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Det svärmas i Södra Ängby.
Tyrannosaurus Hives hittad på
Per Hörbergs väg!
Partysurr med mera.

Bortskänkes,
önskas eller
säljes?
Äntligen finns www.
grannarna.se också för
oss i Bromma.
Att annonsera är helt
gratis.

Bifogat finner du inbetalningskort för år 2006.
För endast 175 kr tecknas
familjemedlemskap och
då ingår :

Tidningen,
som kommer två gånger
om året.

Valborgsfirandet
vid Ängby-badet,
med traditionsenligt vårtal
av Jonas Hallberg
och ett jättefyrverkeri.

Södra Ängbybor på
vift, gissa vilka?
Svar: Turi Hammarbäck
och Peder Karlsson vanligtvis
boende på Carl Larssons väg.

Lasette
Antik &
Design.
Letar du efter en phlampa? I nya butiken på
Färjestadsvägen finns
möbler och design av
etablerade formgivare
från 1900-talet.
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Ängbyloppet,

Yoga i
Södra Ängby!
Är du sugen på att prova
yoga eller meditation?
Sedan ett halvår tillbaka
har Katherine Walsh
startat kurser i både livsyoga och hathayoga.
Nu utökas utbudet med
en kurs i meditation.
Mer finns att läsa på:
www.sonsanddaughters.se

Södra Ängbys eget
maraton för både barn
och vuxna. Brukar gå av
stapeln i mitten på
september.

Pubkvällar,
ett kul sätt att bekanta sig
med grannarna. Senast
sågs vi på Dao Beach.

Föreläsningskvällar,
ett par gånger per termin,
ofta med utgångspunkt
från det särpräglade
Södra Ängby.
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Welcome to
our community.
Södra Ängby består av drygt 500 hus utströdda på två tallskogsbeklädda bergknallar. Alla
husen ser ungefär likadana ut förutom en handfull paradvillor utmed utsiktsgatan Ängbyhöjden. Så där låter kanske en snabb beskrivning av det område vi alla bor i. Går man lite
djupare ser man att området är rätt speciellt. Det är kyligt på något sätt och husen är klossiga, för att ta till en underdrift. Idag är funkis inne och en bredare publik letar villor här,
men för 20 år sedan var det inte så. Då var det bara några nördiga finsmakare samt en rätt
stor grupp äldre som bott här sedan 30-talet som utgjorde villaföreningens rekryteringsbas.
Av de senare finns inte många kvar. Istället har många barnfamiljer flyttat in. Vidare har
Södra Ängby en hög procent välutbildade och en hög procent arkitekter-reklamfolk-designintresserade. De flesta av oss är högre tjänstemän, färre är egna företagare. Känner ni igen
er, någon?
Södra Ängby är nästan ett gated community fast utan grindar, säger någon. Måste man ha
ph-lampa och myranstolar för att få bo här, frågar en annan. Men en viss värdegemenskap
gör att vi trivs ihop. Socialt blir det trevligt, helt enkelt. Därför kan man oförhappandes trilla
rakt in i någon av områdets alla gatufester under sensommardagarna. Pamplona fast utan
tjurar, liksom. Därför kan man ringa på hos grannen och be om tips om en bra rörmokare.
Därför hejar man gärna på gatan även om man inte är riktigt säker på vem det där var
egentligen. Därför har vi en aktiv villaförening.
Vi som jobbar i tidningsredaktionen ser det inte som en stor uppoffring som vi gör för alla
er andra slappisar som bara åker snålskjuts. Vi gör det för det är kul. Vi dricker vin på våra
möten. Man får träffa Niklas som är tevekändis. Man får träffa Jonas som är radiokändis.
Man får träffa Johan som är reklamkändis. Vi andra är inga kändisar alls men det gör inget,
och så dricker vi som sagt vin.
Välkomna hit, ni som är nya. De flesta villaföreningar ägnar sig mest åt grannsamverkan
mot inbrott. Inte vår. Vi försöker ha trevligt. Vi har en del relativt omfattande projekt som vi
gör tillsammans, Ängbyloppet som nästan ingen springer men många kommer ändå för att
titta på dem som inte springer, valborgsfirandet där vi årligen drar iväg hela föreningskassan i ett jättefyrverkeri, en bal som i och för sig har vilat några år nu och så tidningen som
kommer lite då och då. Vill du vara med så hör av dig till oss. Här finns gemenskap för alla
med eller utan ph-lampor. Welcome to our community.
REDAKTIONEN
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För ett drygt ett år sedan flyttade Micke och Anna och deras son Alvar till den vita staden,
allas vår hemort, Södra Ängby. Micke spelar i bandet The Hives. Nu har Södra Ängbys
egen tidning träffat Micke och pratat om allt från turnéliv till The Hives framtid.

The Man, the Myth and
the Musician
– nu även Södra Ängby-bo.

