
#53  SUNDBYBLADET

MARS
2017
ÅRGÅNG 18

MEDLEMSKAP / EKESIÖÖ

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

ORDFÖRANDE HAR ORDET

VERKSAMHETSÅRET 2016

CYKELSATSNING / KOJAN

TÄNKVÄRT



Ira & Leo

Ordförande: Per Simonsson  Störgränd 4  08-760 41 67  per.simonsson@telia.com 
Vice ordförande: Magnus Ekstrand       Sundbyvägen 32     0704-33 85 98  magnus@ekstrandbc.se
Kassör:  Georg Dreifaldt       Sundbyvägen 63     0705-87 05 55  GeorgDre@gmail.com 
Sekreterare: Rolf Hammarskiöld Brotorpsvägen 10     0765-26 94 63  rolf.hammarskiold@gmail.com
Ledamot: Kjell Jakobsson  Arrendevägen 76        0730-72 97 01  kjell.e.jakobsson@telia.com
Suppleanter: Anki Nyström       Kärvbacken 5             0709-60 67 06  ankinystrom@telia.com  
  Ira Kolehmainen   Kompassbacken 4A    0707-91 71 25  ira.kolehmainen@gmail.com
Web master: Per Simonsson      Störgränd 4      08-760 41 67  per.simonsson@telia.com
Redaktör: Leo Lundberg Lilliér     Gribbyvägen 21     0709-51 53 55  leo@printrun.se   

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller synpunkter!
Föreningens egen mail-adress är: SundbyEgnahem@gmail.com
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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:

Swish: 1236929764
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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Så var det nytt år igen. Nya utmaningar och nya möjlig-
heter. När detta nummer kommer till er så är vi redan 
i Mars och en bra bit in på 2017. Med de bästa månad- 
erna framför oss. Våren står på tur även om det kanske 
kommer se ut som på omslagsbilden någon gång till, 
innan värmen kommer för att stanna.

Appropå värme. Majbrasan som är så uppskattad, inte 
bara av oss i Sundby utan även av våra grannar, är något 
som år efter år anordnas av Sundby Egnahemsförening. 
Vi välkomnar ju inte bara medlemmar dit, men om det 
skulle vara så, hur många skulle vi då vara? Så, se till att 
betala medlemsavgiften, bjud med några vänner och gå 
dit som en stolt, mer eller mindre delaktig föreningsmed-
lem. 

En nyhet är att det nu går bra att betala medlemsavgiften 
med Swish. Ju fler medlemmar vi är desto bättre arrange-
mang kan vi stå för. Rent traditionsenliga, men även nya 
idéer möjliggörs ju fler vi blir. 

Kanske har du en idé om en aktivitet som du skulle vilja 
att vi genomför? Hör då av dig till oss, vi är tacksamma 
för alla förslag. 

Varför inte redan på årsmötet den 29:e Mars. Varmt väl-
komna ska ni vara. Vi planerar för lite mingel och tilltugg 
efter mötet, för er som är lite extra pratsugna eller nyfikna 
på det styrelsen gör. Kanske vill du vara en i gänget?

Sist men inte minst vill vi tacka för de positiva kommen-
tarerna det nya formatet på tidningen fått, från er läsare 
och från våra annonsörer. 

Har du verksamhet som du önskar visa upp genom en 
annons i Sundbybladet? Hör då av dig till redaktionen. 

Tack för att du tog dig tid.

”
Ansvarig utgivare: Ira Kolehmainen
Redaktör: Leo Lundberg Lilliér

TÄNKVÄRT



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.

diplomerad medicinsk fotterapeut på Axelsons i Stockholm
diplomerad nagelteknolog på Scratchnails i Stockholm

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

Öppet enligt överenskommelse

tider finns att boka  
måndag – torsdag 8.30 – 16.00    

fredag 8.30 – 14.00

MAriA LiLLièr

Godkänd av  
Miljö och Hälsa 

innehar  
F-skattsedel

varmt välkommen till  
Gribbyvägen 21  
Spånga/Sundby

salong simeon/facebook

Före

Efter

Före

Efter

tar hand 
om dina 

fötter

tar hand 
om dina 
händer

NAGELvård
Lacka dina naturliga  

naglar med lack  
som håller i tre veckor.  

