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Enebybergs Gårds Förening

Gårdsnytt 3/2017

Rubrik 1 Arial 30 p (38,4)
Rubrik 2 Arial bold 13 p (15,6)
Rubrik 3 Arial 12 p (14,4)
Rubrik 4 Arial 11 p (13,2)

Brödtext utan indrag  Georgia 11,5 p (13,5)

Brödtext med indrag Georgia 11,5 p (13,5)

Ingress    Georgia italic 10,5 (13,5)

Snart kommer tjejen från Enebyberg!

Varför i all världen engagerar vår hem-
bygdsförening ett band som kallar sig 
Fröken Elvis under kulturbiennalen?? 
Jo, det beror givetvis på att det är ett 

Foto Carl Johan Gezelius.

fenomenalt bra band, men framför allt 
på att solisten, Camilla Fritzén, är upp-
växt i Enebyberg.  
Så här berättar Camilla om sig själv: 

Foto Carl Johan Gezelius.

(Läs fortsättningen på sid. 3.)
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Föreningens ordförande
Sommaren går mot sitt slut och hösten kryper 
närmare. Ja, det känns faktiskt som i skolan 
med en ny termin och plats för nya tag. Fast än 
kan vi njuta av härliga dagar. Min sommar har 
varit kall, men tänker jag efter, så har dagarna 
varit rätt bra ändå. Lite mer kläder på bara.

En bra sak har äntligen blivit av. Tänk på 
de där påsarna med gamla fotoalbum och 
lösa bilder man ärvt med platser och perso
ner som man inte har en aning om. Frågan är 
hela tiden om man bara ska kasta allt. Men i 
sommar tog min syster och jag kontakt med 
en gammal släkting i Dalarna och plötsligt 
hade bilderna fått namn och plats. Jag har 
blivit rikare på släktingar och kunskap om 
min gamla hembygd.

Hela tiden fanns i mitt bakhuvud frågan 
om hur många så’na kassar det kan finnas i 
Enebyberg. Har vi i vår förening alla de bilder 

som vi borde ha, som dokumenterar vår hem
bygd? Finns det fler? Jag ber alla med undan
gömda kassar med foton och dokument: låt 
oss få ta del av dem! Tänk om vi tillsammans 
kan reda ut motiven. 

Under hösten ska vi i föreningen ta tag i 
vårt bildarkiv genom att strukturera, namn
sätta och göra bilderna mer tillgängliga. En 
utmaning som blir utmanade och rolig.

Men hösten har mycket mer att bjuda på: 
kulturarvsdagen, föreningsmässa för nyan
lända och kulturbiennalen. På den senare 
står vi i föreningen för två programpunkter. 
Läs mera om dem på annan plats i tidningen. 
Dessutom har vi fler programpunkter på gång 
under hösten. Läs även om dem i tidningen.

Med det här vill jag hälsa er välkomna till 
god läsning och en spännande höst.

Carl Johan Gezelius

Östra Eneby Torg
På vår hemsida, www.enebyberg.com, hittar du vårt utlåtande till kommunen om ny
byggnationen på ”Östra Eneby Torg”.

Kulturarvsdagen 2017
Kulturarvsdagen är en del av European Heri
tage Days och är det mest firade gemensam
ma kulturevenemanget som delas av Europas 
medborgare. I Danderyd samarbetar våra fyra 
hembygdsföreningar kring dagen med rote
rande ansvarsfördelning. Årets tema är  
”Natur och kulturarv – miljöer med möjlig
heter” och för vår kommuns del har turen 
kommit till Samfundet Djursholms Forntid 
och Framtid att hålla i programmet. Det blir 
en promenad kring Ekebysjön.

Vi samlas kl 13.00 vid Naturskolan/
Varpa klubben. Ingrid DyhlénTäckman 
visar gravfälten, Sten Hellqvist från Natur

skyddsföreningen berättar om naturen och 
Christer Bergqvist från Ekeby gård berättar 
om jordbruket mm. Om vädret tillåter serve
ras varm dryck. 

Anmälan till Carl Erik Eriksson tiden 4–8 
september carlerikeriksson@mac.com eller 
08 755 53 03.

www.raa.se/kulturarvsdagen
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för flera av översättningarna. På bandets hem
sida kan du lyssna på ett urval låtar. Du kom
mer inte att bli besviken! (www.frokenelvis.se/)

Camilla och förstås hela bandet är mycket 
förväntansfulla och gläder sig inför konserten 
som äger rum söndagen den 15 oktober 
kl. 18 i aulan i Danderyds gymnasium. 
För att underlätta för hela familjer att gå till
sammans är biljettpriset lågt satt: 250 kr för 
vuxna, 150 kr för barn och unga upp 
till 20 år. Biljetter bokas på Tickster http://
www.tickster.com/sv/events/g3cyygx6dw9p
f4e/20171015/frokenelvis

Det här är verkligen ett evenemang för alla 
åldrar – både de äldre som hade lyckan att 
uppleva Elviseran och de yngre som kanske 
ännu inte upptäckt vilken fantastisk låtskatt 
som väntar!

