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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 vår 8 m 
långa 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/) samt föreningens släpkärra.

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:-

2

Om det står 100 kr på en tidning så kostar den 100 kr.
Så kan prissättning se ut i all sin enkelhet.

Men 100 kr i det här fallet är vad ett helt medlemskap 
i Sundby Egnahemsförening kostar per år. Då ingår 
tidningen och en del annat såklart. Vi försöker hela tiden 
komma på nya sätt att träffas utöver de lite mer bepröva-
de. Men för att kunna göra det och ha de medel som krävs 
är det viktigt att just du är medlem i din förening. 

Det är för att ta det i kronologisk ordning Majbrasa, Cy-
kelfest, Loppisrace och Äppeldagen. Däremellan, före och 
efter är det fullt möjligt för er att klättra på föreningens 
stege, (8 m, som finns att låna) eller köra några vändor till 
tippen. Föreningens släpkärra finns till förfogande för de 
som också är medlemmar i Villaföreningen. (375 kr extra). 

Vi i styrelsen delar dessutom ut Sundbybladet 3-4 gånger 
per år för att berätta om det som hänt och det som kom-
ma skall. Läser ni sid 9-11 i detta nummer så kanske det 
blir än mer uppenbart varför det bör finnas en uppsam-
lande kraft för de som bor i området. Även om rollen som 
Egnahemsförening skiljer sig en hel del från hur det var 
då. Och tur är väl det. 

Vi vill utveckla och förbättra de arrangemang som fören-
ingen länge anordnat och vi vill även ordna nya spännande 
event. Vi skulle uppskatta din hjälp med förslag på roliga, 
trevliga framtida aktiviteter.  

Avslutningsvis vill vi slå ett extra slag för Loppisracet som 
går av stapeln den 9/9. Har ni saker att sälja anmäler ni er 
till föreningen via mail senast den 5/9. 

Boka även in Äppeldagen den 1/10 då vi mustar och 
artbestämmer äpplen. Nytt för i år är att vi tillsammans 
med Skandiamäklarna bjuder på grillkorv från vårt lokala 
charkuteri. 0 kr för medlemmar. Också det en prissättning 
i all sin enkelhet. Väl mött!

”
Ansvarig utgivare: Ira Kolehmainen
Redaktör: Leo Lundberg Lilliér

100 KR



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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Då kan vi snart även lägga denna sommar 
till handlingarna och vi återgår långsamt 
till vardagen igen efter, en förhoppnings-
vis skön, semester. Men vad är det då för 
vardag vi går tillbaka till? Det är oroliga 
tider vi lever i, både i världen och här i 
Sverige. Vi har sett terrordåd i Stockholm, 
läst om skjutningar, inbrott och bilstölder. 
Vi har även haft en tragisk trafikolycka 
med dödlig utgång här i Sundby. Dags att 
gömma huvudet under kudden och inte gå 
utanför dörren? Absolut inte!

Trivsel och trygghet går hand i hand. Vi i 
föreningen kanske inte kan påverka världs-
politiken men vi arbetar med att öka den 
lokala tryggheten och trivseln. Ett sätt att 
öka bägge är att träffa och lära känna de 
personer som bor här med dig i Sundby 
på några av de många evenemang som vi 
anordnar under året och som du kan läsa 
om här i Sundbybladet. Att lära känna sina 
grannar och skapa nätverk med dem är 
inte bara trevligt utan en viktig grundpe-
lare för trygghet i närområdet.  Men vi gör 
mer än arrangerar evenemang. Vi har nära 
samarbete med skolan, stadsdelsnämnden, 
närpolisen och övriga föreningar i området. 
Föreningen fungerar som remissinstans för 
t.ex. trafikfrågor. Räcker det för dig? Det 
är din förening. Hör gärna av dig till mig 
på mail med idéer på vad du tycker vi skall 
göra i föreningen. Vad vill du få ut? Kanske 
vill du även vara med och hjälpa till?

Vem är jag då? Jag är 50 år och har bott i 
Sundby och Flysta sedan 1990-talet. Jag bor 
här med min sambo och tillsammans har 
vi fyra tonårsbarn. Jag ser fram emot att 
träffa just dig på något av de evenemang vi 
anordnar under året!

