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Kalendarium 
 

Tisdagen den 11 mars kl. 19.00-19.30 

EGF:s årsmöte på Enebybergs gård.  

Kl. 19.30 Kaffe. 

Kl. 20:00 Öppet Hus med program: EIF 100 år.  

Bengt Sylvan, nyligen avgången mångårig ordförande i EIF, berättar ur EIF:s historia. 

 

Tisdagen den 1 april 

Kl. 19.00 Sidenvägen förr och nu. Anita 

Andersson berättar om tre resor i Centralasien 

och Kina. Kaffeservering. 

 

Söndagen den 18 maj kl. 16 

Invigning av skulpturen till Stig Dagermans 

minne. Dagermanparken, Skolvägen, i 

samarbete med Enebybergsbibliotekets 

Vänner. 

 

Söndagen den 25 maj kl. 12-15 

Mors dag med Öppet hus, brunch och 

husdokumentation på Enebybergs gård. Boka 

brunch hos Paul Degen 0703 27 67 37. 

 

Tisdagen den 27 maj 

Funktionärskväll. För föreningens 

tidningsutdelare och andra som på olika sätt 

medverkar och hjälper till i föreningens 

verksamhet. 

Tisdagen den 3 juni 

Trädgårdsvandring hos Gösta Malmengård på Villa Solborg, Bäverstigen 6. 

 

Fredagen den 22 juni 

Traditionsenligt midsommarfirande på Enebybergs gård. 
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Ordförandens ord 
 

 

Kära vänner, medlemmar i Enebybergs Gårds Förening! 

 

Verksamhetsåret 2013 är nu avslutat för föreningen. Under det gångna året genomfördes 

nästan 20 olika arrangemang med olika inriktning, det största som vanligt midsommarfirandet 

på Enebybergs gård.  

 

Vår förening bidrog mycket aktivt och på flera sätt i Kulturbiennalen i Danderyd 2013 dels 

genom flera program under biennalveckan, däribland Jonas Gardells mycket uppskattade och 

hyllade framträdande på Danderyds gymnasium, dels genom att flera av föreningens 

medlemmar gjorde stora personliga insatser för att planera och genomföra biennalen, 

däribland vår förenings vice ordförande Anita Andersson som ledde planeringen och 

samordningen av ett 60-tal föreningars olika bidrag till biennalprogrammet.  

 

2014 har inletts med flera intressanta program. Vid den första programkvällen för året den 2 

februari, med rubriken Klassiska filmklipp, visade Danderyds Filmklubbs Martin Voss-

Schraeder centrala avsnitt ur ett femtontal klassiska filmer. Välbesökt och mycket uppskattat!  

 

Föreningens årsmöte (föreningsmöte) äger rum tisdagen den 11 mars. Kan Du medverka i 

föreningens verksamhet på något sätt? Eller vet Du någon som skulle kunna göra nytta i 

föreningen? Se valberedningens notis längre fram i tidningen! 

 

Mors Dag och midsommar firas som vanligt och traditionellt på Enebybergs gård. Jag vill 

gärna upprepa att vår förening är helt beroende av medlemmarnas och andra enebybergares 

medverkan och stöd i verksamheten. Det framgår med särskild tydlighet vid föreningens 

uppskattade midsommarfirande på Enebybergs gård. Det välbesökta firandet står och faller 

med dem som ställer upp och hjälper till med allt det som behövs, från tidiga morgonen och 

under hela dagen. 

 

Vår medlemstidning Gårdsnytt - som är unik bland hembygdsföreningarna i Danderyd - fyller 

flera mycket viktiga uppgifter för vår förening.  Alla är välkomna att bidra till innehållet.  

 

En viktig uppgift för föreningen är att värna om Enebybergs gård och dess skick. Många, både 

medlemmar och andra enebybergsbor, stöter på om brister i underhållet och skötseln av 

gården. Enebybergs gård ägs och förvaltas av Danderyds kommun genom dess tekniska 

kontor, som ansvarar för såväl inre och yttre underhåll som för skötsel av trädgården.   

Kommunen planerar nu att Djursholms AB skall köpa gården och därmed överta 

förvaltningen och skötseln. 

 

Välkomna till Enebybergs gård och Enebybergs Gårds Förening under 2014! 
 

Jan Olof Carlsson 
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Kallelse till årsmöte med Enebybergs Gårds Förening 
 

 

Styrelsen för Enebybergs Gårds Förening kallar härmed medlemmarna till stadgeenligt 

årsmöte (föreningsmöte) 

 

Tisdagen den 11 mars 2014 klockan 19:00-19:30 på Enebybergs gård 

Efter årsmötet serveras kaffe mm.  

