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Välkommen till
Ulvsunda Gamla 

Brandstation

I denna fi nner du värdefull information om föreningen, huset och en del 
historia från bygden. 
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Ulvsunda är en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun.

Ulvsunda är ett av de tidigast belagda ortnamnen i Stockholm. Namnet har sitt ursprung i ulv som bety-
der varg. På en runsten från 1000-talet, funnen i Riksby ägor, kunde man tidigare läsa att stenen rests till 
minne av bonden Björn som byki : ulsunti dvs. byggi i Ulvsundi/bodde i Ulvsund. Ulvsund var 
ursprungligen namnet på det trånga utloppet från Lillsjön till nuvarande Ulvsundasjön.

Gården Ulvsunda är känd sedan 1300-talet (in Vlphsunde, 1347). Under 1600-talet förekommer 
skrivningar av namnet som Ållsunde, (1617), Åhlsunde (1682).

Ulvsunda slott uppfördes 1644-45 av fältmarskalken Lennart Torstenson. Byggnadens nuvarande 
utseende härstammar från 1830-talet.

Bland senare ägare till slottet märks ätterna Bielke och Gustaf Åkerhielm. I början 1900-talet började de 
dåvarande ägarna att avyttra tomter för egnahem. Tomterna kallades "Kungsholmens villastadstomter". 
Stockholm stad förvärvade huvuddelen av egendomen 1904. Slottet med tillhörande trädgård köptes av 
Stockholms läns landsting som länge använde det som vårdhem. Numera utnyttjas det för 
kursverksamhet.

Ulvsundasjön är en vik av Mälaren inom Stockholms och Solna kommuner. Viken har vattenförbindelser 
genom sundet vid Traneberg och genom Karlbergskanalen. I öst begränsas Ulvsundasjön av 
Essingeleden, i syd av Tranebergsbron och i nordväst av Huvudstaleden och Huvudstabron, där övergår 
den i Bällstaviken.

Namnet ”Ulvsunda” (vargens sund) härrör från Gården Ulvsunda i Ulvsunda som är känd sedan 
1300-talet (in Vlphsunde, 1347) och Ulvsund var ursprungligen namnet på det trånga utloppet från 
Lillsjön till nuvarande Ulvsundasjön. Här ligger även Ulvsunda slott som uppfördes 1644-45 av f
ältmarskalken Lennart Torstenson. Byggnadens nuvarande utseende härstammar från 1830-talet.

Ulvsundasjöns norra sida, som tillhör Solna, upptas av grönområden, promenadvägar och 
småbåtshamnar. Här fi nns Huvudsta gård med anor från 1600-talet, konspirationen kring mordet på 
Gustav III ägde rum i gamla slottet 1792. Lite längre österut fi nns Pampas Marina, Stockholmsområdets 
största privata fullservicemarina som, tillsammans med Solna kommun, även erbjuder permanentboende 
på vatten.



På Kungsholmssidan fi nns kajanläggningar och Hornsbergs gamla bryggeri och asfaltverk i 
Stadshagen, där pågår det för närvarande (2008) byggandet av nya bostadsområden. Högt på 
berget tronar Kristinebergs bostadshus från 1930-talet. I sydväst gränsar Ulvsundasjön mot 
stadsdelen Traneberg med sin bebyggelse från 1940-talet och det nya bostadsområdet Minneberg från 
1980-talet. Nere vid vattnet fi nns Tranebergs strand med kontor, bostäder, restaurang och småhamnar 
för fritidsbåtar.

 Hornsbergs bryggeri   Kristineberg

Badvattenkvaliteten i Ulvsundasjön är i allmänhet tjänlig, i Bällstaviken otjänlig eller tjänlig med 
anmärkning.

Brommas första industri var Ulvsunda Fabrique nära Ulvsunda slott med keramisk tillverkning kring 
sekelskiftet 1700/1800. Senare under 1800-talet uppstod vid Oxhålet nära Alvik och Ulvsundasjön 
sådana industrier som Barnängen, Sandviks limfabrik, Gardinfabriken Tangen vid Svartvik och från 
1917 och framåt Ulvsunda industriområde med ett stort antal industrier.

Under den Gustavianska tiden öppnades 1787 en ny och viktig väg igenom Bromma till Drottningholm. 
Därigenom slapp kungen att färdas den långa omvägen över Solna och Bällsta till Tyska botten för att 
därifrån färjas över till Lovön.

De två broarna längs den nya vägen genom Bromma har byggts om fl era gånger. Den senaste 
högbron vid Traneberg, byggd 1934, har år 2005 renoverats och breddats.