Alltid fin, slipp stresslacka!
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Vem skall man tro på??

Det frågade sig Thomas DiLeva redan 
1987 och det mer aktuellt än någonsin i 
dessa dagar med bl.a. Twitter och Face-
book, där ordet är fritt och faktagransk-
ning obefintlig. 

Efter amerikanska presidentinstallationen 
fick vi också lära oss begreppet ”alternativ 
sanning”, mycket användbart i många 
sammanhang. 

  -  Var var du igår?
  -  Jag var med Kalle.
  -  Men jag messade Kalle och 
      han var med sin pappa.
  -  Det är en alternativ sanning!

En mörk bild av Sverige och speciellt stor- 
stadsförorter målas upp i många media, 
även utomlands. Att det förekommer 
skjutvapen i det öppna samhället är något 
vi aldrig skall acceptera. Men att gå och 
vara rädd för att bli skjuten är ändå ganska 
obefogat. Bland de 50 farligaste städerna 
i världen, varav ingen ligger i Europa, har 
man runt 100 dödsskjutningar per 100 000 
invånare. I Sverige är den siffran runt 1. 
Finland ligger högre med 1,6 (2012), för 
övrigt ett land med mycket liten utom-
europeisk invandring. Även på hemmaplan 
visar polisen på att nivån varit ganska kon-
stant de senaste åren och inbrottsstatistiken 
ligger också väldigt plant. Så låt oss oroas 
av rätt saker och glädjas åt resten. 
Men vad som är sant av detta få ni ta reda 
på själva. Tro det inte, bara för ni läst det i 
Sundbybladet. 

Ha en skön vår-vinter.

ORDFÖRANDE HAR ORDET

”
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Per Simonsson
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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. Vi bjuder även in 
till efterföljande mingel och tilltugg. 
Valborgsfirandet går traditionsenligt av sta-
peln 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 

Tomten där AB Karl Ekesiöö ligger, vid 
Bällstaviken i Ulvsunda, vill staden gärna 
ha till bostäder. Redan för 5½ år sedan, i 
juli 2011, beslutade stadens exploaterings-
nämnd att anvisa ny mark åt byggvaruhu-
set, vid infarten till Bällsta gård. Sedan dess 
har berörda gamla åkrar undersökts, plan-
samråd hållits och en ny detaljplan antagits. 
Under senhösten 2016 kom bygget slutligen 
igång. Den blivande tillfarten, sträckan 
mellan Bällstavägen och Mjölvägen, för-
stärks till bärklass 1. På gårdens gamla 
åkermark grävdes i december schakt för el 
och spillvatten. Eftersom marken var torra-
re än väntat sparades tid och pengar. Nu är 
åkern borta, men odlingsrösen har sparats. 
I mars beräknas första anläggningsetappen 
vara avslutad. Därefter följer bygget av det 
nya byggvaruhuset, ett arbete som väntas 
pågå under sommaren. 

EKESIÖÖ



Kallelse till Årsmöte Onsdagen 
den 29 mars kl 19 i Sundbyskolans matsal.

Förutom våra vanliga årsmötesförhand-
lingar, så pratar vi lite om vad som händer 
och sker runtom i Sundby. Kom och lyssna 
och säg vad du tycker. Tillsammans kan vi 
påverka och göra Sundby ännu bättre.

 - Trafiken
 - Skolan
 - Valborg
 - Äppeldag
 - Loppisrace
 - Byggplaner
 - Parkeringsregler
 - M.m.

Vad är viktigt för dig?

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

En aktiv förening behöver aktiva medlem-
mar och en aktiv styrelse. Jag vill påstå att 
vi det senaste året har haft alla 3 och vi har 
haft väldigt trevligt i styrelsen. Men flera 
har varit med i många år och vi behöver 
ständigt fylla på med nytt blod och nya 
friska idéer. På årsmötet skall vi välja ord-
förande, 2 ledamöter samt 2 suppleanter. 
Kanske något för dig att prova på? 