 

Omkring klockan 20 börjar kvällens öppna program varvid 

medlemmen i vår förening, tillika kommunalrådet och just avgångne ordföranden i nu 100-

åriga Enebybergs IF berättar ur EIF:s historia 

 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga för föreningens medlemmar dels vid 

årsmötet, dels från och med den 28 februari 2014 hos följande ledamöter av styrelsen: 

 

Jan Olof Carlsson                Jan Löfgren 

                                               Fenixvägen 5                   Slångränd 13 

                                              Tel. 758 50 07                 Tel  758 77 84 

 

 

Du som är intresserad av Enebybergs historia och utveckling! 

 
 

Enebybergs Gårds Förening behöver Dig som är intresserad av det samhälle Du lever i, både i 

nutid och tidigare. Du kan stödja föreningen genom att på något sätt engagera Dig i dess 

omfattande och mångsidiga verksamhet. All medverkan kan vara mer eller mindre 

omfattande, all medverkan är värdefull. 

 

Ta kontakt med någon av oss i valberedningen, tala om vem Du är och vad Du vill och kan 

hjälpa till med, eller tala om att Du vill föreslå någon. 

 

Bengt Almgren, bengt.almgren@telia.com, tel 768 33 32 

Inger Strömbom, inger.strombom@kristdemokraterna.se, tel. 755 90 57 

Peter Haas, haas.j.peter@gmail.com, tel. 070-575 81 75 

 

Bengt Almgren 

 

 

Påminnelse om medlemsavgift för 2014 

 
 

Med detta nummer av Gårdsnytt bifogas inbetalningskort för år 2014 till er där vi ännu inte 

har noterat att ni betalt. Har ni nyligen betalt så bortse från denna påminnelse. 

Medlemsavgiften per år är 100 kr för familj och 75 kr för enskild medlem. Betalar ni via 

internet så använd vårt nya bankgiro 529-2792. 

 

mailto:bengt.almgren@telia.com
mailto:inger.strombom@kristdemokraterna.se
mailto:haas.j.peter@gmail.com
callto:+46705758175
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Året som gått 
 

 

Vid en tillbakablick på år 2013 är det mycket som vår förening kan glädjas åt. Att det är så 

många med hjärtat i Enebyberg som ställer upp ideellt för föreningen med sin tid, kunskap, 

engagemang, kontaktnät. Det har till exempel gällt Jonas Gardell som bjöd på en hel 

föreställning med sig själv; tidningsutdelarna, de som kokar kaffe och flyttar stolar, som håller 

föredrag eller bjuder hem föreningsmedlemmar och andra i sin trädgård, som bakar bullar 

eller plockar blommor till midsommarfesten. 

 

Vidare kan vi glädja oss åt att mer än vart fjärde hushåll i Enebyberg är medlem i föreningen 

och att Enebybergs gård genom vår förening och krögaren Paul Degen, som arrenderar 

gården, kan vara en samlingspunkt för alla åldrar och i olika sammanhang. 

 

Totalt hade föreningen under 2013 nitton program av olika slag och olika omfattning 

tidsmässigt och publikmässigt. Midsommarfirandet var som vanligt det publikmässigt största 

evenemanget.  

 

Föreningens medverkan i Kulturbiennalen 2013 i Danderyd i september var för styrelse och 

arbetsgrupper det mest arbetskrävande både vad gäller administrativ planering och 

genomförandet av själva programmen. Gardell är redan nämnd. Tallgården fick besök av ett 

litet team. På Gården medverkade matprofilen Edvard Blom i samband med brunch i 1700-

talsanda. De fem skolklasserna i Enebybergs åk 3 fick en spännande halvdag på och omkring 

Gården.  

 

Under våren samlade programmet om Karl Axel Pehrson och hans konst många. Vi fick se 

Guldbaggen i original och två filmer med Karl Axel. För att kunna se filmerna ordnade vi 

med mörka rullgardiner i stora salen, vilket vi hade glädje av nu i år när det gick att se film 

med klipp från filmklassiker den 2 februari.  

 

En geografisk utblick blev det då Paul Degen visade bilder och berättade om sitt arbete i 

slummen i Peru. 

 

Exempel på olika tidsmässig omfattning kan vara ett föredrag på någon timme eller 

skolbarnens besök som krävde en och en halv dag att genomföra och ett par träffar för 

arbetsgruppen att planera. Programmen har också rört sig om olika tidsepoker – 1700-talet vid 

biennalbrunchen, 1800-talet vid skolbarnens besök då vi var ute i skogen och nämnde att 

vargar rivit tre kor från Enebybergs gård 1835, 1900-talet när vi vandrade och berättade om 

samhällets utveckling, 2000-talet då Byggnadsnämndens ordförande talade om att bygga och 

bo i Enebyberg. Gunilla Petersons föredrag om sotaryrket rörde sig från 1600-talet till nutid.  

