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Ordföranden – Barbro Sjölander – informerar
Så mycket som hänt sedan föregående Nyhetsbrev! Synd att det inte blev något fysiskt
Vårmöte men vi lyckades i alla fall att välja nya ledamöter i flera nämnder. Vår egen styrelse
hade sagt mangrant att de ville vara kvar ett år till och det känns väldigt skönt. Alltid mycket
lättare när man har kontinuitet i en styrelse och vi jobbar bra ihop.

Det som var extra tråkigt med att vi inte kunde ordna ett fysiskt vårmöte var att vi fått
skjuta på beslutet om vår strategi. Vi har ju gjort ett jobb tillsammans med er på flera olika
workshops och vi har också haft en mindre grupp av medlemmar som tillsammans med
styrelsen jobbat med strategifrågorna. I brist på beslut om strategin så jobbar vi som om vi
hade den fastställd. På höstmötet får strategin bli huvudfrågan förutom budgeten förstås.
Men det är långt till höstmötet! Boka redan nu 26 november!!
Innan dess hoppas vi kunna genomföra en Ängsfest, en Röjarfest och kanske någon
Trädgårdsvandring. Men vi följer de rekommendationer och regler som förmedlas, så vi får
se vad folkhälsomyndigheten säger.
Hänt i parken
Det är verkligen roligt att basketplanen används så mycket. Som en del i spelandet gör man
förstås som proffsen och "dunkar" korgen. Ibland blir det då fel och man hänger i korgen.
Det har inneburit att en av stolparna böjt sig. Kunde ha blivit en farlig situation då olyckor
med dödlig utgång har hänt då man fallit med bakhuvudet i asfalten. Det gick bra den här
gången. Vi har ännu inte kommit till skott med att sätta upp korgen. Vi vet inte riktigt hur vi
ska göra för att få den helt säker. Kanske någon förälder till dessa basketspelare kan hjälpa
till??? Hör av dig i så fall till info@storangen.se

Spruthuset är nu flyttat till boulebanan. En eloge till
frivilliga brandkåren som fixat allt detta och som nu bytt tak och gjort en del andra fix och
kommer att måla det själva med hjälp av pengar från föreningen.

Belysningen är också halvfärdig. Fundament till elstolparna finns på plats och
ledningarna ska nu dras från tennisklubbens hus till stolparna. Lars Strid har lovat att fixa
detta. Vi ska köpa stolpar också.
Eftersom nästan allt i den här föreningen bygger på ideella insatser så tar saker ibland tid.
Hänt på Ängen
I vår nya strategi står att vi ska vara "proaktiva " när det gäller användandet av ängen. Det
innebär att vi på något sätt ska se till att användandet av ängen blir "lagom". Det är det inte
nu. Den hårdutnyttjades av främst Järlaskolan under vårterminen. Förra veckan var det en
proffsfotograf som kört upp en cab på ängen för att ta lite bilder med barnen i bilen. Hon

flyttade ovilligt på sig. Man håller barnkalas och grillar trots grillförbud, slänger flaskor och
skräpar ner. Träningsgrupper av olika slag har också börjat hänga där.
Allemansrätten innebär inte att man har rätt att störa närboende. Flera av de närboende
störs av de aktiviteter som är där nu.
Vi har nu tagit in offerter på skyltar som kommer att sättas upp vi de ingångar som finns till
ängen. Där kommer ordningsreglerna tydligt att framgå. Tack Oscar Liedgren för att du
hjälpt oss med designen. Vi vågar tyvärr inte göra en träskylt för den kommer snabbt att bli
uppeldad eller uppriven så det bli stål och plåt.
I ett annat försök att stävja överutnyttjandet av Ängen har jag skrivit ett vänligt brev till
ledningen för Järla skola och förklarat att Ängen är privat, att Egnahemsföreningen i
Storängen lägger mycket pengar och volontära resurser för att sköta Ängen och att den
tyvärr inte tål att utnyttjas av många skolklasser.
Vi låter också bli att klippa den södra delen av ängen. Dels för att vi vill se om det går att få
fram lite mer blommor men också för att göra den lite mindre tillgänglig. Just nu är den
väldigt fin!