Vill du veta mer, hör av dig till någon i sty-
relsen.

Väl mött på årsmötet.
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CYKELSATSNING

Håller cykelsatsningen?

Torsdagen den 2/2 höll Trafiknämnden 
möte i stadshuset och beslutade om årets 
stora cykelsatsning i Sundby. En gång- och 
cykelbana ska anläggas utmed Bromstens-
vägen, mellan Gamla Bromstensvägen och 
Logvägen, till en kostnad av 43 mkr. 

Genomförandet planeras till september 
2017 – oktober 2018.    

I nämndens beslutsunderlag redovisas en 
drygt 5 meter bred gång- och cykelbana, 
anlagd på Bromstensvägens norra sida. För 
att få tillräckligt utrymme krymps körfälten 
för motortrafik. Utmed en del av Brom- 
stensvägen avverkas träden, men ersätts 
med nyplanterade träd i en grönyta mellan 
körbanan och cykelbanan. 

Dock påpekas risker, som kan försvåra 
bygget. Närheten till Spångaån kan påverka 
markstabiliteten och leda till skred. 

Andra störningar kan uppstå vid grävning 
för ny dagvattenledning och vid bygget av 
studentbostäder, som samtidigt pågår på 
den gamla industritomten norr om Brom-
stensvägen. Frågan är om anslagna 43 mil-
joner kommer att räcka till. Svaret dröjer 
kanske till hösten 2018.

En trädallé planteras mellan körbana och cykelbana, för att få 
ett trevligare och tryggare stråk längs Bromstensvägen. Dessutom 
bidrar träden till omhändertagande av dagvatten. Trädslag som 
föreslagits är himalayabjörk, fågelbär, näverhägg och rönn. 

Efteråt bjuder vi på 

lite ätbart och mingel!

Välkomna!

Nu går det även bra att betala medlemsavgiften med Swish till nummer 1236929764. Skicka samtidigt ett mejl till 
SundbyEgnahem@gmail.com med namn, adress, telefonnr och emailadress så att vi kan identifiera betalningen.



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.
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Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2017!

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

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

KOJAN

Kojan lever upp!

För snart tio år sedan, sommaren 2007, 
renoverades kiosken vid korsningen Bro-
torpsvägen-Sundbyvägen. Nya fönster 
sattes in, en ny fasadpanel sattes upp och 
målades himmelsblå. Kiosken återöppnades 
under namnet Kojan. Få månader senare 
tog Kojans historia slut. I början av oktober 
2007 inträffade en brand, möjligen anlagd. 
Dåvarande innehavaren gav upp. En pro-
visorisk presenning lades över kioskens 
brandskadade tak. Sedan följde många års 
stillhet.

Hösten 2016 fick så byggföretagaren Philip 
Keldras upp ögonen för Kojan och bestäm-
de att den skulle få en ny chans. I lokalen 
iordningställdes en liten servicebutik. 
Måndagen den 16/1 återinvigdes Kojan. 
Philip Keldras och hans fru Patricia avlöser 
varandra bakom kassadisken. På nytt har 
Sundby en butiksrörelse.     



Vid årsskiftet 2015-2016 hade Sundby 
egnahemsförening 145 medlemmar, en 
historiskt låg siffra. Under året tvärvände 
dock utvecklingen, så att medlemsantalet 
vid årsskiftet 2016-2017 kommit upp i 
199, den högsta siffran på tio år. 

Styrelsen bestod under året av fem ledamö-
ter och två suppleanter. Ordförandeposten 
innehades av Per Simonsson. Sex protokoll-
förda styrelsemöten avhölls. 

Föreningens tidning Sundbybladet utkom 
med tre nummer. Med novembernumret 
lanserades ett nytt format, som innebar 
färgtryck, högre papperskvalitet och fler 
sidor än förut. Förnyelsen medförde även 
att tidningen bytte chefredaktör. Efter 18 
års gärning lämnade Georg Dreifaldt över 
till Leo Lundberg Lilliér. Tidningen distri-
bueras, liksom förut, gratis till hushållen i 
Sundby.