Mot slutet av 1700- och början av 1800-talet började de stora godsen fragmenteras. Rika stockholmare 
köpte mark till sommarnöjen och till att förse de egna hushållen med jordbruksprodukter. Så såldes till 
exempel Johannelund, Traneberg, Alviken, Smedslätten och Äppelviken omkring år 1800 från Ulvsundas 
ägor.
Ulvsunda Industriområde ca 1920

Torsborg och Augustenborg- två vackra hus som låg där koloniträdgårdarna vid Lillsjöns östra sida i dag 
ligger. 

Huset låg i korsningen Lövåsvägen Barrstigen. I huset nedanför där golfaffären idag ligger fanns på 50 talet 
söndagsskolan.

Den gamla Tranebergsbron med den ännu äldre fl ottbron med spårvagnen på väg över.  Spårvägen 
invigdes 1914 och år 1917 startade Brommalinjen som hade 2 destinationer - Äppelviken dit man åkte med 
linje 12 och Ulvsunda som man tog linje 13 till. Högbron mellan Kristineberg och Traneberg som nu har 
rivits och byggts om  öppnades för trafi k år 1934. 

Traneberg
Tranebergsplan med det gamla huset där vårdcentralen i dag ligger.
Familjen Jaconelli fantastiska italienska glass kunde köpas här.

Där Minneberg i dag ligger låg förr ett stort industrikomplex på områdena som då hette Sandvik och 
Svartvik. Området är väl främst känt för benmjölsfabriken som producerade lim, benmjöl, benfett, 
hönsfoder samt tvättmedlet Sandviks pärlglans.

Alvikstorg är ett exempel på hur man lyckats förändra ett område till det bättre.  I dag är Tranebergs Strand 
ett exempel på hur man kan skapa ett fantastiskt bostadsområde med en småstadskänsla och en 
 fungerande infrastruktur på en plats som förut var en soptipp som var belamrad med en massa skrotbilar 
och gamla vrak.

Brandstationen.
Polisstationen byggdes 1914 vid Grenvägen, efter tillbygge1919 blev där dessutom brandstation.
Polisstationen kompletterades 1919 med en brandstation, Ulvsundavägen 34 (nedlagd 1976). I huset 
fanns också affärslokaler, bl.a. föregångaren till Ulvsunda färghandel, som drevs av Hjalmar Näslund, och 
bostäder (sedermera Bostadsföreningen u.p.a. Brandstationen).

Stora mossens IP
Idrottsplatsen är utrustad med fyra löparbanor för friidrott, två konstgräsplaner för elvamannaspel i fotboll 
samt två ishallar. Fotbollsplanerna saknar läktare. Idrottsplatsen är Träningscenter för IF Brommapojkarnas 
Utvecklingscentra med förstalagsverksamheten.



Vintern 1999-2000 byggdes arenan om. Innan ombyggnaden fanns det endast kolstybbsbanor och 2 
stycken grusplaner för fotboll. Dock fanns det på idrottsplatsen en kastplan för friidrott. 
Området där kastplanen fanns såldes för att fi nansiera ombyggnaden av idrottsplatsen

Solviksbadet är ett allmänt strandbad som ligger vid Mälaren i stadsdelen Smedslätten i Västerort inom 
Stockholms kommun. Från badet ser man Hägersten och Mälarhöjden tvärs över Mälaren.
Solviksbadet är kanske mest känt för att det är stadens enda nakenbad för kvinnor. Badet ligger inom 
Ålstensskogen inte långt från Nockebybanans hållplats ”Smedslätten”. Här fi nns en sandstrand med två 
bryggor samt en liten fl ytbrygga, wc, utedusch, gungor, bangolf, motionsspår och Solviks motionscenter. 
För bilburna fi nns en parkering.

Bland Stockholms dykare är Solviksbadet omtyckt som ett mycket lätt dykområde som väl passar för 
dykutbildning. Det är även lämpligt för nattdyk då det är lätt att komma till och dessutom är nära stan. 
Runt själva badplatsen och runt bryggan är det sandbotten och längre ut naturbotten som varierar och 
består av sand, grus och sten.

I ett tidningsreportage i Expressen från 15 juli 2006 fi ck Solviksbadets badvatten bästa betyg.

Ängbybadet är en badplats med sandstrand i Mälaren i Södra Ängby (Bromma, Stockholm). Ängbybadet 
ligger cirka 800 meter från Ängbyplans tunnelbanestation och ligger naturskönt granne med Judarskogen. 
En sommaröppen restaurang ligger vid badet. Intill badet fi nns en stor vattenrutschbana.