Ny version av den gamla ekskylten om Ängens historia är klar och har satts upp i hörnet
Ängsvägen/Storängsvägen.

Hänt i skolan
Det har varit ett stort skifte i skolans styrelse. Vi vill tacka de som suttit i styrelsen i många
år och gjort ett jättebra jobb! Lars Stridh framför allt, som jag tror har varit med flest år där!
Tack Lars och ni andra som varit med och bidragit i styrelsearbetet.
Nu tar en ny styrelse vid och vi håller på att i dialog med den ta fram nya ägardirektiv. Det
är fantastiskt hur mycket kompetens det finns i vårt område och så roligt att många vill
engagera sig i styrelser som föreningen och i skolan.

Hänt vid bryggan
Vi har gjort den årliga dykningen vid bryggan och den var utan anmärkning. Tyvärr
försvann i mitten av juni båda de livbojar som vi skaffat till denna säsong. Den ena hittades
uppeldad. Två nya är beställda, men leveranstiden är fyra till fem veckor.

Arbetsdag på våra egendomar
Vi har inte på länge begärt några insatser direkt av våra medlemmar för att röja i Parken, på
Ängen och runt skolan - så nu är det dags. Lördag den 19 september mellan klockan 10 och
16 bjuder vi in alla Storängsbor att hjälpa till att underhålla våra gemensamma tillgångar,
park och äng. Ta med dig något verktyg och kom och hjälp till med detta. Vi är över 100
hushåll och nu behöver vi åtminstone en från varje familj. "Ingen kan göra allt men alla kan
göra något".
Maria Regina
Som ni kanske redan läst så är det Familjeläkarna i Saltsjöbaden som köpt Maria Regina.
De planerar att fortsätta driva verksamheten med samma inriktning.
Dagvattendanmmen
Boende nära den tilltänkta dagvattendammen (Lillängsvägen/Storängens strandväg)
fortsätter driva frågan mot kommunen. Kommunen har sagt att de ska anordna en
informationskväll så vi återkommer när vi vet mer.
Servitutet
Servitutet är en av Storängens och därmed våra viktigaste tillgångar. Det är det som har
gjort att Storängen är ett av Sveriges bäst bevarade sekelskiftesområden. Det är viktigt att
alla förstår vad det innebär och verkligen säkrar att du följer reglerna. Läs den text som
Katarina Segerståhl i vår styrelse skrivit där hon pekar ut det som är viktigast att kunna.
Hemsidan
Vår hemsida är nu flyttad till ett nytt webhotell och moderniserad. Du märker nog ingen
skillnad som användare men vi kommer på sikt kunna använda sidan så mycket mer än vad
vi gör idag
Nu hoppas jag att du får en härlig och covidfri sommar!!

Barbro

Kommande aktiviteter:
30 augusti - Ängsfest - Söndag 30 augusti klockan 14-16 hoppas vi kunna arrangera den
sedvanliga Ängsfesten. Håll dig uppdaterad via föreningens hemsida www.storangen.se
19 september - Röjarfest - Lördag den 19 september klockan 10 - 16 kallas alla
Storängsbor att hjälpa till att underhålla våra gemensamma tillgångar, park och äng.
Lättare förtäring utlovas som belöning.
26 november - Höstmöte - Torsdag den 26 november kallas alla medlemmar till
sedvanligt höstmöte klockan 19.30.

Nya medlemmar
Lovisa Hvid, Parkvägen 39 samt Martin Lagerblad, Hörnvägen 10 – har godkänts som
medlemmar och välkomnas till Storängen.

