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Enebybergs Gårds Förening

Gårdsnytt 1/2017

Herrgården Enebyberg vid sekelskiftet 1800–1900.

Villastaden Enebyberg 110 år
År 1906 köpte kronolänsmannen i Knutby Ernst Kihlberg egendomen Enebyberg i 
Danderyd av sin släkting tidigare riksdagsmannen Alfred Kihlberg. Egendomen om-
fattade hela den nu varande kommundelen Enebyberg. Ernst Kihlbergs avsikt var att 
efter mönster från villastäderna Stocksund och Djursholm, som börjat byggas upp i 
slutet av 1800-talet, skapa en ny villa stad, också den längs Roslagsbanan, på mark 
från sin egendom.

I februari 1907 bildade Kihlberg Aktiebolaget Enebybergs Villastad som i april 
samma år förvärvade 135 hektar av egendomen Enebyberg för att stycka av och sälja 
tomter. Det var början till villastaden Enebyberg.

På uppslaget på sid 6–7 i detta nr av föreningens medlemstidning berättas översikt-
ligt både Enebys och villastaden Enebybergs historia. 

I höst kommer föreningen att sätta upp en utställning på biblioteket i Träff
punkten med bilder från Enebybergs historia från vårt arkiv. Jan Olof Carlsson
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Innehåll

Kallelse till årsmöte med Enebybergs Gårds Förening
Styrelsen för Enebybergs Gårds Förening kallar härmed medlemmarna till stadgeenligt 

årsmöte (föreningsmöte)

tisdagen den 21 mars 2017 klockan 19:00–19:30 på Enebybergs gård
Efter årsmötet serveras kaffe med bröd 

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga för  
föreningens medlemmar dels vid årsmötet, dels från och med den 1 mars 2017

hos följande ledamöter av föreningens styrelse:

Jan Olof Carlsson Jan Löfgren
Fenixvägen 5 Slångränd 13

Tel. 758 50 07 Tel. 758 77 84

Omkring klockan 20 börjar kvällens öppna program till vilket alla, även de som inte 
ännu hunnit bli medlemmar, är välkomna till en berättelse i bilder om 

Enebyberg förr och nu
av ledamoten av föreningens styrelse 

Carl Johan Gezelius
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Föreningens ordförande
Kära vänner enebybergsbor, alla medlemmar i vår förening och ni som ännu inte hunnit bli det!

Vår förenings ändamål är att i samarbete 
med Danderyds kommun främja Eneby-
bergs gårds möjligheter att vara en sam-
lings plats för olika kulturella aktiviteter 
särskilt för de boende i Enebyberg. 
Föreningen skall verka för att bevara det 
kulturella arvet inom hembygden och 
fördjupa den sociala gemenskapen mellan 
invånarna i Danderyd.

En fjärdedel av de boende i Enebyberg 
är medlemmar i vår förening. Det är den 
högsta andelen bland Danderyds alla hem-
bygdsföreningar. Men vi vill bli fler.

Enebybergs gård hade på 1970-talet van-
vårdats under en följd av år och hotades av 
rivning. Enebybergsborna reagerade häftigt 
och kraftfullt mot planerna. Kommunen be-
slöt då att i stället rusta upp herrgården som 
var utgångspunkten för tillkomsten av villa-
staden Enebyberg i början av förra seklet.

År 1979 återinvigdes gården. Samtidigt 
skapade eldsjälarna bakom räddningen av 
gården Enebybergs Gårds Förening.

Nyinflyttade i vår villastad vill naturligt-
vis veta mer om sin hemtrakt och omgiv-
ning inte bara som det är nu utan också hur 
det varit tidigare och hur det blev som det 
är. För dem som bott en tid i Enebyberg 
är det roligt att kunna berätta för barn och 
vänner om samhällets historia och utveck-
ling. Då är föreningens skrifter och program 
en ovärderlig tillgång. 

