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T.o.m. Zorn skulle vara avundsjuk.

NYINFLYTTAD?
Du som är nyinflyttad i Älvnäs kanske undrar 
hur det fungerar i vårt lilla samhälle. Vi är en 
Väg och -tomtägarförening som äger våra 
egna vägar, sköter dem och är rädda om 
dem. Vi försöker få folk i området och be-

sökare att hålla högst 30 km/tim i området. 
Vi satsar på att skapa en gemenskap och att 
värna om vårt vackra område och vara ett 
levande samhälle med bl.a. midsommarfiran-
de, Älvnäsfestival och andra aktiviteter. Glöm 
inte att anmäla dig till vår sms-tjänst! Du kan 
läsa mer om det på www.alvnas.se

Det här är en liten tidning som 
kommer i din brevlåda när vi har 
lust, eller när vi har något att 
berätta. Har du något att berätta? 
Hör av dig till redaktionen! 

Nu blir det slagsmål i familjen igen om 
nya numret av ÄlvnäsTrumpeten. Sorry!

Det blev ett fantastiskt midsommarfirande i fårha-
gen. Vädret och glädjen av att få träffas igen i en 
midsommardans syntes i allas ansikten. Vi såg inte 
en människa som inte trivdes. Naturligtvis bidrog 
Anna Leander och Lasse Almkvist till den härliga 
stämningen. Allt sammantaget gjorde stunden på 
midsommarängen minnsvärd. Vi har aldrig varit så 
många, över 400 personer kom och dansade, kröp 
omkring med öron och svansar, tittade på, kastade 
stövlar, sköt med slangbella och kastade boll. Stöv-
lar, slangbella och boll arrangerades som tidigare år 
mycket förtjänstfullt av familjen Blankert. Stort tack. 
Och stort tack till Anna och Lasse. Och tack till alla 
som kom och bidrog med stämningen.

MIDSOMMAR 2022

MIDSOMMARAFTON 2022
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ÖVER 400 PERSONER DELTOG
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Kapa dina grenar och häckar!
Några av er har också fått brev från sty-
relsen om att snarast åtgärda växligheten 
som kommer från era buskar, häckar eller 
träd som växer ut över vägen. Några har 
också åtgärdat det lite grann men det 
krävs mer. Det är viktigt att man kan se 
ordentligt i kurvor, det handlar om säker-
het för främst gående. Sedan är det också 
så att föreningen äger marken mellan as-
falten och er tomtgräns och som vintertid 
används för snöröjningen. Vissa häckar 
har en tendens att luta sig ut över vägen 
och är ett hinder för större utryckningsfor-

Håll fint utanför din tomt!
Vi vill samtidigt uppmana alla att hålla snyggt mellan den egna 
tomten och asfalten på vägen utanför den egna tomten.
Det spar både tid och pengar för föreningen, och dessutom ser det 
fint ut utanför din tomt. Många har också gjort det men inte alla.

don t.ex. brandbilar. På dessa ställen måste det beskäras så att 
det inte blir något hinder.
Är det så att det inte görs av fastighetsägaren anlitar vi en en-
treprenör som kapar och fastighetsägaren är skyldig att betala 
den fakturan.

HÖGST
GÄRNA 
MINDRE

Vi påpekade det här i förra ÄlvnäsTrumpeten och nu upprepar vi det

Uthängande häck!!!

Båtar är ett annat problem
Under sommaren ligger en del båtar kvar på land på allmänna 
utrymmen. Så ska det inte vara. Båtar ska vara i sjön och det 
ska vara rent och snyggt på mark som har använts som vinter-
förvaringsutrymme. Inget annat skräp ska finnas där heller.

POLITIK ETT HETT ÄMNE
Politik var ett hett ämne när gubbarna satt på bänken och 
diskuterade med tobaksaffärsinnehavaren.
Samtalet gick från högt till lågt. Kontentan var att man kan 
inte lita på politiker. ”De snackar bara en massa skit” som 
en uttryckte sig. En annan undrade hur de tänkte med sina 
affischer som skräpar ner bygden med många obegripliga 
budskap. ”Sossarna ska göra Sverige bättre, varför har de inte 
redan gjort det”.