Jag vill också passa på tacka vår tidigare 
ordförande Per Simonsson för det arbete 
han lagt ner under åren.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
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Magnus Ekstrand
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VALBORG 2017

Traditionsenligt tändes en Valborgseld på 
ödetomten, korsningen Arrendevägen-Små-
brukarvägen. 

Under kvällen kom och gick minst 700 
besökare. Bland sidoaktiviteterna fanns 
kaffeservering, porslinskrossning, fisk-
damm och grill. En kör stämde upp med 
vårsånger. Ansvariga var Spånga Hockey 
team-03, Sundby Egnahemsförening och 
Flysta villaägareförening. Flera dygn efteråt 
låg en glödhet askhög kvar och pyrde. 
Sedan återtog snart naturen den eldhärjade 
markplätten. I augusti växte där blomman-
de solrosor, tistlar och jordärtskockor.  

700 personer kom och gick under kvällen.

Ingen rök utan eld.

Kurser och privatlektioner 
i Mindfulness, MediYoga 

och stresshantering
 

Längtar du efter något mer?
Vi erbjuder personlig utveckling

genom coachinggenom coaching

Behåll energin efter ledigheten

Kontakt: www.sundbypetra.se
Tel: 0730 42 69 86  I  info@sundbypetra.se



Lördagen den 9 september är det dags 
för uppföljaren av förra årets nykomling: 
Loppisracet!
 
Som säljare ställer du ut ett bord vid din 
tomtgräns och fyller det med saker du inte 
behöver. Vi sätter upp skyltar och gör 
kartor så att kunderna hittar dig. Om du 
inte anmält dig så hinner du ännu! 
Anmäl dig senast 5 september via mail till 
sundbyegnahem@gmail.com så säkerställer 
du att du är med på kartan!
 
Som köpare går du runt i Sundby och 
handlar. Du hittar enkelt information om 
vad som säljs och var på vårt event på Face-
book. Https://www.facebook.com/groups/
SundbyEgnahem/

LOPPISRACET 9/9
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ÄPPELDAGEN 1/10

”Sämsta äppelskörden på 50 år” meddelar 
yrkesodlare från hela landet om 2017.

Även i Sundby mognar färre äpplen än 
vanligt. Ändå gissar vi att många får mer 
än tillräckligt att ta hand om. Istället för att 
låta äpplen förmultna – kom till vårt mobi-
la musteri!

Boka söndagen den 1 oktober klockan 
12:00-16:00. Då finns vi åter på plats med 
ett mobilt musteri, på ängen nedanför för-
skolan Ängstugan vid Sundbyvägen. Ta 
med dig äpplen och tomma dunkar/flaskor, 
så får du med dig nypressad äppelmust 
hem. Mustandet är gratis för alla medlem-
mar. Du kan även träffa en pomolog, som 
lär ut mer om olika äppelsorter och äppel-
träd.  

Nytt för i år är att vi bjuder på korv tillsam-
mans med Skandiamäklarna som finns på 
plats hela dagen. Självklart är ni välkomna 
även utan äpplen!

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.

VILL DU SÄLJA?
 ANMÄL DIG DÅ TILL:

SUNDBYEGNAHEM@GMAIL.COM
SENAST  TISDAG 5/9 



NYBYGGEN

Studentbostadsbygget vid Bromstensvä-
gen pågick för fullt hela sommaren. Nu 
när hösten anlänt står första huskroppen 
färdig till sitt yttre. 

Nästa hus har börjat byggas. Sedan åter-
står stora markarbeten innan området på 
allvar tar form. Ett annat nybygge väntar 
närmare Spånga station, norr om kors-
ningen Bromstensvägen-Spångavägen. Där 
planeras sedan länge ett byggnadskomplex, 
med stor Coop-butik i markplanet och 190 
bostadsrätter i våningarna ovanför. Efter att 
detaljplaneförslaget låg vilande i tre år slut-
fördes ett plansamråd den 16/8. Antagande 
förväntas ske i oktober/november, med-
delar Renoir Danyar, stadsplanerare vid 
Stockholms stadsbyggnadskontor. Bygget 
kan vara igång i början av 2018, om ingen 
överklagar. Fortsättning följer...