Enebybergs gård har blivit en omtyckt 
samlingsplats, inte minst genom vår fören-
ings många arrangemang. Föreningen har 
utvecklats och vuxit till Danderyds relativt 
största hembygdsförening med en omfat-
tande programverksamhet. Under 2016 
genomfördes ett 15-tal programaktiviteter, 
däribland föreningens bidrag till Kulturarvs-
dagen i Danderyd. Den genomförs av Dande-
ryds fyra hembygdsföreningar tillsammans.

Föreningen har samlat en omfattande 
dokumentation om villastaden Eneby-
bergs historiska bakgrund, tillkomst och 
utveckling. Föreningen bedriver också ett 
omfattande lokalhistoriskt arbete och ger ut 
skrifter med enebybergiana.

När Enebyberg 2007 firade 100 år som 
villastad höll föreningen i jubileums- 
arrange mangen. Föreningen genomförde 
under året sju välbesökta seminarier om 
olika aspekter på villastaden Enebybergs 
tillkomst och utveckling och som presente-
rade i en särskild jubileumsskrift. Även i år 
när villastaden fyller 110 år kommer fören-
ingen att genomföra ett antal aktiviteter.

Enebybergs gårds historia är också på 
flera sätt Enebybergs historia. Ni är alla väl-
komna att ta del av den historien. Medver-
ka också till att säkerställa att Enebybergs 
gård får fortsätta att vara en samlingsplats 
för oss enebybergsbor genom att vara med-
lemmar i vår förening.

Föreningen har tagit initiativet till ett 
minnesmärke över den framstående konst-
nären Karl Axel Pehrson, som levde och 
verkade hela sitt vuxna liv i Enebyberg. 
Föreningen har föreslagit att en kopia av ett 
av hans mest kända verk, Guldbaggen, skall 
anbringas på Träffpunktens yttervägg mot 
Eneby Torg. Nästan alla nödvändiga beslut 
är fattade; kommunen genom två förvalt-
ningar och Enebybergs Gårds Förening står 
för alla kostnader. Filminstitutet tar fram 
en extra kopia av Guldbaggen. Återstår i 
skrivande stund endast att Enebykyrkan 
medger att minnesmärket får anbringas på 
kyrkans yttervägg mot torget. Kyrkans sty-
relse har hänskjutit frågan till församling-
ens årsmöte. 

Jag hälsar er alla välkomna till förening-
ens verksamhet 2017!

Jan Olof Carlsson
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Totalt har föreningen arrangerat eller med-
verkat i 15 programaktiviteter varav åtta 
ägt rum på gården. Deltagarmässigt största 
evenemanget var midsommarfirandet. För 
andra året i rad inbjöd föreningen till en 
uppskattad julgransplundring. Förening-
ens ständiga medlem Else Marie Molitor 
genomförde ett bildföredrag med rubriken 
”Glimtar från mitt yrkesliv som zigenar-
konsulent och fortsatt varm vänskap med 
många romer”. Årsmöte hölls stadgeenligt 
och följdes av ett föredrag om Stockholms 
Läns Omnibusaktiebolag, SLO, då tidiga-
re intendenten vid Tekniska Museet Gert 
Ekström berättade om företaget som hade 
säte, verkstäder och garage i Enebyberg och 
under en lång tid var största arbetsgivaren 
i Enebyberg. Vår medlem Lars Johnsson 
kunde komplettera med egna minnen från 
tiden som anställd.

1916–1967 hade vi biograf i Enebyberg. 
För att uppmärksamma att den startade för 
hundra år sedan hade vi en filmeftermiddag 
då Martin Voss Schrader visade smakprov 
på filmer som visats på Enebybergs bio. 
Föreningens samling av dokumentation 
av hus i Enebyberg omfattar nu 10 pärmar 
men behöver ständigt kompletteras. På 
Arkivens dag i november var det öppet hus 
med möjlighet att gå igenom och uppdatera 
dem. Tidigare under hösten var Danderyds 
stadsarkitekt gästföreläsare och berättade 
om byggnadsstilhistoria illustrerad med 
fina bilder av villor i Enebyberg.

