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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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Nytt år, nya möjliheter. Man brukar i alla fall säga så.
Om inte annat så låter det bra. Sedan är det ju upp till 
var och en att göra sitt, som alltid, om man vill något.
Man behöver bara vilja det tillräckligt mycket.

Träffade nyligen en representant för föreningen ”Vi i 
Sundby” och vi började prata om hur vi kan samarbeta 
och hur det skulle kunna se ut. Vad kan vi göra tillsam-
mans och hur kan vi hjälpa varandra att nå våra mål?

Vi kanske inte jobbar för samma saker eller ändamål men 
i slutänden handlar det om att göra bra saker för de som 
bor och verkar i närområdet. Ung som gammal.

Ganska snart kom det en förfrågan från ”Vi i Sundby”
om det fanns möjlighet till ekonomisk stöttning till ett 
skolprojekt i Sundbyskolan. Tack vare vår förenings goda 
ekonomi, som möjliggjorts av i första hand annonsin-
täkter från ”nya” Sundbybladet så finns det numera en 
möjlighet för oss att ekonomiskt gå in och stötta projekt 
som detta. I det här fallet var vi i styresen eniga om att det 
var ett bra sätt att hjälpa till.

Behöver såklart inte vara ekonomiskt, men i just detta fall 
var det så. Kanske har just du en idé eller ett projekt som 
behöver draghjälp? Hör av er. Det är bara ett mail eller 
telefonsamtal bort. Om du vill. När jag gick med i Sundby 
Egnahemsförening var detta ett tydligt mål som jag hade. 
Att vi skulle kunna göra skillnad. Kunna bidra. Göra bra 
saker, själva eller tillsammans med andra. 

Men det krävs att det finns dem som är engagerade. Hade 
det inte varit för att ”Vi i Sundby” skickat en förfrågan 
hade det heller inte blivit ett bidrag från oss. Det är som 
jag ser det ingen utgift för vår förening, snarare en inves-
tering. Så tack för att vi fick möjligheten att hjälpa till.

Ses på årsmötet!

”
Ansvarig utgivare: Ira Kolehmainen
Redaktör: Leo Lundberg Lilliér

SAMTAL & SAMARBETE 

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/



Vi har sedan förra Sundbybladet passerat 
Jul och nyårshelger, det kompakta mörk-
ret har avtagit och vi går, även om det är 
en liten bit kvar, mot våren. Det här är den 
tid på året då vi planerar för årets aktivite-
ter i föreningen. I din förening. 

Vad vill du att din förening skall göra? Kom 
och var med på årsmötet den 21a mars. Där 
har du möjlighet att informera dig om ak-
tuella ämnen, träffa styrelsen och grannar 
och äta något gott. Kanske vill du vara med 
och arrangera någon aktivitet under året, 
kanske vill du bara komma och träffa trev-
ligt folk och lära känna några nya grannar, 
du är välkommen vilket som.

Är du inte medlem? Vi bygger vår verk-
samhet huvudsakligen på frivilligt arbete 
och medlemsavgifter. Du som medlem i 
Villaägarna och Sundbyegnahemsförening 
får inte bara fördelar i form av rabatter, 
möjlighet att låna släp och stege, juridisk 
rådgivning och så vidare, utan du är också 
med och möjliggör föreningens existens 
och aktivitet ed hjälp av din medlemsavgift. 
Så om du inte är medlem bli det idag.

ORDFÖRANDE HAR ORDET

”
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Magnus Ekstrand

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!

annons Sundbybladet mars 2017.indd   1 2017-02-22   10.13
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VÄDJAN FRÅN HEMBYGDSFÖRENINGEN

En av Spånga Hembygdsförenings upp-
gifter är att samla bilder som visar hur 
det en gång såg ut i och omkring Spånga. 
Vi vet att det i många hem finns mass-
vis med sådana bilder i album och lådor 
undanstoppade i förråd eller på vinden. Vi 
vill gärna få se dem och skanna in dem. 

Om ni inte vill låna ut dem behöver ni inte 
lämna dem ifrån er, vi kommer hem till er 
skannar av dem. Vi kan skanna alla bilder, 
dia, negativ, glasplåtar, bilder som sitter 
kvar i albumet etc. Tänk på att även en mål-
ning, en teckning och en karta är en bild!

Vi har inga behov att äga originalet, om du 
vill så får du digitala kopior av dina bilder 
efter att vi skannat dem!

Kontakta Henry Aspeqvist 073 337 0680 
eller Björn Törnqvist 073 983 99 03

Föräldraföreningen ”Vi i Sundby” hörde 
av sig till oss i Sundby Egnahemsförening 
i hopp om att vi skulle kunna hjälpa till att 
stötta ett projekt som ligger Sundbyskolan 
varmt om hjärtat 

Vi nappade och bidrog med 3000 kr så att 
de som går i 9:an kan fortsätta traditionen 
med dansinspiratörerna. 