Att Ängbybadet förverkligades berodde mycket på Stora Ängbys Trädgårsstadsförening och Bromma 
Byggmästareförening. Båda förmådde Stockholms stad att släppa till medel så att badanläggningen med 
omklädnadshytter, bryggor, hopptorn och anlagda sandstränder kunde byggas. Vid midsommartid 1936 
invigdes badet. Badet var ett viktigt försäljningsargument när det gällde att få familjer att fl ytta till Södra 
Ängby.
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Varje år i Maj månad håller föreningen årsstämma. 
Vi samlas för möte i Hobbylokalen och äter därefter middag tillsammans  i trädgården om
vädret tillåter.

Städdagar har vi 2 st per år. 1 på våren och 1 på hösten. Då hjälps vi åt med diverse
trädgårdsarbete och eventuella åtgärder i huset.

På sommarhalvåret sätts en agenda upp för bevattning av trädgården. Där bokar man in sig på
tider som passar.  Förutom vattning ingår att hålla snyggt och rent, rensa ev. ogräs och vid 
behov klippa gräsmattan.

Styrelseinformation från BRF Gamla Brandstationen
1 gång varannan månad sätter styrelsen upp ett meddelande i portarna.
Där berättas vad som är på gång och har diskuterats alt. nya förslag och åtgärder i föreningen.

En Åtgärdsplan fi nns och då den uppdateras 2-4 ggr / år så delas den ut till våra medlemmar.
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Ett grovsoprum (ej för möbler) har inrättats och vi hjälps åt att få det att fungera på bästa sätt. Vi har även 
en “Ge och Ta”-hylla, där vi kan dela med oss av saker som fungerar men som vi själva inte längre har 
nytta av. I slutet av denna mapp fi nner du utförlig beskrivning av hur Grovsoprummet fungerar.

Glasåtervinning fi nns på gårdens baksida.

I föreningen har vi 2 gemensamma lokaler: 1 Bastu och 1 Hobbyrum. 
På gården fi nns 2 grillplatser och 3 grupper med trädgårdsmöbler.

Cykelrum i källaren på Ulvsundav. 34 och Barvagnsrum på Grenvägen 10

Tvättstugan har 2 tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. 
Bokningslista med 2 timmars-pass mellan 8.00 - 22.00. Övrig information om tvättstugeregler
fi nns på dörren till tvättstugan.

För bastun fi nns också en bokningslista placerad på dörren till Bastun.

Porttelefonen:
Till varje lägenhet fi nns en kod plaserad vid porttelefonen utanför ingångarna till huset. Denna är
kopplad till er hemtelefon. För att öppna porten tryck på nr 5

Parkeringsplats:
Möjlighet till hyra av parkeringsplats fi nns. Kontakta ansvarig för ledig plats eller placeringkö.

information om huset
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1998:
Föreningen registrerades

2000:
Gamla Brandstationen förvärvades av kommunen
Ekonomiska planen upprättades

2002:
 Stadgarna registrerades
Installation av bergvärme
Installation av eluttag för parkeringsplatser
Reparation/Renovering av Portar ( 2st.)
Lagning av bef. Skorstenar 2st.
Montering av brandsläckare (pulver), totalt 10 st.
Distr/montering av brandvarnare
Renovering av yttre fönsterbågar i egen regi.
Ordningställande av trädgård,- häck,- stenläggning (efter bergvärmeinst).
OVK besiktning av ventilation.
Föreningen har tagit ett nytt lån om 260,000:- till fi nansiering av bergvärmeinstallationen.

2003:
Bergvärmen gick igång i början av februari. 
Omkittning/målning av fönster. 
Renovering av porten i 34:an. 
Renovering av trapphusfönster i 34:an och 10:an. 
Löpande underhåll av skorstenarna
Styrelsen arbetar fortlöpande med att presentera ett konkret förslag för medlemmarna under 2004 
angående försäljning av råvind. Detta i syfte att stärka föreningens ekonomi.