Det genomfördes två konstprogram. 
Det ena en minnesutställning med trä-
skulpturer av Börje Olsson (1922–2016), 
som bodde hela sitt liv i samma hus i Ene-
byberg. Det andra var ett besök hemma 
hos Chinna Giertz med konst av henne och 
dotter Linn Nyström. 

En vårkväll besökte vi Djursholms slott 
där Inger Ström Billing berättade om Djurs-
holmsgodset och Djursholms tidigare och 
nuvarande historia. I september genomförs 

över hela Europa Kulturarvsdagen. I Dande-
ryd samarbetar de fyra hembygdsföreningen 
och i år var vi på Danderydsgården. Vår för-
enings bidrag i programmet var en berättelse 
om eldsjälar som format samhällsutveckling-
en i Enebyberg samt en utställning. 

Föreningens medlemstidning Gårdsnytt 
har utkommit med fyra nummer varav ett 
nummer delades ut till alla i Enebyberg. De 
medlemmar som arbetar med tidningsut-
delandet och andra funktioner i förenings-
arbetet inbjuds årligen till en funktionärs-
kväll. Så skedde också i år varvid Mörby 
Mässing spelade i parken och elever från 
Kulturskolan under måltiden. 

Utifrån f.d. biografen genomfördes en 
vandring i området kring Brageskolan med 
tema nöjen och kultur. Där fanns inom tre 
kvarter bio, idrottsplats, Folkets Hus, kafé 
och missionshus. 

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som 
på olika sätt stödjer föreningens verksamhet 
– genom medlemskap, sponsring, deltagan-
de och medverkan i våra aktiviteter.

Året som gått
Vid årsmötet den 21 mars presenteras föreningens verksamhetsberättelse. Här kommer  
ett sammandrag av Anita Andersson.

Midsommarstången kläds 2016.  
Foto Nils Sporrong. 

Funktionärskvällen 2016. Foto Eva Olinder.
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Fullsatt, festlig och uppskattad Julgransplundring

Föreningens årliga julgransplundring ägde 
rum söndagen den 8 januari. Barn i alla 
åldrar upp till väl 11–12 år deltog åtföljda 
av far- och morföräldrar och egna föräldrar. 
Alla, stora och små, deltog intensivt och en-
gagerat i lekarna och dansen runt granen.

Lekarna leddes även i år av spelmannen 
Per-Eric Eriksson från Ljusterö, som också 
stod för dragspelsmusiken. Han framför-
de en mängd traditionella visor till vilka 
dansen och lekarna genomfördes: Räven 
raskar över isen, Så här gör flickorna/gos
sarna när de går, med flera.

I pausen bjöds på saft och bullar och and-
ra godsaker för barnen och kaffe med flera 
sorters bröd till de vuxna. Efter ytterligare 
nästan en timmes lekar plundrades granen 
och bars ut under barnens jubel: 

Nu är glada julen slut, slut, slut. 
Julegranen kastas ut, ut, ut.  
Men till nästa år igen 
kommer han, vår gamle vän, 
ty det har han lovat.

Och Enebybergs Gårds Förening lovar att 
bjuda till julgransplundring igen 2018!

Föreningen tackar för all uppskattning och 
för alla positiva omdömen, som att det är 
underbart att barnen får uppleva en tra-
ditionell julgransplundring i den vackra 
1700-talsherrgården! 

Föreningen tackar också Stora COOP på 
Enebyängen för godis och clementiner och 
ballonger till barnen! 

Jan Olof Carlsson 
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Om Enebys och Enebybergs historia

I Enebyberg hittade en skolflicka 1924 det 
äldsta fornfyndet i Danderyd, en stenyxa 
från yngre stenåldern. Fyndet gjordes unge-
fär 200 meter norr om Enebybergs hållplats 
på Roslagsbanan, mellan järnvägen och 
Västra Banvägen. Fyndplatsen var den tid-
ens strandlinje. 

