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Kära medlem i Enebybergs Gårds Förening

Detta är en sommarhälsning i ett lite ovanligt och tunt 
Gårdsnytt. Men vi lever i ovanliga tider, med begränsad 
verksamhet i föreningen. Det har varit tråkigt att vi inte 
har kunnat mötas som vanligt.

Men nu börjar vi se ljuset i tunneln. Jag hoppas verkli-
gen det. Det känns i alla fall som att förutsättningarna 
för att kunna träffas blir bättre och bättre, efter en lång 
tid av stiltje och problem. Föreningen kan börja planera 
för framtiden. 

Gården har stått stängd och låst i all sin nyrenoverade 
prakt ända sedan förra sommaren, då arbetet blev klart. 
Ett nytt ventilations- och värmesystem, nytt kök och 
nya toaletter, uppfräschade väggar, tak och och golv, 
nymålad fasad … Hela huset har fått ny glans, samtidigt 
som den grundläggande karaktären – ett 1700-talshus 
med minnen från flera hundra års aktivt liv – har beva
rats. Men vi fick skjuta på återinvigningen. Pandemin 
och en trög kommunal hantering satte sina käppar i 
hjulet även här. 

Nu börjar det klarna vem som ska ta hand om driften 
av gården i framtiden. Slutförhandlingar pågår. Du kan 
läsa mer om jakten på en hyresgäst till gården på annan 
plats i detta blad.

I april hade föreningen sitt årsmöte. Även i år fick 
mötet genomföras på ett lite ovanligt sätt, genom att 
deltagarna fick ta ställning till ett protokollförslag. 
Årsmötet ajournerades efter de stadgeenliga besluten 

om verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och 
revision, ansvarfrihet för styrelsen samt val av valbered-
ning. Den består nu av Jan Olof Carlsson, Anders 
Bergstrand och Monika Wall. De ska göra ett omtag 
i arbetet med att föreslå ordförande och nya ledamöter 
i styrelsen. Kontakta gärna någon av dem om du är 
intresserad. 

Mötet återupptas den 21 september. Styrelsen 
återkommer innan dess med närmare information.  
Förhoppningsvis kommer vi då att kunna välja en stark 
styrelse som är redo att ta sig an vår viktiga uppgift, att 
värna Enebybergs gård och vår hembygd.

På annan plats i detta nedbantade Gårdnytt (vi saknar 
fortfarande ordinarie redaktör) kan du också läsa om 
en del av de aktiviteter som föreningen har ägnat sig 
åt trots att det har varit omöjligt att mötas i större 
grupper. Bland annat har vi besvarat en remiss på 
kommunens nya översiktsplan. Vi kan också notera en 
liten framgång: Byggnadsnämnden har ställt sig bakom 
förslaget att Enebybergs allé döps om till Ernst Kihl-
bergs allé, till minne av villasamhällets grundare.

Jag önskar alla medlemmar en skön och god sommar, 
med förhoppningen att vi kan ses snart.

Carl Johan Gezelius
Avgående ordförande
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Nu är det klart. 

Allén byter namn
I mars fattades byggnadsnämnden beslutet att Eneby-

bergs allé ska byta namn till Ernst Kihlbergs allé.   
Initia tivet kom ursprungligen från en av Ernst Kihlbergs 
sentida släktingar, Matts Kihlberg, och framfördes i  
en skrivelse till kommunen från Enebybergs Gårds  
Förening.

Ernst Kihlberg ägde i Enebybergs gård början på 
1900-talet och tog initiativet till att skapa ett villasam-
hälle på tomter som styckades av från gården. Han var 

även den centrala kraften bakom det busstrafikbolag, 
SLO, som senare blev en del av SL och som under stora 
delar av 1900-talet var en dominerande verksamhet i 
samhället.

Utan Ernst Kihlberg och hans visioner om en villastad 
hade Enebyberg inte byggs upp till vad det är idag.  Och 
i en tid då våra band bakåt blir mer okända och otydliga 
är det viktigt att markera och minnas visionära samhälls-
byggare och deras insatser. Då är det ganska självklart 
att Ernst Kihlbergs minne ska leva vidare i Enebyberg, 
i form av den allé som binder samman hans gård med 
platsen för företaget, bussgaraget och dess huvud- 
kontor.

Ernst Kihlberg, som både grundade Enebyberg 
och bussbolaget SLO.

Foto: Carl Johan Gezelius
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Översiktsplanen: 
Föreningen är positiv till en utveckling av kommunen

Danderyds kommun är mitt inne i arbetet med att ta 
fram en ny översiktsplan som beskriver kommunens sto-
ra utvecklingsdrag för de närmaste decennierna. Mycket 
handlar om trafik och bebyggelsefrågor, buller från E18 
och Roslagsbanan, möjligheten att lägga E18 i en tun-
nel, samt vilka områden i kommunen som kan utvecklas 
med ny eller kompletterande byggnation. 

Fram till början av juni kunde allmänheten, föreningar 
och andra intresserade lämna synpunkter på planeringen 
i ett samråd. Enebybergs Gårds Förening har lämnat in 
ett remissvar där vi bland annat trycker på att kommun-
ens fyra kommundelscentrum, inklusive Eneby Torg, är 
viktiga mötespunkter för sociala möten samt kommer-
siell och offentlig service. 

Föreningen anser att kommunen i all sin planering bör 
fokusera på miljön och hur den påverkas av den grund-
läggande infrastrukturen, markanvändning, trafik och 
bebyggelse. Föreningen anser att de bebyggelse- och 
kulturhistoriska ”årsringarna” i Enebyberg, till exempel 
Eneby Gård, villabebyggelsen från olika tidsepoker samt 
de numera ganska sällsynta resterna av Enebybergs 
äldre byggnader för handel, skola och annan samhälls-
service måste respekteras och hanteras med varsamhet 
när samhället utvecklas. För även en gammal träd-

gårdsstad måste utvecklas i takt med samhället i övrigt.
När det gäller Östra Eneby torg, där det redan pågår 

ett mer konkret planarbete, konstaterar föreningen att 
den bebyggelsen bör utformas så att den både under-
lättar för äldre kommuninvånare att kunna bo kvar 
i kommunen, och yngre personer som söker mindre 
bostad att etablera sig på bostadsmarknaden. På så sätt 
kan det skapas flyttkedjor och attraktiva boendemiljöer. 
De nya byggnaderna bör utformas med stor respekt 
för den omgivande miljön, både mot villaområdet och 
nuvarande Eneby Torg.

En ökad lokal service, som Enebybergarna enkelt kan 
nå per fot eller cykel, minskar behovet av biltrafik på de 
redan hårt belastade genomfartsvägarna Enebybergs-
vägen, Gamla Norrtäljevägen och Täbyvägen. 

Hela Danderyd – inte minst vår kommundel – präglas 
till stor del av genomfartstrafiken på väg och järnväg 
och trafiken är även ett nyckelområde i översiktspla-
nen. Föreningen skriver därför att grannkommunerna 
Danderyd och Täby, som ju genomför en omfattande 
stadsutveckling i Roslags Näsby på gränsen till Eneby-
berg, så långt som möjligt måste samplanera sin sam-
hällsutveckling.
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Stocksundsbron in till Danderyd - Fotograf Erik Somnäs 2020 
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Foto: Carl Johan Gezelius
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Inget midsommarfirande. 

Men vi hoppas 
på trädgårds-
fest

Sommarens höjdpunkt, midsommarfirandet i gårdens 
vackra trädgård, fick ställas in förra året. Orsaken: Den 
vanliga under detta år. Pandemin och restriktionerna 
gjorde det omöjligt att arrangera större medlemsträffar. 

