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Kontakta oss gärna om du har några frågor eller synpunkter!
Föreningens egen mail-adress är: SundbyEgnahem@gmail.com
Skicka in din e-mail-adress om du inte redan gjort det!

Föreningens webadress: 
http://www.villaagarna.se/Lokalt/ABC/Lokalforeningar/Sundby-Egnahemsforening/

EGNAHEMSFÖRENINGENS STYRELSE

Bli medlem i Sundby Egnahemsförening

För endast 100 kronor om året är du med och 
möjliggör vårt mål att skapa ett trivsamt och tryggt 
Sundby. Som medlem i Sundby Egnahemsförening 
har du också möjlighet att kostnadsfritt låna släp 
och stege.

Betalar du 475 kr blir du också medlem i Villa-
ägarnas Riksförbund och får möjlighet att utnyttja 
deras medlemsförmåner (se http://villaagarna.se/
Medlemsrabatter/),

Bli medlem nu! Betala medlemsavgiften till:

PlusGiro 14 45 21-2

100 kronor för Sundby Egnahemsförening 

475 kronor för både Sundby Egnahems-
förening och Villaägarnas Riksförbund

Skicka samtidigt ett mejl till oss på SundbyEgna-
hem@gmail.com med namn, adress, telefonnr och 
emailadress så att vi kan identifiera betalningen.

Är du företagare och vill synas hos 600 
hushåll i Sundby?  Hör då av dig till oss på 
redaktionen. 

1/1-sida 1750:-
1/2-sida  1000:-
1/4-sida  500:-
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”Om du går med i styrelsen så lovar jag att trycka Sund-
bybladet gratis”, sa jag till Ira på det senaste årsmötet. 
Hon hade tänkt tanken att engagera sig i Egnahems-
föreningen, men behövde tydligen en liten knuff i rätt 
riktning. Sagt och gjort. Ira antog utmaningen...

Här är jag då, Ira, suppleant i styrelsen. Jag bor på Kom-
passbacken tillsammans med min sambo Joakim och vår 
hund Bella. Vi har bott här sedan 2011. Jag är 37 år och 
jobbar inom IT. 

När Georg efter ett styrelsemöte frågade om jag ville ta 
över redaktörsskapet för Sundbybladet sa jag ja och ringde 
Leo: ”Du ska inte bara trycka tidningen, du är härmed 
också redaktör, eller hur?” Han hade tänkt tanken att en-
gagera sig i Egnahemsföreningen, men behövde tydligen 
en liten knuff i rätt riktning. Sagt och gjort. Leo antog 
utmaningen...

Här är jag då. Leo, Sundbybladets redaktör. Jag bor på 
Gribbyvägen tillsammans med min fru Maria och våra tre 
pojkar. Vi har bott här sedan 2007. Jag är 35 år och jobbar 
med ”virveltrumma” Tryck.

Så här är vi nu. Två nyknuffade redaktörer som hoppas att 
ni kommer att uppskatta det nya formatet. Vi tar tacksamt 
emot tips, idéer och feedback till kommande nummer. Är 
du sugen på att bidra med en text eller ett reportage, så är 
du mer än välkommen att höra av dig till oss. Vi passar 
samtidigt på att tacka Georg för det arbete han lagt ner 
under alla dessa år som redaktör. Ni kan läsa några rader 
från honom på sid 6. 

Sist men inte minst påminner vi befintliga medlemmar 
att förlänga sitt medlemskap och uppmanar er som inte är 
medlemmar att bli det!

En liten knuff från oss till er alla. Antar ni utmaningen?

”
Ansvarig utgivare: Ira Kolehmainen
Redaktör: Leo Lundberg Lilliér

NYTT FORMAT



tar hand 
om dina 
fötter

tar hand 
om dina 
händer

tar hand 
om dina 
fötter

salong simeon

FOTVÅRD
Fotvård är ingen lyx, 

utan en väl värd  
investering för framtiden.

Alla fötter är välkomna med 
eller utan problem.

NAGELVÅRD
Lacka dina naturliga  

naglar med lack  
som håller i tre veckor.  

Alltid fin, slipp stresslacka!

