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Nyhetsbrev nr 4 december 2018 
 

 

Välkommen till Tjänstemännens Egnahemsförening vid Storängen 

m.b.p.a:s fjärde nyhetsbrev 2018.  

 

Egnahemsföreningen gratulerade Bo Sternås på 100-årsdagen  den 23 

november med blommor.  

 

 

Storängen tycks vara en bra plats att bo på. Bo och hustrun Ingrid har bott i 

Storängen i 61 år. 
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Kommande aktiviteter: 

Vårmötet 2019 hålls torsdag den 25 april klockan 19.30 - notera 

datumet redan nu. 

Vårmötet, som är Egnahemsföreningens ordinarie årsmöte, hålls alltid i 

april. Det har sedvanliga årsmötesärenden på sin dagordning. Motion till 

vårmötet lämnas till styrelsen före den 1 april. 

Tillsammans kan vi hjälpas åt att värna Storängens egenart. På vårmötet 

väljs även ledamöter och suppleanter till Egnahemsföreningens styrelse, 

byggnadsnämnden, valberedningen samt revisorer. Omkring 20 poster är 

det. Lars Widhagen är valberedningens sammankallande inför vårmötet 

2019. Hör gärna av dig till honom om du vill vara med och jobba för 

Storängens bästa. Skicka ett mejl genom att klicka här. 

  

 

 

Den andra advent, söndagen 9 december, bjöd Egnahemsföreningen in 

till Glöggmingel för alla boende i Storängen. 

 

  

 

Aktuella händelser 

 

Höstmötet 2018 

Årets höstmöte hölls torsdagen den 22 november och lockade 42 medlemmar. Visst vill vi att 

ännu fler ska engagera sig i föreningen men tack alla ni som kom! Det blev en informativ och 

trevlig afton som fortsatte efter de formella punkterna och föreläsningen tills nästan både vin 

och mat var slut. 

mailto:lars.widhagen@icloud.com?subject=till%20valberedningen%20i%20Stor%C3%A4ngen


 

Stort intresse för årets höstmöte 

 

Motioner bifölls 

Den formella delen av mötet beslöt att bifalla de två motioner som skickats in. Belysning i 

parken inskickad av Magdalena Grimsvik och flyttning av spruthuset inskickad av vår egen 

Brandmästare Fredrik Sörén. Motionerna bifölls under förutsättning att förslagsställarna 

bildar en arbetsgrupp per motion där en från styrelsen ska ingå och att dessa förslag ska 

finansieras inom ramen för befintlig budget. Styrelsen kommer att skriva ett kort 

projektdirektiv. 

 

Medlemsavgiften oförändrad 

Ekonomin har ni fått utsänd i kallelsen till mötet. Den gicks igenom av vår kassör Olof 

Boltzius och mötet beslöt att årsavgiften ska vara oförändrad d.v.s. 800 kronor. 

 

Servitut gallras inte ut 

Under verksamhetsinformation berättade Ingvar Wikström om den nya lagen som säger att 

Lantmäteriverket ska gallra ut servitut äldre än 50 år. Avsikten med den lagen är att ta bort 

förlegad information i de publika online arkiven. Alla servitut kommer dock att fortfarande 

vara kvar i riksarkivet och kommer i all framtid att kunna begäras utskrivna. Om våra servitut 

gallras ut blir de mindre synliga vilket inte är bra. Styrelsen kommer därför att begära, senast 

31/12, att våra servitut inte gallras ut. Ingvar Wikström har lagt ner ett stort jobb på att ta 

fram alla servituten så att vi kan söka i klump. Det har varit mycket data för honom att 

hantera. 

 

 



Framtidsstrategi 

Som ni kanske kommer ihåg antogs för två år sedan en motion där man skulle utreda 

förutsättningarna för att exploatera skoltomten. Gruppen har nu jobbat färdigt med detta och 

funnit att det är inget speciellt med att bygga på denna tomt, det är samma procedur som för 

andra byggen. 

Arbetsgruppen föreslog att vi nu ska ta fram en långsiktig strategi på 5–10 år. När vi har den 

klar och beslutad på något föreningsmöte kan vi bestämma om vi vill bebygga och i så fall 

hur. Vi informerade om att styrelsen kommer att kalla medlemmar till en workshop för att få 

en bred diskussion om hur vi ser på framtiden för vårt område. Mycket har hänt de senaste 

åren och kommer att hända i och med att Nacka bygger stad vilket gör att en ny strategi 

behöver tas fram. 

 

Ingvar informerade om att vi nu utökar våra kontakter med kommunen. Vi har en lista på 

olika personer vi kommer att börja informera och ha en dialog med. 

 

Skolan i dag och i framtiden 

Lars Stridh informerade om skolan, dess historia, hur lokalerna används idag, vilka 

renoveringar som gjorts och vad som behöver göras framöver. I ett tidigare Nyhetsbrev har 

vi skrivit om skolan och det hittar du här  

Framöver behövs kärnverksamheten utvecklas. Förskolan behöver uppfylla krav på 

luftkvalité, brandsäkerhet, tillgänglighet. De behöver också en egen entré + groventré i 

källare och eget pentry/kök. Uthyrningsdelen behöver ljuddämpning, större social lokal och 

bättre logistik samt upprustning av kök. Hyreslägenheterna behöver också upprustas. 

 

Skolan har under många år haft en stigande omsättning men nu under 2018 har den en svag 

nedgång. Resultatet prognostiseras till en mindre vinst.  

