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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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Sundby Egnahemsföreningens årsmöte beslutade en-
hälligt att fortsätta som medlem i Villaägarnas Riksför-
bund. 

Detta för att säkerställa samtliga fördelar som medlemska-
pet innebär, både för föreningen och framför allt för oss 
som medlemmar. Från och med nu behöver man därför 
bli medlem både i Villaägarnas och vår lokalförening. Till 
hösten när nästa års medlemskap ska förnyas, kommer 
det att vara Villaägarnas Riksförbund som skickar ut 
inbetalningskorten. Alternativet hade varit att bli en fri-
stående förening utan stöd från Villaägarnas Riksförbund. 
Då hade vi bl.a fått behandla GDPR själva. Nu hamnar all 
den administration det innebär att hålla medlemsregister 
på Villaägarnas Riksförbund, vilket också ger oss mer tid 
över att lägga på våra lokala evenemang. 

Vi kommer i nästa nummer av Sundbybladet informera 
mera om alla fördelar detta medför. Skulle ni ha några 
frågor innan dess, är ni välkomna att höra av er till vice 
ordförande Ira Kolehmainen.

Vi i styrelsen tror och hoppas att årsmötet tagit rätt beslut. 
Men det är som med allt annat, lättare att veta med lite 
perspektiv. Perspektiv har vi gott om i Sundby.

Goda utsikter m a o.

”

Ansvarig utgivare: Ira Kolehmainen
Redaktör: Leo Lundberg Lilliér

SEF+VÄR = SANT

Dags att förnya ditt medlemskap i Villa-
ägarnas Riksförbund och Sundby Egna-
hemsförening. 395:- för nya medlemmar.

Villkoren för ditt småhusboende påverkas av poli-
tiska beslut - Villaägarna jobbar för att påverka po-
litiker genom opinionsbildning och lobbying - Var 
med och stötta detta arbete genom att bli medlem.
Som medlem får du dessutom:

* Kostnadsfri expertrådgivning: Du får råd och hjälp 
med bygglov, hantverkartvister, fel på köpt fastighet, 
fuktproblem, renovering, trädgård, med mera.

* Medlemsrabatter: Upp till 30 % på det mesta som 
rör huset

* Medlemsmagasinet Villaägaren: 5 nr, värde 295 kr

* Nya medlemmar får dessutom välkomstcheckar: 
100 kr hos Beijer Byggmaterial, 100 kr hos Flügger 
färg, 100 kr hos Granngården.

Genom medlemskap i Sundby Egnahemsförening 
är du med och möjliggör vårt mål om att skapa ett 
trivsamt och tryggt Sundby. Föreningen ordnar 
gemensamma aktiviteter under året så att du får 
möjlighet att träffa dina grannar. Föreningen stöttar 
Sundbyskolan i vissa aktiviteter och ger ut Sundby-
bladet (som du just nu läser).
Som medlem får du dessutom:

* Låna vår släpkärra och/eller 8 meter långa stege 

Bli medlem nu! Läs mer på:

www.villaagarna.se/Bli-medlem/Medlem-
skap-och-medlemsavgift/

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/



Nu är sommaren här, känns det som i alla 
fall. Även fast det är flera veckor kvar till 
midsommar har de senaste veckorna varit 
fyllda av högsommarvärme. 

För någon vecka sen befann jag mig mellan 
hägg och syren, rent fysiskt, på en pro-
menad vid Brommakullarna. Det gamla 
uttrycket för att beskriva den del av för-
sommaren mellan syrenen och häggens 
blomning fick en ny innebörd och gav en 
påminnelse om hur fort sommarvärmen 
kommit. 

Det var inte mer än en dryg månad sedan 
vi firade Valborg på ödetomten, ett evene-
mang som föreningen med hjälp av Spånga 
IS anordnar varje år. Du kan läsa mer om 
det och se bilder i detta nummer av Sund-
bybladet. Du kan även läsa om årsmötet 
och ett viktigt beslut som togs där. 

Även om det bär emot att redan börja tala 
om hösten så kan du även läsa om de akti-
viteter vi planerar under hösten, som Val-
loppis och Äppeldagen. Utmärkta tillfällen 
att träffa boende i området och ha trevligt. 
Trevlig läsning och ha en trevlig sommar!

ORDFÖRANDE HAR ORDET

”

3

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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VALBORG 2018

Hela april månad tippades störar, ris och 
räfsade löv på ödetomten, i korsningen 
Arrendevägen-Småbrukarvägen. 

Inför Valborgsfirandet kom en grävmaskin 
och föste ihop massorna till ett bål. Efter-
som vädret varit kallt och regnigt tog längre 
tid än vanligt att få fyr på brasan. Under 
kvällen kom och gick många besökare, 
minst 700, för att njuta av strålvärmen. 

Vid sidan av brasan fanns kaffeservering, 
porslinskrossning, fiskdamm och grill. För 
femte året i rad stämde en Valborgskör upp 
med vårsånger. Att kören vuxit i storlek gör 
att den hörs allt bättre i folkhavet.
        
Ansvariga för Valborgsfirandet var Spånga 
Hockey team-03/02, Sundby egnahemsför-
ening och Flysta villaägarförening. 

Veckan efter låg en glödhet askhög kvar 
och pyrde. 

I början av 2018 färdigställdes Sundbysko-
lans nya fjärrvärmeledning. Fortsättning 
följde framåt vårkanten, då ledningen 
byggdes vidare mot sydost, till de båda 
industrifastigheterna vid Arrendevägen. 

Där har hittills värmts med oljepannor, vilka 
Stockholms stad gärna vill få utfasade. 
I maj grävdes kanalisation i Sundbyvägen, 
sträckan närmast söder om Sundbyskolan. 

Under sommaren grävs i ängen nedanför 
Ängsstugan. I höst, inför kommande eld-
ningssäsong, beräknas fjärrvärmeledningen 
vara klar och driftsatt, i både Sundbyskolan 
och de båda industrifastigheterna. 

För arbetet svarar Stockholm exergi, f d 
Fortum värme (namnbyte skedde i februari 
2018). 

MER FJÄRRVÄRME TILL SUNDBY



VÅRENS GATUARBETEN
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Förra hösten, då fjärrvärmeledning lades, 
måste delar av Sundbyvägen och gång- 
och cykelvägen närmast skolan grävas 
upp. Efter återfyllning följde provisoriska 
lagningar med vinterasfalt. 

Framåt vårkanten återkom gatuarbetarna, 
rev hela lappverket för att asfaltera om. I 
samband med nyasfalteringen borttogs ett 
farthinder av gatsten, som funnits i norra 
änden av Sundbyvägen sedan 2013.

Farthindret fungerade nämligen inte. 
Vartefter hade tunga lastfordon pressat ner 
stenläggningen, så att den istället för att 
dämpa farterna medförde vibrationsskador 
i angränsande bostadshus. 

Efter klagomål från de boende är gatstenen 
nu borta. Problemen med tung trafik förbi 
Sundbyskolan finns kvar.

BYGGSTART & BYGGKLART 

Mer om detta står att läsa i länken https://
vaxer.stockholm.se/projekt/idrottsplats-i-
ballsta/.   

I mitten av april 2018 inföll byggstarten 
för en länge planerad, dubbelriktad gång- 
och cykelbana utmed Bromstensvägens 
norra sida. 

En uppställningsplats för arbetsfordon 
har anlagts i trevägsmötet Sundbyvägen-
Vandrarstigen-Gamla Bromstensvägen.  

Till en början flyttades gatubrunnar och 
ledningsrör. Sedan följde trädavverkning, 
för att kunna anlägga bank för en drygt 5 
meter bred gång- och cykelbana. Tids nog 
kommer de avverkade träden att ersättas. 
Bygget lär pågå hela året ut. Räkna med 
trafikstörningar.

Lördagen den 5 maj 2018 hölls festlig 
invigning av Ekesiöö på sin nya adress, 
Bällstavägen 102. Ett traktortåg körde 
intresserade besökare runt butik och 
brädgård, som upptar drygt 10 000 
kvadratmeter. Ett plank avskärmar 
anläggningen. Utanför finns bevarade 
odlingsrösen, som minner om platsens 
tidigare användning. Ännu finns dock 
åkermark kvar att ta i anspråk. Planerna 
på en ny idrottsplats är åter aktuella. 



Onsdagen den 21a mars höll Sundby 
egnahemsförening sitt årsmöte, 
traditionsenligt förlagt till Sundbyskolans 
matsal. 

Medlemmarna kunde blicka tillbaka på ett 
2017 med många lyckade aktiviteter. 

Valborgsfirandet på ödetomten var återigen 
välbesökt, liksom äppeldagen med musteri i 
oktober. Även i år körde vi ett ”loppisrally” 
en septemberlördag. Nytt för i år var en 
cykelfest som vi arrangerade tillsammans 
med Flysta villaägarförening.

Vid årets slut hade Sundby 
egnahemsförening 158 medlemmar, en 
nedgång jämfört med året innan. Vi hoppas 
att fler i Sundby vill vara med i föreningen i 
år och framöver.

Sundbybladet utkom med tre nummer 
och delades ut till alla villor och radhus i 
Sundby.

Sundby egnahemsförening är liksom 
tidigare en av Spånga Folkans 
medlemsföreningar. En annan verksamhet 
som stöds ekonomiskt är grannstödsbilen. 
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Styrelsen är samma som under 2017, ingen 
ny valdes in i styrelsen och ingen lämnade 
styrelsen i år.

Ett viktigt beslut om föreningens framtid 
togs. Enhälligt beslutades det att helt 
ansluta Sundby egnahemsförening till 
Villaägarnas riksförbund. Detta innebär att 
enbart lokalt medlemskap inte kommer att 
erbjudas som tidigare. 

Ändringen träder i kraft 2019. På mötet 
diskuteras fördelarna med anslutning till 
Villaägarnas riksförbund. 

Förutom de förmåner, rabatter och 
juristhjälp som medlemmarna kan 
avnjuta innebär en fullständig anslutning 
mindre administration för bland annat 
medlemshantering vilket kommer att 
avlasta styrelsen som kan ägna sig åt viktiga 
frågor i Sundby i stället för administration.

”Magnus Ekstrand

ÅRSMÖTE 2018
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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

”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

VALLOPPIS

Många valmöjligheter den 9 september - 
Välkommen på Valloppis!

I samband med årets val den 9 september 
vill vi gärna ge er ännu flera valmöjligheter. 
Därmed ordnar Egnahemsföreningen val-
loppis på ängen bakom förskolan Ängstu-
gan (där Äppeldagen hålls) från kl. 11 till 
15.

Vill du vara med och sälja ber vi dig anmä-
la dig snarast men senast den 15 augusti till 
sundbyegnahem@gmail.com

Egnahemsföreningen kan hjälpa till att 
skaffa bord ifall du inte har möjlighet att 
ta med ett eget. Detta kommer att ordnas 
till självkostnadspris. För att vi i god tid 
ska kunna ordna bord, behöver vi veta att 
du behöver ett bord i samband med att du 
anmäler dig.

Mera information kommer att komma i 
nästa Sundbyblad och även på vår Face-
book sida i eventet Valloppis.

Vi hoppas att vi ses på valdagen!

Kom på äppeldag den 7/10 -2018
Efter årets varma majmånad finns hopp 
om en riklig äppelskörd i Sundby. 

Boka därför söndagen den 7 oktober klock-
an 12-16. Då finns vi åter på plats med ett 
mobilt musteri, på ängen nedanför försko-
lan Ängsstugan vid Sundbyvägen. Tag med 
äpplen och tomma dunkar/flaskor, så får 
du nypressad äppelmust hem. Mustandet 
är gratis för alla medlemmar. En pomolog 
finns också på plats, för att lära ut mer om 
äppelsorter och äppelträd. 

ÄPPELDAGEN



välkommen
till ditt lokala kontor i
Bromma/Spånga/Ekerö

Annica
Oppenheim Stenman

Henrik Larsson

Monika Keiller Åsa Belin

Sandra Hindstam

GÅR DU I SÄLJTANKAR?
Vi har förmedlat många drömhem och kan din marknad.

Varmt välkommen till oss för en fri värdering och rådgivning.

Skandiamaklarna.se

VILL DU VETA VÄRDET
PÅ DIN BOSTAD?

Kontakta oss för en

kostnadsfri värdering!

glad Midsommar!

SKANDIAMAKLARNA.SE/BROMMA

SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/SPÅNGA/EKERÖ
BROMMAPLAN 403, 08-80 76 00,
BROMMA@SKANDIAMAKLARNA.SE

VÄLKOMMEN HEM.
SKANDIAMAKLARNA.SE