Diplomerad medicinsk fotvårdsterapeut
Diplomerad nagelteknolog 

maria.lillier@live.se  070-8263672
Ring eller maila för information och tidsbokning

Öppettider vardagar 8.30 – 16.00

Varmt välkommen till  
Gribbyvägen 21, Spånga/Sundby

MARIA LILLIÈR

Godkänd av  
Miljö och Hälsa 

Innehar  
F-skattsedel

Så har då ännu en sommar nått sitt slut. 
Här skall man då helst skriva något kläm-
migt kring hur fantastisk hösten kan vara, 
med vackra färger, frukt och svamp.

Jag har inget emot november, det är nå-
got man måste lära sig att leva med i detta 
land. Det här med vintertid har också en 
lite dyster klang. Inte så mycket för den där 
timmen man skall komma ihåg att ställa 
tillbaka klockan, men mer det symboliska 
i att nu är bistrare väder att vänta. Utländ-
ska långväga gäster jag möter, som besöker 
Stockholm i november, ser ofta på oss med 
ett visst mått av beundran. Svenskar mås-
te vara ett starkt folk, för att leva i detta 
klimat.

Hur ser Sundby ut om 10 år? De flesta flyt-
tar ganska sällan, så det är med stor sanno-
likhet ungefär samma människor som bor 
i Sundby om 10 år. Hur mycket kan vi då 
som bor i Sundby påverka hur vårt område 
ser ut om 10 år? Det är frågor som kom-
mit upp när vi pratat i föreningen. Har du 
tankar och idéer kring detta och givetvis 
även kring saker närmare i tiden, hör av dig 
till någon i styrelsen. Kanske är vi flera som 
tänker lika, så kan vi få saker att hända.

ORDFÖRANDE HAR ORDET

”
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Per Simonsson



Vi finns på Arrendevägen 36, i Sundby.

 

Pris Monterat 3.900 KR

ASSA Entré d12-K1, ett tryggt lås för din ytterdörr. Våra godkända ASSA Entré d12 är de lås vi 
rekommenderar för entrédörrar. Genom sin unika tvåfunktionslåsning kombineras inbrottsskydd 
med användarvänlighet. Med vår låscylinderteknologi d12 får du det senaste inom dyrk- och 
kopieringsskydd. ASSA d12-cylindern står emot alla idag kända manipulationsmetoder och ger dig 
bästa tänkbara skydd för din ytterdörr. 

Spånga Lås AB
Arrendevägen 36
163 44, Spånga
Tel.08-7614008 08-7611180
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MEDLEMSKAP

Genom att vara medlem i Sundby Egna-
hemsförening är du med och skapar ett 
trevligt och tryggt Sundby! 

Föreningen rapporterar händelser och olika 
beslut från tex stadsdelsnämnden,  som kan 
komma att påverka Sundby och vårt när-
område. 

Genom Grannsamverkan är målet att 
minska brottsligheten och öka tryggheten 
i området. Detta uppnås genom sociala 
nätverk och där vi som bor i området sam-
arbetar, stödjer och hjälper varandra och 
samtidigt har en god uppmärksamhet på 
vad som händer i området och har kontakt 
med polisen.

Sundby Egnahemsförening ordnar aktivite-
ter för dig som medlem. Det är ett ypperligt 
tillfälle för dig att lära känna de boende i 
Sundby. Inte bara dina närmaste grannar.

Varför inte på något av nedan tillfällen?

- Årsmötet 

-  Valborgsfirandet

-  Kulturpromenad med fika

-  Loppisracet

-  Äppeldagen

På årsmötet ser vi gärna att alla som är 
medlemmar dyker upp.  Vid nästa årsmöte 
kommer det även att bjudas in till efterföl-
jande mingel. Valborgsfirandet går tradi-
tionsenligt av stapeln på ödetomten och 
bjuder som vanligt på en massa roligheter. 
Vi följer även upp 2016 års succéer med 
loppisrace och äppeldagen. Det kommer 
också erbjudas Kulturpromenad med fika.

