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Leo L.Lilliér
EGNAHEMSFÖRENINGENS STYRELSE

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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Ingen kan väl knappast undgått #Metoo?
Om man nu lyckats med konststycket att inte veta vad 
#Metoo handlar om så kommer man inte heller att 
finna svaret i denna utgåva av Sundbybladet. Däremot 
välkomnar vi såklart den diskussion som kommer upp 
till ytan.

Det är tydligt att det är viktigt att man står upp för sina 
rättigheter, ensam och i grupp mot sådant som inte är 
okej. Man kan aldrig acceptera att vissa sätter sig över 
någon annan eller för den delen tar ifrån någon dess 
trygghet och självkänsla. Jag kommer osökt att tänka på 
vår kära Egnahemsförening. Fast i ett annat sammanhang.

Ni som läste förra numret hittade i slutet ett avsnitt kallat 
”historiens vingslag”. Där kunde man läsa om hur Sundby 
kom till och vad man då kämpade för i Egnahemsför-
eningen. Hur man som en gemensam kraft tillsammans 
gick emot beslut som inte var bra nog och hur man som 
grupp förde sin talan när man kände sig felbehandlad eller 
åsidosatt. 

Idag ter sig sånt på ett annat vis men vikten av att tillsam-
mans verka för positiva förändringar är inte mindre vik-
tigt för det. Vi vill ju trivas och känna oss trygga i Sundby.  
Jag tror att en bra start vore att så många som möjligt 
tecknar upp sig för medlemskap i föreningen. På så sätt 
bygger vi ett stort kontaktnät som vi kan se till att sprida 
nyttig information till, om sånt som sker i området. Låt 
oss kanalisera alla våra tankar, funderingar och idéer till
föreningen. Låt oss samverka för att utvecklas åt rätt håll.

Ju bättre kontakt vi i Sundby har med varandra desto 
starkare blir vårt område. Desto mer resistent mot sånt 
som inte har här att göra. Vi har möjlighet att påverka vår 
absoluta närhet. Låt oss lära av dem som startade fören-
ingen och hedra dem med ett medlemskap. 
Bli medlem nu!

ME TOO, YOU TOO!

”
Ansvarig utgivare: Ira Kolehmainen
Redaktör: Leo Lundberg Lilliér

ME TOO / YOU TOO

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.

Ordförande: Magnus Ekstrand       Sundbyvägen 32     0704-33 85 98  magnus@ekstrandbc.se
Vice ordförande: Ira Kolehmainen   Kompassbacken 4A    0707-91 71 25  ira.kolehmainen@gmail.com
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
  Leo Lundberg Lilliér     Gribbyvägen 21     0709-51 53 55  leo@printrun.se  
  Boel Gerhardt       Egnahemsvägen 13 0709-94 21 32  boel.gerhardt@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
Skicka in din e-mail-adress om du inte redan gjort det!

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



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

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!

rofylld behandling

Julklappstips!
Ge ett presentkort i julklapp. 

Hör av dig och vi kan träffas.

annons Sundbybladet jul 2017.indd   1 2017-11-16   22.05

Nu är året snart slut och vi kan se tillbaka 
på ett år fyllt av aktiviteter i Sundby. Någ-
ra av dem kan du läsa om i detta nummer 
av Sundbybladet.

Nästa år är givetvis också fyllt av aktiviteter 
i Sundby. Boka, till exempel, redan nu 21:a 
mars för vårt årsmöte då vi kommer att ser-
vera något gott och ha givande talare utöver 
det vanliga årsmötet. Vi kommer självklart 
att anordna Valborgsmässofirande, vår väl-
besökta äppeldag, loppis, och göra en repris 
på den mycket lyckade matvandringen som 
vi höll för första gången i år.  Vi kommer 
också fortsätta ge ut Sundbybladet och spri-
da information via vår Facebook-sida.

Jag ser fram emot ännu ett intressant och 
aktivitetsfyllt år, med möjlighet att träffa er 
Sundbybor!  

Eftersom detta är årets sista Sundbyblad 
vill jag också passa på att önska er en riktig 
God Jul och ett Gott Nytt År!

