
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.

Lördag 14 september 2013
kommer Trädgårdsstaden 100 år att firas i
Äppelviken, med utställningar, vandringar och
andra aktiviteter.

Stockholms Stadsmuseum gör en specialutstäl-
lning på samma tema. Utställningen invigs den 7
september och pågår månaden ut.

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.

Ur programmet den 14 september:
Invigning kl 13.00

Program med aktiviteter 12.00-16.00
Utställning

Gamla foton från Äppelviken
Åk med gamla 12:ans spårvagn,

guidade turer 12.00-16.00
Tidstypiska hus

Öppna Trädgårdar
Öppna Konstnärsateljéer

Guidad promenad bland hus och trädgårdar 14.30
Öppet hus på Elfvinggården, café 13.30- 16.00
Så beskär du dina äppelträd, 13.30 & 15.30
Råd och rön om trädgårdar och växter

Växter till försäljning
Att vårda och måla om gamla fönster
Försäljning av tidstypiska färgkulörer

Äppelvikens godaste Äppelkaka – Tävling
Välkomna lämna in bidrag kl 14.00.

Prisutdelning kl 15.30
Äppelvikens konditori & butiker

öppna i Alléparken

Arrangörer
Västerleds Trädgårdsstadsförening

Västerorts Trädgårdssällskap, Bromma Hembygdsförening
Äppelvikens Kultur- och Miljögrupp

Äppelviken, 1910-tal.