Önskar du löpande information från föreningen så går du med i vår Facebook-grupp, sök på Sundby 
Egnahemsförening. Om du inte har Facebook mailar du dina uppgifter till SundbyEgnahem@gmail.com 

.



 

Så här hittar du till LOPPISBORDEN

 
     

Störgränd 4 

INFORMATION 

Sundbyvägen 32 

Gamla Bromstens-
vägen 127 b 

Frögränd 11 
Sundbyvägen 73 & 75 

Dalängsvägen 26 

Stackvägen 6A 

Johannelundsv. 6 
Kaffe & kaka 

Ladda ned den senaste 
kartan med denna kod 

Kompassbacken 1 

Sundbyvägen 18/ 
Johannelundsv. 1 

Brotorpsv. 54 

Egnahemsv. 24 

Efter en  idé vi snappat upp från Fin-
land, hade vi den 10 september premiär i 
Spånga för ett Loppisrace. 

I stället för att släpa iväg med sina gamla 
saker till en parkering eller skolgård för att 
sedan släpa hem det mesta igen, vände vi 
helt enkelt på steken. Man ställer ut sakerna 
hemma vid tomtgränsen och låter köparna 
går runt och fynda. Sundby är ganska stort, 
så det blev en rejäl promenad om man 
ville besöka alla 27 försäljningsställena. 
Men vädret var fint och man fick kanske 
en anledning att prata med grannar man 
inte kände tidigare. Det var som sagt första 
gången så det finns saker vi kan bli bättre 
på, t.ex. annonsering, kartor och mera info 
via sociala medier, i synnerhet från försälj-
ningsställena.  

Hur gick då affärerna?

Vissa sålde för flera tusen och andra för 
några hundra. Såklart beroende på vad 
man hade att sälja. Det som gick mest och 
bäst var sånt som hör barnen till. 

Roligt var att se alla unga entreprenörer 
med näsa för affärer,  som finns i vårt om-
råde.

LOPPISRACET

På kvällen var vi sedan några som rundade 
av på restaurangfestivalen på Spånga Torg, 
där man kunde få smaka på allehanda läck-
erheter, även det en premiär som  lovar att 
återkomma nästa år.

Summan av kardemumman?

De flesta som var med var positiva och det 
är flera som hört av sig och vill vara med 
nästa år. Så reservera redan nu andra lör-
dagen i september för Loppisrace 2017!

5



Sundbybladet  1 

Sundbybladet 
Organ för Sundby Egnahemsförening 

Årgång 1, Nummer 1 

september 1998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I  D E T T A  N U M M E R  1 Sundby föryngras! Och Egnahemsföreningen 

1 Ännu ett blad i den lokala tidningsfloran 
2 Vad händer med Nälsta dike? 2 Grannsamverkan mot brott 2 Bli medlem i Egnahemsföreningen 

3 Kalendarium 

3 Egnahemsföreningens styrelse 

 

3 Aktivitetskommitté 
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Sundby föryngras! Och 
Egnahemsföreningen! 

Av Lars-Inge Berg 
Ordförande 

Sundby som till stor del byggdes upp under 40-talet 

genomgår nu en stor föryngring. Många unga familjer 

med barn flyttar in när de ursprungliga "nybyggarna" 

inte längre kan bo kvar.  Eftersom vårt område har en stor blandning av 

familjetyper som kompletteras av många arbetsplatser 

har vi en mångsidig närmiljö som vi lärt oss att 

uppskatta. 
Sundby  Egnahemsförening har verkat i flera årtionden 

(vet någon när den bildades?) och våra viktigaste 

uppgifter har skiftat genom åren.  
- Under 70-talet dominerade Brommafrågan 

(FOKKER-plågan) och trafikplaneförslagen. 

- Under 80-talet kom trafikproblem och 

gatukostnader att dominera vårt arbete. 

På senare år har lekplatser  äntligen kommit till stånd 

och planer på att snygga upp vårt närområde börjar bli 

verklighet.  