En tradition som Sundbyskolan önskar 
fortsätta med. Eleverna får möta elever ifrån 
Spånga grundskola och träffa dansinspira-
törerna där de får dansa traditionell dans 
med dem. På kvällen blir det sedan dans i 
Spångafolkan med liveband.  

Bidraget från oss gör det möjligt att hålla 
detta vid liv även i år. Pengarna går till att 
bland annat täcka lokalhyra, danslärare och 
orkester. Vi i Sundby Egnahemsförening 
känner stolthet att kunna vara med och 
bidra på detta sätt och önskar niorna stort 
lycka till. 

BIDRAG TILL ”VI I SUNDBY”

Exempel på bilder som eftersöks



Kallelse till Årsmöte Onsdagen 
den 21 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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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.

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

 

 
Spångas egen hemtjänst- och RUT-utförare  
Vi är ett lokalt hemtjänstföretag med kontor i Flysta och utför 
hemtjänst och RUT-tjänster åt kunder i hela gamla Spånga 
(Sundby, Solhem, Flysta, Bromsten, Solhemsbackarna) såväl 
som Tensta, Rinkeby, Bromma, Hässelby, Vällingby.  

Sundby är vår hemmaplan och vi har många kunder som är dina 
grannar och som gett oss sitt förtroende.  

Mer information om oss och hemtjänst finns på 
www.bastomsorg.se  

PS. Vi erbjuder alla nya hemtjänstkunder 2 timmar gratis 
städning! DS.  

Välkomna! 

Bito Tengroth, 
verksamhetschef  

Bäst Omsorg AB  

Spångavägen 302  

070-8931369  

Bäst Omsorg AB  

Hemtjänst med hjärta 



Vid årets slut hade Sundby egnahems-
förening 158 medlemmar, en nedgång 
jämfört med året innan. Vi hoppas på 
bättre tider. 

Styrelsen bestod under året av fem 
ledamöter och två suppleanter. 
Ordförandeposten innehades av 
Magnus Ekstrand. Fem protokollförda 
styrelsemöten avhölls. Dessutom hade 
föreningen en representant vid ett möte om 
kommande datalagringsdirektiv, GDPR, 
hos Villaägarna region ABC.
Sundbybladet utkom med tre nummer, 
tryckta i färg på glansigt papper. Ett 
mer påkostat format än förut lockar 
fler annonsörer. Tidningen distribueras 
gratis till hushållen i Sundby. En annan 
informationskanal är egnahemsföreningens 
hemsida, http://villaagarna.se/Lokalt/
ABC/lokalforeningar/Sundby-
Egnahemsförening/.  

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

Valborgsmässofirandet 2017 lockade minst 
700 besökare. Bland sidoaktiviteterna 
fanns kaffeservering, porslinskrossning, 
fiskdamm och grill. Sundby 
egnahemsförening stod som ansvarig, men 
för praktiska arrangemang svarade Spånga 
hockey team-03.
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Efter en sval, torr sommar arrangerade 
föreningen ett loppisrace, lördagen 
den 9 september. I området ställde 15 
hushåll ut försäljningsbord. Evenemanget 
marknadsfördes i Sundbybladet, på 
hemsidan och genom Face Book.

Föreningens äppeldag, den 1 oktober 2017, 
blev en solig och välbesökt tillställning. 
Årets äppelskörd var visserligen mager 
överlag, men fullt tillräcklig för att hålla 
musteriet igång en hel eftermiddag. Som 
vanligt gästade en pomolog, som på 
begäran artbestämde äpplen. Dessutom 
bjöds på grillad korv från Dennis kött i 
Spånga.  

På senhösten deltog egnahemsföreningen 
i författandet av en skrivelse om 
bostadsfrågor. Skrivelsen lämnade 
Villaägarna region ABC som remissvar på 
en motion till Stockholms stadsfullmäktige. 

Sundby egnahemsförening är liksom 
tidigare en av Spånga Folkans 
medlemsföreningar. En annan verksamhet 
som stöds ekonomiskt är grannstödsbilen.

Rolf Hammarskiöld, sekreterare

”Rolf Hammarskiöld

VERKSAMHETSÅRET 2017



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

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

”Det som ni ser på 
bilden går att beställa 
på tallrik eller upplagt 
på stora fat. Hör av er
till mig för mer info.
Hoppas vi ses snart!”

//Åsa med personal

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 2017 års succéer med 
loppisrace och äppeldagen. Kanske adderas 
även något nytt evenemang.



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 hjälper dig med ditt livs
bästa bostadsaffär

skandiamaklarna.se/bromma skandiamäklarna bromma/spånga/ekerö
brommaplan 403, 08-80 76 00

bromma@skandiamaklarna.se

flytta i vår?
vi hjälper dig med en kostandsfri

värdering och rådgivning
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bästa bostadsaffär

skandiamaklarna.se/bromma skandiamäklarna bromma/spånga/ekerö
brommaplan 403, 08-80 76 00

bromma@skandiamaklarna.se
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