ORDFÖRANDE HAR ORDET

”
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Magnus Ekstrand
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”TYCK TILL”-APPEN

Vill du vara med och förbättra Sundby eller 
tycker du att något är fel i området? Nu kan 
du snabbt och enkelt göra något åt det!

Du vet väl att du kan ladda ner appen 
”Tyck till” utgiven av Stockholms stad? 
Med den här appen kan du tycka till om 
Stockholms stads trafik- och utemiljö 
direkt i mobilen. Skicka in en fråga, en idé, 
ett beröm, ett klagomål eller en felanmälan 
när du vill, var du vill. Genom att använda 
telefonens gps-funktion är det lätt att ange 
en plats för din synpunkt. Du kan även 
bifoga bilder för att ytterligare beskriva ditt 
ärende. Du kan få återkoppling via e-post 
om du vill eller till och med vara anonym. 
Appen finns för Android och iphone. Min 
erfarenhet är att det går snabbt och enkelt 
att anmäla ett problem, appen är lättanvänd 
och man får svar snabbt.  

Yterst tveksamma containrar.

Här kan du lämna kläder och saker som går 
till välgörande ändamål:

    Erikshjälpen, Skogängsvägen 59, Spånga
    Läkarmissionen, Siktgatan 8, Vällingby
    Myrorna (Frälsningsarmén) som har 
    laglig klädinsamling      
    Dessutom finns Bromma återbruk på     
    Bromma återvinnings central.
        

Olaglig klädinsamling i Sundby

Vid våra återvinningsstationer står ofta 
containrar för insamling av kläder. Efter 
kontroll med Stockholms stad bekräftar de 
att många av dem saknar tillstånd och att 
pengarna från insamlingen av saker och 
kläder inte sällan går rakt i fickorna på de 
som sätter ut dessa olagliga insamlingscon-
tainrar. Stockholms stad svarade följande 
på min fråga om de kunde ta bort dessa 
containrar:”Dessa olovliga klädcontainrar 
utgör ett brott mot ordningslagen och är 
en polisiär fråga. Staden har sedan tidigare 
försökt att driva frågan, men utan någon 
större framgång. Att plocka bort dessa utan 
handräckning från kronofogden och poli-
sen rubriceras som egenmäktigt förfarande. 
Staden har dock plockat bort klädcontainrar 
som kunnat klassas som skrot. ”Vad kan 
vi då göra eftersom staden saknar rimlig 
möjlighet att få bort dessa containrar? Jo, 
om ingen skänker kläder till dem kommer 
de inte fortsätta sätta ut dessa containrar. Så, 
skänk dina kläder till någon seriös organisa-
tion så gör de dessutom nytta för behövande.

OLAGLIG KLÄDINSAMLING

Så här ser appen ut.



Årets loppisrace drog inte riktigt lika 
många säljare i år som förra året, men vi 
var ett glatt och peppat gäng på 15 hus-
håll som trots hot om regn ställde ut våra 
bord.

I år verkade det vara flera Sundbybor som 
passade på att ta sig en köprunda för när vi 
åkte runt till säljarna så stötte vi på grannar 
som var ute och tog sig en titt på vad man 
kunde fynda i år. Försäljningen var inte lika 
bra som i fjol, men återkopplingen var ändå 
att det var ett väldigt trevligt arrangemang. 

Inför nästa år ska vi se över datumet för att 
inte ha krock med Solvalla, Spångadagen 
och även Cykelfesten – även om det var 
väldigt praktiskt att på söndag kunna åka 
ner till Solvalla med resten av grejerna och 
sälja tomt på bordet. Vi vill tacka alla som 
deltog både som säljare och köpare!

LOPPISRACET
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Egnahemsföreningens årliga äppeldag har 
blivit en uppskattad tradition! 

Den soliga söndagen den 1 oktober 2017 
var det åter dags att gemensamt musta på 
gräsplanen nedanför Ängsstugan. Alla 
medlemmar var välkomna att lämna äpplen 
för hackning och pressning. Även om årets 
äppelskörd överlag blev mager räckte de 
inlämnade äpplena till att hålla musteriet 
igång hela eftermiddagen. Många dunkar 
fylldes med färskpressad juice. 

Som vanligt gästade en pomolog, som på 
begäran artbestämde äpplen. Dessutom 
bjöds det på grillad korv från Dennis kött 
i Spånga, tack vare generös sponsring från 
Skandiamäklarna.  

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.

ÄPPELDAGEN

Några av årets försäljningsställen.

Ca 60-70 medlemmar deltog under dagen.



FJÄRRVÄRME TILL SUNDBY

Sedan 1990-talet har Sundbyskolans 
förvaltare, SISAB, försökt ansluta Sundby-
skolan till fjärrvärme. Nu är tiden äntligen 
inne. 

Sedan ett avtal tecknades med Fortum i 
april kommer sent omsider fjärrvärmeled-
ning även hit till Sundby. Under hösten har 
schaktsträcka grävts längs Bromstensvägens 
södra sida.

Bitvis måste ytligt berg sprängas bort, inn-
an ledningsrören kan läggas. Att fjärvärme 
installeras beror på Sundbyskolans ut-
byggnad. När skollokalerna blir fler förslår 
inte längre flispannan, som varit i bruk de 
senaste tio åren. 

Fjärvärmeledningen har på sin väg till 
Sundby även fått avstickare till några villor.  
Somliga passade visst på att se om sitt hus. 

Bromstensvägens södra sida grävts upp, för fjärrvärmeledning.

I Sundbybladet nr 53 berättades om 
Trafiknämndens beslut den 2/2-2017, att 
anslå 43 mkr till en ny, allékantad gång- 
och cykelväg mellan Sundby och Spånga. 

Då var planen att bygget skulle genomföras 
i september-oktober. Så blev som bekant 
inte fallet - Sundbyskolans nya fjärrvärme-
ledning kom emellan. Att upplåta Brom-
stensvägen för två anläggningsbyggen sam-
tidigt hade blivit för besvärligt. Dessutom 
pågår ju ett stort studentbostadsbygge invid 
Bromstensvägens norra sida.

Aktuellt besked från Stockholms stad är att 
cykelbanebygget smygstartar någon gång 
före årsskiftet, för att komma upp ”i full 
produktionstakt” första kvartalet 2018. Till 
nästa höst är meningen att gång- och cykel-
vägen ska vara klar. Vi får väl se.         

UPPSKJUTEN CYKELBANA

Nya fjärrvärmeledningens ingång till Sundbyskolan. (Huset när-
mast till höger i bild hör till skolans fliseldade värmepanna, som 
snart tas ur bruk)

Pågående bygge av studentbostäder, direkt norr om Bromstensvä-
gen.

”Rolf Hammarskiöld
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INTERVJU MED POLIS
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Nedan följer en intervju/samtal med en 
polisinspektör som arbetar med lokala 
brottsplatsunderökningar. 

Denna sommar juni-augusti har vi haft ca 
400 mer inbrott i Stockholms Län än under 
samma tid förra året. Vår utredningsgrupp 
jobbar alla dagar i veckan 08.00-20.00 
(måndagar – söndagar) och vårt mål är att 
komma ut till brottplatsen inom 24 timmar.  
Eftersom inbrotten har ökat har jag och 
många av mina kollegor jobbat extra för 
att försöka hinna med. De flesta inbrott är 
gjorda av ligor. 

Innan vi åker ut till en brottplats behöver 
vi ha en godkänd husrannsakan. Detta för 
att vi ska få göra en undersökning i villan 
eller lägenheten. Detta görs regelbundet av 
befälen. Så fort detta är gjort får vi namn 
och adress till brottplatsen. Vi planerar 
vår dag utifrån listan och besöker sedan 
brottsplatsen.

Det första vi gör när vi kommer fram 
till brottsplatsen är att försöka säkra 
fingeravtryck och skoavtryck. Tyvärr hittar 
vi sällan några fingeravtryck då ligorna 
använder handskar. Däremot är skoavtryck 
vanligt och ganska lätta att hitta om inte 
husägaren eller annan har gått för mycket i 
bostaden efter inbrottet. Eftersom de flesta 
som bor i bostaden går utan skor är det lätt 
få fram skoavtryck på golven. 

Varje skoavtryck är unik, allt från storlek, 
räfflor men även hur skorna är nötta d.v.s. 
hur personen går. Alla skoavtryck jämförs i 
ett centralt register och matchas mot andra 
inbrott.

