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Antalet medlemmar var vid årets slut 1113, varav 262 familjemedlemmar. 

Medlemmarna har förtur till plats vid program, där antalet besökare är 

begränsat. 

Under året har 8 styrelsemöten hållits och vi har haft 6 öppna hus i Åkeshofs 

slott. Där har vår flitiga arbetsgrupp arbetat under 6 möten, med att 

iordningställa våra arkiv. Dessutom har våra förråd rensats och ett stort antal 

böcker rensats ut bl.a. genom försäljning. 

Vårens program inleddes med studiebesök i Stuckatörernas hus i januari. Fullt 

hus. Även februaris besök i Timmermansordens hus på Engelbrektsgatan var 

fulltecknat och även där fick vi en mycket initierad guidetur.                             

Även detta år drog årsmötet fullt hus. Fil.dr Göran Malm berättade om Karl XIV 

Johan och kulturen, 200 år efter hans trontillträde. 

I april fick vi följa Inger Larsson på vandring längs den gamla Bällstavägen från 

Torvsticksvägen via kringelkrokar till Blomsterlandet. 

Årets vårutflykt gick till Julita gård i Sörmland med Kerstin Cunelius som 

berättande guide i bussen. 2 guider visade oss anläggningen och vi fick inta god 

lunch i värdshuset. 

Vandring på strandpromenaden med Hasse Edsman från Alvik till Ulvsunda 

slott inledde höstens program. Många tappra orkade gå hela vägen. 

Ljunglöfska slottet bjöd i september på räksmörgåssupé med trevlig berättelse 

om slottets tillkomst, historia och inredning. 

I oktober fick vi lära oss och beundra Brommas enda högskola och folkhögskola 

i Åkeshov och i december avslutades höstprogrammet i tidigare Stockholms 

Handelskammare med väggmålningar av Johan Pasch som tidigare hängt i 

Åkeshofs slott. 

Kontakter med myndigheter sker fortlöpande liksom med Stockholms 

stadsmuseum. Vår ansvarige för stadsbyggnadsfrågor, Håkan Thulin, har 



inlämnat ett flertal uttalande om byggplaner och detaljplaner bl.a. angående 

avloppstunneln Bromma-Henriksdal, byggnation vid Gubbkärrsvägens dalgång, 

Nockebyhov vid Tyska Botten, Islandstorget och fastigheten Ordenskapitlet vid 

Birgittakyrkan. Många planer finns för Bromma, främst i Mariehäll och 

Ulvsunda industriområde, Alvik, Riksby, Blackeberg och Islandstorget. Planerna 

för Nockebyhov och Gubbkärret framskrider snabbt. 

Nils Ringstedt har tillsammans med Länsstyrelsens ombud besökt de flesta av 

Brommas skyltade fornminnen för att se hur de vårdats. Länsstyrelsens ombud 

har funnit att de i huvudsak är välvårdade.  

Hembygdsföreningen har under året utgivit Nils Ringstedts fantastiska 

”uppslagsbok” om Norra Ängbys gatunamn. 

Under hösten deltog vi i en fotoutställning i Minneberg och Nils har föredragit 

vid många tillfällen med sina arkeologiska kunskaper. Vi fick möjligheter att 

deltaga vid julmarknad vid Ängby torg och framlägga framför allt Nils nya bok 

med goda försäljningsresultat. 

Vi har fortsatt arbetet med uppdatering av våra kulturstigar. Dessa finns 

numera på vår hemsida. 

Medlemmar i styrelsen har vid flera tillfällen hållit föredrag i skolor, högskolor 

och föreningar. Digitaliseringar av nya och gamla foton har fortsatt och 

textsatts med stora insatser av Kent Edlund och Ulla-Britt Stegenberg som 

också har arbetat med att få BHF till Facebook som har givit mycket gott  

växande resultat. Antalet besökare på vår hemsida växer. VI ÄR VERKLIGEN 

MED!!! 

Brommaboken, BHF:s årsskrift, utkom för 89:e året utan avbrott. Som alltid 

med ett varierat innehåll och välredigerat av vår redaktionskommitté med 

Johan Iverus, Kent Edlund, Per Tronêt och Hans Wolf. 
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