Studentbostäder byggs vid Bromstensvägen.

Många befarar en bostadsbubbla, men 
än går Stockholms bostadsbyggande på 
högvarv. Detta märks även i Sundby, där 
bebyggelsen förtätas genom rivningar/av-
styckningar. Att fler bostäder byggs, upp-
skattas av Stockholms stad, som under året 
sålt gatumark till två fastighetsägare vid 
Ägostigen. Fastigheterna blev då så stora 
att de kan avstyckas. Hittills har därmed ett 
nytt hus tillkommit, samtidigt som Ägosti-
gen blivit smalare.Årets stora omvandling 
sker i kvarteret Minken, längs Arrendevä-
gen norr om Sundbyskolan, där två enbo-
stadshus rivits, för att ge plats åt två parhus. 
Dessutom byggs bostadshus på tidigare 
trädgårdsmark bakom, där tomter avstyck-
ats. Omkring årsskiftet väntar ytterligare 
rivning/nybyggnad på fastigheten längst 
ner i kvarteret. Exploatören är genomgå-
ende densamme. De nya husen kommer 
från en småländsk trähustillverkare, som 
levererar monteringsfärdiga element, dock 
anpassade efter lokala önskemål. 

SUNDBY FÖRTÄTAS

I detta fall valdes fasader färgsatta i en 
Stockholmsvit nyans, fönsterpartier av 
cederträ och yttertak täckta med Alumi-
nium-zinkbelagd plåt. Kvarteret Minken 
är senaste exemplet på att efter ägarbyte i 
Sundby följer allt oftare avstyckning eller 
rivning, för att fler bostäder ska få plats. 
Attefallshusen blir också fler. 

Nybyggen på hörntomten Arrendevägen-Sundbyvägen.

Årets nybygge vid Ägostigen blev möjligt sedan staden sålt gatu-
mark.

”Rolf Hammarskiöld
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Östafrikanska maträtter ger Sundby  
”Hakuna Matata-feeling”...

Ni har med all säkerhet noterat att vi fått en 
ny granne. Sen i somras kan du bli serverad 
östafrikanska delikatesser i korsningen 
Sundbyvägen/Småbrukarvägen. Vi tog 
en pratstund med Samia som är kvinnan 
bakom satsningen.

Sedan barnsben har Samia ätit Sambosa 
och därigenom föddes äffärsidén. I 
uppstarten sålde hon till butiker och 
grossister. Så snart bilen blivit färdigställd 
med kök och allt som hör därtill, så kunde 
hon ta sin verksamhet till en ny nivå. En 
egen mobil restaurang som erbjuder god 
mat både till dig som privatperson och till 
företag. 

Samia har öppnat luckan till sin foodtruck 
på Sundbyvägen 82. Här serveras 
eritreanska Sambosa enligt originalrecept 
från Samias mor. 

Sambosa är ett friterat degknyte med 
varierande fyllning som förekommer i 
flera länder och är populär i sydvästra och 
centrala Asien samt Afrika.

Hos Samia finns Sambosa att beställa i 
4 olika utföranden. Köttfärs, kyckling, 
vegetarisk eller tonfisk som är hennes egna 
recept. Prova gärna mixtallriken, för att 
smaka alla sorter.

Här serveras även Injera, ett surdegsbröd 
med stark köttgryta alternativt med spenat 
och linser.

Samia är född i Eritrea och kom till Sverige 
1983. Till Sundby flyttade hon December 
2011. Hon bor i huset bakom med sin man 
och hennes tre söner.

Utöver sin foodtruck jobbar hon också på 
Cirkle K varannan helg, vilket förklarar 
öppettiderna. Samia jobbar också på en 
träningsskola med barn som har särskilda 
behov. Lycka till önskar vi i redaktionen!

Önskar du komma i kontakt med Samia? 
Mail: mailzahransamia1@gmail.com 
Telefon: 076-287 53 63

SAMIÁ S CATERING
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Samia´s foodtruck på Sundbyvägen.

Samia.

Sambosa på Samias vis.