Polarna Nacka

Du har väl inte missat att Polarna Nacka finns?
Polarna Nacka är en del av kommunens uppsökande sociala fältarbete.
Ungdomssamordnarna rör sig, tillsammans med polarungdomar, ute bland ungdomar
under helgkvällar och ungdomshelger för att skapa trygghet.
Så här skriver kommunen på sin hemsida:
Är du på en fest som spårat ur? Känner du dig otrygg?
Undrar du som förälder var din tonåring håller hus?
Polarna arbetar uppsökande på helgkvällar för att skapa trygghet.
Hör av dig om du behöver vår hjälp!
Ring: 070-431 77 30 (journummer)
Telefontid: måndag - fredag 08.00 - 16.30 (utifrån tillgänglighet)
Fredag - lördag 19.00 - 01.00
Det går även att att skicka e-post: ungdomsteamet@nacka.se . Ungdomsteamet/Polarna
Nacka nås också på Facebook, Polarna Nacka, och Instagram, @polarnanacka.

Storängens servitut från 1905
Storängens servitut
Storängens villaservitut, som är inskrivna i de olika Storängsfastigheternas
fastighetsböcker, beskrivs så här i Storängens Egnahemsförenings stadgar från 1905
(ursprunglig stavning bibehållen här):

” § 11
Till förmån för de öfriga fastigheterna i villasamhället skall å medlems
fastighet läggas följande servitut:
•
Att å tomten må endast sådan för högst två familjer afsedd
byggnad uppföras eller anläggas, hvars ritning godkändts af föreningens
byggnadsnämnd eller efter föreningens upplösning af den eller de personer
eller myndigheter, som af föreningen blifvit för sådant ändamål utsedde;
•
Att tomten ej må användas för industriella anläggningar eller
upplagsplats för kol, sten, bräder eller andra materialier och ämnen,
äfvensom att ladugård, svinhus, kompost- eller det allmännas trefnad
störande inrättning icke därå må finnas, samt att det å tomten icke får idkas
utskänkningsrörelse.
Denna bestämmelse skall i den öfverlåtna tomten intecknas.”
I korthet, servitutet;
•
•
•
•
•

innebär en restriktion i hur fastighetsägarna får använda fastigheten,
är knutet till en viss fastighet men inte till en viss person,
medför en rätt för var och en av fastighetsägarna att göra gällande servitutet
gentemot sina övriga Storängsgrannar som är bundna av servitutet,
gäller tills vidare och har inget slutdatum, och
har skrivits in i fastighetsregistret, vilket säkerställer att det gäller mot ny ägare.

Även kommunala bygglovsbestämmelser gäller för Storängen.

Storängens Byggnadsordning
Storängen har en Byggnadsordning från 1905, som ytterligare beskriver hur Storängens
byggnader ska vara beskaffade och placerade (ursprunglig stavning bibehållen här):

”§4
Å hvar och en utaf de till föreningsmedlemmarnes förfogande befintlig
tomterna må endast uppföras en, för högst två familjer afsedd byggnad. De
byggnader, som inom egnahemområdet uppföras, skola hafva karaktär av
villabyggnader och vara sådana att de genom ett i arkitektoniskt hänseende
tilltalande yttre bidraga till att förläna egnahemsområdet prägel af villastad.
I sådan byggnad bör därför ej inredas mer än två våningar utom
souterrainvåning samt tornbyggnad.
Villabyggnad må ej läggas på närmare afstånd från grannens tomt än sex
meter. […]”

Vårmötet 2020
Vårmötet i år blev inte som det brukar vara. På grund av den pandemi som coronaviruset
orsakade i år och de begränsningar i antal personer som kan mötas beslutade styrelsen för
Egnahemsföreningen att inte hålla ett fysiskt Vårmöte i år.
För att få till stadgeenliga beslut, och att alla som anmält sig till Vårmötet skulle ges
möjlighet att yttra sig, genomfördes Vårmötet via e-postsvar eller svar via fysisk post.
Svaren skulle vara föreningen tillhanda senast 14 maj.
Dagordning, med kommentarer och de frågor som mötesordföranden normalt ställer till
årsmötet, skickades till medlemmarna per mejl eller i ett fysiskt dokument den 5 maj.
Föreningens medlemmar erbjöds att svara och kommentera punkterna på dagordningen på
ett röstningsdokument och mejla det till sekreteraren eller lämna sina svar i sekreterarens
fysiska brevlåda.
Underlag till besluten har varit publicerade hemsidan och de länkades till i
röstningsdokumentet.
Efter den 14 maj kunde vi konstatera att styrelsen fått ansvarsfrihet. Inga motioner hade
inkommit och det fanns inga vilande förslag.
Mötet beslöt att enhälligt välja styrelse enligt valberedningens förslag. Styrelsen har vid ett
annat möte konstituerat sig på samma sätt som förra året.
Ordinarie styrelseledamöter:
Barbro Sjölander - ordförande, information
Caroline Maino - klubbmästare, information, sekreterare
Johan Almlöf - förvaltare
Helene Fischer Guste - registerhållare, vice klubbmästare
Joakim Börjesson - förvaltare, it