Det var med en viss nervositet som vi steg in i det vita och fyrkantiga huset
på en av Södra Ängbys kullar. Mickes fru Anna öppnade för oss och vi steg
in, nervositeten släppte och en söt liten kille kom tultande fram till oss. Vi
blev bjudna på kaffe och med Alfons Åberg spelande i bakgrunden satte vi
oss i deras svarta soffa.
Historien om The Hives började år 1993 i Fagersta. I Fagersta fanns det vid
tillfället fem musikintresserade tonårskillar som började spela tillsammans.
De ville ha ett coolt namn till sitt rockband och hittade vad de sökte i en engelsksvensk ordbok. Det coola ordet hives föll killarna i smaken. Det betyder nässelfeber och blev även namnet på deras band. Dörr i dörr med replokalen låg
skivbolaget Burning Heart Records och 1997 blev The Hives tillfrågade om
de ville ha ett skivkontrakt. Det som tidigare varit en hobby blev för de 17åriga killarna snart en framtid att satsa på.
– Det var grymt. Det är inte många unga killar som får se hela världen innan
de fyller 20, sa Micke.
Bandet turnerade som förband i perioder under 3-4 år. När de inte var på
turné bodde de hemma och åt snabbmakaroner.
– Det var billigare att vara ute på turné än att bo hemma, för då fick man allt betalt.
I Fagersta jobbade de då med annat vid sidan om musiken. Vid 20 års ålder
var de på turné så mycket att de inte kunde behålla sina andra jobb och fick
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då satsa på bandet på heltid. Under år 2000 tog det verkligen fart för The Hives.
De blev uppmärksammade framförallt utomlands men även i Sverige. Det har
släppt tre skivor och med det senaste albumet Tyrannosaurus Hives fick de
fem grammisar.
De fem medlemmarna i The Hives har känt varandra länge och två av dem
är bröder.
– De är som min andra familj. Vi är både arbetskamrater och bästa vänner.
Vi umgås med varandra även privat men ringer kanske inte varandra dagen
efter en lång turné.
Bandet har spelat tillsammans väldigt länge men har ändå inte tröttnat på
turnélivet.
– Det är klart att nu när man har fått familj så saknar man dem när man är
ute på turné. Samtidigt saknar man turnélivet när man är utan det för länge.
Nu har Micke precis kommit hem från Australien och är nu ledig ett tag men
ska snart tillbaka till replokalen.
– Det är som ett vanligt jobb med att vi jobbar från 8 till 16 varje måndag till
fredag. Jag pendlar från Stockholm till Fagersta där vi har vår replokal. En
del dagar gör vi inte så mycket men andra dagar får vi mer gjort än vad vi
brukar göra på en hel vecka. För det mesta dricker vi kaffe och spelar playstation, sa Micke skämtsamt.

I framtiden vill Micke fortsätta med The Hives och han tror att de kommer
att släppa ungefär 2 skivor till.
– Antagligen kommer vi att göra en skiva snart. Vi brukar göra så att vi släpper
en skiva och turnerar 1-2 år.
Snart, 22/11, kommer The Hives ut med en konsert-DVD som heter Tussles
in Brussels.

Vi lämnade huset med ett trevligt intryck av våra nya grannar. Micke är
visserligen en världsartist men är också en helt vanlig Södra Ängby-bo med
trevlig familj och gott kaffe. Vi väntar spänt på en ny skiva för ännu ett skäl
att intervjua vår trevliga granne!
DET VAR ALLT FRÅN ANNIKA OCH CAMILLA, PER HÖRBERGS VÄG,
SÖDRA ÄNGBY, STOCKHOLM, SWEDEN.

Vi var ju självklart nyfikna på varför de ville bo i Södra Ängby av alla ställen.
– Vi är intresserade av arkitektur. Det finns coola hus lite överallt men här är
det ett helt område med fina hus som man kan se när man tittar ut genom
fönstret. Vi trivs bra här.
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Extreme
makeover.
Vad gör man om man gillar Södra Ängby och
funkishus men hellre vill bo söder om stan? Tja,
man bygger ett funkishus till att börja med. När
det börjar bli klart vet man ju hur man borde gjort
och börjar snegla på nästa objekt och hux flux
befinner man sig i ett nytt funkisområde om det
vill sig illa, eller väl kanske man skall säga.
AV KENNETH ERICSSON FOTO ROBERT BJÖRKLUND

För tre år sedan var Robert och Nina på jakt efter ett hus, men hittade inget
som passade. I Mälarhöjden finns några sporadiskt utplacerade funkisvillor,
men inget kvarter som går att jämföra med t ex Södra Ängby eller delar av
Stora Mossen. Till slut hittade de ett hus på en fin tomt som visserligen inte
var funkis, men byggt på 30-talet med tidstypiska detaljer. Man slog till med
en plan i sinnet om att förvandla huset till ett i samma stil som man hittar
här i Södra Ängby. På Stadsbyggnadskontoret letade de sedan efter ritningar
på hus med ungefär samma yttermått och planlösning som deras eget. En
villa som har fått stå som inspiration och förebild är Per och Lizette Gradéns
hus på Ehrenstrahlsvägen 58. Böckerna om Södra Ängby har det också
flitigt tummats i.
Man gick också så långt att man byggde upp en pappersmodell över hur det
slutgiltligen skulle kunna se ut. Ritningar utformades, bygglovet beviljades
och nu håller Robert och Nina på att förverkliga sin funkisdröm på ett sätt
som nog saknar motstycke. Är det någonstans som begreppet ”extreme
makeover” passar så är det väl i detta husprojekt.
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FÖRE

För oss som sitter och funderar över om vi bara skall måla över fuktfläcken
på källarväggen eller om det räcker med att bara måla fönstren utan att
renskrapa dem först - i hopp om att komma lindrigt undan - kan det vara på
plats att besöka Robert och Ninas hemsida för sitt funkisbygge. På hemsidan finns en dagbok som är rikligt illustrerad med bilder och praktiska tips
om hur man själv lätt lägger fiskbensmönstrad stavparkett, drar ny el, fixar
avlopp, bygger kök och bad med mera. Man kan också läsa om då brandkåren kom och bröt upp golvet en påskhelg eller hur man lyfter in tre ton
gipsskivor.
BESÖK HEMSIDAN,
HÄR KAN MAN LÄTT SLÅ IHJÄL EN TIMME ELLER TVÅ!
WWW.FASTING65.SE

Robert har avslöjat att han faktiskt kikade på ett annat hus i samma kvarter
för inte så länge sedan. Ja, var skall detta sluta? Ingen vet, men det är inte
utan att man kan känna att Södra Ängbys unika funkiskvarter har fått en
utmanare i Robert och Nina i Mälarhöjden. (Om någon undrar om Robert är
arbetslös hantverkare, så kan vi berätta att han arbetar heltid som IT-konsult,
för närvarande inom finanssektorn. Dessutom har familjen berikats med sitt
första barn under året).