Öppettider

Vardagar:   18.00 - 21.00

Jämna helger:   12.00 - 21.00

Ojämna helger:  Stängt



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

Välkommen till Sundby!

Sundby är den minsta av Spångas stadsde-
lar med avseende på befolkning. Här bor 
runt 2200 personer. Det betyder att just du 
kan vara med att göra skillnad. Här finns 
företag, villor, lägenheter, hällristning, 
koloniträdgårdar och en av Stockholms 
största grundskolor, Sundbyskolan. Här 
finns även Sundby Egnahemsförening och 
vi vill hälsa dig välkommen till Sundby! 

Som villaägare i Sundby är du välkommen 
att gå med i föreningen. Det kostar 100 kr 
per år. Vill man dessutom bli medlem i 
Villaägarna och önskar ta del av deras för-
måner samt låna vårt släp och stege gratis 
kostar det 475 kr.

Hör av dig till sundbyegnahem@gmail.com

NYINFLYTTAD I SUNDBY?



Med anledning av Sundby Egnahemsförenings 25 åriga tillvaro, beslöt årsmötet att styrelsen skulle göra en 
kort sammanfattning av samhällets och föreningens utveckling. Kul för oss i sittande styrelse att dela med 
oss av 56 år senare. Nedan citeras föreningens första ordförande, A Abrahamsson, med anteckningar från 
Sundby Egnahemsförenings bildande år 1936.

”I början av 30-talet vilket är den tid då man minns Sundby som en plats vilken låg ganska långt bort från Stock-
holm, ett ställe där landets behag och lugn härskade och där inga flygplan eller biltrafik störde trevnaden och 
lugnet. Den mark som inte var odlad i stora åkerfält låg orörd och jungfruelig, barr och lövskog trivdes väl tillsam-
mans och bildade gläntor och lövänger lite varstans i den starkt kuperade terrängen. På höstarna var det endast 
kornas råmande och tröskverket med den stora höfläkten nere på Sundby gård, som störde stillheten. På denna 
mark har nu under 25 år växt fram ett samhälle som kan mäta sig med vilket egnahemsområde som helst i Stock-
holms närhet. Att bygga upp ett samhälle är inte gjort på ögonblick. Det fordras en stor portion arbetslust, sparsam-
het och offervilja för att nå det målet. Det viktigaste av allt är dock uthålligheten och förståelsen för de krav som 
samhället, lagar och förordningar samt våra efterkommande ställer på oss. Som alla vet planerar och bygger vi ju 
inte bara åt oss själva, utan våra efterkommande får alltid taga konsekvenserna av våra missgrepp.

För Sundbys del hade myndigheterna i Spånga förutsett att det så småningom skulle växa upp ett samhälle även 
på den icke municipala delen, varför kommunalnämnden beslutade att tillsätta eller rättare sagt förstärka den 
byggnadsnämnd och hälsovårdsnämnd som då fanns inom Spånga. Förut hade man inom sådana kunnat bygga 
hursom helst, och först då det började peka rakt åt skogen tillsatte länsstyrelsen någon kontrollant, med då var det i 
regel för sent och våra äldre samhällen bära tydligt vittne om sådana missgrepp.

För de flesta av oss börjar Sundbys historia omkring år 1932. AB atlas diesel ägde på den tiden Sundby gård och 
den arrenderades och brukades  av C.A. Carlsson, som senare då området styckats även hade hand om tomtförsälj-
ningen. Det fanns på den tiden både skogs och åkertomter att välja på för intresserade köpare. Skogstomterna hade 
i regel en storlek av 1600-1700 m2 och åkertomterna var styckade i c:a 1 och 2 tunnlands storlek. Åkertomterna var 
billigare än skogstomterna men trots detta så var de senare först slutsålda.

