
Trädgårdsstaden 100 år
2013 fyller trädgårdsstaden i Bromma 100 år.
1913 började de första tomterna i Äppelviken att
bebyggas.

Genom förutseende markköp vid förra sekel-
skiftet hade Stockholms planerare förberett
stadens tillväxt utanför malmarna. Då var
Brommalandet fortfarande ett typiskt jordbruks-
landskap med dalar, höjder och bördig åkermark
som långsamt sluttade ner mot Mälaren

I dag är trädgårdsstaden i Bromma ett av
Stockholms mest attraktiva områden, med gröns-
kande trädgårdar och en varierad villabebyggelse
av hög arkitektonisk kvalitet.

Town and Country Planning Association (TCPA) i
England rankar trädgårdsstaden Bromma som
unikt i ett internationellt perspektiv och ger
Äppelviken det högsta värdet på sin femgradiga
skala.

Under en helg i september 2013
kommer Trädgårdsstaden 100 år att firas längs
hela »Tolvans« sträckning från Alvik till Nockeby,
med utställningar, seminarier, vandringar och
andra aktiviteter. Även Stockholms Stadsmuseum
kommer att göra en specialutställning på samma
tema.

Syftet med 100-årsjubileet 2013
� att sprida kunskap om trädgårdsstadens

historia och grundidé.
� att beskriva kvalitéerna i trädgårdsstaden som

boende- och rekreationsmiljö för Stockholm
och dess invånare.

� att lyfta fram vikten av att bevara unika
trädgårdsstadsmiljöer samt inspirera till
skapandet av nya trädgårdsstäder.

� att föra berättelsen om trädgårdsstaden vidare
till Stockholms invånare och besökare.

� att verka för en grön och hållbar stads-
planering där trädgårdsstaden fortsätter att
ingå som en naturlig och viktig del.

Jubiléet ger oss även tillfälle att utveckla kontak-
terna med Garden City-organisationen i England
(som också har 100-årsjubileum 2013), samt till
nya kontakter med motsvarande organisationer i
andra länder.

Vill du hjälpa till? Har du en bra idé?
Vi söker kontakt med fler som vill bidra till att
genomföra trädgårdsstadens 100-årsjubileum.

Framför allt söker vi dig som vill vara med och
planera och genomföra aktiviteter vid Ålstensgatan
och Nockeby torg.

Alla förslag och idéer är välkomna.

Gruppen som förbereder firandet av trädgårds-
stadens 100-årsjubileum består för närvarande av
medlemmar i

Västerleds Trädgårdsstadsförening
Bromma Hembygdsförening
Äppelvikens Kultur- och Miljögrupp
Stora Mossens Vänner.

Kontaktpersoner
Gunilla Lilie Bauer
gunillalb@gmail.com

Helena Hambraeus
hambraeus.victorson@telia.com

Christian Reimers
info@vasterleds.se
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Äppelviken, 1910-tal.