EFTER

Birger Jarlsgatan 34
545 480 08
mån-fre 11-18, lör 11-16
www.gad.se

LYFTET
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Vad kostar matkassen?
AV CHARLOTTE TÖNISSON KONSUMENTKONSULENT UPA

Kalles kaviar 190 g
Abbas inlagd Sill 265 g
Philadelphia 200 g
Västerbotten per kg
Scan Hotdogs 10 pack
Geas Blodpudding

Är du liksom jag ibland nödd och tvungen att handla mat i någon av våra närliggande livsmedelsbutiker?
Känner du dig ofta livstrött när du stirrar ner bland frysdiskens färdiglagade rätter? Frågar du dig också hur
man i all sin dar ska lyckas få ihop en middag utifrån det ”smala” sortiment som erbjuds och vad som har
hänt med begreppet ”köpglädje”?
Styr du ibland kosan till ”dyra” affären med delikatessdisken och undrar över hur mycket du får betala extra
bara för att de är Kungliga hovleverantörer? Och du har inte ens sett svansen på en kunglig labrador utanför.
För att slippa ligga sömnlös över frågor som dessa har jag nu med min hemknåpade tabell i handen smugit
runt i 8 olika butiker och diskret antecknat priset på flera olika standardvaror. (Jag har skippat frukt och grönt
eftersom det varierar så mycket efter säsong och kvalitet.) Här ser du svart på vitt vad matkassen kostar och
du kan nu själv avgöra vilken av butikerna som du vill gynna eller bli skinnad av. Trivselfaktorer såsom Coop
Islandstorgets ansamling av småpratandes Södra Ängbybor på fredagar efter jobbet är ej inräknade. Det måste
väl förresten vara då, till fredagsmyset, som de säljer den där svindyra Prosciutton?

Pastejköket bredbar 200 g
Nötfärs 0,5 kg
Wasa Husman 260 g
Friggs riskakor 130 g
Yoggi 1 liter
Tropicana Apelsin 1 liter
Tacosås Texmex 230 g
Keso naturell 250 g
Mellanmjölk 1 liter
Smör 500 g
Ekströms Nyponpulver
Kelda sås
Pripps Blå 6 pack 3,5%
Coca Cola 1,5 liter
K special 500 g

Guldkorn.
Om man en vanlig tisdag inte orkar göra
middag så följer här några tips på små
guldkorn i närområdet.

Strösocker 2 kg
Kron jäst 2x50 g torr

med goda bönor, tapenade och
marmelader m m.

Italiensk restaurang vid Stora Mossenrondellen. Italiensk mamma som lagar
urgoda pastarätter och pizzor från vedugn.
Lilla Delikatessbutiken.

Norra Ängby Torg. Ostar och korvar av
bästa sort. Olika pastasorter och burkar
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Svartpeppar glasburk malen
Lösgodis / kg

Apetito.
Piazza Italia.

Ajax original 750 ml

Vid fyrvägskorset i Olovslund.
Goda pizzor och italienska delikatesser.

Classic kaffe 0,5 kg
Oboy 500 g
Semper barnmat pasta 200 g

Thai Lam Yai.

Ob normal 16 pack

Björnssonsgatan 307 i Blackeberg.
Från denna ”kiosk” kan man hämta fantastisk
thaimat med olika styrkor för olika smaker.
Måndagar är det stängt.

Ballerinakex
SUMMA
Medelpris per vara

Sabis Blackeberg

Engströms

Coop Brommaplan ICA Brommaplan

ICA Alvik

Vi Ängbytorg

Coop Island

ICA Spångav

22,5

22,9

23,9

21,9

21,5

28,9

23,9

21,9

23,5

19,9

20,5

14,9

14,9

23,9

19,9

14,9

22,9

19,9

19,9

14,9

14,9

23,9

19,9

14,9

139

129

112

131

122

119

122

111

23,9

19,9

17,5

16,9

16,9

26,9

24,9

16,9

6,9

9,9

8,9

7,9

7,9

12,9

10,9

7,9

12,9

14,9

13,5

9,9

10,9

14,9

13,5

10,9

39,9

30

33,95

32,9

34,9

59,9

33,95

56

9,9

9,9

10,5

7,9

7,9

9,9

10,5

7,9

19,9

19,9

11,9

11,9

11,9

19,9

19,5

12,9

19,9

18,9

19,1

16,5

16,5

18,9

19,1

16,5

23,9

24,9

23,5

24,9

23,9

24,9

23,5

23,9

19,9

19,9

17,9

14,9

13,9

19,9

24,9

22,9

12,5

11,9

12,5

10,9

10,9

11,9

13,9

12,9

7,3

7,3

7,1

7,3

7,7

7,6

7,4

7,9

24,9

26,9

24,9

21,9

21,9

28,9

24,9

21,9

10,9

11,9

12,9

8,9

8,9

10,9

12,9

8,9

14,5

14,9

14,9

14,5

14,9

14,9

14,9

14,9

59,5

49,9

49,9

47,9

54,9

63

57,5

54,9

17,9

16,9

16,9

13,9

13,9

16,9

16,9

13,9

34,9

31,9

25,5

24,9

24,9

36,9

33,5

24,9

19,9

19,9

20,9

18,9

18,9

21,9

21,9

18,9

5,9

5,9

5,7

5,5

5,5

5,9

5,7

5,9

23,9

23,9

33,7

22,9

22,9

23,9

33,7

22,9

20,9

16,9

22,2

10,9

22,9

16,9

22,2

10,9

7,9

7,9

7,9

7,9

7,95

7,9

5,9

7,9

32,9

29,9

27,9

24,9

21,9

34,9

29,9

24,9

24,9

24,9

27,9

22,9

22,9

32,9

27,9

22,9

11,9

12,9

12,9

8,9

8,9

11,9

10,9

8,9

32,9

29,9

34

32,9

34,9

32,9

40

34,9

16,9

14,9

14,9

11,9

14,9

17,9

16,5

11,9

765,4

718,5

705,65

644,2

657,65

801,8

762,95

668,7

21,9

20,5

21,4

18,4

18,8

24,3

23,1

19,1
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Good dog. Bad dog.
AV ANDERS BERG

Vintern är i antågande. Det är en trevlig årstid. Södra i vinterskrud är underskattat. Visst, det blir lite kallt på golven ibland. Visst, det händer att man får
skotta lite snö ibland. Visst, det händer att man tvingas rekvirera en mindre
isbrytare för att forcera isvallarna framför garageinfarten. Det är tufft. I det
sammanhanget är vi vinnare eftersom vi bor på rätt sida av Zornvägen (om
Skatteverket bara visste). Men skenet bedrar. Good dog, bad dog!