”Eller som Moderaterna säger, på lokal nivå, kortare köer inom 
vården och i trafiken. Varför har inte de redan gjort det som 
har suttit vid makten i så många år.”
Man kom fram till att politiker bara valsar och sedan gör de 
inget åt det.”Man får väl inte ljuga”
Överhört av en som satt på bänken på motsatta sidan och vän-
tade på att en affär skulle öppna.

KLOTTERDET HÄR BLIR MAN DÄREMOT 
GLAD ÖVER ATT SE

Vi har varit förskonade länge mot 
klotter men nu har det tyvärr 
skett vid flera tillfällen. Man kan 
undra hur de som klottrar tänker. 
Får de ingen annan uppmärk-
samhet i skolan, i sina familjer 
eller bland vänner?
Priset tar nog ändå den som 
fullständigt målade över skylten 
vid lekparken. Vår teori är att det 
är en vuxen man, som är pappa 
till ett barn och som inte bor i 
Älvnäs. En man som är missnöjd 
med livet och känner att han 

måste avreagera sig över att hans 
barn måste betala tjugo kronor för 
ett besök i lekparken, eller vad vet 
vi? Pengar som trots allt går till 
underhåll av den samma.
Självklart tar vi bort klottret så 
fort vi ser eller får reda på det. 
Men sorgligt är det!
Ser du något hör av dig till styrel-
sen.

Busskur

Busskur

Bokskåp
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BLOMSTERÄNGEN
TexT & FoTo Hans CHrisTiansen

Johanna Astner på Queen Bee Trädgård har hjälpt oss 
att så blomsterängen. Dock satte hon upp ett varningens 
finger redan när hon sådde, att det antagligen inte skulle 
gå så bra i år. Det kommer att komma fler blommor näs-
ta år för flera frö gror i år och blommar först året efter. 
Men Johanna blev lika förvånad som vi när det kom fler 
och fler blommor. Det roliga var också att det skiftade 
från dag till dag. Jag minns att jag några gånger tänkte 
att nu har det nog blommat över för att ett par dagar se-
nare upptäcka att det var fullt av blommor igen. Härligt! 
Johanna blev så glad att hon kastade sig i blomsterängen 
på min bild. Hon och vi hade lyckats redan första året.
Vi kan knappt vänta till nästa år för att se hur det blir då. 
Det ska bli ännu bättre enligt expertisen.
Vi ska förädla kanten på blomsterängen  mot Piaz-
zan och Boulebanan med en vintergrön häck som ska 
planteras någon gång i september. Micke ska ha en eloge 
för allt hans arbete med att plocka stenar, rycka ogräs 
och varit med om utformning och inköp. Det ska också 
nämnas att några boende har hjälpt till med att plocka 
sten och rensa ogräs. Det var också Micke som hittade de 
stora stenarna och förhandlade till sig dem utan kostnad 
som vi har använt som mur vid boulebanan. Det kom-
mer också att bli två små ”gränder” in i blomsterängen 
så att man kan gå in ett par meter och och vara mitt 
bland alla blommorna nästa år.

blev väldigt lyckad
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Bengt och Hasse är medlemmar i Skansens byalag. Min fru AnnaCarin 
är också medlem där och frågade om de som var duktiga på att slå med 
lie hade möjlighet att komma hit och slå vår blomsteräng. Jodå, både 
Bengt och Hasse anmälde sig och tyckte det var kul att komma hit. 
De till och med föreslog att det skulle komma redan i augusti, klädda i 
gamla kläder, och slå lite för bildernas skull, och det tackade vi inte nej 
till. De kom hit en söndag med yllebyxor, skjorta och väst med sina red-
skap och en korg med pilsner. När jag såg bilden jag tagit på dem fick 
jag en känsla av nationalromantik på Zorns vis. Då tog jag och målade 
bilden i min dator och det är den du ser på omslaget av Trumpeten.
Varför ska man slå?
Jo, det är för att blommorna ska vissna på marken och fröa av sig så att 
det kommer nya blommor nästa år. Den här söndagen slog de bara på 
en liten plätt för bildernas skulle men de kommer tillbaka i september 
någon gång och slår båda blomsterängarna.

