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Kalendarium 
 

Måndagen den 23 maj 

Funktionärskväll 

För föreningens tidningsutdelare och alla 

andra som på olika sätt medverkar i eller 

hjälper till vid föreningens arrangemang. 

 

 

Söndagen den 29 maj  

Mors dag 

Öppet hus med brunch  

i vår krögare Paul Degens regi.  

Föreningens husdokumentation finns 

tillgänglig för studier och komplettering. 

 

 

Onsdagen den 8 juni kl 19  

Om Enebybergs egen sagoberättare 

Wilhälm eller Wilhelm Nordin. Släktingen 

Leif Nordin berättar om farbror Wille. 

 

 

Fredagen den 24 juni kl 13  

Midsommarafton 

Midsommarfirande på Enebybergs gård 

Majstången kläds med början kl 9 och 

reses därefter vid 11-tiden. Kom med barn 

och barnbarn och hjälp till! Starka karlar 

behövs då majstången ska resas!
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Ordförandens ord 
 

Kära gamla, nya och blivande föreningsmedlemmar! 

 

Våren har äntligen kommit efter ännu en lång och snörik vinter. I vår förenings vårprogram 

finns en rad aktiviteter ända fram till midsommarfirandet på Enebybergs Gård. 

 

Vi har redan hunnit genomföra ett program med teoretisk och praktisk genomgång av 

fruktträdbeskärningens Varför och Hur. Det planerar vi att upprepa under hösten. 

 

Den 29 maj firas Mors Dag med öppet hus på Enebybergs Gård och med sedvanlig brunch 

uppdukad av vår krögare Paul Degen. Vår dokumentation av hus i villastaden Enebyberg, som 

eldsjälen Anita Andersson driver parallellt med föreningens övriga verksamheter finns 

tillgänglig för att studera och komplettera. Kan Du bidra med information, till exempel 

ritningar eller fotografier, som hjälper oss att dokumentera Ditt hus historia? Allt material är 

lika välkommet. 

 

Den 8 juni får vi tillfälle att höra om Enebybergs egen sagoberättare Wilhelm eller som han 

också skrev Wilhälm Nordin.  

 

Årets största och mest välbesökta arrangemang, Midsommarfirandet på Enebybergs gård, 

genomförs för fjortonde gången under ledning av Margareta Westerdahl och med ett antal 

trogna frivilliga som medverkande. Det är de som gör vårt midsommarfirande möjligt! Men 

alla är mer än välkomna redan kl 9 på morgonen för att plocka blommor och att klä och inte 

minst resa majstången! Ta med barn och barnbarn och några starka karlar! 

 

I höst kommer vi att tillsammans med skolan i Enebyberg högtidlighålla att den första skolan 

öppnades i Enebyberg för etthundra år sedan. Den 10 oktober 2011 öppnar föreningens och 

skolans gemensamma utställning på biblioteket.  

 

En glad och skön sommar önskas Er alla!  
 

Jan Olof Carlsson 

  

 

 

Kommande evenemang i EGF 

 

 

Årets funktionärskväll 
 

 

Föreningens årliga funktionärskväll äger i år rum måndagen den 23 maj. Det är föreningens 

tack till alla dem som på olika sätt gör en viktig insats för föreningen: däribland våra 

tidningsutdelare, som fyra gånger om året delar ut föreningens uppskattade medlemstidning 

Gårdsnytt till medlemmarna och en gång till alla omkring 1 600 hushåll i Enebyberg.  
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Enebybergs sagoberättare 
 

 

Vilhelm eller Vilhälm (han använde båda stavningarna) Nordin har gett namn till Sagovägen. 

Han var författare, en av grundarna av brandkåren och aktiv i hus- och tomtförsäljningen i det 

nya villasamhället. Han bodde först på Sagovägen under 1910-talet, på annat håll en lång tid 

på 1920-talet och så åter i Enebyberg i slutet av 1920-talet fram till 1935. Då bodde familjen i 

det hus som då hade en stor tomt i kvarteret Gamla Norrtäljevägen-Idrottsvägen-Slåttervägen. 

 

Onsdagen den 8 juni kommer Vilhelms släkting Leif Nordin till Gården och - hoppas vi -

medlemmar som kanske träffat honom eller hört föräldrarna berätta om farbror Ville. Det blir 

en kväll då vi tillsammans lär känna vår sagoberättare och får höra om hans brokiga liv. 

 

Välkommen Du också! 

 

Anita Andersson  

 

 

Midsommar på Enebybergs gård 
 

 

Midsommarafton på Enebybergs Gård är en viktig tradition för våra medlemmar – gammal 

som ung – och för många barnfamiljer från Enebyberg med omnejd. Det behövs många som 

hjälps åt att förbereda genom att bland annat se till att vi får en färgglad och blomsterrik 

midsommarstång. Har du en blomsteräng eller skogsbacke i närheten - ta gärna med blommor 

så får vi mer variation och behöver inte försvinna in i Rösjöskogen för att hitta tillräckligt 

med blommor. Starka karlar behövs vid stångresningen!  