Styrelsesuppleanter:

Ingvar Wikström - projektledare
Martin Albrecht - kassör
Katarina Segerståhl - vice ordförande
Så här ser vi i styrelsen ut:

Barbro Sjölander, ordförande

Caroline Maino

Héléne Fischer Guste

Johan Almlöf (Foto: Jonas Tulldahl)

Joakim Börjesson

Martin Albrecht

Katarina Segerståhl

Ingvar Wikström

Revisorer
Till revisorer valdes:
Hans Hilbers – omval
Stefan Ihrengård – omval
Martin Lagerblad – nyval
Till revisorssuppleanter valdes:
Anders Bergman – omval
Mats Hellström - nyval

Byggnadsnämnden
Till ordinarie ledamöter i Byggnadsnämnden valdes:
Peter Alpkvist – omval
Lars Stridh – nyval
Till suppleanter i Byggnadsnämnden valdes:
Robert Engel - omval
Katarina Westman - nyval (En suppleantpost hade valberedningen lämnat vakant. Till
Vårmötet kom förslag på Katarina Westman som accepterat. Hon valdes därmed till
suppleant.)
Till styrelsens representanter i Byggnadsnämnden har styrelsen utsett:
Ingvar Wikström
Katarina Segerståhl
Valberedning
På grund av mötets karaktär kunde ingen diskussion om valberedningens tredje medlem
hållas. Ingen medlem anmälde sig frivilligt. Därför skjuts valet av den tredje personen upp
till höstmötet som är planerat att hållas den 26 november.
Valberedningen har därmed följande utseende:
Birgitta Isaksson, 1 år kvar, sammankallande
Michael Mattsson, 2 år kvar
Vakant, 3 år kvar

Samskolans årsmöte 2020

Även i samskolan har det varit möte - närmare bestämt årsmöte.
Ett antal styrelserepresentanter har avgått och nya har valts in. De avgående har avtackats
och de nya hälsas välkomna.
Ordinarie styrelseledamöter
Fredrik Zetterlund, nyval
Tobias Hoel, nyval
Jenny Beijar, nyval
Stefan Lindhoff, nyval

Ingvar Wikström, Egnahemsföreningens representant, omval
Styrelseuppleanter
Eva Halfwordson, omval
Marianne Engel, nyval
Martin Albrecht, Egnahemsföreningens representant, omval

Eva Björkström nu även på youtube

Eva Björkström, konstnären och trädgårdsdesignern på Storängsvägen, finns numera även
på youtube. Där visar Eva och berättar om sin och maken Olles trädgård i Storängen.
- I trädgården söker jag efter att uttrycka något på samma vis som i min konst. Mitt intresse
för trädgård handlar mer om proportioner, hur de olika delarna i trädgården kan bilda en
helhet, säger Eva på youtube.
- När jag är i vår trädgård, påminns jag om att allt är förgängligt. Kanske är det just det

tillfälliga som man gläds över, alla olika sorters blad, fröställningar och förstås blommor?
I slutet av april i år började Eva även med Årstidsanteckningar på youtube.
- Jag planerar att att lägga ut en kort film ungefär varannan vecka från Olles och min
trädgård. Vid kameran Henrik Folkesson.
Gå in på youtube och prenumerera på Evas årstidsanteckningar så att du inte missar någon.
Följ denna länk: https://www.youtube.com/channel/UCxZB-d-MPUl7xcC9PmjvTbg