Att ha larm är bra men skrämmer inte de 
professionella tjuvarna, men det är lättare 
att sätta fast och binda tjuvarna för brottet.  
Tjuvarna är väldigt effektiva och snabba, 
ett inbrott varar i ca 4 minuter. De börjar 
nästan alltid i sovrummet där de river ur 
lådor och garderober, tittar under sängen 
och vänder på sängkläder och madrasser. 
Detta eftersom många förvarar sina smyck-
en där, och det är i första hand smycken 
och framförallt guld de letar efter näst följt 
av kontanter.

De fortsätter därefter om tid finns till bad-
rum/toaletten och sedan köket där de öpp-
nar skåpluckor, ugnar och lådor. De river 
dock sällen ut porslin i köksskåpen. 

På väg ut igen tar de ofta med sig lösa pry-
lar som ligger i deras väg, t.ex. en kamera 
eller bärbar dator som synligt ligger fram-
me och är lättillgängligt. Det är många som 
enbart har larm på undervåningen - de an-
vänder då en stege som de hittar på tomten 
eller som de hittat hos någon granne. Med 
hjälp av denna klättrar de upp på balkong-
en eller går in genom ett fönster. De kan då 
lugnt gå igenom hela övervåningen utan att 
larmet går.  

Inbrotten sker oftast dagtid när ingen är 
hemma. På sommaren ökar dock inbrotten 
även på nätterna när fönster står öppna.

Vad ska man då göra om man ligger och 
sover när man hör att någon bryter sig in?

Svaret är – skrik högt att du hör dem och 
att du ringer 112 – de springer garanterat 
därifrån då de inte förväntar sig att bli upp-
täckta. 

Varje år grips 200-300 personer för inbrott.  
Det återfinns mängder med stöldgods men 
det är mycket som inte går att spåra till nå-
gon ägare.

”Anki Nyström



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 2018!

epost: info@rentibo.se
telefon: 08-25 09 97 rentibo.se
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    Ha aldrig nyckeln till altandörren eller 
fönster kvar på insidan när du låst
Om du har en stege – lås fast den. Be även 
dina närmaste grannar att låsa fast sin 
stege.

    Om du har bortsäkring på dörrar – ta för 
vana att alltid aktivera den när du går.

    Förvara aldrig värdesaker som t.ex. 
smycken i sovrummet och undvik badrum/
toalett. Lägg undan bärbara datorer, läsplat-
tor och kameror så att de inte ligger synliga 
och lättillgängliga. 

    Gör en ”godslista” på värdesaker.
Beskriv föremålet så detaljerat som möjligt. 
 Skriv ner diarienummer om detta finns 
(står ofta på kartonger eller på kvittot). 
Skriv ner IMEI numret på mobiltelefoner 
Skriv ner ev. inskriptioner på smycken

    Fotografera föremål – med detta är det 
lättare att få ersättning från försäkrings-
bolaget. (Lägg gärna en linjal bredvid t.ex. 
ett smycke som du fotograferar – det visar 
tydligt storleken på föremålet.)

    Du kan även märka dina värdesaker 
med syntetisk DNA. Det penslas på dina 
värdesaker och innehåller en unik kod. 
Märkningen syns bara i UV-ljus och är 
omöjlig att tvätta eller slipa bort. Den unika 
koden kopplas till ägaren och registreras i 
en internationell databas. Som exempel kan 
nämnas att om en misstänkt bil stoppas där 
det upptäkts att det t.ex. finns en väska med 
prylar så använder polisen en UV-lampa 
för att lysa på sakerna. Det upptäcks då 
direkt om de är märkta. I ett testområde 
där hushållen märkte sina värdesaker med 
syntetisk DNA så minskade inbrotten 
drastiskt. 