I dagstidningarna från år 1932 kunde man ibland se en liten blygsam annons om att tomter var till salu ute i 
Sundby och många tog gärna en söndagspromenad dit ut för att titta på sådana. Något köp blev det i regel inte 
första gången, men efter att ha träffat arrendator Carlsson, som var bolagets försäljare, kunde man aldrig släppa 
tanken på det egna hemmet. Man vågade väl inte föreställa sig så fina villor som det nu finns i Sundby, möjligen en 
liten röd stuga med vita knutar och fortfarande långt långt från staden och vår arbetsplats. Så småningom såldes 
några tomter, och på den knappt tilltagna ledigheten man då hade for man ut till Sundby med spett och spade samt 
andra verktyg som var nödvändiga för att odla och bryta mark. Det första man måste ha var ju en verktygskur och 
en liten stuga där man kunde laga mat och söka skydd för regn och blåst. Hemma där man bodde planerade man, 
gjorde upp skisser och förslag till den blivande villan, kontaktade byggfirmor och förhörde sig om lånemöjligheter 
och dyligt. Det var i sanning en härlig tid.

Som jag förut nämt tillhörde denna del av Sundby inte den municipala delen av Spånga. Det fanns inte något 
vatten eller avloppsledning, inget lyse och med vägarnas underhåll var det klent beställt. Försökte man skaffa telefon 
blev det ganska dyrbart ty eftersom man inte låg inom den så kallade frikretsen fick man bekosta stolpar och led-
ningar själv. Av denna anledning blev lånevillkoren ganska stränga och det var svårt att få ett lån så pass stort att 
man gick i land med en byggnation. Många vågade dock försöket och så småningom såg man en och annan villa 
växa upp. Genomsnittsförtjänsten var inte så hög på den tiden, men virkespriserna var ju därefter och genom en 
klok beräkning lyckades nog de flesta med sin byggnation. Några år förflöt, det blev livligare i backarna runt Sund-
by. Sprängskotten dånade, och i sena sommarkvällar kunde man höra ljudet av spett, spade och slägga, som hante-
rades, kanske i  början lite ovant, men så småningom åt man sig ner genom berggrund och pinnmo. År 1935 hade 
endast ett 10-tal villor blivit uppförda. Andledningen till den långsamma takten var främst att det saknades vägar 
och vatten. Visserligen stod det i köpekontraktet att bolaget förbinder sig att hålla farbar väg till tomtgränsen,
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men så var inte alltid förhållandet. Är man optimist så ordnar sig allt, så resonerade visst en del. Det finns ju 
slagrutemän som tar ut vatten, värme kan man få av ved och kol och en kamin är ju inte så dyr och som lyse får 
väl plocka fram den gamla fotogenlampan, och så satte man igång. Slagrutemannen kom ut, han var inte dyr, inte 
hans instrument heller, en grenklykla var allt han behövde och det växte ju i regel på tomten, och med den kunde 
han säga både var och hur djupt man behövde gräva för att få vatten. Många grävde efter slagrutemannens anvis-
ningar och lyckades, andra misslyckades, grävde igen och fick slutligen vatten. Både kvantitet och kvalité var i regel 
inte vad man önskat, men att det var ett stort ögonblick då man kunde hämta vatten i den egna brunnen förstår ju 
var och en.

Det saknades emellertid en hel del annat av komfort som man finner i ett samhälle, där man skall bygga, bo och 
trivas. Man märkte snart hur beroende man är både av myndigheter och varandra. Försökte man någon gång 
framföra sina önskemål till någon myndighet blev det aldrig något resultat.

Det stod snart klart för den lilla grupp av tomtägare som då fanns i Sundby att något måste göras för att få våra 
önskemål respekterade såväl hos bolaget som de kommunala myndigheterna. De senare glömde oss ju inte då det 
gällde att utkräva sin tribut i form av skatter och då tyckte man ju, som skäligt var, att man borde ha något igen. 
Bolaget gjorde heller inte mer än som kontraktet föreskrev och knappast det. Därför började vi oss emellan resonera 
om att bilda en förening. Söndagen den 17 maj 1936 samlades ett 10-tal tomtägare på parkområdet kv. Björken där 
det första sammanträdet hölls. 

Styrelsen hade på sitt program satt vatten och avloppsfrågan i förgrunden. År 1944 beslutades äntligen att anlägga 
vatten och avlopp för den återstående delen av Sundby. Visserligen fick vi betala ett par tusen kronor mer per tomt 
men alla är vi väl i dag nöjda och lyckliga över att en så pass livsviktig fråga kunde ordnas före inkorpereringen.
Föreningen har försökt och även lyckats ordna en del andra frågor. Snöplogning på vintrarna etc. Gatubelysning 
ordnades ganska tidigt och förstärktes ytterligare strax före inkorpereringen. Även då det gällt kommunikationsfrå-
gor har de förslag som framförts bevakats och i regel vunnit gehör hos berörda myndigheter.