Eneby i Danderyds socken har sitt ur-
sprung i förkristen tid. Eneby anses vid 
övergången till kristen tid vara en av de nio 
gårdarna i Danderyd. När Eneby 1354 för-
sta gången nämns i skriftligt material fanns 
tre hushåll i Eneby by. 

Vid 1500-talets början bestod Eneby av 
två gårdar, ett större skattehemman och ett 
mindre frälsehemman under Djursholm. 
Den större var vid sidan av djursholms-
godset den rikaste i Danderyds socken och 
drev under 1600-talets senare del också 
gästgiveri med skjutshåll.

Skattehemmanet kom under 1600-talet att 
både doneras och dras in och delas och till 
del återlämnas till djursholmsgodset. God-
sets del avyttrades genom en bytesaffär med 
ägaren till Näsby vid 1700-talets början. Den 
andra delen blev Eneby Westergård. Frälse-
hemmanet låg öde under lång tid under 
1600-talet och avyttrades 1702. Därmed var 
djursholmsgodsets ägande i Eneby avslutat.

1700-talets stora jorddrottar vid Stora 
Värtan var Banér på Djursholm, Meyerfeldt 

på Näsby och Brahe på Rydboholm. Nu var 
det Näsbygodset som hade stora tillgångar 
i Eneby. Vid 1700-talets senare del bestod 
Eneby av de tre gårdarna Westergården, 
som var den större, och Mellangården samt 
Östergården, det tidigare frälsehemmanet, 
som var den mindre.

Anders Berg köper Eneby Westergård
I augusti 1769 köper bryggaren Anders 
Berg i Stockholm kronoskattehemmanet 
Wester gården med tillhörande mark i 
Eneby av kammarrådet Carl Cederhielm. 
I samband därmed avsöndrades Wester-
gården från Eneby by som ett ”enstaka 
hemman”, vilket innebar att Berg kunde 
flytta ut ur Eneby by till sina egna ägor. I 
början av 1770-talet låter Berg uppföra en 
herrgårdsbyggnad i en våning vid Tegel-
bruket, beläget vid det lertag vars rester 
idag återfinns bakom anslagstavlan 50 
meter NÖ om vår tids Enebybergs gård. Då 
hade också Enebyberg som namn på egen-
domen tagits i bruk. Eneby by fanns kvar, 
nu med två hemman.

Anders Berg hade stora planer för sin 
investering; bl.a. att anlägga ett större 
brännvinsbränneri. Det tilläts han inte, 
men innan han 1776 sålde egendomen 
hade han hunnit förbättra jordbruket och 
uppföra flera ekonomibyggnader och en 
väderkvarn, och dessutom att anlägga en 
gästgivargård. 
Många ägarskiften under dryga 100 år
Sedan Anders Berg avyttrat egendomen 
Eneby berg följde en rad ägarskiften; 
många till följd av rena spekulationsköp, 
men under några perioder innehades 
egendomen av kompetenta och engage-
rade ägare. T. R. Liebman, som ägde och 
bebodde gården 1779–82, lät bygga på 
mangårdsbyggnaden med en andra våning 
och spränga bort det höga berget fram-
för huvudbyggnaden. Efter hans konkurs 
ropade överdirektören vid Stockholms 
Kronobageri Peter Sjöberg in Enebyberg Eneby by utsnitt karta Braun 1715. Byns tre gårdar i 

bildens mitt. 
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på auktion 1782. Även Meyerfeldt d.y. på 
Näsby sattes i konkurs. På den åtföljande 
auktionen 1785 ropade Sjöberg in de två 
hemmanen i Eneby och de två eneby-
torpen. Första gången sedan 1500-talet var 
nu all jord i Eneby samlad under en ägare 
och det officiella namnet på egendomen 
var Eneby berg. Därefter kom som ägare fa-
miljerna Sundström och Alenius samt från 
1901 riksdagsmannen Knut Alfred Kihl-
berg, farbror till kronolänsmannen Ernst 
Kihlberg. Ernst Kihlberg köpte egendomen 
Enebyberg 1906 och tog 1907 initiativ till 
att bilda AB Enebybergs Villastad, som i 
sin tur förvärvade 135 hektar av Kihlbergs 
egendom Enebyberg .

Enebyberg, dvs. egendomen Enebyberg, 
hade efter hand utvecklats till en av stock-
holmsregionens största 
jordbruk, med om fattande 
leveranser av livsmedel till 
Stockholm. 

Danderyd var intill slutet 
av 1880-talet en ren lands-
bygdsocken. Där fanns 
också, förutom gårdarna, 
dvs. jordbruksegendomar, 
fem båtsmanstorp inom 
ramen för indelningsverket 
och ett flertal dagsverkstorp 
under gårdarna. Gårdarna 
ägdes i många fall, eller 
arrenderades, av köpmän, 
ämbetsmän och adel i 
Stockholm.

Grunden till villastaden Enebyberg läggs
Aktiebolaget Enebybergs Villastad bör-
jade sin tomtförsäljning direkt efter sin 
tillkomst. En stadsplan utarbetades, vägar 
och avloppsledningar anlades. Kihlberg 
var en driftig entreprenör, han sålde bygg-
material med trävirke ur egen skog, som 
han sågade i sin egen såg.

Elektrisk belysning erhölls genom en 
andelsförening och telefonförbindelse orga-
niserade med både Riks och Allmänna, den 
tidens teleoperatörer. 1909 tillkom ”an halt-
en” Enebyberg dvs. en hållplats utan stins 
vid Roslagsbanan.

Första skolan öppnades 1909 då socknen 
hyrde en villa för småskola och lärarbostad. 
Nästa skolbyggnad stod klar att invigas i 
oktober 1911.

Herrgården Enebyberg med ekonomibyggnader.  
Utsnitt karta Ström 1809.

Enebyskolan, öppnad 1911.

Enebybergs telefonstation omkring 1920.

7
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År 1937 började ett mindre handelscentrum 
att byggas upp runt korsningen mellan nu-
varande Bryggare Bergs väg och Gamla 
Norr täljevägen med Konsum och andra affä-
rer, post och bensinstation samt huvudkon-
tor, garage och verkstäder för Stockholms 
Läns Omnibus AB SLO, som Ernst Kihlberg 
grundade i början av 1920-talet.

Med början under 1960-talet genomfördes 
en omfattande exploatering av egendomen 
Enebybergs resterande jordbruksmark väs-
ter om den tidigare Gamla Norrtäljevägen, 
numera Enebybergsvägen och Täbyvägen.

År 1977 kunde Eneby torg invigas som ett 
nytt affärscentrum med bibliotek, kyrka och 
vårdcentral. Från 2012 gjordes en genom-
gripande ombyggnad av torget med bl.a. 
flerfamiljhus med bostadsrätter och affärer, 
restauranter och andra kommersiella lokaler 
samt en ny vårdcentral.

    Jan Olof Carlsson

Enebyberg byggde med början 1912 på fri-
villig grund upp ett eget brandväsen med 
borgar brandkår. 

Villastaden Enebyberg var inlednings-
vis en del av landskommunen Danderyd 
men blev 1914 municipalsamhälle. Det 
slogs 1946 samman med Danderyds lands-
kommun och bildade Danderyds köping, 
som 1971 i sin tur förenades med Djurs-
holms stad och Stocksunds köping och bild-
ade Danderyds kommun.

En mycket livaktig föreningsverksamhet 
kom igång med politiska, konfessionella och 
en mängd andra föreningar. Danderyds största 
idrottsförening, Enebybergs IF, bildades 1914 
under intryck av Stockholmsolympiaden 1912.

Ett litet centrum för nöjen och gemenskap 
bildades i området kring nuvarande Brage-
skolan; Enebybergs biograf 1916–1967, 
idrottsplatsen som anlades av frivilliga och låg 
klar 1919, Folkets Hus 1934–2005, kafé. 