 

Klockan 9.00 samlas alla som vill hjälpa till och blir efter arbetets slut belönade med glass. 

 

Klockan 13.00 börjar firandet traditionsenligt med uppträdande av Danderyds Folkdanslag. 

Försäljningen av korv och kaffe med hembakat bröd är öppen från klockan 12.30. 

 

 

 

 

 

Genomförda aktiviteter i EGF 
 

 

Trädbeskärning på Enebybergs gård 
 

 

Söndagen den 17 april genomförde föreningen ett program med trädbeskärning på 

Enebybergs gård där fruktträden i trädgården inte beskurits på många år. Rubriken var 

Trädbeskärning – Hur, När och Varför. Programmet genomfördes av vår mångårige medlem 

och styrelseledamot Lars Johnsson som har en familjebakgrund i ämnet.  
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Lars Johnsson föreläser om beskärningens grunder 

 

 
 
Lars Johnsson med intresserade åhörare inför ett sedan många år inte beskuret äppelträd i Enebybergs gårds 

trädgård. 

 

Programmet började med en teoretisk 

genomgång i gårdens stora sal med 

pedagogiskt bildmaterial och färska 

äppelkvistar att lägga snitten rätt på.   

 

Därefter visades beskärning av grenar på 

trädgårdens fruktträd.   

 

Programmet avslutades med vandring i 

allén längs villaträdgårdar med både rätt 

och andra inte så rätt beskurna fruktträd, 

pedagogiskt kommenterat av Lars 

Johnsson. 

 

Programmet var tydligt uppskattat och 

föreningen planerar en upprepning i höst.
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Föreningens årsmöte 
 

 

Föreningens årsmöte ägde rum 8 mars på Enebybergs gård. Det leddes av rutinerade 

årsmötesveteranen Ulf Linden, och klubbades igenom på knappa 30 minuter.  

 

 
 

Intresserade årsmötesdeltagare i välfylld sal. 
 

Föreningens årsredovisning fastställdes 

och behållningen från 2009 kr 141 791 

samt överskottet från 2010 kr 17 547, eller 

totalt kr 159 338 balanserades i ny räkning. 

 

Årsmötet beslöt också att godkänna 

styrelsens förslag till reviderade stadgar för 

föreningen.  

 

Ändringarna var huvudsakligen av 

redaktionell karaktär och med ett 

moderniserat språk.  

 

Antalet revisorer minskades till en 

ordinarie och en suppleant. 

 

Inger Strömbom lämnade styrelsen på egen 

begäran och avtackades för sin insats för 

föreningen.  

 

Föreningens och styrelsens ordförande Jan 

Olof Carlsson omvaldes liksom övriga 

ledamöter i tur att avgå.  

 

 
 
Årsmötesordföranden Ulf Linden och styrelsens 

avgående sekreterare Inger Strömbom med 

minnesgåva. 
 

Till revisor omvaldes Svante Björling och 

till suppleant för honom Birgitta Törnqvist 

af Ström. 

 

Till ledamöter av föreningens valberedning 

valdes Annika Järveland och Inger 

Strömbom.  

 

Styrelsen utser ytterligare en ledamot och 

sammankallande för valberedningen.

Föreningens styrelse under verksamhetsåret 2011 t o m nästa årsmöte 
 

Jan Olof Carlsson, ordförande                                                                                            

John Åkermark, vice ordförande                                                                                          

Anita Andersson, sekreterare                                                                                            

Bengt Almgren, vice sekreterare                                                                                             

Jan Löfgren, kassör                                                                                                                 

Krister Olinder                                                                                                                    

Jan P Zetterström, ansvarig för affischering och illustrationer    

samt Monika Wall 
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Adjungerade är 

 

Berit Brattström, arkivansvarig                                                                                                                  

Paul Degen, klubbmästare                                                                                             

Sussanne Francke, ansvarig för distributionen av Gårdsnytt                                        

Anders Fridell, redaktör för föreningens hemsida                                                        

Johanna Haddäng, redaktör för Gårdsnytt   

samt Lars Johnsson 

 

Efter årsmötet hölls Öppet hus och föredrag med material från föreningens arkiv under 

rubriken Enebybergsprofiler och med Anita Andersson och Marianne Möllerman som 

medverkande. 

 

Om enebybergsprofiler på årsmötet 

 
 

EGF:s årsmöte ägde rum den 8 mars på internationella kvinnodagen. Vid kvällens öppna del 

efter det formella sammanträdet visades och kommenterades en mängd bilder ur föreningens 

arkiv med enebybergsprofiler, varvid de kvinnliga småföretagarna i Enebybergfick ett särskilt 

omnämnande.  

 

I villasamhällets historia finns bl a många 

småaffärer, kaféer och kiosker.  

 

De drevs ofta i anslutning till bostaden av 

driftiga kvinnor samtidigt som de skötte 

hem och hushåll.  