 

Två uppskattade utställningar på biblioteket har vi också hunnit med. I början av året om 

samhällets utveckling utifrån ”Kungakartan”. Kungakartan var arbetsnamnet på den målning 

med en stiliserad kartbild över Danderyds socken vid villastädernas tillkomst som Jan Peter 

Zetterström gjorde inför kungabesöket år 2012. Den var stommen i de fyra 

hembygdsföreningarnas presentation av Danderyd och samhällets utveckling. När vi hade 

utställningen i Enebyberg kompletterade vi med kartor och bilder från vår kommundel. 

Utställningen i september var en tillbakablick på kultur och kulturpersonligheter i Enebyberg.  
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Hela årsberättelsen finns vid årsmötet den 11 mars eller hos styrelsen. 

 

Anita Andersson 

 

 

 

 

EIF 100 år 2014 

 

 
Enebybergs Idrottsförening bildades den 1 april 1914. Under 2014 genomför föreningen en 

mängd arrangemang av olika slag. Enebybergs Gårds Förening gratulerar hjärtligt och 

önskar EIF ett lyckosamt jubileumsfirande! Här följer ett utdrag ur det omfattande 

jubileumsprogrammet.                                                                                                            

 

Firandet skulle ha inletts redan den 26 januari med ett Vasalopp i miniatyr ”som i fornstora 

dar”, under mottot ”EIF – 100 år på skidor – en lång historia”.  Det blev tyvärr inställt på 

grund av den gröna vintern.  

 

 
EIF arrangerade under cirka 15 år ”Vikingastafetten” med start och mål på åkrarna runt 

Enebybergs gård. Tävlingen upphörde när gränderna bebyggdes under 1970-talet. 

 

Mars  

I mars genomförs en heldag i skridskosporternas tecken med bland annat Isdisco, en 

veteranhockeymatch mellan 64-or och SDE Hockey juniorer.  

Den 22 – 23 mars besöks EIF av den nederländska fotbollsklubben Ajax. 

 

April 

Under tiden 1 april – 6 maj Vårutställning på biblioteket i Träffpunkten Eneby Torg.  

Efter invigning av utställningen den 1 april planeras en promenad till föreningens grundares, 

Petrus Erikssons grav på Danderyds kyrkogård, därefter ”födelsedagskaffe” i klubbhuset. 

EIF har tagit fram en orienteringskarta över Danderyd, som delas ut som present till alla 

hushåll i Danderyd. Alla utgivna Medlemsblad läggs ut på föreningens hemsida. 
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Maj  

Vårutställningen flyttas till Mörby Centrum och där den visas under tiden 26 maj – 14 juni. 

KM-tennis utomhus med jubileumsarrangemang. 

 

Juni  

Den 28 juni genomförs ett öppet Jubileums-KM i Orientering. 

 

Augusti  
Lördagen den 30 augusti  görs en heldagsutflykt med abonnerat tåg till Bergslagen med 

slutstation Ängelsberg och möjlighet att besöka Norberg med bland annat Elsa Anderssons 

Konditori! Pris 100 kr per person. Läs mer om anmälan med mera på EIF:s hemsida! 

 

September  
21 september Fotbollens stora Jubileumsdag.  

15 september – 14 oktober Höstutställning på Enebybergs bibliotek. 

 

Oktober 

Den 11 oktober Innebandy: Jubileumsturnering.  

6 oktober – 20 oktober Höstutställningen flyttad till Mörby Centrum. 

 

November  

Jubileumsfest. 

 

December  

Den 5 december fest för Hedersmedlemmar. Årskrönika ges ut. 

 

Ett mer detaljerat program kommer att läggas ut efter hand på EIF:s hemsida, www.eif.nu. 

  

 

En hyllning till EIF 

 
 

I år – 2014 – lär ingen enebybergare och heller ingen idrottsintresserad i norra 

Storstockholm vara omedveten om att idrottsföreningen i Enebyberg fyller 100 år. 

Enebybergs Gårds Förening gratulerar Danderyds största förening som startade som en av 

Enebybergs första föreningar år 1914.  

 

År 2007 firade vi Enebyberg 100 år som 

villastad. I jubileumsfirandet gavs i tema 3 

”Fritid och föreningsliv i Enebyberg” av 

naturliga skäl EIF och idrotten stort 

utrymme.  

 

I jubileumsskriften skriver vi bland annat: 

En av de första föreningarna var 

Enebybergs idrottsförening (EIF) som 

bildades 1914. Olympiaden i Stockholm 

1912 hade skapat en entusiasm för idrott. 

Eftersom det inte fanns någon idrottsplats i 

Enebyberg började man med skidtävlingar, 

friidrott och ”springtävlingar” på åkrar 

och vägar. På marken mellan nuvarande 

Gethagsvägen och Björkvägen anlade man 

med frivilligt arbete en idrottsplan. Den 

skulle ha invigts 1918. Då var det kristider 

och marken behövdes för att odla säd, så 

idrottarna fick göra ett rågfält och jobba 

vidare. 1919 hade man sin idrottsplats. 

Grunden i idrottsföreningens ekonomi kom 

från danser och ett litet stöd från 

municipalsamhället.   

 

1934 skänkte Ernst Kihlberg mark i västra 

http://www.eif.nu/
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Enebyberg till Danderyds kommun på 

villkor att marken skulle användes som 

idrottsplats och – som det står i avtalet – 

”skall Enebybergs idrottsförening i första 

hand äga disponera detsamma”.  

 

Verksamheten har under åren inte bara 

breddats när det gäller idrottsgrenar utan 

också åldersmässigt med en i dag stor 

barn- och ungdomsverksamhet. 

 

 
 

EIF:s medlemsblad vid 15-årsjubileet 1929 

visar bild på föreningens två första ordförande 

Petrus Eriksson och Oscar Jansson. 

 

 

Medlemsbladet utkom första gången 1917 

och sedan 1920 utan avbrott. Bläddrar man 

igenom årgångarna av medlemsblad finner 

man att föreningen varit noga med att 

uppmärksamma sina jubileer. Då har det 

varit tillfälle att påminna om sin förenings- 

och idrottshistoria. Till 80-årsjubileet 1994 

och under flera år därefter gav EIF ut en 

väggalmanacka där bilderna är från 

villasamhällets och föreningens tidiga 

historia. 

 

En person som vi i jubileumsfirandet 

särskilt vill framhålla är Lars Hillring 

(1925-2008). Han var, förutom ordförande 

i EIF 1950-51 och 1970-75, redaktör för 

medlemsbladet i trettiotre år, 1966 – 1999.  

 

Lasse hade sin cykel- och sportbutik, 

reparerade cyklar, slipade skridskor, 

grundvallade skidor. Han hade också ett 

stort intresse för hembygdskultur. När 

medlemsbladet kom var det lätt att förlåta 

Lasse att han ibland stängde butiken och 

att man varit orolig att inte få ut sina skidor 

före fjällresan – eller vad det nu var man 

hade besökt hans verkstad/affär förgäves 

för.  

 

Lasse skrev bl.a. om Luffarknutte, 

statarlängorna vid Enebybergs Gård, 

båtsman i Enebyberg, avrättningsplatsen. 

När han var ordförande föreslog han till 

och med att EIF skulle starta en 

kultursektion för att värna vår hembygds 

kultur och kulturminnen.  

 

Andra hembygdsvänner och idrottare är 

Bengt Norling (1914-2005) och Lennart 

Södergren (1911-1987). Båda var även 

aktiva i Enebybergs Gårds Förening och 

har bidragit både på Gården och hos EIF 

med att sprida kunskap om vår lokala 

samhällshistoria.  

 

Lasses berättelser kom innan Enebybergs 

Gårds Förening hade bildats 1979. Nu 

försöker vi från vår förening förse gamla 

och nya enebybergare med 

hembygdshistoria och tar då ofta hjälp av 

vad Lasse skrev i EIF:s medlemsblad. 

Bonus i jubileumsfirandet är att gamla 

medlemsblad nu skannas så att de ska 

kunna gå att läsa på EIF:s hemsida. Där 

hoppas vi återfinna Lasses och Lennarts 

berättelser.     

 

Anita Andersson 
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Har du bytt adress? Meddela Din nya adress                                                                              

till föreningens registeransvarige 

Ove Israelsson 

Cedervägen 33 

182 48 ENEBYBERG 

Ove_Israelsson@telia.com 

08-758 87 53 

 

 

 

 

En hyllning till EIF 

 

 

 
 

Några tidigare EIF-ordförande samlade år 2002. 

Kjell Heed, Lars Svedberg, Lennart Bergman, Lars Hillring och Bengt Norling. 

 

 

 

 

Enebybergs Gårds Förening och Gårdsnytt 
 

Enebybergs Gårds Förening 

 

www.enebyberg.com  

Bankgiro 529-2792 

 

 

C/o Jan Olof Carlsson 

 

Fenixvägen 5 

182 46 Enebyberg 

 

 

Gårdsnytt 

Redaktör Johanna Haddäng 

Tryck  

Lindbloms Kopieringsbutik 

AB 

 

 

mailto:Ove_Israelsson@telia.com
http://www.enebyberg.com/