Vill man vara noggrann så vet jag att det finns många flera saker som inte kommit till stånd utan föreningens med-
verkan. Noggrant förda protokoll och styrelseberättelser kan ge besked om den saken. Som det att tomtägarna själva 
fick hämta sin post i Spånga och Bromsten och det var nästan omöjligt att ordna postfrågan på ett tillfredsställande 
sätt. Till slut fick vi tillstånd att sätta upp postlådor nere vid ån. Dit skulle posten bäras ut och där kunde vi hämta 
den när som helst. Det gick bra till en tid men så småningom märkte vi att en del lådor var uppbrutna och därför 
var vi tvungna att flytta dem därifrån och övergå till det gamla systemet. Postkontoret var inte då som nu öppet 
hela dagarna utan endast några timmar mitt på dagen. Styrelsen fortsatte att skicka skrivelser och uppvakta post-
verket. En kväll vid 22-tiden ringde en högre postfunktionär från Stockholm. Han var mycket vänlig och pratade 
om litet av varje. Till slut saka han ungefär så här: Föreningen ni har därute är mycket energisk. Vi förstår så väl 
att de krav som ni framför är befogade och riktiga, bebyggelsen är dock inte så stor att vi kan ordna med utbärning, 
men till Sundby gård och kvarteren närmast skall vi bära ut posten om ni sätter upp lådor, men ni måste då lova 
oss att vi får vara i fred en tid tills samhället blir mera utbyggt. Svaret jag gav tilltalade inte posttjänstemannen och 
så var vårt samtal hastigt slut. Styrelsen fortsatte att såväl muntligt som skriftligt oroa postverket, och så småning-
om fick Sundbyborna sin postfråga ordnad.

Styrelsen försökte också att få fram billigare priser på en del byggnadsmaterial och förbrukningsartiklar. Prisupp-
gifter från olika firmor samlades in från där man kunde få rabatt mot uppvisande av medlemskort i föreningen. 
Styrelsen avtalade även med en trädgårdsmästare att för ett visst pris bespruta och beskära våra fruktträd. Då 
föreningen gjorde upp om vattenpriset med Flysta vattenverk bestämdes detta till 65 öre pr.3m för förbrukat vatten, 
dessutom var vi skyldiga att anskaffa egen vattenmätare. Vi tyckte ju att vattenpriset var ganska högt eftersom de 
själva endast betalade 22 öre pr. 3m. Styrelsen fick i uppdrag att underhandla om billigare vatten med industriverk-
styrelsen i Stockholm och resultatet blev att vattenpriset sänktes med 23 öre pr. 3m. År 1942 hade bolaget sålt de 
flesta av sina tomter och deras intresse för Sundby började mer och mer att mattas. De meddelade föreningen att

10

HISTORIENS VINGSLAG



de ville överlåta vägarna på samhället och föreslog att vi skulle ombilda föreningen till vägförening i enlighet med 
lagen om enskilda vägar. Styrelsen var ju fullt medveten om vad detta betydde i kostnader för tomtägarna och sökte 
så länge som möjligt fördröja frågan. Bolaget behöll vägarna till inkorpereringen efter 1950 och tomtägarna blev på 
så sätt besparade avsevärda kostnader för underhåll av dessa.

Missgrepp och misslyckanden har väl ibland gjorts, det kan väl knappast undvikas, och göres väl överallt i större 
församlingar än vår. Stora såväl som små frågor har alltid kommit med goda idéer och uppslag. Styrelser som fung-
erat under de år som gått har gjort sitt allra bästa för att föra föreningsmedlemmarnas talan vid olika tillfällen. Vi 
får även betänka att årsavgiften varit mycket låg. Före inkorpereringen var det väl inte ofta den översteg med 6 kro-
nor per år. Vi kan ju bara jämföra våra municipalsamhällen, Flysta och Bromsten som får betala mellan 1 och 2 kr 
per bevillningskrona vilket blir en ganska hög avgift genom åren. För den lilla blygsamma avgift medlemmarna fått 
betala till föreningen har de haft möjlighet att komma med förslag och styrelsen har alltid försökt att göra sitt bästa 
vid varje tillfälle. Även under krigsåren med dess hårda restriktioner gjorde styrelsen många påstötningar angående 
bränsletilldelning hos både koksfirmor och kristidsnämnd fastän resultatet inte alltid blev vad vi hoppats. 