Folkets Hus under byggnad 1933–34, uppfört med  
gedigen ideell handkraft.

Enebybergs borgarbrand
kår, ”Spruthuset”, brand
stationen vid Fenixvägen, 
nu Fenixvägen 6.

Om Enebybergs gårds historia 
I föreningens skrift Enebybergs gård 
Förr och nu av Lars Johnsson och  
Krister Olinder (Enebybergs Gårds 
Förening, Danderyd 2009) berättas 
bl.a. om gårdens byggnadshistoria, 
dess ägare och verksamheterna på 
egendomen Enebyberg tills dess jord-
bruket upphörde på 1960-talet.
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I förra Gårdsnytt återgav jag Lennart Carl-
qvists beskrivning av hur EIFs ishockey-
sektion startade 1944. Lennart var själv en 
av de unga ledarna då och hade som sekre-
terare i sektionen skaffat en loggbok där han 
i vacker skrivstil med röd bläckpenna gjorde 
dagboksanteckningar från verksamheten. 

När idrottsföreningen startade 1914 sak-
nade man idrottsplan och hemvist men fick 
ganska snart tillgång till den ännu obebygg-
da ”stadshustomten”, sedermera kallat Get-
betet, där i dag Hagaskolan och Bragesko-
lan ligger. Med frivilliga krafter anlade man 
en idrottsplan. Den blev egentligen klar 
1918 men då var det kristider och marken 
behövde användas för att odla potatis. 1919 
kunde idrottsplanen tas i bruk. Lennart 
skrev om hur den första träningen i ishock-
eysektionens historia avhölls i november 
1944 på ”Nya I.P.” Det är den idrottsplats 

vi känner till i dag i Enebyberg, fast för-
stås mindre i början. Dit bort i skogarna 
kring ”Vedkärret” i västra Enebyberg hade 
idrottsplatsen flyttat i slutet av 1930talet. 

EIF och socialdemokraterna i Enebyberg 
var de som starkast drev på behovet av ett 
Folkets Hus i Enebyberg. 1934 stod det fär-
digt, byggt av frivilliga krafter och kunde 
användas av föreningslivet och samhället 
i stort under många år. Folkets Hus revs 
2005 och i dag finns där privatbostäder, 
mellan Gethagsvägen och Kvarnängsvägen 
mitt emot Brageskolan. 

Här kommer fortsättning från ishockey-
boken – en del direkt avskrift och en del 
med mina kommentarer och sammanfatt-
ningar. Nisse, som han berömmer, är Nisse 
Hallberg, ledare och tränare för ishockeyn, 
hade spelat i Nacka. 

Anita Andersson

När ishockeyn kom till Enebyberg, del 2

Festerna i Folkets Hus
Fester med inträdesbiljetter och lotterier var ju 
ett sätt att få in pengar till verksamheten. Det 
var mycket jobb för förberedelser och genom
förande. 27/10 -45 var första festen, mest folk 
på hela hösten men minst förtjänst. 24/11 -45 
var det mer fart, man hade lärt från första 
gången. Festen 1/12 -45 var först en barnfest 
kl. 16–19 med tomte m.m. och på kvällen från 
kl 20 dans. Festen ”blev en upplevelse i ishock
eysektionens historia” skriver Carlqvist. I för
beredelserna ingick att dela ut flygblad i hela 
samhället med omgivning och sälja biljetter. 
Man sålde 260 biljetter till barnfesten. Carl
qvist framhåller särskilt den hjälp man fick 
av Folkets Hus vaktmästare Karlsson som var 
mycket omtyckt ”inte minst bland oss hockey
lirare”. Vidare skriver han att det var svårt att 
skaffa folk till förberedelserna eftersom man 
behövde träffas så tidigt på eftermiddagen som 
kl. 16. ”Men vår Nisse gjorde ett jättearbete 
som vanligt och fick med en hel del grabbar 
inte minst från sitt jobb; halva arbetarskaran 
hade mött upp vid kåken”. Carlqvists anteck
ningar från festerna avslutas:

Festerna har varit mycket lyckade i det av-
seendet att grabbarna har visat att dom kan 
jobba. Det sorgligaste av allt vid dessa fes-
ter är att vid festen den 24/11 -45 stals Siv 
Wahren stedts kappa, väska och handskar. 
En lista har vi ute så att alla kan skriva på. 
Ett tack till alla som har arbetat vid festerna. 

