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Ordföranden har ordet

Nu går vi mot en härlig sommar fylld av aktiviteter och 
fester men också välbehövlig vila. Under våren har vi 
startat upp verksamheten med ett välbesökt årsmöte och 
en fin sammankomst med våra fantastiska funktionärer 
– vilken tillgång! Vi har också haft ett bra utbyte med de 
övriga tre hembygdsföreningarna i Danderyd, och i höst 
kommer bland annat att anordnas en guidad bussresa 
genom våra fyra kommundelar, där vår egen Jan-Olof 
Carlsson guidar genom Enebyberg.

Under våren har också diskussionerna om lokal för 
föreningen fortsatt med kommunen. Kultur- och fritids-
nämndens ordförande Robert Nibelius och bildnings-
direktören Kent Henningsson arbetar engagerat i 
frågan om att finna en lösning som tar hänsyn till före-
ningens nära anknytning till gården. Vi hoppas kunna få 
en praktisk lösning till stånd inom kort.

Men våren har förstås också inneburit ett krig i vårt 
närområde och en oro för de följder detta får och kan 
få. Många Ukrainare har tvingats på flykt och en del av 
dessa har fått en fristad i Sverige och Enebyberg. EGF 
välkomnar våra nya invånare, som är varmt välkomna 
till våra evenemang i sommar. På nationaldagen den 
6 juni välkomnades våra nya medborgare i Danderyd. 
Jag deltog för att berätta om vår förening och våra nya 
medborgare fick en inbjudan till midsommarfesten.

På tal om midsommar så kan vi efter två år fira mid-
sommar tillsammans med dans, musik och lekar. Nu 
håller vi tummarna för vackert väder! Därefter återkom-
mer vi med en traditionell trädgårdsfest i gårdens park 
med skörd och fika i slutet av augusti. En hel del evene-
mang med musik- och kulturprägel äger också rum på 
gården under sommaren och hösten, se sista sidan.

Andreas Tidström
Styrelseordförande EGF
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Midsommarfest 24 juni
9.30 Varmt välkomna till Enebybergs gård för att klä 

stången. Ta gärna med midsommarblomster.

13.00 Danderyds folkdanslag stämmer upp till tradi-
tionsenlig dans kring stången. Därefter blir det lekar för 
barnen och möjligheter att sitta ner med fika eller bara 
njuta av sommaren.

En grindslant på 100 kr för en familj och 50 kr för 
enskild person emotses tacksamt. Du kan också passa 
på att bli medlem i gårdsföreningen och få unika möj-
ligheter till information om kultur och festligheter. Våra 
nya medborgare och invånare från Ukraina fritt inträde.

Ta gärna cykel eller gå hit – parkeringsplatserna är få 
och människorna många på plats. Från Enebytorg är 
det en kort promenad. Det kommer att finnas möjlig
heter att köpa förtäring och dricka av Trifften AB.

Trädgårdsfest vid Enebybergs Gård

Den 28 augusti kl. 13-16 hälsar vi välkomna till en 
trädgårdsfest i odlingens tecken. Bland annat blir det 
möjligheter att byta/dela skörd, växter och delade  
perenner. Vi bjuder på lekar, tipspromenad för familjer 
och utbyter kunskaper med experter, bland annat från 
vår biodlarförening. Mer information om detta kommer 
att finnas på hemsidan och annonseras.

Folkdansare 1966 Dans kring stången 1991

OBS! Egen alkohol får inte 

medtas med anledning av

alkohollagstiftningen.
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SL utsmyckar Portvägen

I den tunnel som ska byggas vid Portvägen ska SL få 
hjälp av Enebybergs Gårds Förening när det gäller de 
historiska bilder som blir en del av gestaltningen. Bilder 
från Enebybergs förstabussar Grålle och Brunte, eller 
denna mer moderna efterföljare, kan vara med i urvalet.

Som framgått i tidigare nummer invigdes namnbytet 
av Enebybergs allé till Kihlbergs allé samtidigt med 
återinvigningen av gården i höstas. Allén är döpt efter 
pionjären och entreprenören Ernst Kihlberg, född 1873 
i Torstuna, Uppland. 1907 bildade Ernst Kihlberg AB 
Enebybergs villastad som förvärvade Enebybergs gård. 
Marken exploateras genom tomtförsäljning och därig-
enom lades grunden för enebybergs villastad. Ernst 
skänkte 1910 mark via bolaget för byggandet av Eneby-
bergs skola, nuvarande Enebyskolan.1934 skänkte

Ernst också mark, c:a 21400 m2, för att bygga en ny  
idrottsplats i Enebyberg. 

1923 startade Ernst Stockholms Läns Omnibus AB 
(SLO) med säte i Enebyberg. Bussarna hade trafik mel-
lan Roslags-Näsby och Stockholm. 1927 såldes SLO till 
SRJ, som senare blev del av SL. 1926 bildas IC (Bilägar-

nas Inköps central) 
med Ernst som första 
ordförande. IC blev 
sedan OK (nuvarande 
OK/Q8).

Hänt i Enebyberg

Busstrafiken med Stockholms Läns Omnibus AB,SLO

Cyklande ungdomar från förra seklet, 
gården i bakgrunden
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Ordföranden i EGF Andreas Tidström 
på väg in i Slottet

Funktionärslunch i vårens 

tecken

Den 22 mars kunde vi ta upp en rolig tradition när 
styrelsen och våra ca 35 funktionärer med respektive 
mötte upp i gården för lunch och trevligt umgänge, 
några av funktionärerna och styrelsen syns på bilderna. 