Ännu ett blad i den 
lokala tidningsfloran 

Släng den inte utan läs den först! Av Georg Dreifaldt 
T.f. redaktör 

Tro nu inte att detta är ett nyhetsblad vilket som 

helst. Självklart inte! Detta är Egnahems-

föreningens första trevande försök att skapa ett 

gemensamt forum för oss som bor i Sundby-

området.  
Sundbybladet skall bli områdets främsta organ för 

lokal information och, hoppas vi, debatt om frågor 

som ligger oss nära hjärtat.  Men det förutsätter ju 

att de som bladet riktar sig till, nämligen de c:a 500 

boende i Sundby,  tycker att alstret fyller ett behov 

och läser det, och kanske även bidrar med syn-

punkter, frågor, artiklar, tips eller vad som helst 

som känns angeläget. Bladet är till en början tänkt att komma ut med ett 

nummer per termin. Vid exceptionella händelser 

eller akuta frågor, kan man dock tänka sig att 

extranummer kan utges. Tidningen är öppen för annonser både från lokala 

företag (se redaktionsrutan) och från enskilda 

boende i Sundby som kanske vill annonsera ut sina 

skidor, köpa ny gräsklippare, byta barnkläder eller 

hyra en barnvakt. Sådana saker kommer att införas 

under rubriken Anslagstavlan med början i nästa 

nummer. 
Om det finns några som är intresserade att delta i 

ett redaktionsråd för detta blad - hör av er till mig!  

Fortsättning på sidan 2 

Hej,

Vill du också ägna tiden åt annat än städning? Vi är i 
närheten och avlastar en av dina grannar och vill passa 
på att ge dig ett erbjudande.

Låt RENTIBO ta hand om din hemstädning. 
Boka varje eller varannan veckas hemstädning med oss 
och få en (din tredje) städning utan kostnad, ingen upp-
sägningstid. Allt vi behöver är 14 dagars framförhållning.

Vi tar varje städuppdrag på stort allvar och kan lämna  
ett fast pris först efter att vi träffats och stämt av dina 
förväntningar och önskemål.

Vårt timpris är 180 kronor inkl moms efter rutavdrag.

Förutom svenska pratar vi spanska, franska och wolof. 

Hoppas att vi har fångat ditt intresse.  
Tveka inte att höra av dig med en förfrågan.

Vänlig hälsning

IBRAHIMA TRAORE

ibrahima.traore@rentibo.se 
08-25 09 97

SVERIGE

PORTO BETALT

Till Dig som söker ett städföretag,
som är registrerat för F-skatt,
har avtalsenliga anställningsvillkor,
har ansvarsförsäkring och
använder produkter som är bra miljöval.

Rentibo_vykort_A5_160927.indd   2 2016-09-29   17:55
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ÅSAS FISK
Spånga Torgväg 11

16351 Spånga
asa@asasfisk.se

08/367505
0702282186

Vi erbjuder Fisk och skaldjur av högsta kvalité.
Vi har även luncher, catering, skaldjurslådor.
Vi hjälper er med festen, oavsett om ni är två

eller många.
Vi har även ostar och delikatesser.

VÄLKOMNA TILL OSS

Hej,

Vill du också ägna tiden åt annat än städning? Vi är i 
närheten och avlastar en av dina grannar och vill passa 
på att ge dig ett erbjudande.

Låt RENTIBO ta hand om din hemstädning. 
Boka varje eller varannan veckas hemstädning med oss 
och få en (din tredje) städning utan kostnad, ingen upp-
sägningstid. Allt vi behöver är 14 dagars framförhållning.

Vi tar varje städuppdrag på stort allvar och kan lämna  
ett fast pris först efter att vi träffats och stämt av dina 
förväntningar och önskemål.

Vårt timpris är 180 kronor inkl moms efter rutavdrag.

Förutom svenska pratar vi spanska, franska och wolof. 

Hoppas att vi har fångat ditt intresse.  
Tveka inte att höra av dig med en förfrågan.

Vänlig hälsning

IBRAHIMA TRAORE

ibrahima.traore@rentibo.se 
08-25 09 97

SVERIGE

PORTO BETALT

Till Dig som söker ett städföretag,
som är registrerat för F-skatt,
har avtalsenliga anställningsvillkor,
har ansvarsförsäkring och
använder produkter som är bra miljöval.

Rentibo_vykort_A5_160927.indd   2 2016-09-29   17:55

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2017!