BUTIK PÅ ÄNGBYPLAN – 1900-TALS DESIGN
ÖPPET Tisdag-Fredag 14.30-18 Lördag 11-16
TELEFON 070-779 31 31

Näringsterapeut Annette Wallenborg
Utbildad vid Nordiska Närings- och Fytoterapiskolan

Näringsterapi
Kostrådgivning
Taktil Stimulering

När gatans Westsiders finner sig instängda av en mur fullt värdig ishotellet i
Jukkasjärvi är vi Eastsiders utslängda i ett minfält. Som vanligt är det barnen
som är mest utsatta. Ett felsteg så är det klippt. Skadorna kan vara helt irreparabla. Som vanligt vinner de vuxna bara pyrrhussegrar. Vår mer vakna
navigering innebär förvisso en lättnad i arbetsbörda i första steget, men kan
inte skydda oss från det faktum att vi förr eller senare tvingas till ett riktigt
skitgöra. Sanering var ordet. Snabba väderomslag är helt förödande. Särskilt
rejäla snöfall följt av töväder. Då höjer vår familj beredskapen. För att inte
tala om våren. Då går vi till DEFCON 1 direkt. Good dog, bad dog!
Jag har hört att stadsmiljön är mycket stimulerande för en hund. Ljud, ljus,
lukter i överflöd och gott om sorglösa svansviftande polare. Jag gillar hundar
men vi har allergi i vår familj. Vi har skaffat kanin istället. Den har eget hus
med helkaklat badrum där den gör sina behov. Renlig, billig och går nu till
och med i koppel. Det är lite Toyota Prius över den. Ett civiliserat och miljöanpassat alternativ som ligger helt rätt i tiden. Hundägare! Det är hög tid att
minska utsläppen! Annars tvingas vi nog till höjda miljöavgifter eller åtminstone någon form av skobidrag. Good dog, bad dog!
Veta mera?

Erbjudande t o m 31/12-05 mot denna annons:
Kostrådgivning 1 tim 400:Färjestadsv 12, Ängbyplan
070-694 49 56
www.naringsterapeut.se

www.norra-angby.se/asikt.htm
– Vältaliga inlägg på vår kära systerförenings hemsida
www.zurfkidz.com/2003/hundbajs/hundbajs.shtml
– En simulator för hundägaren
www.halfbakery.com/idea/Dog_20Poo_20Detector_20Shoes#1058202000
– En kille lägger ut texten om ’poo detector shoes’, Bluetooth och GPS i skön
harmoni…
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Fem frågor till Södra
Ängbys kanske mest
populära man.
AV JOHAN VAN DER SCHOOT
Glad och pigg kl. 07.00 på morgonen. Hur gör du?

Jag går upp tjugo i fyra på morgonen så klockan sju har jag
varit igång ett bra tag redan.
Men ständigt uppmärksam och vänlig, har SL börjat med
charmkurser?

Nej då, inga charmkurser. Jag gillar att vara personlig helt
enkelt. Tidigare har jag jobbat med försäljning nästan hela
livet. Jag har knackat dörr och sålt både dammsugare och
frysar. Jag har sålt läromedel till skolor och varit säljledare
på Skogaholms bröd. Då har det varit en tillgång att trivas
med att möta människor.
Du bor vid Kronobergsparken, hur hamnade du på
Ängbyplan?

Man får söka till olika stationer. Gillar man full rulle väljer
man T-centralen. Ängbyplan passar mig bättre, den är lagom
stor. Här hinner man känna igen resenärerna. Dessutom
ligger spärren där uppe, så man ser tågen. Står inget tåg
inne tar folk det lite lugnt och hinner växla ett ord. Jag har
suttit här sammanlagt två och ett halvt år nu.
Jag vet att du redan är gift, men vad mer skulle du berättat
på en första date?

Tja, kanske att jag gärna tillbringar fritiden på sommarstället
i Furusund. Att jag simmar i Åkeshov två gånger i veckan
och är aktiv i både Odd Fellow och ordenssällskapet Par
Bricole. Tillsammans med bl a Povel Ramel.
Oj, då blir det en hel del tunnelbaneåkande också
förstås.
Ha, ha jag åker aldrig tunnelbana!
Namn: Tony Elmblad.

Yrke: Mäkta populär spärrvakt på T-Ängbyplan
Känd som: SL:s glädjespridare nr. 1 som ständigt och generöst bjuder stressade
morgonpendlare på ett igenkännande leende.

PS. Som en sann hedersman tiger Tony som muren när jag
försöker pressa honom på utlämnande historier om Ängbyresenärer. Men, som sagt: vill du ha en bra start på dagen,
prova T-Ängbyplan. DS.
11

Åh, vilket party!
I slutet på maj bjöd AP Fastigheter och Henrik
Eriksson alla oss i villaföreningen på ett hejdundrande party på restaurang Himmel och
Strand i Alvik.
Sällan har det väl regnat så mycket som denna
kväll. Men humöret var på topp, maten delikat,
drinkarna starka och när Harold drog igång
salsan gungade hela Södra Ängby.
Tack Henrik för en fantastisk kväll!
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Birdie nam-nam
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Udda husdjur - ett stickspår.
Det var en vacker dag i början av juni. Solen hade ännu spenderbyxorna på och öste frikostigt sina strålar
över stort och smått i den vita staden vars fasader tacksamt sken tillbaka mot den molnfria himlen. Då...
AV NIKLAS ATTERHALL ILLUSTRATION TIINA KINNUNEN