2004:
Underhållande plåtarbeten på skorstenarna har utförts som ett komplement till renovering/lagning utförd 
under tidigare år.
Det tidigare vattenläckaget 34:ans vind har åtgärdats samt vinden avfuktats.
En ny torktumlare installerades i tvättstugan.
Avloppsrören (nedre botten & ut i gatan) i 34:an har fi lmats med resultatet att dessa kommer att bytas, f.n. 
begär styrelsen in offerter på jobbet
Styrelsen har presenterat ett konkret förslag till boende högst upp baserat på värderingar framarbetade 
med hjälp av inhyrd SBC-konsult (Per Wikner).

utdrag från tidigare verksamhetsberättelser
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2005:
Föreningens kvarvarande hyreslägenhet har under året rustats upp och renoverats. 
I början av året såldes hyreslägenheten.
Försäljningen stärker föreningens kassa med dryga 1 miljon 300 000 kronor. 
Sopsystemet byttes ut i en av portarna. Dessutom fl yttades en av sopstationerna från gården till gårdens 
infart. För ändamålet köptes två nya soptunnor.  
Delar av stammarna har fi lmats och rensats under 2005. Detta arbete kommer att fortsätta under år 2006.
En grupp bestående av de boende under råvinden planerar en ombyggnation. Förslag till ekonomisk plan 
och byggplan kommer att presenteras medlemmarna på en extrastämma för beslut.
Under övrig information. 
En grupp bestående av samtliga medlemmar utom en som bor under vinden [dvs fem medlemmar] samar-
betar för att ta fram ett ekonomiskt och tekniskt förslag för att bygga om vinden till etagebostäder. 
Styrelsen har löpande underättats om ärendet men ännu inte aktivt arbetat med frågan, eftersom något 
konkret förslag ännu ej lagts fram. Dessutom konstaterades 2005-09-22 av SBCs jurist Tom Bergqvist att 
tre av styrelsens sex ordinarie medlemmar är jäviga att handlägga frågan om upplåtelse av råvinden. I 
händelse av att vindsprojektet blir verklighet kommer detta att beaktas under valberedningens arbete med 
att föreslå kommande års styrelse.

2006:
Under år 2006 har frågan om försäljning av råvindsutrymmet till de boende under vindarna tagits upp vid 
två extrastämmor. En arbetsgrupp hade bildats av de boende under vindarna. De presenterade i oktober 
ett förslag för övriga medlemmar som ej fi ck majoritetens stöd vid stämman. Därmed ligger för närvarande 
arbetet med att inreda råvinden nere.

Under år 2006 har frågan om försäljning av råvindsutrymmet till de  boende under vindarna tagits upp vid 
två extrastämmor. En arbetsgrupp hade bildats av de boende under vindarna. De presenterade i oktober 
ett förslag för övriga medlemmar som ej fi ck majoritetens stöd vid stämman. Därmed ligger för närvarande 
arbetet med att inreda råvinden nere.
Bastun i 10:an har renoverats: ytorna har rengjorts, skyddsmatta har lagts in på golven, ett nytt mer effek-
tivt och energisnålt aggregat har nstallerats, toalettstolen har reparerats. 
Då vår tekniskt ansvarige Lidingö Fastighetsservice sade upp sitt avtal  med föreningen under hösten 
begärde styrelsen in ett antal offerter på  fastighetsskötsel. Styrelsen beslutade att välja Polar AB VVS &  
Fastighetstjänst. Dessa tillträdde 2007-01-01.
Styrelsen höjde hyrorna på p-platserna till 250:- / månad.
Styrelsen amorterade 900 000 kronor på ett av föreningens lån.

2007:
Spolning av stammar i hela fastigheten.
Utbyte av alla termostater till radiatorer i fastigheten.
En energiutredning har påbörjats i februari 2007: dels för att se om  föreningen kan sänka energikostnad-
erna, dels för att förbereda inför den lagstadgade Energideklarationen. 
Genomgång av ventilationen och eventuella åtgärder görs i samband med energiutredningen.
Brandinspektion av samtliga utrymmen har gjorts i februari 2007.

utdrag från tidigare verksamhetsberättelser
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2008:
Under föregående årsmöte diskuterades olika behov för fastigheten utifrån våra medlemmars inlämnade 
motioner.
Styrelsen satte genast igång med arbetet att bl.a. ta in offerter för byte av fönster, lagning av stengolv i 
34:an samt målning av tak i 34:an som är ett efterarbete från en renovering av en läcka.
Den pågående stämningen och väntan på rättegången har dock tyvärr medfört att vi måste skjuta på större 
projekt.
Vi har istället genomfört mindre åtgärder så som automatisk släckning i trappuppgångarna, nedsäkring i 
34:an, ett fungerande grovsoprum och en uppfräschning av trädgården med lagning av det existerande 
staketet på gårdens 
baksida samt ett nytt staket på hörnan mot grannarna och nymålade järngrindar.
Under vinterhalvåret hade vi en del broblem med värmen i huset. 
Detta löstes delvis men är fortfarande under utredning och arbete för att inte upprepas.

utdrag från tidigare verksamhetsberättelser