Tyvärr blir det inget midsommarfirande i föreningens 
regi i år heller. Föreningen har ännu inte fått tillgång 
till gården och det finns ingen entreprenör på plats. Det 
är tråkigt att behöva bryta traditioner och vi vet många 
tycker att sommaren inte blir sig lik om det inte går att 

fira midsommar vid Enebybergs gård. Vi hoppas verkli-
gen på att det går att ordna midsommarfirande nästa år.

Men vi planerar – med alla reservationer – för en 
trädgårdsfest på sensommaren, ungefär vid skolstarten. 
Den håller också på att bli en viktig tradition. Prelimi
närt äger trädgårdsfesten rum den 22 augusti. Inget 
är alltså bestämt än, men som sagt – vi hoppas. Mer 
information kommer att sättas upp på anslagstavlorna i 
Enebyberg.

Så här brukar det se ut. Bilden ovan visar det allra första midsom-
marfirandet i föreningens regi. Men nu står festplatsen öde och vi 
får vänta ännu ett år på vår gemensamma midsommarfest.
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Slutförhandlingar om driften av gården
Under våren har ägaren till Enebybergs gård, kom-

munägda Djursholms AB, haft kontakt med flera 
entreprenörer som vill hyra gården och bedriva verksam-
het där. Kommunens inbjudan lockade flera intressenter 
med god erfarenhet av liknande verksamhet. Föreningen 
har haft viss insyn i arbetet och varit tydliga med 
vilka krav som bör ställas på den hyresgäst som nu får 
ansvar att förvalta gården. Vi väntar nu på ett definitivt 
avgörande, som beräknas komma runt midsommar.

För föreningen är det viktigt att gården är öppen och 

tillgänglig, både för våra egna arrangemang och det 
sociala livet i Enebyberg. Det är så det var tänkt, ända 
sedan föreningen grundades i samband med den förra 
renoveringen för mer än 40 år sedan. 

Vi har stora förhoppningar på det kommande sam-
arbetet. Det är ju omöjligt för föreningen att fungera  
som vanligt om vi inte får tillgång till den självklara 
medelpunkten i vår verksamhet – gården.

Foto: Carl Johan Gezelius



Vi saknar några medlemsavgifter!
År 2021 har kommit halvvägs. Enebybergs Gårds 
Förening stretar på, även om de flesta föreningsaktivi-
teterna har sattas på paus. Men vi kan förhoppningsvis 
se fram mot en höst som börjar likna det som vi är vana 
vid. 
Föreningen grundades för drygt 40 år sedan. Då var 
huvudsakliga syftet att verka för att Enebybergs gård 
skulle kunna leva vidare som en central samlingsplats 
för det sociala livet i Enebyberg. Vi lyckades och bidrog 
även med en stark opinion som ledde till att gården 
under förra året åter genomgick en omfattande renover-
ing. Samtidigt har föreningen utvecklats till att bli en 
lokal hembygdsförening för kommundelen, med arkiv 
och bilder, husdokumentation och mycket annat med 
anknyt ning till Enebybergs historia, nutid och framtid.
Enebybergs Gårds Förening arrangerar midsommar-
firande (dock inte i år), julgransplundringar, temakväl-
lar, fester, utflykter och mycket annat. Men en förening 
byggs underifrån, av dess medlemmar, och är helt  
beroende av deras engagemang. Därför måste fler 
personer – unga och gamla – bli medlemmar och bidra 
på olika sätt. Tipsa gärna med din granne om att bli 
medlem och kontrollera om du själv har betalat avgiften 
för 2021.

Ett familjemedlemskap för resten av 2021  
kostar bara 150 kronor (100 för enskild medlem). 
Så glöm inte att betala till bankgiro 529-2792. 
Ange namn och adress. Glöm inte att lämna med din 
e-postadress!
Har du bytt adress? 
Sänd e-post till info@enebyberg.com

www.enebyberg.com

AVS: Enebybergs Gårds Förening, c/o Carl Johan Gezelius, Blockstigen 4, 182 46 ENEBYBERG 072-742 68 88