Det sitter i väggarna…

Storängens Strandväg 3 omkring år 1917
Under några år på 1900-talet bodde Miras mormor och morfar i Storängen i Nacka, och
hennes morfar beskriver i sin dagbok hur de flyttar dit 1917 från Forsbacka och reder sitt
hem där. Förmodligen bodde familjen i huset till 1921.
Med utgångspunkt från några gamla foton har Mira lyckats ta reda på vilket hus det var –
och fann att det var Storängens strandväg 3.
Läs det fantastiska drygt hundra år gamla hemma-hos-reportaget här nedan eller via denna
länk
https://mirasmirakel.blogspot.com/2017/11/det-sitter-i-vaggarna.html#comments

Mira är fotograf och bloggare. Morfaderns dagbok
finns http://heijkorn.blogspot.com/ Kanske hittar du mer om Storängen där.
Så här skriver Miras morfar:
Storängen 9/12 1917
“Villan är arkitektoniskt icke särskildt anmärkningsvärd. Den är rödmålad, med högt,
brutet tegeltak, samt försedd med ett otal stora, synnerligen stora, fönster, hvaraf det
väldiga i matsalen med den hvälfda bågen öfver väl tar priset i storhetsmani. I ”stora
rummet” finnes så ett blomsterburspråk med stora fönster äfven där, så nog ha vi ljus
tillräckligt. En annan sak är, at villan genom dessa fönstermassor blir rätt så kall och
jämförelsevis svår att uppvärma under vintern.
Den nätta ingången är från sidan, då man kommer trädgårdsgången fram. Vi inträda i ett
vindfång, och anlända så till den nedre hallen, försedd med hög, grön panel och rödmålade
pappväggar. Ett kapprum, till vänster, hvars dörr är dold af ett af Astri väfdt förhänge i
smålandsväf. I kapprummet vaskställ.
Från hallen vindlar en stor, bred, monumental trappa upp till öfre hallen, försedd med
balustrad mot trapphuset, som från ofvan till nedan är belyst af ett enda, väldigt fönster,
som väl är minst 4 meter högt, om inte mer. Från trapphuset utsikt mot innantomten och
krocketplanen.
Till höger i hallen kommer man genom en bred skjutdörr in i dagligrummet, vårt största och
bästa rum. Väggen är här ungefär till manshöjd klädd med en hvit panel, och själfva väggen
är grön – oljemålad papp med guldlist. Bjälkarna i taket äro friliggande, hvitlimmade och en
smula skulpterade, hvilket tager sig förträffligt ut och förlänar rummet ett, en smula festligt
och högtidligt intryck. I samma riktning verkar äfven den stora öppna spisen, monumental i
sin enkla hvithet, utan någon som hälst dekoration.

Miras mormor på trappan
Prydnaderna på spiselkransen utgöres dels af Ipsens härligt skurna kvinnobyst i terracotta,
dels af mina vackraste, från alla Skandinaviens hörn hämtade mineralstuffar, ofta från
grufvor, som jag själf haft mer eller mindre att göra med.
Detta rummet är vårt ”intelligensrum”. Här befinner sig den 5 meter långa, nu öfverfyllda
bokhyllan, krönt af diverse småvaser och Astris uppsättning af blommande begonior – en
från Astridagen kvarlefvande samling. Här står i blomsterburspråket den stora svarta
Duisen-flygeln, en synnerligen dekorativ pjäs, dock tyvärr alltför sällan låtande oss njuta af
sin sköna ton, då jag just aldrig får tid att ägna mig åt den.
Strax intill inspireras blicken af Astris stora, färggranna bonad – ”Offereld”, som skänker
hela rummet lif med sin högt mot skyn fladdrande låga, en symbol för den husliga härden.
På den gröna kullen med dess flata stenar glöda och glimma bränderna, medan elden i en
slöja af gråviolett rök skickar in sin uddiga flik med en härskara af gnistor upp i det lugna,
blåa, mystiska töcknet, där demoner och troll föra sitt spel. Ett högeligen dekoratift stycke.
I sitt hörn står den stora hörnsoffan, som gjord efter mått, bjudande hemtrefnad i sin
strategiska omfattning, liksom sägande: ”Nu har jag er här i min famn och släpper er icke så
lätt!”. Brinner i den stora öppna spisen en muntert sprakande brasa, som kastar sitt sken på