TIPS FRÅN POLIS



gå gärna in på vår 
hemsida tobbeskok.se 
för meny & vinlista

bordsbokning
08-19 24 19

info@tobbeskok.se

öppettider
onsdag till lördag 17-22
          Söndag 15-20

tobbes kök,  spångavägen 277,
168 60 bromma

restaurang    bistro    vinbar ● ●

nu är sommaren förbi och 
uteserveringssässongen har 
lidit mot sitt slut. då tänder 

vi istället mysbelysningen och 
värmeljusen inne i restaurangen 
och i köket puttrar nu höstens 

och vinterns läckerheter. så när 
det behövs en timeout i varda-

gen, vankas fredag-lördagsfest 

vi fortfarande kvar här för er i 
vår mysiga restaurang på spånga-

vägen 277. 

vi ses snart!

människor och diskussionerna går från 
var alla bor till vad man jobbar med och 
självklart om Bromma-flyget. Vi blir bjud-
na på den möraste av kycklingfiléer Även 
här går tiden alldeles för snabbt och det är 
dags att cykla hem för att servera efterrätt. 
Det vi fått veta innan är att vi ska servera 
fyra personer utöver oss själva och att det 
finns vegetarianer och laktosintoleranta i 
sällskapet. Vi bestämmer oss för att bjuda 
på tre smaker av pannacotta, självklart på 
laktosfri grädde. Vi får återien nya bekant-
skaper och diskussioner. Kl.21.30 behövde 
vi avsluta bjudningen hemma för att bege 
oss till den gemensamma festen på Spånga-
folkan och där var det minsann drag! När 
festen på Spångafolkan var slut bjöds det in 
till efterfester på en och annan adress.
 
En riktigt lyckad kväll! Nästa år hoppas vi 
på större uppslutning från Sundby också. 

MATVANDRINGEN

”Ira Kolehmainen

Den 9 september ordnade Flysta 
Villa- ägarförening en cykelfest och vi 
från Sundby fick också vara med på denna 
härliga tillställning! Här följer vår kväll.
 
Genom lotteri fick vi (jag och min sambo) 
bjuda några grannar på en maträtt och bli 
bjudna på maträtter hos grannar. Vi visste 
inte vilka som var bjudna till oss, utan fick 
bara veta hur många som skulle komma, 
vilken rätt vi skulle bjuda på och vilken tid 
gästerna skulle komma. Inte visste vi heller 
vem vi skulle bli bjudna på mat hos, utan vi 
fick två adresser och två tider när vi skulle 
infinna oss. Klockan 17 skulle vi infinna oss 
på Flystaslingan. Vi blev bjudna på fan-
tastiskt goda charkuterier och olika tapas 
samt bubbel och vin/öl därtill. Utöver den 
goda maten fick vi äran att träffa sex helt 
nya människor, vi pratade och skrattade 
och tiden gick alldeles för snabbt så vi fick 
hoppa upp på våra cyklar och ta oss vidare 
(i ösregn) till Brotorpsvägen 18.30, för hu-
vudrätt. Väl där får vi träffa fyra helt nya 
 



I det allra första numret av Sundbybladet efterlystes information om när Sundby Egnahemsförening grun-
dades, och det kom snabbt svar. Else-Marie Lidberg på Brotorpsvägen skrev till ”Bladet” och berättade att 
första mötet skedde i juni 1936 bakom en av initiativtagarnas tomt, och att hennes morbror, Sven Thunell, 
var en av de personer som startade föreningen. Nedan återpubliceras det som Else-Marie och Sven berättade 
för den dåvarande redaktionen och som framkom genom den andra utgåvan av Sunbybladet. Intressant... 

”Vid första sammankomsten bildades en interimsstyrelse, höll man som sagt på en öppen plan i skogen, ungefär 
där transformatorn nu står. Det var 7 juni 1936. Sven Thunell berättar att de var flera som gick tillsammans 
för att bilda föreningen  och nämner  bl.a. Lennart Bülow, Wallerblad, Stenius, Brighton och Harry Andersson 
(Else-Marie Lidbergs far) som några av de första medlemmarna. Sven Thunell hade nummer 9 på sitt medlem-
skort. Hans första uppdrag var att gå runt bland husen och kassera in årsavgiften som på den tiden var drygt 1 
krona, en icke föraktlig summa på den tiden. Att det ibland satt långt inne med betalningen var därför förklar-
ligt menar Sven Thunell. Det första formella mötet med Egnahemsförening hölls därefter på Spånga Folkets Hus.
De flesta som bodde i Sundby på den tiden var antingen spårvägare eller sjukvårdare som arbetade på Beckom-
berga Sjukhus. Flera familjer med lägenhet inne i stan, hade också sina sommarvisten i Sundby, en indikation på 
hur idylliskt området var. Else-Marie och Sven berättar om hur varor och grönsaker roddes från ”landet” in till 
Sundbybergs marknad på den lilla ån och att i den branta backen där Vandringsstigen nu ligger, hölls motorcy-
keltävligar. Där Sundbyskolan nu ligger fanns ett trädgårdsmästeri och industriområdet var en fin och omtyckt 
idrottsplats.

