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Ordföranden informerar

Hej,
Jag heter Andreas Tidström och är nyvald ordförande i 

Enebybergs Gårds Förening, EGF. Vi kan nu  
äntligen börja se slutet på pandemin, som i så hög grad 
har påverkat våra liv. Det är därför med största glädje 
som jag och min nya styrelse kan berätta för eneby
bergarna att Enebybergs Gård efter renoveringen åter 
kan öppnas.

Gårdens fastighetsägare, Djursholms AB har arren
derat ut gården till restauratören Triften AB, som sedan 
tidigare driver flera uppskattade verksamheter i vårt 
närområde. Föreningen ser mycket fram emot samar
betet med Triften och de möjligheter vi får till trevlig 
samvaro på gården. Vår vision är att gården åter kan bli 
en levande träffpunkt för oss i Enebyberg.

Jag vill hälsa er alla välkomna till den högtidliga öpp
ningen av gården lördagen den 20 november kl 13.00, 
med deltagande av kommunalrådet Hanna Bocander, 
Djursholms AB, Triften och EGF. Det kommer då 
också att finnas möjligheter att se gården inifrån, med 
den pietetsfulla renovering som skett i tidens anda, och 
fika.

EGF planerar också för en traditionsenlig julgrans
plundring lördagen den 15 januari 2022 och andra roliga 
aktiviteter nästa år, se kalendariet, mer information 
kommer.

Vill du vara med eller hjälpa till med föreningens verk
samhet  bli medlem, se sista sidan.
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Ernst Kihlbergs allé är den historiska uppfartsvägen 
till Enebybergs gård. Den sträcker sig mellan två tydliga 
poler i Ernst Kihlbergs Enebyberg – gården och Stock
holms Läns Omnibus AB:s huvudkontor och garage.

Enebybergs grundare 
Ernst Kihlberg (1873  1954) grundade år 1907  

AB Enebybergs villastad och lade därmed grunden för 
det Enebyberg som vi känner idag. Han var också den 
drivande kraften bakom Stockholms Läns Omnibus 
AB, SLO, som grundades år 1922 och hade Enebyberg 
som utgångspunkt för ett nät av busslinjer i området.

Kihlbergs allé
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Triften flyttar in på 
Enebybergs Gård

Triften är ett restaurang och cateringföretag med 
restauranger, kaféer och bageri som sedan 2016 varit 
verksamt i Täby. Triften erbjuder Goda möten mellan 
människor, med måltiden i fokus – i stort och smått. 
Allt från den överdådiga bröllopsfesten till den snabba 
fikapausen. God mat på fina råvaror, allt lagat och bakat 
i eget kök och bageri av välutbildad personal, serverat i 
trivsam miljö där alla är välkomna! Företaget har stadigt 
utökat sin verksamhet sedan man öppnade sin första 
restaurang för snart sex år sedan på Stockholmsvägen, 
mitt i Täby. Här finns även Triftens bageri. 

Mitt under pandemin öppnade sig en fantastisk mö
jlighet att utveckla företaget. Att få välkomna Triftens 
nya och gamla gäster till vackra och fint nyrenoverade 
Enebybergs Gård, var en chans Triften inte ville missa. 
Gården har fått behålla sin gamla stil och charm och 
samtidigt anpassats till en effektiv arbetsplats med god 
tillgänglighet och service för våra gäster. Här kommer vi 
att erbjuda möten, fester och konferenser för större och 
mindre sällskap, alla dagar i veckan. Med eget kök och 
bageri och duktig personal med stor kunskap om mat, 
dryck och service erbjuder vi skräddarsydda arrange
mang för alla sorters möten för livets alla tillfällen.

Den 24 november slår vi upp portarna och bjuder in till  
JUL PÅ TRIFTEN – PÅ ENEBYBERGS GÅRD. 
Ett traditionellt julfirande, med allt du kan önska på 
julbordet.

Från och med julen 2021 kommer Enebybergs Gård 
vara en plats för alla – inte endast för förbokade säll
skap och större event, utan en plats att mötas på för 
familje middagen, fikapausen under promenaden och 
lunchmötet under arbetsdagen. Huset är tillräckligt 
stort och flexibelt med många rum att vi kommer att 
kunna skapa en plats där många kan mötas samtidigt.

Här har förstås Enebybergs Gårds förening sin  

naturliga plats, med traditionella firanden kring julen 
och midsommar och genom att bjuda in till aktiviteter 
och arbeta för att värna platsen med dess historia.  
Samarbeten är självklart och vi längtar efter att fylla 
gården med liv och innehåll, med målet att skapa den 
självklara mötesplatsen för alla som bor i Enebyberg.

Platsen som ligger så centralt men ändå för sig själv 
just där bostadsområdet tar slut och skogen tar vid 
erbjuder allt vi kan önska. Goda kommunikationer och 
lätt att hitta hit och samtidigt en plats lite vid sidan av 
för lugna möten, en bit undan stressen och med den 
fina parken gör att Enebybergs Gård är som gjord för 
Triften. Nu kliar det i fingrarna och vi är otåliga att få 
ordning på allt så att vi kan öppna på riktigt och träffa er 
alla på Enebybergs Gård!

Varmt välkomna önskar alla vi på Triften,  
genom Stina Wallster

Foto: Rafal Belec/Triften AB



Kalendarium
Lördagen den 20 november 2021 kl 13.00 
Högtidlig invigning

Lördagen den 15 januari 2022 kl 14:00–16:00 
Julgransplundring

24 juni 2022
Midsommarfirande

27 augusti 2022 (prel)
Trädgårdsfest

Fler aktiviteter kommer ...

Bli medlem!
Stöd våra fina aktiviteter, tipsa om nya, var med och 
plundra gran eller klä midsommarstång:
Ett familjemedlemsskap för hela året kostar 
bara 150 kr (100 för enskild medlem).
Betala till Bankgiro 529-2792, eller  
Swish 123 61 89 526

Glöm inte ange namn, adress och epostadress, så att 
du kan fortsätta att få denna fina informationsskrift och 
andra utskick.
Du kanske har betalat men har bytt adress eller epost
adress? Meddela ändringen till: info@enebyberg.com

Skanna gärna här med Swishappen:

www.enebyberg.com

AVS: Enebybergs Gårds Förening, c/o Andreas Tidström, Breda vägen 9, 182 49 Enebyberg, 0734 34 56 43