kamraten på väggen, och står på den glänsande rökbordsbrickan kaffet ångande i sina
blåhvita koppar, så borde man kunna ha sig, i synnerhet om sällskapet är väl sammansatt
och samtalets tråd spinnes med lätt hand. Får så äfven flygeln dominera sinnena en stund,
så kan det knappast behöfvas så mycket mer för att hålla trefnaden uppe i önskvärd nivå.
Bokhyllan innehåller väl ännu väl mycket facklitteratur, som egentligen inte hör hemma
här, utan i arbetsrummet, men åtskilligt annat finnes nog också, så nog kan man få göra för
en stund, om man ligger på den kanten. Och sträfvandet fortgår, att plocka ur band efter
band af ”Geologi” och ”Metallografi” upp på arbetsrummet och få dem ersatta med
Strindberg, Ibsen, Björnson, Rydberg, Emerson, Shakespeare och Goethe. Många 25-öresböcker skola inte få plats i den hyllan.
Astri har nedlagt arbete på att få vackra gardiner. Det är vackert hvitt linne med långa
flätade fransar och spetsisättningar. Men de äro ännu icke färdiga.
Prydnaderna äro icke många. Astri gillar endast tomma väggar. Men Martins gamla,
dekorativa kopparstick öfver Falu grufva har fått göra en blygsam början för att erinra om
husfaderns yrke och stånd, och ”Dannemora”, ”Högborn”, ”Nordmark” och ”Persberg”
kanske med tiden komma att göra sällskap. En symbol för den husliga fliten sitter i
närheten af spisen, i form af en gipsrelief, föreställande en ung väfverska i full fläng vid
väfstolen. Den är utförd af en Mariefredskonstnär, och utgör en lysningsgåfva af Astris
vänner, den Asplundska konstnärsfamiljen.
Uppe i bjälkarna hänger den enkla järnkronan från Petrus Forsberg – konstsmeden – en
bred, kallhamrad järnring med tre nedhängande kupor af blyinfattade katedralglas.
Matsalen går i blågrönt och mörkgult. Detta rum utmärker sig endast genom sina färger.
Men dessa äro verkligen harmoniskt afvägda. Jag har stått på tröskeln många gånger och
njutit af färgackorden. Visserligen är rummet spartanskt enkelt, men ändå dröjer ögat med
välbehag. De bastanta, blågröna möblerna äro desamma, som vi hade i Forsbacka, det
grofva, tunga allmogebordet, renässansstolarna med de vridna benen, och skåpet med stora
mattans färger, i rödbrunt och blommor i gråhvitt och blått och mörkbrunt.

Interiör Storängens Strandväg 3 för 100 år sedan.
Men så ha vi fått ett nytt, större allmogeskåp, ett äkta leksandskt s.k. kronskåp, med årtalet
1790. Äfven detta skåp är orestaureradt och ser så förnämt ut med sina väl bibehållna
färger, dämpade af ålderns patina. Det går i ungefär samma färger som det förra,
hörnskåpet, men står på en högre social nivå än detta, som nog i alla sina dagar stått hos
genuint bondfolk i Mockfjärd.
Gardinerna äro här blågröna, skiftande i färgen och harmoniera väl mot rummets gula
tapeter. Öfver matbordet sprider en elektrisk lampa, bestående af en blank mässingsring,
med flätad gul silkesfrans sitt diskreta ljus, och ger en sällsynt fin belysningsdager öfver det
bohaget. Egentligen skulle det vara en gammaldags järn- eller kopparlykta i detta rum, men
för färgens skull har jag satt dit den gula skärmen.
Äfvenså borde det här ha varit blyinfattade fönster för att harmonien skulle bli mera
fullständig. Men häråt är ingenting att göra. Vi få nöja oss med de jättestora blomfönster
som nu finnes och som insläppa allt det ljus som den mörka skogen behagar släppa fram.
Till våren skola vi ha mycket blommor både inne och ute. Nu på vintern blir väl kanske väl
svårt och dyrt att hålla sig med en större uppsättning.
Köksafdelningen är ej något särskildt märkvärdig. Köket är bra, rätt stort, stor är också
spisen – Husqvarna N:o 20 – en alldeles onödigt stor pjäs i vårt hushåll. Den slukar ved
ohyggligt, ifall vi jämt skulle använda den. Men nu ha vi skaffat oss en spisapparat, för kort
ved, och i och med användningen af densamma sjönk vedåtgången afsevärdt.

