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Egnahemsföreningens styrelse bestod under året av fem ledamöter och tre suppleanter. 
Ordförandeposten innehades av Magnus Ekstrand. Fyra protokollförda styrelsemöten 
avhölls. Vid sidan av styrelsen utsågs Per Simonsson till webb – master.  

Sundbybladet utkom med tre nummer, tryckta i färg på glansigt papper. Formatet lockar 
fortsatt många annonsörer. Tidningen distribueras gratis till hushållen i Sundby.  

En annan informationskanal är egnahemsföreningens hemsida, 
http://villaagarna.se/Lokalt/ABC/lokalforeningar/Sundby-Egnahemsförening/. På sikt 
kommer föreningsinformation att föras över till en egen nystartad domän, 
www.sundbyegnahem.se .   

En släpkärra förvaltas av föreningens kassör Georg Dreifaldt, för utlåning till 
föreningsmedlemmar. Vidare finns en extra lång stege, upp till 8 meter.  

Vid föreningens årsmöte den 21/3–2018 beslutades enhälligt om fullständig anslutning till 
Villaägarnas riksförbund. Detta innebar att möjligheten till lokalt medlemskap upphörde. 

Valborgsmässofirandet 2018 lockade minst 700 besökare. Bland sidoaktiviteterna fanns 
kaffeservering, porslinskrossning, fiskdamm och grill. En Valborgskör stämde upp med 
vårsånger. Sundby egnahemsförening stod som ansvarig, men för praktiska arrangemang 
svarade Spånga hockey team-03/02. 

Efter en gassande sommar arrangerade föreningen en valloppis, lördagen den 9 september. 
Sju-åtta försäljningsbord fanns uppställda på ängen intill ”kulanplanen” vid Sundbyskolan. 
Evenemanget marknadsfördes på hemsidan och genom Face Book.  

Egnahemsföreningen hade representanter vid stadsdelsförvaltningens medborgardialog om 
trygghet, två möten hållna i vecka 37, den 10/9–2018 och den 12/9-2018. Vidare var 
egnahemsföreningen representerad vid ABC – regionens höstmöte, som hölls på Nalen den 
4/10–2018.   

Föreningens äppeldag, den 7 oktober 2017, blev som vanligt solig och välbesökt. Alla 
medlemmar kunde lämna äpplen för hackning och pressning. Tack vare den rekordvarma 
sommaren hade frukten blivit extra söt, dessutom ovanligt välskapt. Som vanligt gästade en 
pomolog, som på begäran artbestämde äpplen. Dessutom bjöds på grillad korv från Dennis 
kött i Spånga. Nytt för i år var ponnyridning och tipspromenad.   

Sundby egnahemsförening är liksom tidigare en av Spånga Folkans medlemsföreningar. En 
annan verksamhet som stöds ekonomiskt är grannstödsbilen. Till föräldraföreningen ”Vi i 
Sundby” gavs ett särskilt bidrag till dansinspiratörer för elever i årskurs 9. 

Vid årets slut hade Sundby egnahemsförening 156 medlemmar, en nedgång med 2 jämfört 
med året innan. Vi hoppas på bättre tider. 
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