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Ordföranden har ordet

Med detta nummer följer en formell kallelse och han-
dlingar till EGF:s årsmöte den 24 april 2022. Ni är alla 
hjärtligt välkomna! 

I dessa tunga tider där fruktansvärda nyheter och 
flyktingströmmar präglar vår vardag, är det särskilt vik-
tigt att också hitta stunder av glädje och samvaro. Vår 
förhoppning är att de aktiviteter som nu planeras kan ge 
en ökad känsla av samhörighet och vi är förstås också an-
gelägna om att de kan bli tillfällen att träffa några av de 
människor som hittat sin fristad i Danderyd undan krig 
och förföljelse. Som i alla sammanhang kan ingen göra 
allt men alla kan göra något. 

Men först en kort tillbakablick. Den 20 november 2021 
kunde vi äntligen återinviga gården i en tillfällig lucka 
i pandemirestriktionerna. Flera hundra personer hade 
tagit sig till gården för att vara med vid invigningen och 
se gården. Ett fantastiskt arbete med tidstypiska färger 
och pietetsfull renovering både ute och inne kunde 
enebybergarna konstatera när nuvarande restauratören 
Stina Wallster, Triften AB, bjöd in på fika i gården. 

Föreningen disponerar nu provisoriska lokaler i en 
byggbod vid gården. Boden är inte helt ändamålsenlig 
för föreningens verksamhet. Det är naturligt att Eneby-
bergs Gårds Förening liksom tidigare kan finnas och 
verka inom gårdens fastighet. Styrelsen har därför tagit 
en rad kontakter med företrädare för kommunen och 

Djursholms AB. Vi har idag 
ett skriftligt löfte om att få dis-
ponera byggboden tills en mer 
lämplig lösning som vi kan 
vara nöjda med finns. Just nu 
analyserar kommunen också 
hur vissa kulturfastigheter, 
som Enebybergs Gård, i fram-
tiden ska ägas och förvaltas. 
Jag återkommer i denna fråga.

Nu riktar vi blicken framåt 
mot det traditionsrika midsommarfirandet, som i år går 
av stapeln efter flera års påtvingat uppehåll. Vi klär stån-
gen, dansar med Danderyds folkdanslag med spelmän 
och leker med barnen. Förtäring och dryck finns att 
köpa för den som vill. Med en liten grindslant kan du 
stödja föreningens verksamhet. Vi har också påbörjat 
planeringen av en trädgårdsfest i slutet av sommaren.

Du undrar kanske hur man kan vara med i våra roliga 
aktiviteter. Du kanske är bra på att leda lekar, spela, ta 
bilder, guida vandringar eller vill hjälpa till som funk-
tionär? Hör bara av dig till mig på tel 0734 3456 43 eller 
på mail till info@enebyberg.com

Andreas Tidström
Styrelseordförande EGF

Enebybergs Gårds Förening och Gårdsnytt

Enebybergs Gårds Förening
c/o Andreas Tidström
Breda vägen 9
182 49 Enebyberg
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2021
Högtidlig återinvigning av gården

Extra pompa och ståt blev det när Danderyds blåsork-
ester spelade för medborgarna på gården och sedan fort-
satte sin fina konsert inne i den nedre salen. Fina tal om 
gården och bygdens framtid hölls av kommunstyrelsens 
ordförande Hanna Bocander, Torsten Sjögren styrel-
seordförande i Djursholms AB och EGF:s styrelseord-
förande Andreas Tidström. Fanfarer ledsagade band-
klippning och avtackning av tidigare styrelseledamöter. 

En särskild fanfar spelades också när vår nya heders-
medlem Anita Andersson fick motta sitt diplom. Anita 
är född och uppvuxen i Enebyberg. Hennes föräldrar 
hade ett café och senare  herr-och damekipering 
och sybehörsaffär vid korsningen mellan Bragevä-
gen (nuvarande Gethagsvägen) och Sturevägen (nu 
Österängsvägen). Snett över korsningen låg Eneby-

bergs Biograf. Genom sin bakgrund hade Anita Eneby-
bergs historia i blodet när hon 2007 valdes in i Eneby-
bergs Gårds Förenings styrelse. Hon åtog sig snart den 
viktiga uppgiften som styrelsens sekreterare, en uppgift 
som hon fyllde med stort engagemang och initiativkraft 
och inte minst administrativ förmåga och ordningssinne. 
Hon var drivande bakom många av de uppskattade ak-
tiviteter som föreningen hade. För allt värdefullt arbete 
som Anita lagt ned i EGF beslutade styrelsen att utse 
Anita till hedersmedlem. 

 Anita Andersson visar hstoriska gravstenar Bildtext xxxxxxxxxxx
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Enebybergs stationshus rivs
När Region Stockholm/SL nu bygger om korsningen 

vid Portvägen för att förhindra fler olyckor rivs också 
Enebybergs stationshus. Hilda Björkman, som bott 
granne med stationen, beskriver här sina minnen (här i 
något kortad version) som vi fått ta del av i gårdsnytt: 

“Nu rivs Enebybergs stationshus. På 70-talet var det 
en kiosk med vänthall. Vi barn köpte blandat smågodis 
för 1 kr och valde omsorgsfullt ut de godaste bitarna. 
På våren plockade jag och min bästis vitsippor som vi 
gav till den vänliga tanten i kiosken. Som tack fick vi ett 
Bugg-tuggummi. Hon var gladast för första buketten.

På 80-talet omvandlades kiosken till grillkiosk och 
flipperspel sattes in i vänthallen. Stationen “Statten” blev 
ett ställe där ungdomarna hängde. När min kompis fick 
pengar av sin mamma för att klippa sig spelade han bort 
alltihop på Stattens flipperspel. För att dölja detta bad 
han mig klippa honom. Resultatet blev sämre än sämst 
och satte punkt för min karriär som frisör. Luggen 
jämnades så att den till slut  var knappt en cm och ändå 
ojämn. 