Skansens byalag är de människor som du ser på Skansen, utklädda i 
gamla kläder och står vid de olika gårdarna och gör de gamla gårdssyss-
lorna, att slå rep, göra kvastar, stöpa ljus, slår med lie etc. Vid kolonistu-
gorna finns personal som visar hur man tog hand om byket, tvätten och 
hur livet såg ut förr. Här tar man emot barn och förklarar och visar.
Vid Skånegården 24-25/9 är det sekelskiftesmarknad där man kan se 
hur en marknad såg ut förr och där man kan köpa gediget hantverk. Bli 
fotograferad i gamla kläder. Länsman håller ordning på bråkmakarna.
Stort Tack till Bengt och Hasse.

BENGT O HASSE FRÅN SKANSEN
Piazza Bella och Boulebanan
Piazza Bella som du ser på nästa uppslag har stenar från 
Drottningholm, från den tillbyggnad till en villa som fick riv-
ningsåläggandende från kommunen och var känd som Borgen. 
Ägaren var tvungen att plocka ner en massa stenar från den 
byggnaden. Vi blev då erbjudna att köpa gamla gatstenar för 1 
kr styck. Ägaren till den fastigheten heter Isabella och då döpte 
vi piazzan till Piazza Bella. Mellan piazzan och boulebanan 
kommer en italiensk ädelcypress att planteras för att förstärka 
den italienska känslan. Bilderna utmed stenmuren är också ett 
sätt att förstärka stämningen.
I det lilla svarta skåpet finns en kratta för att jämna till bouleba-
nan för de spelande och i skåpet ska det sitta regler för de som 
inte kommer ihåg dem. Sedan är det bara att sätta igång och 
spela. 
Fontänen har byggts av konstsmeden Yngve Nordmark som har 
hjälpt oss med andra saker i området, bl.a. gjorde han taket till 
bussen och ställningen till skylten i lekparken. Just nu håller 
han på att göra en förlängning av gungställningen så att vi får 
fyra gungor med en barngunga och en nätgunga.

Gott med en pilsner i gräset efter dagens dont. TexT & FoTo: Hans CHrisTiansen
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FRANSKA MODELLER
på besök med världs-
pressen i släptåg

Nu är Piazza Bella och boulebanan näst intill klar. 
När de franska modellerna dök upp och ville ta igen 
sig en stund på vår fina Piazza hängde naturligtvis 
världspressen på och ville föreviga. De ville också 
titta på de fyra italieninspirerade fotografierna som 
sitter utmed muren.
Piazzan har smyginvigts några gånger av våra med-
lemmar men vi tänker ha en invigning lördagen 
25/9 kl. 15.00 med lite bubbel och tilltugg och en 
bouleturnering. I det svarta skåpet finns en kratta 
till boulebanan och regler så att det inte blir diskus-
sion beroende på om man kör med sydfranska eller 
norditalienska regler. Vi kör med svenska Älvnäs-
regler.

INVIGNING 
25/9

Välkommna!