Ingrid Haugen.

(Fortsättning från sid. 1.)

Foton Carl Johan Gezelius.

Foto Anita Andersson.

”– Jag bodde på Östra Banvägen i Enebyberg, 
vid tågstationen, och hette Lundstedt i efter
namn. Jag har uppträtt i Danderyds gymna
siums aula många, många gånger under hela 
min uppväxt. Min mamma drev nämligen 
Danderyds Dansskola och vi hade alla våra upp
visningar där. Jag har också fått Danderyds kul
turstipendium för min musik när jag var yngre.”

Bandet framför välkända Elvislåtar på 
svenska plus en del eget material. I maj släpp
te de sitt andra album, Kungen & Vi. De har 
uppmärksammats av press, radio och TV 
och turnerat på en lång rad platser, i år bl.a. 
på Skansen och Gröna Lund. På konserten 
i Malungs fors i juli passade vår ordförande 
Carl Johan Gezelius på att fotografera dem.

Ett par av bandets största hits är I betongen 
(In the Ghetto) och Jag glömmer aldrig dig 
(You Were Always on My Mind). Camilla står 

Har du Elvis-minnen
Har du minnen från Elvis – nostalgisk 
konsert biljett, skivomslag, souvenirer – dela 
med dig genom att skriva ner en berättelse, 
fota, låna ut. Vi hoppas kunna göra en mini
utställning i samband med Fröken Elviskon
serten på Danderyds gymnasium och på 
Enebybergs gård vid Öppet Hus på torsdagen 
under kulturbiennalen samt samla minnen på 
hemsidan. Hör av dig på mail till:  
info@enebyberg.com

Anita Andersson
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73 konstnärer i Danderyd öppnar sina ateljéer för allmänheten i årets rekordstora 
upplaga av Danderyds Konstrunda. Det blir en fantastisk konstfest med många 
spännande möten. Besökarna har också möjlighet att köpa originalkonst direkt ifrån 
konstnärerna utan mellanhänder. Detta är tredje gången som Danderyds 
Konstrunda arrangeras sedan starten 2013. Det är ett ideellt initiativ som är helt 
gratis för alla besökare tack vare fantastiska sponsorer och samarbetspartners. 
	
	

Tre	generationer	ställer	ut	tillsammans.	
Chinna	Giertz,	Linn	Nyström	&	Smilla	Hagman.	
Akryl,	akvarell	samt	smycken	och	bruksföremål.	
Blidövägen	26,		
Enebyberg	

Chinna	Giertz,	måleri	akvarell,	bruksföremål	

Linn	Nyström,	måleri	akryl,	smycken

	

Linn	Nyström	

I en samlingsutställning på Enebybergs bibliotek visar de 7 konstnärerna från 
Enebyberg sina tavlor veckan innan konstrundan. Utställningen pågår  
26 augusti–1 september 

Smilla	Hagman,	måleri	akryl	



5

Gårdsnytt 3/2017

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Karta och information om alla utställare finns att hämta 
på biblioteket vid Enebytorg och alla Danderyds övriga 
bibliotek samt på Information Danderyd.  

Läs mer om konstrundan www.danderydskonstrunda.se  

Arrangörer: Karin Nordvaller, Jenny Grant & Anna Werner 

Carin	Ekstrand	
Måleri,	akryl,	akvarell	
Ellavägen	6A	
Enebyberg	
	

Lotta	Landegren	
Måleri,	bruksföremål	
Björkvägen	3	
Enebyberg	
	

Gisela	Beckius	
Måleri,	akvarell	
Kantarellgränd	17	
Enebyberg	
	

Kåge	Klang	
Teckning,	blandteknik	
Ringvägen	37	
Enebyberg	

Konstrundan pågår helgen 2–3 sept kl 12-17 
På Elverket Djursholm, Danderydsvägen 4 c 
finns en samlingsutställning där alla 
konstnärer finns representerade. 
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Funktionärsträffen
Vår årliga funktionärsträff genomfördes den 
23 maj. Kvällen är vårt tack till alla dem som 
gör vår verksamhet möjlig att genomföra.

Välkomstmusik med Mörby Mässing är tra
ditionsenligt i samband med välkomstdrink i 
nedre salen. Stämningen var hög och till mål
tiden i stora salen bjöd elever från Danderyds 
kulturskola på musik. 

Under kvällen fick vi också tillfälle att spe
ciellt tacka vår ”affischmakare” Jan P. Zetter

Foto Carl Johan Gezelius.

Foto Carl Johan Gezelius.

ström för hans fina insatser för vår förening!
Kvällen fylldes av samtal runt borden och av
slutades med att spelmannen PerEric Eriks
son, som har svarat för musiken runt granen 
vid julgransplundringarna, tog fram dragspe
let och underhöll oss alla.