Efter en god lunch och tårta lyssnade vi på Jan-Olof 
Carlsson, som berättade om Enebyberg och Ernst 
Kihlberg. Ordföranden uttryckte sin och styrelsens stora 
tacksamhet för alla insatser som med gott humör görs av 
funktionärerna för utdelande av tidingen Gårdsnytt och 
deltagande i evenemang. I den nya styrelsen ansvarar 
Ulla Wikander för sammanhållning och upplägg av 
funktionärernas arbete.

Nationaldagen - EGF 

välkomnar nya invånare

Nationaldagen den 6 juni firades vid slottet och då var 
EGF med för att välkomna våra nya medborgare. De 
nya svenska medborgarna välkomnades till oss med en 
inbjudan till midsommarfirandet i Enebybergs gård.
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Årsmöte

Andreas Tidström, 
Ordförande. 

Bor i ett gammalt släkthus i Enebyberg sedan över 
30 år. Det blev naturligt att engagera sig i EGF för en 
bättre lokal sammanhållning, härliga kulturevenemang 
och bevarande av Enebybergs historia.

Den 24 april hölls ett välbesökt årsmöte i gården. Efter 
de formella delarna fick vi under en lätt förtäring lite kul-
turell spis i form av ett intressant föredrag om arkivering 
i allmänhet och arkivering i Vattentornet i synnerhet av 
Marie Frumarie från Danderyds Arkivförening.  

Vi visade också en historisk film om SLO  vårt lokala 
bussbolag som senare blev en del av SL.

I enlighet med valberedningens förslag valdes styrels-
en. Här följer en kort presentation av den nya styrelsen 
(de flesta valda sedan hösten 2021):

Lena Cronvall Morén, 
Vice ordförande, biträdande kassör  
och arkivansvarig.

Pensionerad civilekonom, föreningsaktiv inom flera 
kultur- och naturföreningar, kolonilottinnehavare.

Jan Löfgren,
Kassör och webbansvarig sedan 10 år.

Flyttade till Enebyberg 1976 från Täby.

Marie Hartman
Sekreterare.

Jurist som är intresserad av hus och historia.

 



7

Ingrid Bråfelt,
Evenemangansvarig tillsammans med Marie H 
och Monika W och medlem i föreningen sedan 
1986.

Enebybergs gård ligger henne varmt om hjärtat efter 
många trevliga fester på gården. Har arbetat inom stats-
förvaltningen och är allmänt kulturintresserad av teater 
och konst.

Ulla Wikander,
Funktionärsansvarig.

Bor sedan 1981 i Enebyberg, nära gården. Idrottslärare 
i vår kommun under 35 år, friluftsliv är den stora pas-
sionen. Att dela ut Gårdsnytt bjuder på en fin promenad 
i vår del av kommunen.

Ebba Hermelin.
Född och uppvuxen på Västkusten, Danderydsbo  

sedan 1967 och sedan 2019 i seniorradhusen i Eneby-
berg. Utbildad sömmerska och tillskärare på 
Märthaskolan och Tillskärarakademin. Egen ateljé i 
ca 20 år och anställd på Skansen i 25 år, bland annat i 
klädkammaren.

Anita Nilsson 
Enebybergsbo sedan 1966, med intresse för vår kultur.

Catrin Tidström,
Redaktör för Gårdsnytt.

EGF - var annars kan kultur historia, kreativa sociala 
evenemang och ett starkt trädgårdsintresse förenas.

Monika Wall.
Född i Värmland. Bott 43 år i Stockholms län varav 22 

i Enebyberg. Nyfiken pensionär med många intressen 
varav ett stort framgår av bilden.



www.enebyberg.com

Kalendarium
24 juni 2022
Midsommarfirande
kl 9.30 kläs stången och kl 13 börjar dansen

28 augusti
Trädgårdsfest

10 september
Kulturell Busstur runt Danderyd, guider från våra  
4 hembygdsföreningar, Danderyds Hembygdsförening 
arrangerar
Fler aktiviteter kommer - föredrag, rundturer, besök 
m.m.

Kultur på gården i Triften AB:s regi
Söndagskonsert första söndagen i månaden
Fredagsspelning i baren och snart i trädgården

Enebybergs Gårds Förening, EGF, är en hembygds-
förening i Danderyds kommun. Föreningen verkar för 
bevarandet av Enebybergs gård, som byggdes omkring 
år 1770. I samarbete med Danderyds kommun verkar 
EGF för att främja användningen av gården som sam-
lingsplats för kulturella aktiviteter och för att fördjupa 
den sociala gemenskapen mellan invånarna i Danderyd. 
Föreningen verkar också för bevarande av det kulturella 
arvet inom hembygden. Föreningen anordnar gårds-
fester och har gett ut skrifter om gårdens och bygdens 
historia. Vi har en aktiv bildgrupp som gärna tar emot 
historiska bilder.
Alla medlemmar är välkomna att bidra med idéer till 
aktiviteter eller artiklar i föreningens tidning, Gårdsnytt. 
Redaktör är Catrin Tidström,  
catrin.tidstrom@gmail.com.
Föreningen behöver också funktionärer för att hjälpa 
till vid fester och för att dela ut Gårdsnytt. Vill du bli 
funktionär kontakta ulla.wikander50@gmail.com.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 123 618 95 26

Glöm inte ange namn, adress och e-postadress, så 
att du kan fortsätta att få denna fina informations
skrift och andra utskick.

Du kanske har betalat men har bytt adress eller e-post-
adress? Meddela ändringen till: info@enebyberg.com

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

Skanna gärna här 
med Swish-appen:


