrkskolan i Danderyd. Vår förening 
och Enebyskolan planerar för hundraårsfirandet. 10-29 oktober blir det en utställning på 
biblioteket. Nedan Enebybergs skola på ett vykort poststämplat 1923. 
 
På Enebybergs gård har vi ett omfattande bildarkiv med skolfoton. Det vi saknar är bilder från 
skolmiljö och aktiviteter; typ utflykter, idrottsdagar, fröken fyller år, första skoldagen eller 
examensdagen.  
 
Du som har skolminnen – berättelser, foton eller saker – från Enebyskolan hör av dig! Vill du 
vara med och forska i kommunarkivet under våren om hur det var med den första tidens 
lärare, elever och byggnadsplaner – tag då också kontakt.  
 
Enebyskolan utser en arbetsgrupp nu på vårterminen och vi ser fram mot ett ömsesidigt 
givande samarbete till glädje för nuvarande och tidigare elever och förhoppningsvis hela 
Enebyberg. 
 

Anita Andersson, tel. 073 679 86 02, anita.andersson@mail.ip-only.net 
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Genomförda aktiviteter 

 
 

Bilder från Hantverksdagen 2010 
 
På Fars Dag, den 14 november, hölls den sedvanliga hantverksutställningen på Enebybergs 
Gård. Bilderna nedan visar utställningen från stora salen en trappa upp.  
 

 
Enebybergs Antikbod ställde ut.  

Barbro och Pär Lind med döttrarna Cecilia, bilden ovan, och Johanna. 
 

 
Elisabeth Kihl med sina numera kända tomtar från Arvidsjaur. 

 

 
Britt Devik, Träffpunkten Enebytorg, ställde ut sina egenhändigt tillverkade julkransar. 
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Fotokafé på Enebybergs Gård 

 
Den 27 oktober 2010 var det fotokafé på gården. EGF:s Lars Johnsson visade och berättade 
om ett urval av äldre bilder med Enebybergsanknytning. 
 
I vårt förra nummer av Gårdsnytt, december 2010, hade vi en artikel om föreningens digra 
text- och bildmaterial och hur vi hanterar all den dokumentation som vi samlat på oss under 
årens lopp.  
 
Dels har vi hittat mycket av all denna dokumentation i de ”egna gömmorna”, dels har vi 
tacksamt mottagit fotografier och gamla vykort av intresserade enebybergsbor.  
 
För att kunna visa upp framför allt bildmaterialet har vi tidigare anordnat utställningar på 
gården och på biblioteket. Inte minst under jubileumsåret 2007 kunde vi presentera ett antal 
temautställningar med intressant bildmaterial.  
 
Mycket av detta material har naturligtvis också varit av historiskt intresse för invånarna i vår 
kommundel. 
 
Sedan föreningen anskaffat en digital så kallad ”kanon”, det vill säga en projektor som vi 
ansluter till en laptop, planerade vi vidare att visa delar av vårt bildmaterial på gården.  
 
Den första visningen hade vi onsdagen den 27 oktober förra året och den affischerades som ett 
”fotokafé”.  
 
Under avslappnade former kunde vi sitta med en kopp kaffe och tilltugg och samtidigt se ett 
urval äldre bilder under ciceronskap av Lars Johnsson, en av de aktiva i föreningen med stor 
kunskap om Enebybergs historia. 

 
Kvällen den 27 oktober samlades ett 20-tal intresserade personer på gården och vi fick oss till 
livs en anrättning av drygt 30 fotografier med en spännvidd från 1920-talet fram till 1970-
talet. 
 
Bildvisningen levandegjordes av Lars Johnssons initierade kåserande och berättande kring 
varje bild och det var tydligt att mycket arbete och efterforskningar hade gått in i 
förberedelserna för detta. 
 
Lars tog oss från det gamla Anneberg via infartsvägen och en äldre flygbild av Enebyberg till 
olika näringsidkare i vårt samhälle, till exempel Östermans och Almgrens trädgårdar, 
Forsbergs kiosk, Dencis hårsalong, Konsumbyggnaden, Joel Johnsons brödbil och Willgrens 
affär. Det är Östermans handelsträdgård som syns mitt på flygbilden på nästa sida. 
 
Några av de närvarande i publiken kunde också komplettera med sina minnen och kunskaper, 
vilket gjorde att framställningen blev mycket levande! 
 
Vi tycker att detta gav mersmak och vi kommer framöver att bjuda enebybergarna på flera 
bildvisningar med ”enebybergiana”! 
 
John Åkermark
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Äldre flygbild över del av Enebyberg 
 
 

 
Efterlysning anonym inbetalning av medlemsavgift 

 
Föreningen har fått två anonyma inbetalningar: 75 kronor inbetalt 2010-12-30 och 100 kronor 
inbetalt 2010-11-23.  
 
Är det någon som tror sig ha betalt medlemsavgiften till föreningen något av dessa datum men 
ändå fått ett inbetalningskort för medlemsavgift med detta nummer av Gårdsnytt, 2011 nr 1, 
var god kontakta Ove Israelsson ove_israelsson@telia.com.     
  
 

Hur beskär man fruktträd? 
 

I en villastad som Enebyberg finns mängder av fruktträd i trädgårdarna, mest gamla, en del av 
dem tom mycket gamla, och några ganska unga. Genom beskärning påverkas trädets 
utveckling, grenverk, blad och blommor och ytterst fruktsättning.  
 
Vår förening planerar att i början av april under ledning av en arborist beskära några fruktträd 
i en trädgård här i Enebyberg. Vi ska försöka att göra både en årlig beskärning och en 
föryngringsbeskärning. 
 
Håll utsikt efter föreningens affischer i början av april eller gå in på vår hemsida 
www.enebyberg.com! 
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Olivplockning i Palestina 

 
Sista söndagen i januari hade föreningen öppet hus under eftermiddagen. Där fanns kaffeservering, 
möjlighet att titta på husdokumentation och skrifter samt höra om Anita Anderssons upplevelser kring 
olivplockning i Palestina. Här kommer en kort sammanfattning och några bilder. 
 

 
 
Oktober är skördemånad för oliver i Palestina 
och Israel. Alla kan hjälpa till. Oliver binder 
samman generationers historia och är en 
ekonomisk resurs.  
 

 
 

En del palestinska bönder har oturen att få en 
bosättning intill sig eller en väg som de själva 
inte får använda. Andra kan ha fått sin mark 
delad av muren eller marken har hamnat på fel 
sida muren så familjen tar sig inte dit. Mark 
som inte används tillfaller efter några år staten  
det vill säga Israel.  
 

 
 
Med internationellt pass kan du röra dig friare. 
Att medverka i olivskörden känns därför 
väldigt meningsfullt. I den grupp jag deltog i 
var vi 35 personer från olika bakgrund och 13 
länder. Bara det en spännande gemenskap. 
Yngste var 12 år, äldste 83. Nedan väntar trötta 
plockare på lunch hos en av familjerna. 
 

 

 
Enebybergs Gårds Förening och Gårdsnytt 
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