I början trycktes tidningen på lösa A4-
blad. Men när vi gick över till Apec tryck i 
Bromsten kunde den tryckas i A3-format 
som veks och alltså blev en 4-sidig tidning. 
Emellanåt när det var mycket att förtälja 
lades också ett extrablad med i tidningen.

Efter 18 år tar alltså styrelseledamoten Ira
och den professionelle tryckaren Leo över 
värdskapet för tidningen. Redan i detta nr 
syns skillnaden. Jag önskar dem lycka till 
med de kommande 50 utgåvorna.

epost: info@rentibo.se
telefon: 08-25 09 97 rentibo.se

Rentibo_vykort_A5_160927.indd   1 2016-09-29   17:55

GEORG HAR ORDET

1998 beslöt styrelsen för Egnahemsfören-
ingen att på prov börja ge ut en lokal tid-
ning. Undertecknad utsågs till redaktör. 

I september kom så det första numret av 
Sundbybladet ut. Nu 51 utgåvor senare 
lämnas stafettpinnen vidare, nu till en 
proffsig duo som skall lyfta tidningen till 
nya höjder med färg och åtta sidor.

Med undantag för sex nr under början av 
seklet (då Johanna och Per skötte utgiv-
ningen) har jag varit redaktör. I början 
gjordes den i ordbehandlaren Word men 
snart övergick vi till Publisher. Tidningen 
har innehållit allt från reportage om lokala 
företag till information om t.ex. trafikfrå-
gor, och mer kontroversiella frågor som 
flyktingförläggningar och Brommaflyget. 
Tidningen har uppskattats av de boende 
i Sundby, men det har varit svårt att få in 
bidrag utifrån, så de allra flesta artiklarna 
har skrivits av medlemmarna i styrelsen.

”Georg Dreifaldt



Även årets upplaga av äppeldagen blev en 
succé. 300 kg äpplen mustades av Sund-
byborna som valde att delta i traditionen. 
Vi fick även fint besök av grannarna från 
Flysta. 

Årets äppeldag hölls i strålande solsken, 
söndagen den 2 oktober. Knappt hade ett 
handdrivet, mobilt musteri ställts i ordning 
förrän de första besökarna anlände. Under 
eftermiddagen fick 20 hushåll i närområdet 
sina trädgårdsäpplen hackade och pressade 
till must. Vid sidan av musteriet bjöd egna-
hemsföreningen på kaffe med dopp. 

En pomolog* fanns på plats för att artbe-
stämma äpplen. Bland sorterna som före-
visades fanns Ingrid Marie**, James Grieve 
och Transpararante de Croncels. Årets 
skörd blev riklig, genom att en solvarm 
majmånad främjat pollinering och en väl 
så solvarm september påskyndat fruktens 
mognad. Innan dagen var slut hade ca 300 
kg äpplen blivit till härlig must.

ÄPPELDAGEN 2016
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* Pomologi (av lat. pomum, ”(träd)frukt” 
och grek. logos, ”ord”), lära eller kännedom 
om de genom odling framtagna olika slagen 
av trädfrukter, kanske främst beskrivningen 
av äpplen och päron, men pomologi inne-
fattar alla odlade frukt- och bärsorter.[1] Till 
pomologin hör även kunskapen om de olika 
fruktsorternas växtsätt, trädens egenskaper, 
med mera.

**Ingrid Marie är en dansk äppelsort som 
i Sverige brukar räknas som ett höst- och 
vinteräpple. Sorten har sitt ursprung från  
Danmark. Ingrid Marie utgör för närvaran-
de (2015) ungefär en fjärdedel av Sveriges 
totala produktion av äpplen.



spånga

Brommaplan 403
teLefon: 08-80 76 00 

bromma@skandiamaklarna.se

Våra värderingar 
gör skillnad
Vi vill bidra med mer än borådgivning och framgångsrika försäljningar. Anlitar du oss 
under perioden 1 november- 30 januari skänker vi ett bidrag till SOS Barnbyar för att ge 
fler möjligheten till ett hem.

Läs mer på: skillnad.skandiamaklarna.se
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