Många av oss ser redan fram mot nästa års 
funktionärskväll och undrar var vi då kom
mer att vara, är reparationen av Enebybergs 
gård då påbörjad?

Foton Ingrid Haugen
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Midsommarfirandet vid Enebybergs Gård

Foton Hans Moback

satt och många tror att det var publikrekord. 
Vädret hade vi, som vanligt, tur med.

Ett stort tack till ICA Nära och Café Karde
mumma på Eneby Torg för bidrag till förtä
ring. Även stort tack till Eko Mark o Miljö för 
en välskött gräsmatta samt Enebybergs IP 
och Sören för nya bänkar respektive björklöv 
till majstången.

Renovering Enebybergs gård. 

Som vi tidigare informerat om, så ska Djurs-
holms AB renovera Enebybergs gård. Enligt 
senaste informationen vi har så pågår nu för-

beredelser för projektering. Det innebär att 
renovering kan påbörjas troligen först i början 
på 2018.

Medlemsavgift för 2017
Med detta nummer av Gårdsnytt bifogas Bank
girots inbetalningskort till de med lemmar 
där vi noterat att årsavgiften för 2017 inte är 
betald. Vi har erhållit ca 10 inbetalningskort 

som saknar avsändare. Har ni frågor angående 
påminnelsen så kontakta Jan Löfgren. Telefon 
och epostadress finns på sista sidan.

Enebybergs Gårds Förening och Gårdsnytt

Enebybergs Gårds Förening  
www.enebyberg.com  
Bankgiro 5292792 
Redaktörer 
Bengt Almgren 
Franciska SieurinLönnqvist

C/o Carl Johan Gezelius 
Blockstigen 4 
182 46 Enebyberg 
Tryck
Lindbloms KopieringsButik AB

Efter 19 år som föreningens trogna medar
betare med planering och genomförande 
av midsommarfirandet lämnade familjen 
 Westerdahl ett sent återbud. Detta innebar att 
de styrelsemedlemmar som inte var bortresta 
fick ta över ansvaret för genomförandet. Efter 
många nervösa timmar visade det sig att allt 
gick bra med det traditionella firandet. Gräs
mattan, som var finare än någonsin, blev full
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Har du bytt adress?
Sänd din nya adress till:
Jan Löfgren
Slångränd 13
182 45 Enebyberg
info@enebyberg.com
0734406093

Med tanke på osäkerhet kring start av 
gårdens renovering ber vi att du kollar 
hemsidan www.enebyberg.com. Anmäl 
din epostadress till info@enebyberg.
com så får du aktuella uppdateringar. 

Höstens program

Helgen 2–3 september kl. 12–17
Konstrunda i Danderyd

med 73 konstnärer varav 7 i Enebyberg. 

Söndagen den 10 september kl. 13.00
Kulturarvsdagen, 

program vid Ekebysjön, anmälan krävs,
se särskilt notis s. 2.

Söndagen den 24 september 
Cykelrunda Lär känna Enebyberg, tag med 

familjen eller nya grannarna.
Start från Enebybergs gård kl 12–13, 

individuellt eller i grupp, 
stopp på intressanta platser
Servering kl 13.00–15.30.

Tisdagen den 26 september kl. 15–18
Föreningsmässa för integration.

Församlingens hus.

9–28 oktober Kulturbiennalen
Enebyberg förr och nu.

Utställning på biblioteket Träffpunkten.

14–22 oktober
Kulturbiennalen i Danderyd.

Se särskilt program bl.a. med Danderyds
Aktuellt och på kommunens hemsida.

Fredagen den 13 oktober Kulturbiennalen
Föreningsmässa i Danderyds Centrum.

Söndagen den 15 oktober kl 18.00 
Kulturbiennalen

” Fröken Elvis”. Danderyds gymnasium
se särskild notis s. 3.

Torsdagen den 19 oktober kl 19.00 
Enebybergs gård, Kulturbiennalen

Kärlek och lycka – kulturstipendiaten 
Mikaela Stenström, Enebyberg,visar två kort

filmer och berättar. Öppet hus med utställ
ning av klassfoton från skolor i Enebyberg de 

senaste hundra åren. Servering.

Onsdagen den 8 november kl 19.00
Berättarkväll – Våra nya grannar Mohamad 

Allatif, Noor Malek, Allissar Shakrah och 
Yazan Shakrah berättar om sina liv förr och nu.

Servering.

Tisdagen den 21 november kl 13.30 
(preliminärt, kolla hemsidan)

40 unga röster – en kör från förskolan Eneby
dungen sjunger för och med oss. Servering.

Lördagen den 2 december
Träffpunktens och Enebykyrkans julmarknad

Enebybergs Gårds Förening 
finns med i biblioteket.

Måndagen den 4 december kl 19.00
Miljöfarlig verksamhet i Enebyberg? Kommu

nens miljöhandläggare Niklas Plobeck pre
senterar sin kartläggning med kommentarer 

från Lars Johnsson. Servering.