TexT & FoTo: Hans CHrisTiansen



14    Älvnäs 2 /2022 Älvnäs 2 /2022      15

ENGLA
Ett namn att lägga på minnet

Engla Söderkvist bor i Älvnäs och är 16 år, nja snart 17.
Redan som femåring började hon i BP, Brommapojkarnas knat-
teskola, hon ville själv dit. Det var inget som föräldrarna pushade 
för. Men Engla blev säkert inspirerad av att hennes mamma hade 
spelat elva år i Brommapojkarna. Dessutom var pappa tränare de 
första åren.
– Jag har alltid hållt på med boll från det att jag kunde gå och jag 
tyckte det var kul att springa och röra på mig, berättar Engla.
Hon har varit i BP hela tiden förutom under ett år då hon tränade 
och spelade för AIK. Sedan återvände Engla till sin moderklubb. 
Hon har nu spelat fotboll i 11 år, precis som mamma. 
Engla blev ”plockad” till ett allstarlag och ur det plockades 
spelare ut till ett Akademilag där bara de bästa får chansen, na-
turligtvis var Engla med i det laget. samtidigt som de fick tillgång 
till de bästa tränarna.
Akademilaget var så duktiga att de blev anmälda till S:t-Erikscu-
pen för pojkar. 
– Jag minns en match där vi spelade mot killar och vi vann, då 
var det en av killarna som grinade för att han hade blivit tacklad 
av mig samtidigt som det var på väg att förlorat mot tjejer. Efter 
tackling låg han kvar i gräset och grinade så jag fick går fram och 
trösta honom och hjälpa honom upp. Han var betydligt större än 
jag.  När jag var yngre, fram till 12-13 år, spelade vi ofta mot killag 
för att få tuffare motstånd och utvecklas ännu mer.
Man kan säga att Englas utveckling går i en rak linje snett uppåt 
hela tiden.
Idag går hon på Fotbollsgymnasiet i Midsommarkransen, en 
utbildning som leds av Hammarby IF. Hon älskar att åka dit varje 
dag. Hon lever i fotbollens värld. Engla har varit på flera olika 
träningsläger med BP:s damlag som spelar i allsvenskan samt 
landslagsläger för flickor 2005 för att se, lära och träna på elit-
nivå. Hon tränar på elitnivå trots att hon bara är 16 år men tillhör 
BP:s flickor 19 år. Engla har blivit utsedd till matchens lirare vid 
flera tillfällen.
Engla blev uttagen till Stockholm distriktslag som i sin tur 
spelade i en turnering som sträcker sig över alla landskap i 
Sverige. Turneringen började förra året och slutade i våras. I 
varje lag finns det 16 utespelare och två målvakter. Engla fick 
alltid vara med i startelvan och fick pris som bästa spelare i en av 
matcherna. Laget gick till final mot Göteborgs lag där man tyvärr 
förlorade men vann ett silver.
I den välkända turneringen Gothia Cup tog hon silver 2017 med 
BP och brons 2018 med AIK.
Drömmer du om att bli proffs och var vill du spela, frågar jag.

TexT & FoTo: Hans CHrisTiansen
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– Chelsea! svarar hon utan att blinka. För henne är det självklart 
att hon ska bli proffs.
Varför just Chelsea, frågar jag.
– Jag har hört att det är en väldigt bra klubb, flera svenskor har 
spelat där och spelar fortfarande.
Vilken position gillar du bästa att spela på, frågar jag.
– Jag kan spela på vilken position som helst. Tidigare var jag mitt-
fältare men inför den här säsongen fick jag förtroendet att spela 
som ytterback, och det trivs jag jättebra med.
Kan du göra mål som back?
– Jaa, säger hon och ler ett brett leende.
Jag får uppfattningen att hon är en målgörare i psyket.
Engla har sex träningstillfällen med boll i veckan, två fysträningar, 
en till två matcher samt två gånger egen träning på gym.
Har du någon idol bland världens spelare, frågar jag.
– Nej, egentligen inte. Tidigare hade jag Kosovare Asllani som idol 
när jag själv spelade på mittfältet, men nu har jag ingen. Jag tränar 
för att bli bäst. Om tre-fyra år ska jag vara proffs.
Till slut ställer jag den omöjliga frågan vad en sextonåring ska 
göra när proffslivet är slut.
– Med största sannolikhet håller jag på med något som har med 
idrott att göra. Jag vill vara i rörelse hela tiden. Och så kommer det 
nog att vara även när proffskarriären är över säger hon och ler.

Yvonne Johansson från Ekerö-Munsö Hembygdsförening var 
i kulturstallet 31/8 och berättade hur det såg ut i Träkvista 
förr i tiden. Hon hade också med sig några skisser på hur det 
är tänkt att nya Träkvista ska se ut efter att de gamla byggna-
derna är rivna. Alla i Älvnäs var välkomna.
Nu dök det inte upp så många som ville veta mer om Trä-
kvista. Synd, för föredraget var mycket intressant. 
Tack Yvonne.