...plötsligt, ackompanjerat av ett sublimt dån som av änglars basuner, lösgjorde sig ur skyarna ett diffust mörker som hotfullt satte kurs rakt mot Herr
och Fru Mossbergs trädgård på Gustav Lundbergs väg. En till synes oskyldig
liten granruska visade sig vara målet för detta... apokalyptiska järtecken. För
vad annat kunde detta vara? "Ho on – jag är den jag är", sprakade busken.
Scenen drog snart till sig inte bara en scoophungrig sensationsjournalist från
Höckertsvägen utan också två biodlare från Ekerö. Jo, för det rörde sig om
bin - inte bin Ladin, utan Krainerbin – bästa sortens honungsmakare enligt
expertisen på plats.
Mossbergs två ljuvliga barnbarn hade också lockats av uppståndelsen. När
hjältereportern kastade sig fram för att hindra flickorna att komma för nära,
manade biodlarna till lugn, eftersom ”bin inte sticker barn”...! För första
men knappast sista gången denna eftermiddag blev de oinvigdas hakor här
plötsligt fem kilo tyngre.
De flesta har väl sett hur katter och hundar reagerar olika beroende på om
det är ett barn eller en vuxen som drar dem i svansen, rider på dem eller
klappar dem mothårs. Visst. Men det är ju intelligenta djur det.

När underkäkarna äntligen fått kontakt med sina övre kompanjoner igen var
det dags för nästa fria fall. På frågan varför den ene biodlaren inte hade mer
på kroppen än shorts och arbetshandskar fick reportern svaret: ”jag är inte
rädd”!
Precis som hundar uppsnappar minsta tecken till rädsla i omgivningen, blir
störda och genast gör gläfsande och fradgande utfall mot närmsta strupe
(jodå, så är det!) – så känner nämligen även bin om man är rädd. Det handlar
om dofter – adrenalinutsöndring, feromoner och sådant. Bin är extremt
känsliga för dofter och livet i kupan styrs helt av drottningens feromon.
Den halvnakne bitjusaren, som i jakten på den alltstyrande drottningen fortsatte att med dödsförakt raka ner de små mördarmaskinerna i en vinkartong, påpekade dessutom att svärmande bin i regel är snälla och lulliga efter
avskedskalaset som föregår den stora flytten.
Det är när en kupa blir överbefolkad som hälften av dess cirka 80.000
invånare laddar sig med honung och söker lyckan annorstädes. Först till en
spaningsbas i närheten varifrån spejarbin utgår och återkommer med rapporter om lämpliga skorstenar, klippskrevor eller ihåliga träd – upp till tre
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kilometer bort! (Att Södra Ängby med sina enorma vita kupor lockade är väl
knappast att undra på!).
Precis som vid matinsamlingen dansar spejarna fram sitt budskap i en
sinnrik koreografi som enligt nobelpristagaren Karl von Frischs observationer
informerar kamraterna om såväl avstånd som riktning, vinkel i förhållande
till solen och kupan. Experiment har visat hur detta i kombination med doftangivelser ger en förbluffande träffsäkerhet.
Var kom då dessa intelligenta ballerinor ifrån? Finns det vildbin i Judarskogen månne? För inte får man väl ha bikupor i tätbebyggelse? Mitt bland
anständigt folk? Jo då – ordföranden i Biodlarnas riksförbunds Stockholmsförening hålls på andra sidan Bergslagsvägen med sina. Anders Bergquist
heter han och har ett femtiotal medlemmar på sin lista varav två i Norra
Ängby. Bisysslarna på Mälaröarna lär uppgå till ett fyrtiotal. Med en rörelseradie på flera kilometer finns bina alltså mitt ibland oss! Förvånad?
Förfärad? Tja, om du inte ens visste om att det fullkomligt kryllar av bin så
här alldeles in på knutarna, så... är de kanske inte så farliga?
Det finns rent av de som hävdar att det kan vara nyttigt att bli stungen! Jo,
då – ett stick lär vara bra mot ledbesvär! Faktum är att det finns en klinik i
Ungern som specialiserat sig på bisticksbehandling av tennisarmbågar och
annat. Deras vax är ju också ett omvittnat mirakelmedel, bland annat mot
torr hud och självsprickor. Och så honungen... denna gyllene biprodukt
som vi människor plundrat bisamhällen på i över tiotusen år!
Så långt nyttan av bin. Att hålla sig med kupor är dock i första hand ett nöje
för de flesta. Att följa och försöka tolka den sällsamma dansen i kupans
mörker eller att höra en nykläckt drottnings varningstut i kvällningen...
förundras över hur de små gynnarna lyckas hålla konstant temperatur i
kupan med bara en halv grads felmarginal, förfäras över höstens drönarslakt då de lemförsedda drottningklonerna kastas ut... den demokratiska
diktaturen i kupan och arbetarnas osjälviska flit... de fantastiska fasettögonen
och (för all del) den självpumpande giftblåsan...
För dem som till äventyrs fortfarande helst håller behörigt avstånd till dessa
gaddade AIK:are ställer våra hjältar från Ekerö varje sommar ut en visningskupa vid Ekebyhovs slott där man tryggt kan studera binas beteende
genom en glasskiva. Skulle däremot det här lilla svärmeriet ha satt nyfikenheten i brand hos våra läsare och det en vacker sommardag börja spraka i
en buske i närheten - varen icke förskräckta!
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Läsvärt:
Det otroliga bisamhället av Nils Gonnert
(Rabén & Sjögren, 1969)
Bin till nytta och nöje av Carl Otto Mattson (LT, 1994)
Surfvärt:
Biodlarnas Riksförbund:
http://www.biodlarna.se/
För finsmakaren:
Karl von Frischs nobelföreläsning "Decoding the language of the bee":
http://nobelprize.org/medicine/laureates/1973/frisch-lecture.html

Marinad med honung.
En enkel marinad som passar
perfekt till kycklingfilé.
2 tsk grovt salt
1/2 - 1 tsk chiliflingor eller färsk chili
2 pressade vitlöksklyftor
3 msk flytande honung
3 cm färsk riven ingefära
lite svartpeppar
Rör ihop alla ingredienserna.
Bryn filéerna hastigt och lägg dem
sedan i en ungsform. Pensla på
marinaden och stek filéerna klart
i ugnen.
Marinaden räcker till ca 3 - 4 filéer.