Ännu en gång en stor dag i våran historia
Söndagen den 6/1 -46 vid getbetet inträf-
fade denna. Det bestämdes vid sista styrel-
semötet att bräder skulle inköpas till sarg. 
Detta blev verklighet lördagen den 5/1 -46. 
Då fick vi två billass virke till getbetet.

På söndagen började arbetet kl 8.40 på 
morgonen. Först var det bara ett fåtal grab-
bar, men så småningom kom det flera.

Första arbetet för dagen var att mäta upp 
de olika måtten och såga desamma, ett drygt 
arbete bara det. Sedan började ihopspikand-
et av lämmar 3×1 m. Den första tog en tid av 
en timme ungefär. Men när vi sedan fick en 
mall, så gick det mycket fortare, rekordet i 
hopsättandet blev 2 och en halv minut.
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Då var det sju grabbar som jobbade per 
lämm, så dom knappast visste vad dom hette.

Då kvällen kom, eller när klockan var 
över 17 eftermiddag var samtliga 52 st läm-
mar klara, ett mycket bra gjort arbete tyckte 
samtliga grabbar. På söndag fortsätter arbe-
tet på planen med uppsättandet av sargen.

Söndagen den 13/1 -46 började arbetet med 
uppsättandet av sargen.

Ett mycket svårare arbete än mången kan 
tro för marken är så ojämn att det var svårt 
att få sargen rak.

Men när kvällen kom var det mesta klart.

Från Lennart Carlqvist 1945–46

Enebybergs gård renoveras
Enebybergs gård ägs och förvaltas av det 
av Danderyds kommun helägda Djurs-
holms AB. Gården har under mer än 35 år 
sedan den senaste renoveringen utnyttjats 
intensivt som fest- och konferenslokal och 
för Enebybergs Gårds Förenings verksam-
het. Djursholms AB har låtit analysera 
behovet av renovering och beslutat att 
genomföra en omfattande renovering. Pro-
jekteringen av renoveringen har påbörjats 
med sikte på en upphandling under våren. 
Renoveringsarbetet beräknas kunna på-
börjas efter sommaren.

Paul Degens fest- och konferensverksamhet 
fortsätter tills renoveringen påbörjas.

Djursholms AB och kommunen kommer 
att medverka till att Enebybergs Gårds 
Förening får ersättningslokaler för att kun-
na bedriva sin verksamhet i oförändrad 
omfattning under renoveringen. Det gäller 
såväl föreningens programverksamhet med 
15–20 arrangemang varje år som samman-
träden med styrelse och arbetsgrupper.

Bolaget är också införstått med att fören-
ingen behöver en tillfällig ersättning för sitt 
kontor på vinden till Enebybergs gård. 

Jan Olof Carlsson 

Känner du din hembygd? 
Enebyberg Gårds Förening är hembygds-
föreningen för enebybergare och andra med 
intresse för Enebyberg. Förutom program 
och utställningar producerar föreningen 
också ett antal skrifter. I samband med 
100-årsjubileet av Enebyberg som villastad 
2007 gjordes ett häfte om utvecklingen i 
Enebyberg ur olika aspekter – kommunika-
tioner, skola, föreningsliv, brandförsvar 
bland annat. För den som gillar att prome-
nera – på riktigt eller i tankarna – finns 
fem vandringar – Enebybergsrundan I 
respektive II. Där beskrivs intressanta hus, 

företag m.m. som finns eller funnits. En 
kunnig sammanfattning av Enebybergs 
historia finns i boken Eneby by och Eneby
berg 1498–1809 av Josef Edström 1990. 
Förteckning över alla skrifterna finns på vår 
hemsida www.enebyberg.com.