 

På Båtsmanstorpet fanns tvättinrättningen 

som startades av Kristina Wilhelmina 

Blomgren och inte långt därifrån låg 

Fenixvägen och Linnea Anderssons kiosk.  

 

Kiosken med sin maraboustork fanns i 

Enebyberg från 1934 till 1972 då den 

flyttades till Skansen.  

 

Så fick Linnea Andersson och damerna 

Blomgren representera de kvinnliga 

småföretagarna i Enebybergs historia. 

Tillsammans med de kvinnliga lärare som 

nämndes gavs årsmötet en liten touch av 

kvinnodag.  

 

Därefter berättade Anita Andersson om 

Anneberg, numera rivet och om Lisa 

Wahlgren, legendarisk lärare vid skolorna i 

Enebyberg. 

 

I södra Enebyberg låg en utgård under 

Enebybergs gård kallad Eneby torp. Den 

beboddes under slutet av 1800-talet av 

Johan Leonard Wahlgren med familj.  

 

1906 byggde Wahlgrens ett präktigt hus 

som fick namnet Anneberg efter hustrun  

Anna.  

 

Ett av barnen blev läraren Lisa Wahlgren, 

som ännu lever i friskt och vackert minne 

hos många enebybergsbor.  

 

 

 

Marianne Möllermans föredrag om båtsmanstorpet 
 

 

I mitten av 1890-talet flyttade familjen Axel Severin Blomgren till båtsmanstorpet vid 

Sandbro Gärde, det som nu geografiskt och historiskt felaktigt fått benämningen Enebyängen.  
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Axel Severins barnbarnsbarn Marianne Möllerman berättade väldokumenterat och med 

många intressanta bilder om torpet och hur familjen Severin i flera led drev  

bl a åkeri och tvätteri.  

Det ursprungliga torpet har sedermera byggts till och slutligen kompletterats med en modern 

familjebostad.  

 

Familjen har alltså bebott det gamla båtsmanstorpet i mer än 100 år! 

 

Jan Olof Carlsson 

 

 

 

 

Politikerträff på Enebybergs gård 
 

 

Föreningen hade den 3 maj bjudit in enebybergspolitikerna i Danderyds kommunala 

beslutsorgan, dvs ledamöter av  kommunfullmäktige och de kommunala  nämnderna. 

 

Bakgrunden var, förutom föreningens 

uppgift att slå vakt om Enebybergs gård 

som en samlingsplats för enebybergarna, 

att föreningen genom sin verksamhet och 

sitt kontaktnät ofta får ta del av deras 

synpunkter på många frågor.  

 

Flera av dem ligger utanför föreningens 

uppgifter och föreningen har inte någon 

ambition att som något slags 

utomparlamentariskt organ företräda 

Enebyberg. Det ankommer på valda 

politiker.  

 

Föreningen tror likväl att det kunde vara 

intressant för såväl våra lokala 

förtroendevalda politiker som föreningen 

själv att samtala om frågor av gemensamt 

intresse.  

 

Detta gäller både sådana som direkt faller 

inom föreningens uppgifter och sådana 

som förts fram särskilt av våra medlemmar 

och som föreningen kan förmedla. 

 

Föreningen hade bjudit in de 15 

enebybergarna bland kommunens valda 

politiker.  

 

Åtta av dem deltog.  

 

Föreningen redovisade särskilt sin oro över 

det bristande underhållet av Enebybergs 

gård och över den bristande kontrollen av 

de underhållsåtgärder som lagts ut på 

entreprenad.  

 

Detta har yttrat sig t ex i att färgen på såväl 

fasaden och som fönsterluckor och foder 

börjat flagna i stora sjok redan ett fåtal år 

efter ommålningarna.  

 

Även den i flera stycken obefintliga 

skötseln av trädgården som förra året höll 

på att hindra föreningens traditionella 

midsommarfirandet på gården togs upp.  

 

Enebybergs gård ägs av Danderyds 

kommun och förvaltas av kommunens 

tekniska kontor.  

 

Trots de problem som lyftes fram av 

föreningen var politikerna klart positiva till 

kontakten.  

 

De och föreningen enades också om att gå 

vidare med en sammankomst i höst då 

enebybergsbor i allmänhet skulle ges 

tillfälle att träffa de lokala politikerna. 

 

Jan Olof Carlsson 
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                                                                                           Adressändring anmäls till  

                Ove Israelsson tel   758 87 53     

                                                                                          ove_israelsson@telia.com 
 

 

 
 

Intresserade lokala politiker lyssnar på föreningens föredragning. 

 
 

 

 

Enebybergs Gårds Förening, EGF, och Gårdsnytt 
 

Enebybergs Gårds Förening                                                                       www.enebyberg.com 

Plusgiro 114667-9 

 

C/o Jan Olof Carlsson                             

Fenixvägen 5   

182 46 Enebyberg                                                                                             

 

Redaktör Gårdsnytt                                                                                          Johanna Haddäng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tryck                                                                                            Stockholms Läns Grafiska AB                                                                                                                                                
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