De flesta som då bodde i Sundby hade någon slags kontakt med Stora Gården, d.v.s. Sundby Gård och 
”Bond-Kalle” som ägaren kallades. Många köpte sin mjölk därifrån och flera familjer som var statare där, bodde 
i de statarlängor som låg längs med nuvarande Sundbyvägen. Else-Marie berättar också om en otäck händelse 
på Sundby Gård som skrämde henne och hennes kamrater så de inte tordes gå fram till gården när det blivit 
mörkt: Strax efter krigsslutet åkte ägarna av gården på semester. De hade haft en inneboende, en estländare, som 
plötsligt försvunnit. Den 15-åriga dottern åkte inte med på semestern ,utan blev kvar hemma. Vid återkomsten 
från semestern kände familjen en otäck lukt i huset och trodde först att flickan varit slarvig med städning och so-
por.  Men allteftersom de letade efter varifrån lukten kunde komma från, förstod de att det här var något annat. 
I källaren hittade de en nyuppsatt vägg som var så konstigt murad. De bröt ner väggen, och hittade estländaren 
som hade hängt sig. Mysteriet är fortfarande stort om vad som hade hänt.

Föreningen kom snabbt att bli mycket aktiv. Antalet familjer i området växte och många ungdomar bodde i 
Sundby. Redan då arrangerade Egnahemsförening gemensamma midsommarfester och för att ytterligare stär-
ka sammanhållningen och för att ge ungdomarna något att göra var Sven Thunell var också med  och startade 
Sundby IF 1948. Redan tidigare har nämnts att en stor idrottsplats färdigställdes där industriområdet idag ligger 
och många aktiviteter ordnades för barnen och ungdomarna; en lång iskana ordnades vintertid i skogen, fotboll, 
skidor, skridsko och tävlingar - alla fick pris för att de deltagit.

Mycket kom att ändras i Sundby under 60- och 70-talen. En av de största förändringarna kom att bli byggandet 
av industriområdet på 60-talet. Idrottsplatsen tvingades undan. Sven Thunell berättar om möten och kampen 
med myndigheterna för att få besked om vad som egentligen skulle hända med deras idrottsplats. Första beskedet 
var att det skulle byggas villor där också, men det visade sig vara en direkt osanning när man väl började bygga 
industrierna. Med idrottsplatsen försvann också Sundby IF och med den ökande trafiken skedde många föränd-
ringar. Det lilla centrat med bl.a. skomakare, urmakare, hattmodist, post, bageri och järnaffär, som låg där nu 
viadukten i slutet av Sundbyvägen ligger, försvann. Områdets Konsum som låg mitt på Sundbyvägen fick även 
det ge sig för utveckling och konkurrens av stormarknader.”

Sven Thunell & Else-Marie Lidberg

Är det någon mer som har minnen och historier från ”gamla” Sundby, tas dessa varmt emot av redaktionen.
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Print Run erbjuder alla typer av 
trycktekniker, material och 

efterbehandlingar, och i hur små 
eller stora upplagor som helst. 

Vi trycker på textil, vinyl, papper, 
kartong, plåt, plast eller trä, och 

vi gör skyltar av alla tänkbara 
slag. Men det som kanske 

främst utmärker oss är att vi 
ibland föreslår lösningar som 

våra kunder inte hade tänkt sig.

printrun.se



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

lussefika 
15 december

den enda
mäklaren som
rekommenderas
av villaägarnas
riksförbund.

läs mer på: skandiamaklarna.se 

Välkommen till vårt mysiga kontor på Brommaplan
403! Mellan klockan 15.00 och 17.00 bjuder vi på
bullar, glögg och lite annat gott. 
Är du nyfiken på hur bostadsmarknaden ser ut just nu?
Kom och prata med oss.

Hoppas vi ses.

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.

Vi byter profil...

...inom kort!