Hans Göthe

www.hansgothe.se

I år fyller vi 40 år som fastighetsmäklare och det skall vi ﬁra
Om du har funderat på att sälja din villa så vet du säkert också att det är ett väldigt
bra marknadsläge just nu. Villorna här i Södra Ängby är mycket attraktiva, och
du kan räkna med att få ett bra försäljningspris. Vi har ett ﬂertal spekulanter som
söker bostad i området.
För en tid sedan skickade vi dig vår ﬁna jubileumsbroschyr som vi hoppas att du
har läst. Där bifogade vi även tre värdecheckar som vi tror kan vara av intresse för
dig.
Står du i begrepp att förändra ditt boende så är du mycket välkommen att kontakta
mig för en kostnadsfri värdering och konsultation.

Jag bor själv i Södra Ängby sedan 1990.
Med vänlig hälsning

Mikael Dahl
Auktoriserad i Mäklarsamfundet
Direkt 08 - 441 12 57
Mobil 070-575 39 57
E-post: mikael@hansgothe.se

FA S TIGH ETS B Y R Å
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Är Södra Ängby-bor statusfixerade? Finns det de av oss som är en smula bättre människor än vi andra?
Och kan man i så fall avläsa det på de hus de bor i? Se där några intressanta frågor som man kan ställa
sig om man bebor Den Vita Staden.
AV THORBJÖRN ANDERSSON

Ytan säger allt.
För att hjälpa oss att avkodifiera dessa existentiella spörsmål publicerar
tidningen härmed en ovetenskaplig undersökning om Ytans Betydelse.
Närmare bestämt betydelsen av ytan på ditt hus. Låt oss från början slå fast
att i grunden är vi och våra hus alla lika. Det är plankhus som sedan klätts
på med något slags ytskikt. Det finns någon fisförnäm typ på Molinvägen
Öfvre som påstår sig ha ett betonghus men mer är det inte. Inför denna fullständiga likhet återstår det bara en sak som skiljer oss åt – ytan. Här följer
en statuslista över ytor du finner i Södra Ängby.

3:E PLATS: ETERNIT.

Inga av husen byggdes med eternit från början men många av husen fick
denna schweiziska uppfinning apterad under 1950 -1960-tal. Regnkappor,
kallas det på västkusten, eller fattiglappar. Hur kul är det att kallas fattiglapp
när taxeringsvärdet är tre miljoner? Eterniten har ett omdiskuterat skönhetsvärde. Grådaskigt när det regnar, och så växer det konstiga röda alger på
den. Niklas i redaktionen anser att tredjeplatsen är oförtjänt och att eternit
är det mest subtila av material som i lyckliga stunder överglänser t o m. putsen.
Därom tvistas det.

1:A PLATS: PUTS.

Detta är ett bevis på att du har bästa möjliga smak, alternativt plånbok.
Putsytan är funkisens Rolls Royce. I dessa hus bor områdets snobbar och
det är många, som vi andra brukar säga. Och för att förfina det ytterligare:
bland de putsade husen finns enligt vad redaktionen känner till två, säger
två hus som har en särdeles slät och avjämnad puts. Den ena ligger på
Martinvägen, det andra på Ängbyhöjden. Läsekretsen inbjudes att gissa
vilka det är. Denna avjämnade puts gör att husens volymer avtecknar sig
elegantare och skapar också en sjusärdeles skärpa i hörn och kanter. Stiligt,
tycker vi.
2:A PLATS: PLANK.

Bakom plankfasader bor Södra Ängbys medelklass. Men även inom denna
grupp finns graderingar; nämligen de som har liggande panel och de som
har stående. Liggande panel hamnar snäppet högre. Så det så.
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4:E PLATS: MEXITEGEL.

Innanför mexitegel dväljes områdets latmaskar. De behöver aldrig måla om
sina hus, aldrig oroa sig för att putsen ska spricka. Som straff får de ett ickeautentiskt yttre samt djupare fönstersmygar.
BLANDKLASS

Här återfinnes lockläktpaneler, allehanda udda material och färger. Svårplacerat.
Ytan ger inte bara ett första intryck utan skänker också status och pengar,
som bekant. Själv bor jag i ett hus med eternit-minnen. När vi vid ett tillfälle
tänkte oss att köpa ett större hus hade vi en av områdets mera välbekanta
mäklare här på värdering. Han såg omedelbart bekymrad ut. Efter en stunds
överväganden sa han: ”Tar ni bort eterniten kan nog priset gå upp ett par

hundra tusen”. Så det gjorde vi, med arbetare iförda specialkläder, huvor
och handskar. Sådana utstyrslar hade jag inte sett sedan senaste gången jag
var inne i en kärnkraftsreaktor. Den nerplockade eterniten lades varsamt i
specialcontainrar som gick att försluta på ett särskilt sätt. Arbetet blev så
dyrt att efteråt hade vi inte råd att sälja huset. Men nu är vi i alla fall på andra
plats på Södra Ängbys inofficiella ytskiktslista.

Södra Ängby Villaförening
Proudly presents:

Magnolia!
AV JAN HOLMBERG

Butik
k Ta penade
Du hittar den på ett soffbord nära dig. Bredvid Södra Ängby, Den vita staden
ligger nämligen påfallande ofta numera praktverket Magnolia, Välja, köpa och
odla i Sverige. Den 19 oktober gästades vi av bokens ena författare John
Lennart Söderberg. Inför ett trettiotal entusiaster (med en överväldigande sned
könsfördelning) berättade han om denna enastående rest från dinosauriernas
tid. Entusiasmen var smittande och snart kommer nog de fina exemplaren på
till exempel Börjesonsvägen, Carl Larssons väg och Höckertsvägen att få konkurrens. För visst går magnolior att odla i Ängby! När John Lennart beskrev sin
egen trädgård i Uppsalatrakten var vi många som kände igen oss: berg, stora
stenar och ibland några mindre stenar som man kunde flytta på och ersätta
med en magnolia. Själv hade han ett femtiotal på sin ordinära täppa. Efter att
ha talat och visat bilder i ett par timmar delgav han slutligen oss sin vision: att
magnolior skulle bli för den svenska trädgården vad syrener en gång har varit.
Hjälp till att besanna visionen! Plantera en nybörjarvariant som ”Leonard
Messel” till våren (beställ ett krukodlat exemplar redan nu) så kan vi om några
år ha fört tillbaka Södra Ängby till Jura-tiden. Minus dinosaurier och plus en
massa trevliga människor i vita hus.
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u harr vii utökatt vår t sor timentt avv
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Konsten att vävspänna
ett tak.
AV JOHAN VAN DER SCHOOT

För några år sedan gav vi oss i kast med vårt
andra hus här i Södra Ängby. Sovrummen på övervåningen hade nötts, tapetserats och målats av
flera generationer tidigare ägare och senast till och
med fått färgglada bårder med söta små leende
bogserbåtar. Efter att ha rivit lite i gamla tapetlager
och petat på flagande vitmålning var det bara att
inse fakta: här krävdes krafttag.
Vände man blicken uppåt taken hade de lite sprickor, men det var ingen större
fara. Det som tilldrog sig uppmärksamheten var mer att ett par av dem såg
vågiga ut vid taklisterna. I första hand var vi naturligtvis intresserade av att
ta reda på om taken gick att renovera så nu gällde det att få tag på någon
sakkunnig. På promenad i området hade jag sett en bil med det lämpliga
firmanamnet ”Vävspända tak AB” så jag tog reda på numret och ringde upp.
En äldre herre vid namn Svante svarade. Han hade spänt vävtak i hela sitt
liv och berättade om hantverket, estetiken och akustiken ett vävtak ger med
sån inlevelse att jag inte ens vågade nämna ordet gipsskiva. Tyvärr var han
inte riktigt kry utan rekommenderade mig att ta kontakt med en Roland
Cameron på Camerons måleri, vars pappa också varit vävspännare och kollega
med farbror Svante en gång i tiden.
Sagt och gjort. Roland Cameron visade sig vara en man på drygt 50 år med
en minst lika svårartad passion för vävtak (och motion: han brukade cykla
till sina jobb, simma på lunchen, cykla hem och ta en löprunda! ). Redan
20

samma kväll var han på plats med en kamera i högsta hugg för att dokumentera mina gamla tak. Han berättade att de flesta skadorna på ett vävtak
faktiskt går att ordna. Men just vågor och att det drar snett beror ofta på att
juteväven släppt från spikarna som den är fäst med i takbrädorna och då är
det svårare. Orsaken är att väven blir äldre, men främst att taket målats för
många gånger och helt enkelt blir för tungt för spikarna.
Skulle det bli riktigt snyggt var det alltså bara att riva det gamla taket och
spänna upp ett nytt.
RIVA NER.

Nogsamt började vi plocka ner taklisterna med ambitionen att använda dem
igen. Ett litet tips om du tänker ge dig på samma manöver är att lätta lite på
listen med en kofot och sedan sticka in ett bågfilsblad och en efter en såga
av spikarna som håller den uppe. Riktigt smidigt och ingen risk att saker bryts
sönder.
När listerna är nere återstår att skära ner det gamla taket och det är precis
som det låter. Skär rakt igenom taket i hanterbart breda våder och riv ner en
efter en. Nu återstår bara några tusen spikar som hållit taket uppe i takbrädorna. Bara att dra ur eller/och banka in. Så där ja, nu kan du för en minut
njuta av att ha en funkisvilla med tvättäkta sportstugetak. Edvin Engström skulle rotera i sin grav om han visste.
SPÄNNA UPP NY VÄV.

Nu började det riktigt roliga. Roland anlände med ett antal stora jutevävar
han beställt, bockar att stå på och verktyg han ärvt av sin far som har lärt
honom hantverket en gång i tiden. Innan han började sätta upp väven monterade vi en list (ca 60 x 35 mm) som en ram i kanten runt hela taket. Som

taken är monterade i Södra Ängby, spikade direkt i takbrädorna, är en kvarleva från tiden
då man pappspände tak. När man började vävspänna fortsatte man på samma sätt men
sedan visade det sig att det blev ännu bättre om man monterade en ram först.
Med början i ett hörn fäster man sedan juteväven i ramen med pappspik och spänner
den vartefter. Och det handlar inte om få spikar som ska slås i, utan kanske tusentals.
När juteväven är färdigspikad ska den vara lagom spänd, resten av spänningen får den
när den blöts och sedan krymper i samband med nästa moment: klistra upp makulaturpapp.
MAKULATURPAPP OCH ETT FINT BESÖK.

Makulaturpapp är ett lövtunt brunt papper. Det bestryks med lim och klistras sedan upp
mot juteväven i våder lika långa som taket. Som att tapetsera upp och ner med smörpapper,
ett arbete som kräver både balans, starka nerver och massor av hantverkskunnande.
Roland jobbar så svetten lackar när det plötsligt ringer på dörren. Det är ingen mindre
än herr vävspända tak himself, farbror Svante, som kommer på oanmäld inspektion. Han
sätter av uppför trapporna och nu får Roland finna sig i att återvända till rollen som
lärling igen, så 50 år gammal han är. Farbror Svante dricker kaffe, visar verktyg han har
med sig och levererar goda råd: ”Roland, ska du inte förlimma? Roland, varför använder
du en borste?” ”Jag gör som farsan” muttrar Roland från sitt hörn i rummet. Vilken metod
som nu än är bäst så är i alla fall snart all makulaturpapp uppe och båda ser riktigt nöjda
ut. ”Som ett trumskinn” säger Roland stolt och knäpper på taket som torkat längst. Farbror
Svante går och Roland berättat att han gärna bjuder farbror Svante på att få veta bäst.
”Jag har ett mycket bättre lim än han i alla fall”.