I undervåningen disponera vi ved- & kokskällare, tre matkällare, väl inredda, och egen
tvättstuga, med pannmur och bassäng o.s.v. här står äfven värmepannan, hvars skötsel jag
själf har omhändertagit. Panna och vedhuggning drager minst ½ tim. per dag, och ofta
mera. Det stjäl mycken tid från min läsning. Men å andra sidan ger det mina muskler en
välbehöflig träning, så att de slippa förtvina af brist på ansträngning.
Kring den öfre hallen äro åtskilliga lokaler belägna. Mest inkräktar badrummet på
utrymmet, beläget som det är midt för trappan. Till höger är en stor varmgarderob, så stor,
att den kan användas som rum om det kniper. Därpå följa i svit, WC, samt ett särskildt
tvätt- och toalettrum, alldeles utmärkt att ha. Jämte trapphuset ligger barnkammaren, ett
förtjusande litet rum, mot öster, nu taget i besittning af våra ”hembiträden”, som här ha de
bästa betingelser för att kunna trifvas, hälst som rummet dessutom är så trefligt möbleradt.
Där finnes t.ex. en antik soffa, för hvilken vi icke ha annan lämplig plats, och hvilken nog nu
i dessa tider skulle bland gulaschadeln kunna finna en köpare till bortåt tusenlappen. Eller
åtminstone med säkerhet hälften.
Jungfrukammaren är eljest belägen i vindsvåningen, men användes nu till vindsrum och
klädrum, mangelrum etc. För att tala om vinden, så ha vi en stor präktig dito, där vi få rum
med en hel tvätt om det kniper. Där har äfven fru Wetterstedt inrättadt stora skåp med
väldiga utdragslådor, härliga utrymmen med plats för litet af hvarje.
Så ha Astri och jag hvar sitt stora rum, båda möblerade i hvitt. Astris är beläget åt öster och
norr, mitt åt norr och väster. Jag har följaktligen härlig västersol i mitt rum. Utanför detta
ligger en stor, inbyggd loggia, med utgång från Astris rum, ett härligt ställe om sommaren
gröna för ett kaffebord, ifallmanharnåge. Här är utsikten mot trädgården och stationen med
dess kommande och gående tåg.

Astri har tapeter i gult och violett, samt hvita gardiner. I mitt rum har jag gröna tapeter och
rödbruna gardiner. Astri har sin sparlakanssäng, sekretär, tvättställ och fyra små söta stolar
med antika utskärningar, förutom barnens sängar. Dessutom två små garderober.
Jag har min sekretär, en ovanligt stor dito, med många utrymmen, bord, 2 fåtöljer och två
stolar, bokhylla samt en bekväm ottoman, en utmärkt sof- & hviloplats. Ett bra arbetsrum!
Kakelugnar och parkettmattor finnas i alla rum, en härlig sak! Men vi ha ju äfven
värmeledning.
För att komplettera beskrifningen öfver öfvervåningen, måste jag nämna en ovanligt stor
kallgarderob, utmärkt att ha som förvaringsrum af allt möjligt s.k. skräp.”

Härlig sommar

Nu önskar vi i Egnahemsföreningens styrelse alla Storängsbor en härlig sommar.