GAMMALT & NYTT
Gamla och nya Träkvista centrum

Ekerövägen

Junfrusundsvägen

PIAZZAN OCH BOULEBANAN
 
Förmodligen inte helt obemärkt har det under sommaren vuxit fram en piazza, komplett med fontän samt en boulebana vid ena kortsi-
dan av ängen.
     Avsikten är att skapa en liten oas för stilla kontemplation likväl som en plats för avslappnad samkväm.
     Söndagen den 25 september klockan 15.00 bjuder vi in till invigning av piazzan samt boulebanan, vi hoppas på hyggligt väder. Lite 
bubbel och tilltugg. Ta med bouleklot ni som har för vi hoppas att boulebanan kommer att användas. Den är för övrigt tillgänglig redan 
nu så det är fritt fram att spela när det passar.
     Styrelsens ”vision” med boulebanan är att den används av boende närhelst andan faller på. Det kommer att finnas en bokningslista i 
skåpet för den som vill vara säker på att banan är tillgänglig för ett planerat parti boule. Bokade sällskap har företräde framför spontana 
parti. Vi ser gärna att en organiserad ’cup’ växer fram och har därför redan utsett Cecilia och Nikolas Besserer på Domherrevägen 2 
att bli våra Boule-Kaptener med ambitionen att organisera detta. Möjligen kan det på sikt bli så att vi delar in Älvnäs i några regioner. 
Inom dessa regioner sållas ett spelpar ut genom en utslagningsturné varefter varje regions bästa par möts för slutspel. Detta är tänkt 
att äga rum under maj – september 2023. Resultat och övrig information är tänkt att visas på en nyskapad flik på vår hemsida. 
Har du frågor hör gärna av dig direkt till Cecilia eller Nikolas.
cecilia@besserer.se

TexT MiCke BergMan & FoTo: Hans CHrisTiansen

Ett litet torg framför Jungfrusundsvägen

Engla blickar mot framtiden

25/9 KL 15.00
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SOLNEDGÅNG VID LILLA BUSVIKEN 20220806 
INGEN SOLNEDGÅNG ÄR DEN ANDRA LIK
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TexT & FoTo: Hans CHrisTiansen

EN MORGON GICK JAG NER OCH 
SATTE MIG PÅ PIAZZAN

En av de varma dagarna i mitten av augusti hade jag en lucka i mitt schema. Jag bestämde 
mig för att tillbringa en stund vid Piazza Bella. Jag gjorde ett par latte och hällde i en termos, 
tog med en mugg och en hembakt bulle ur frysen. Som förströelse tog jag med en bok, penna 
och ett block. Jag skulle börja med att göra en minneslista för saker som behövde göras, både 
privat och för föreningen.
 Solen hade kommit upp över Hedborgs busshållplats och värmde mig i nacken.
En kvinna dök upp och satte sig på motsatta sidan och tog fram sin bok. Vi hälsade med 
ett leende och en nick. Efter att jag hade hällt upp kaffe i min mugg och bullen hade tinat i 
plastpåsen liggandes i solen frågade jag kvinnan, om det kändes bra att sitta här. Hon svarade 
”underbart” med ett stort leende och återgick sedan till sin bok.
 Jag hällde upp den andra latten och insåg att det var svårt att få ur den skummade 
mjölken ur termosen. Jag hade gjort min lista på ”Att göra” och bestämde att jag kunde sitta 
här en bra stund till. Ett par småfåglar kom och satte sig på kanten på skålen under kranen på 
fontänen för att dricka. Jag förstod dem. Det var varmt och jag hade inte tänkt på att ta med 
mig vatten att dricka, men jag hade ändå surplat i mig två koppar kaffe så törsten var inte över-
hängande. Blomsterängen lyste i olika färger, rött av vallmon, blått av blåklinten, vitt av några 
prästkragar och gult av något som jag inte visste namnet på.
 En stund senare kom två flickor i tolvårsåldern och satte sig på en av parkbänkarna. Vi 
sa hej, sedan var de inbegripen i ett ivrigt samtal som jag inte lyssnade på. Jag fortsatte med 
min bok. När bilar och bussar kom nedför backen insåg jag att ljudet skvallrade om hur fort 
de körde och i princip var det varannan som körde fort nedför backen och fortsatte på rakan 
i samma hastighet. Vad skulle jag göra? Skulle jag fara upp och vifta med händerna för att 
visa mitt tydliga ogillande och att de verkligen körde för fort? Eller skulle jag sjunka tillbaka i 
min bok och stänga öronen? Jag valde det senare. Kvinnan hade gått strax efter att flickorna 
kom. Kaffet var slut och bullen uppäten och jag tittade på klockan. Jag hade suttit här i två 
timmar och sju minuter. Det var dags att göra någon annan nytta än att bara smeka den egna 
själen. Jag var nöjd, kände kaffesmaken och en förnimmelse av kardemumma, var varm och 
fontänens porlande hade ackompanjerat min bok och jag kände det som om jag just lämnade 
Luxemburgparken i Paris där jag alltid sitter en stund när jag är i Paris.