Ramen på plats, dags att spika upp väv.

100 ÅRS GARANTI.

Nästa moment är att grunda taket med en fet oljefärg. Sedan är det bara att spika tillbaka
taklisterna, stryka alltihopa med två lager matt takfärg, lägga sig raklång på golvet och
göra just det vi stressade människor är så dåliga på nu för tiden: titta i taket. Dessutom i
trygg förvissning om att Roland Camerons måleri lämnat 100 års garanti på jobbet. Alternativet hade ju varit gipstak men faktum är att det, utöver kulturhistoriska värden och bättre
akustik, inte var speciellt många kronor som skiljde när man la samman kostnader för
transporter, skivhiss, skruv, spackling, mikrolit och annat som det medför. Att dessutom
få höra Farbror Svante och Roland kivas om hur makulatur bäst sätts upp med
”farsans borste” eller ”min masonitspackel” avgör definitivt till vävtakets fördel.

Makulering med ”farsans borste”.

EPILOG.

Efter några månaders taktittande ringde det på dörren. Det var farbror Svante som ville
besiktiga jobbet och ”se om Cameron skött sig”. Han gick runt och tittade klentroget på
våra nya tak. Sedan skakade han på huvudet. ”Nej, det är inte som jag skulle ha gjort
det, då hade du fått 200 års garanti”.

Rolle fick känna på farbror Svantes masonitspackel.
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Ängbylopp is.
AV KENNETH ERICSSON

911 är magiska siffror som man förknippar med lite olika saker och händelser.
I år är frågan om man i första hand tänker på Porsches nya 911 som presenterades i april, eller om man kopplar siffrorna till två speciella lopp, dels villaföreningens årliga Ängbylopp och den för första gången genomförda loppmarknaden i samband med löptävlingen. I varje fall så hölls tävlingen och
loppisen den 11 september i strålande höstskrud.
Många passade på att fynda under förmiddagen då allt från skidhjälmar till
böcker och Happy Meal-leksaker bytte ägare. Femmornas klassföräldrar
hade också dukat upp ett makalöst långbord med kaffebröd för fikasugna
löpare, funktionärer och åskådare.
Det var något färre deltagare i år jämfört med de två senaste åren då deltagarantalet legat på ca 130 löpare. Förklaringen kan ha varit att det var födelsedagskalas samtidigt bland 95-orna. 98-orna var annars i klar majoritet,
precis som förra året med 25 deltagare. Tredje bästa notering är från 2003
då 94-orna var flest med 23 löpare. Helt klart är att de yngre i startgrupp ett
är mest sugna på att deltaga. Med åldern så avtar engagemanget för att i
startgrupp fyra nästan helt upphöra. I år var det åtta plus tre löpare som
gjorde upp om äran på tre kilometerssträckan. Visserligen är tre km något
av det jobbigaste man kan löpa, eftersom det inte ges utrymme för att löpa
annat än fullt hela sträckan.
Det förstår man också då ingen av föregående vinnare velat försvara titeln
till nästkommande år. Det är väl bara gasellen från Ehrenstrahlsvägen,
Kristina Stareborn, som numera bor på Martinvägen som upprepade gånger
tagit hem plaketten i början av seklet.
I år heter vinnarna från startgrupp ett och uppåt; Axel Kjällenius, Ella
Graneberg, Jonathan Gärtner, Tilda Anell, Simon Hallberg, Vera Linn
Ekbom, Axel Helmertz, Clara Lindholm, Ludvig Hallberg, Felicia Smith,
Johan Jönhagen, Lovisa Danelius, Edwn Råsberg, Hanna Eriksson, i åldersgruppen 93 – 91 ställde ingen upp. Vuxenklassen vanns av Tobias Roos och
Sara Lindell. Vi förstår kanske om Klas Hallberg som vann förra året inte
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ställde upp i år. Det skulle kunnat bli tre Hallberg på pallen och då skulle
spekulationerna vara igång…
Efter vad vi vet så uppstod inget blodvite i år, ingen blev hämtad av ambulans
men ett astmaanfall och en stukad fot var vad som kunde räknas samman.
Lars Anderberg som råkade komma i bil precis då klungan passerade
Ängbyhöjden in på Carl Larssons väg fick rättrådigt bistå med skjuts tillbaka
till start och målområdet med Astrid Wilsby och hennes stukade fot.
Tävlingsledningen vill passa på att framföra sitt stora tack till alla medverkande, funktionärer och publik. Vi ses nästa år igen och då får vi hoppas
att fler gör som Hasse Nystedt och Per Jäderberg som varje år löper i skuggan
av plakettvinnarna, men som alltid dyker upp på startlinjen då det är dags.
Ni är väl värda ett omnämnande.

Förhoppningsfulla löpare ur startgrupp ett inför start

Eva Andersson Hugosson i lasttagen i samband med loppisen. Om det är rätt
bil för att frakta gods i vet vi inte men lastutrymmet uppåt är det i alla fall
inget fel på. Eva i egenskap av ordförande i föräldraföreningen passar på att
påminna om vikten att engagera sig i föräldraföreningen i Södra Ängby Skola
och betala in medlemsavgiften på 100 kr på PlusGiro 60 18 48-5.

2005 års vinnare i Ängbyloppet.
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Nytt kontor?

Vi hjälper dig att hitta rätt.
I Alviks Strand har vi lokaler om 130-3 800 kvm. Här ﬁnns ljusa och ﬂexibla kontor
med fantastisk utsikt i ett sjönära läge. Kontakta oss om du vill veta mer.

020-333 444
www.apfastigheter.se
AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter främst i Stockholm, Uppsala och Göteborg.