Skolans framtida behov blir naturligtvis en av flera viktiga delar när vi ska göra vår strategi. 

 

Nacka kommuns översiktsplanerare informerade 

 

http://www.storangen.se/wp-content/uploads/2018/08/Nyhetsbrev-nr-1-f%C3%B6r-2018-som-pdf.pdf


 

Info från översiktsplanerare 

Henrik Svensson översiktsplanerare på Nacka stad kom och informerade oss om hur Nacka 

stad nu byggs i vårt närområde. Många frågor från deltagarna. 

 

Umgänge förgyllde 

Sedan gick vi snabbt över till umgänge och mycket god mat och vin fixat med gemensamma 

krafter under ledning av vår klubbmästare Caroline Maino. 

Vi som stannade kvar och diskade uppskattade verkligen den otroligt snabba diskmaskin 

som nu finns i köket. 

Protokollet hittar du på vår hemsida  

 

   

 

God mat och dryck och gott umgänge - vad kan man väl önska sig mer? 
 

 
 

Vår historia 

Järla gårds betesäng blev Storängen  

  

Varför heter Storängen just så och varför är det så få träd på gamla bilder från 

Storängen? 

Jo området norr om järnvägen var en stor betesäng för djuren som hörde till Järla 

http://www.storangen.se/wp-content/uploads/2013/04/Protokoll-H%C3%B6stm%C3%B6tet-2018-11-22-.pdf


gård. Området köptes i slutet av 1800-talet av familjen Wallenberg, Stockholm Saltsjön 

Järnvägsbolag. I början av 1900-talet bildades Storängen och därmed var det slutbetat.  

  

Vykort över Parkvägen/Järlavägen omkring 1907 - inte många träd 

Nuvarande Järla gård historia går troligen tillbaka till vikingatiden. År 1560 erhöll Danviks 

hospital Järla gård som arrendegård och 1676 fick gården säterirättigheter, samtidigt 

uppfördes delar av nuvarande manbyggnad, berättas det på Wikipedia. 

 

Järla gård 2013 

På 1760-talet ägdes gården av Johan Henrik Lefebure, direktör i Ostindiska kompaniet. Han 

lät höja manbyggnaden med en våning och uppföra två fristående flygelbyggnader. Under 

1800-talet innehades Järla gård av en rad olika ägare, bland dem stadsrådet Carl 

Löwenhielm. Under hans tid arbetade en trädgårdsmästare, sju drängar och fem pigor på 

Järla gård. 

 



 

Del av karta från Lantmäteriet på Järla gård och beteshagen år 1846 

Den person som bodde längst tid på Järla gård var Otto Wilhelm Stael von Holstein. Han 

övertog egendomen 1833 och bodde där till sin död i oktober 1884. Gårdens byggnader 

förblev i stort sett oförändrade under denna tid.  

Johan Ulrik Helén var den siste som brukade marken på Järla. I slutet av 1800-talet blev 

det allt lönsammare att sälja de stora landområdena kring Stockholm för exploatering, så 

även Järla. 1892 förvärvades Järla gård med tillhörande lantegendom av kapten Oscar 

Wallenberg som 1895 i sin tur överlät köpet på Stockholm — Saltsjön järnvägsaktiebolag 

(Saltsjöbanan).  Avsikten var att stimulera etablering av industrier i området, som i sin tur 

genom godstransporter skulle öka järnvägens lönsamhet.  

Visste du förresten att när Saltsjöbanan byggdes var det tänkt att den skulle gå vidare till 

Tyresö. Sträckningen skulle vara från Stockholm, via Sickla, Järla, Duvnäs och Saltsjöbaden 

till Tyresö. Erstaviks fideikommiss ägare motsatte sig dock det och idén blev skrinlagd. 

  

Järla gård 1782 



 Järla gårds betesäng började vid Nymans torp – som vi berättade om i förra nyhetsbrevet. 

Den gick ungefär till där John Lodéns väg går idag. Det fanns små öar med träd, dungar på 

betesängen, som den som finns på Ängen än i dag. Söderut skar Saltsjöbanan av ängen.  

De vägar som fanns från början var de som i dag heter Värmdövägen och John Lodéns väg 

samt en bit av Strandvägen som ledde till Fannydal. Alla andra vägar är anlagda av 

Stockholm Saltsjön som enligt kontraktet skulle anlägga vägar, vatten och avlopp. Även en 

station skulle byggas. 

Ängen och parken var också tänkta att bli indelade i tomter, säljas och bebyggas. Så blev 

det inte och nu hör de till det som Egnahemsföreningens medlemmar äger gemensamt och 

därmed har ansvar för att förvalta väl.  

 

 

Järla gård 1930 

Lillängsvägen var också tänkt som optionsområde. Men Saltsjöbanans ägare bröt på 1920-

talet avtalet med Egnahemsföreningen när Saltsjöbanan insåg att de inte kunde höja 

priserna på biljetterna. Man hade inte råd att sälja tomterna och binda biljettpriset till 55 

kronor per år (30 för studenter) för all framtid. Därför blev de inte sålda, berättar Hans 

Hilbers.  

John Lodén var arkitekten bakom det förmånliga avtalet och fick som tack en väg 

uppkallad efter sig.  

Lillängsvägen började bebyggas efter andra världskriget, från 1945. Innan dess var det 

också ängsmark. 



 

  

Järlaområdet i dag  

 

 

 

God Jul och Gott Nytt 2019 

Nu önskar vi i Egnahemsföreningens styrelse alla Storängsbor sköna 

helgdagar och ser fram emot nästa år. 
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