Tjugo år är ju ganska lång tid i en människoålder. Då vi tänker tillbaka på den tiden som gått så är det både glada 
och sorliga minnen som spelas upp i vårt inre. De ljusa minnena är väl från den tid då vi fick vår villa färdig och 
kunde flytta in i densamma, då vi fick vatten i vår brunn och elljus och värme i vår villa. Mörkare är väl minen av 
de hårda krigsåren, då vi fingo liten tilldelning av bränsle, och fick använda all vår lediga tid till att såga ved och 
sköta våra värmepannor. För de flesta är väl de ljusa minnena i majoritet. 

Sundby Egnahemsförening har ännu en stor uppgift att fylla, det är fortfarande en samlande kraft gentemot våra 
myndigheter och står vi eniga kan vi om det behövs visa att även vi vill ha litet att säga till om i det samhälle som 
vi själva byggt upp.”

Detta är i stora drag en del av vad föreningen uträttade de första 25 åren. Väl beskrivet av A Abrahamsson.
Klart att det skett saker efter detta men någonstans tror jag att grunden till vårt kära Sundby lades just där 
och då. Vi får helt enkelt bara se till att ta vara på det som de slet så hårt för. Ta föreningen vidare, med de 
frågor och aktiviteter som är aktuella för oss här och nu.

Samtidigt är det ju så med tiden och dess skeenden att saker och ting (liksom posten) förändras. Nu jobbar vi 
med trivsel och mjuka värden för de som bor här. Men vad det kommer att innebära att driva en Egnahemsför-
ening i framtiden kan man bara sia om. Om inte annat hoppas jag att föreningen lever vidare i sin uppsamlande 
roll, ur ett historiskt perspektiv och oavsett inriktning. Vem vet? Kanske skriver de då drömskt om något så 
analogt som Äppeldagen i framtiden.

För: ”Någonstans i Storbritannien har en rockbasist tröttnat och tagit ledigt på obestämd tid. Nu vandrar han 
omkring på en gård långt från scener och skivstudior. Visar runt bland fårhagar och i sitt eget mejeri. Varför? 
”Man kan inte ladda ner en ost” säger han. Nej i wifi-hjärnornas eget Pirate Bay skulle man möjligen kunna 
fildela grundsmakerna sötma, syra, sälta, beska och umami översatta till elektromagnetiska signaler. Men den 
fysiska och känslomässiga totalupplevelsen av en ost skulle aldrig uppstå – lika lite som av en handbunden bok, 
ett varsamt ihopvikt kärleksbrev eller ett ärvt, tummat gammalt pappersfotografi.”

Var rädd om och bevara det som varit, se det vi gör nu         
som något någon annan längre fram, kan se tillbaka på...

”Leo Lundberg Lilliér
11

 ...liksom denna bild som togs 
1952 vid Arrendevägen, som 
då hette Trädgårdsgatan, med 
Sven Jakobsson stående vid sin 
Hillman. På området till höger 
i bild invigdes Sundbyskolan 
två år senare.   
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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

ÄPPELDAGEN 
1 OKTOBER

den enda
mäklaren som
rekommenderas
av villaägarnas
riksförbund.

läs mer på: skandiamaklarna.se 

Kommer du med tomtens alla äpplen och mustar 
så har du många mysiga muststunder att se fram 
emot under vinterhalvåret.

Ses på plats där det serveras korv med bröd!

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 PARAR IHOP RÄTT KÖPARE OCH SÄLJARE.

detaljerna 
gör skillnad
!

vill du 
också synas?

välkommen hem

Vi är proffs på 
framgångsrika 
försäljningar