Har du foton, husbeskrivningar, berättel-
ser om livet i Enebyberg tar föreningen 
tacksamt emot det för fortsatt historieskriv-
ning och dokumentation för framtiden.

Är du nyinflyttad och blir/är medlem får 
du ett välkomst paket med våra skrifter om 
du hör av dig på info@enebyberg.com

Anita Andersson

http://www.enebyberg.com
mailto:info@enebyberg.com
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Engagera dig i Enebybergs Gårds Förening!
Vi behöver dig som är intresserad av Eneby-
bergs gård! Du kan hjälpa oss i föreningen 
på många olika sätt, såsom vid midsom-
marfirandet eller vid våra andra arrang-
emang på Enebybergs gård eller kanske 

vara en del av föreningen på annat sätt. Ta 
kontakt med någon av oss i valberedningen, 
tala om vem du är och vad vill/kan hjälpa 
till med.

Nils Sporrong, Nils.sporrong@glocalnet.net
Inger Strömbom. Inger.strombom@kristdemokraterna.se
Peter Haas, haas.j.peter@gmail.com

Medlemsavgift för 2017
Med detta nummer av Gårdsnytt bifogas 
Bankgirots inbetalningskort för medlems-
avgiften år 2017. Medlemsavgiften per år 
är 100 kr för familj och 75 kr för enskild 
medlem. Använder ni inbetalningskortet 
glöm inte att ange namn och gatuadress i 

rutan för avsändare. Ange gärna er e-post-
adress på betalningen så att vi kan ge er 
information även via mejl. Har ni betalt 
medlemsavgiften i förväg under november, 
december och januari bortse från denna 
påminnelse.

Vet du var bilden är tagen? Svar får du på årsmötet.

Bilder från det gamla Enebyberg

Egendomen Enebybergs statarstuga, nu flyttad och ombyggd 
till privatbostad.

Enebybergs affärscentrum, 1950-tal?

mailto:Nils.sporrong@glocalnet.net
mailto:Inger.strombom@kristdemokraterna.se
mailto:haas.j.peter@gmail.com
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Enebybergs Gårds Förening och Gårdsnytt

Enebybergs Gårds Förening  
www.enebyberg.com  
Bankgiro 529-2792 
Redaktörer 
Bengt Almgren 
Franciska Sieurin-Lönnqvist

C/o Carl Johan Gezelius 
Blockstigen 4 
182 46 Enebyberg 
Tryck
Stockholms Lito Grafiska AB, Danderyd

Kulturbiennalen
Kulturbiennalen äger i år rum 14–22 oktober med invig-
ning vid Ösbysjön lördagen den 14 oktober. Biennalen 
innehåller mängder av kulturprogram på olika håll i Dan-
deryd och anordnas av Danderyds föreningsliv och kom-
mun. Enebybergs Gårds Förening deltar förstås. 

Har du bytt adress?
Sänd din nya adress till:
Jan Löfgren
Slångränd 13
182 45 Enebyberg
info@enebyberg.com
08-758 77 84

Kommande program

Tisdagen den 21 mars kl. 19.00 
Årsmöte, 19.30 Servering

20.00 Enebyberg 110 år, Carl Johan  
Gezelius visar bilder från förr och nu.

Måndagen den 1 maj 
Danderyds Blåsorkester hälsar  

våren välkommen på Eneby torg. 

Tisdagen den 9 maj kl. 18.30 
Vandring i gamla Enebyberg

Samling i lekparken hörnet Gethagsvägen 
och Höglidsvägen

Tisdagen den 23 maj 
Funktionärskväll

Fredagen den 23 juni, 9.00 
Midsommarafton, stången kläds,  

13.00 börjar den traditionsenliga midsommarfesten. 

För kommande program i övrigt se hemsidan www.enebyberg.com och anmäl 
din e-postadress till info@enebyberg.com så får du aktuella uppdateringar.
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