En annan informationskanal är föreningens 
hemsida, http://www.villaagarna.se/Lokalt/
ABC/Lokalforeningar/Sundby-Egnahems-
forening/ .

En släpkärra förvaltas av föreningens 
kassör Georg Dreifaldt och kan lånas 
kostnadsfritt av medlemmar anslutna 
till både Sundby egnahemsförening och 
riksorganisationen Villaägarna. Kärran 
utnyttjades flitigt under året. En extra lång 
stege, upp till 8 meter, finns till utlåning 
hos föreningens ordförande Per Simonsson. 

VERKSAMHETSÅRET 2016
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I mars uppstod livlig diskussion kring 
en flyktingförläggning, som Stockholms 
stad föreslog på ödetomten i korsningen 
Arrendevägen-Småbrukarvägen. Förslaget 
ledde till att 100-talet besökare kom till 
föreningens årsmöte, den 23/3 – 2016, 
tio gånger fler än året innan. Föreningens 
linje var att inte ta ställning för eller emot 
flyktingförläggning i Sundby, men hålla sig 
aktivt informerad. Senare avskrev staden 
förslaget att bebygga ödetomten, med 
motiveringen att ytan behövs för skolans 
behov.  Till saken hör att elevantalet 
på Sundbyskolan stiger, samtidigt som 
skolgården krymps.

Valborgsmässofirandet 2016 lockade 
600 besökare, möjligen fler. Bland sido- 
aktiviteterna märktes kaffeservering, 
porslinskrossning, godisförsäljning och 
grill. Sundby egnahemsförening stod som 
ansvarig, men för praktiskt genomförande 
svarade Spånga Hockey team-03. 

Efter en solig sommar återsamlade sig för-
eningen och anordnade för första gången 
ett loppisrace, lördagen den 10 september. 
Sammanlagt 27 boende i området ställde 
upp försäljningsbord på trottoaren framför 
sina hus. Evenemanget marknadsfördes 
genom flygbladsutdelning och facebook. 

Årets upplaga av äppeldagen hölls söndag-
en den 2 oktober. Under en solig eftermid-
dag fick 20 hushåll sina äpplen hackade 
och pressade till must. Många ville också få 
äpplen artbestämda av pomolog. Vid sidan 
av musteriet bjöd egnahemsföreningen på 
kaffe med dopp. 

Sundby egnahemsförening är liksom tid- 
igare en av Spånga Folkans medlemsför-
eningar. En annan verksamhet som stöds 
ekonomiskt är grannstödsbilen. 

Rolf Hammarskiöld, sekreterare

”Rolf Hammarskiöld



detta är en annons från skandiamäklarna spånga

Oavsett om du drömmer om en villa, en 
stor lägenhet eller ett radhus, hjälper vi er på 
vägen dit.Kontakta oss för rådgivning och 
en kostandsfri värdering.

Mer info   spånga   08-80 76 00   bromma@skandiamaklarna.se            www.skandiamaklarna.se/bromma

våra försäljningar 
gör skillnad

den enda
mäklaren som
rekommenderas
av villaägarnas
riksförbund.

läs mer på: skandiamaklarna.se 

Vi vill bidra med mer än borådgivning och framgångsrika
försäljningar. Anlitar du oss skänker vi ett bidrag till 
SOS Barnbyar för att ge fler möjligheten till ett hem.

Läs mer på: skillnad.skandiamaklarna.se

KUNskap OCH ENGAGEMANG... 
... ÄR TVÅ AV NYCKELORDEN FÖR EN RIKTIGT 
FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING. 
VI BERÄTTAR GÄRNA MER OM HUR VI HJÄLPER 
DIG ATT FÖRBEREDA INFÖR FOTOGRAFERING, 
HUR VI MARKNADSFÖR DIN BOSTAD 
OCH HUR VI OCH HUR VI PARAR IHOP RÄTT KÖPARE OCH SÄLJARE.

detaljerna 
gör skillnad
!

vill du 
också synas?

välkommen hem

Vi är proffs på 
framgångsrika 
försäljningar