På 90-talet blev stationen pizzeria. Under nästan 30 
år var den en life saver för hungriga tonåringar och 
stressade småbarnsföräldrar. Sedan Nyårsafton 2019, då  
Pizzeria Fantasia stängde har byggnaden stått tom och 
rivs alltså nu.”

Avstämning med Stina Wallster, 

som driver Triften i Enebybergs 

Gård

Hej Stina, hur har det gått för er det här första året på 
gården? 

-Efter en försiktig start har vi verksamheten i full gång 
med luncher och middagar, uteservering och musiken-
gagemang. Vi känner oss verkligen välkomna här i 
Enebyberg.

Vad är din vision för Gården och er verksamhet där?
-Vi vill utnyttja möjligheterna här och fylla både hus 

och trädgård med liv och musik! Vår kalender fylls på i 
snabb takt och vi har många ideer om att utveckla verk-
samheten. Enebybergs Gård kommer att bli en härlig 
samlingsplats även framgent.

Hur ser du på samarbetet med EGF i framtiden?
-Det har varit väldigt positivt och roligt och jag ser det 

som naturligt att samarbeta med hembygdsföreningen i 
den här historiska miljön. 

Det händer i Enebyberg
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Enebybergs Gårds Förening 

Årsmöte den 24 april 2022 

kl 10–12

Bästa medlem i EGF,

Du kallas härmed till årsmöte den 24 april kl 10–12 i 
Enebybergs Gård. Förutom nedan föredragningslista 
kommer vi att bjuda på enklare förtäring och film-
visning!

Anmälan till årsmötet ska ske per mail till  
info@enebyberg.com senast den 19 april.  
Du är förstås också välkommen med synpunkter och 
önskemål via e-post.

Föredragningslista
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.  Val av två justerare att tillsammans med ord-

föranden justera protokollet
4. Fastställande av röstlängd för årsmötet
5.  Fråga om årsmötets sammankallats enligt förenin-

gens stadgar
6. Fastställande av dagordning
7.  Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och 

balansräkning för verksamhetsåret 2021
8. Revisorernas berättelse
9. Disposition av årets resultat
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Motioner som inkommit i laga tid
12.  Val av ordförande för föreningen och föreningens 

styrelse
13. Val av övriga ledamöter i styrelsen
14. Val av revisor och revisorsuppleant
15. Val av ledamöter till föreningens valberedning
16. Medlemsavgift för 2022
17. Övriga frågor
18. Årsmötet avslutas
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                   PM  2022-03-16                                           

Valberedningens förslag och information inför föreningens  årsmöte den 24 april 2022 

Föreningens styrelse 
Föreningens styrelse består av föreningens ordförande vald för ett år, samt minst sju och högst fjorton 
ledamöter, valda för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Ledamot kan väljas om. 
 
Vid årsmötet 2021 valdes till ordförande i föreningen och i föreningens styrelse: 
Andreas Tidström nyval ett år (tom årsmötet 2022) 
 
Till ledamöter av föreningens styrelse valdes för två år dvs t.o.m. årsmötet 2023           
Jan Löfgren omval  
Anita Nilsson omval  
Monika Wall omval  
Lena Cronvall Morén nyval  
Marie Hartman  nyval  
Ebba Hermelin nyval  
Catrin Tidström nyval  
Ingrid Bråfelt valdes 2020 för två år dvs tom årsmötet 2022 
Ingrid Haugen valdes 2021 för två år (t.o.m. årsmötet 2023) men önskar avgå 
 
Till föreningens revisorer valdes vid årsmötet i april 2021 för ett år 
Nils Sporrong , ordinarie                          Birgitta Törnqvist af Ström, suppleant 
 
Föreningens valberedning 
Valda vid årsmötet i april 2021 för ett år: Anders Bergstrand och  Jan Olof Carlsson                                                                                                                    
 
Valberedningen föreslår                                                                                                        
att till ordförande i föreningen och föreningens styrelse väljs för ett år t.o.m. årsmötet 2023 Andreas 
Tidström 
 
Valberedningen föreslår 
Att till ledamot av föreningens styrelse väljs för två år t.o.m. årsmötet 2024 Ingrid Bråfelt 
                
Valberedningen föreslår                                                                                                         
att till revisorer för ett år t.o.m. årsmötet 2023 väljs   
Nils Sporrong, ordinarie, samt Birgitta Törnqvist af Ström, suppleant. 
 
Valberedningens arbete fortsätter intill årsmötet. Valberedningen vill informera om att den under sitt 
arbete har identifierat två medlemmar i föreningen som är intresserade av att ingå i föreningens 
styrelse, men av personliga skäl först från årsmötet 2023. 
Enebyberg den 16 mars 2022  
 
Anders Bergstrand                 Jan Olof Carlsson             Monika Wall 



www.enebyberg.com

Kalendarium
24 juni 2022
Midsommarfirande

Månadsskiftet aug/sept
 (prel)
Trädgårdsfest

Fler aktiviteter kommer ...

Enebybergs Gårds Förenings ändamål är att vara en 
hembygdsförening för Enebyberg, samt i samarbete 
med Danderyds kommun främja Enebybergs Gårds 
möjligheter att vara en samlingsplats för olika kulturella 
aktiviteter, särskilt för de boende i Enebyberg. Vidare 
ska föreningen verka för att bevara det kulturella arvet 
inom hembygden och fördjupa den sociala gemenska-
pen mellan invånarna i Danderyd.

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

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

Skanna gärna här med Swish-appen:

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


