
   

 

Nyhetsbrev nr 2 juni 2019 

Välkommen till Tjänstemännens Egnahemsförening 

vid Storängen m.b.p.a:s andra nyhetsbrev 2019.  

 

Vi börjar detta nyhetsbrev med ett nytt inslag: 

Ordföranden - nyvalda Barbro Sjölander - informerar 

 

Barbro Sjölander, ny ordförande 

 

Som nyvald ordförande ser jag framför mig ett spännande år. Det blev lite onödigt 

spännande när vi upptäckte att vi tyvärr gjort ett misstag på vårmötet. Till valberedningen 

valdes en person som inte är medlem i Egnahemsföreningen. Vi behöver alltså en person till 

valberedningen och det valet görs på höstmötet, torsdag den 28 november. Anmäl dig redan 

nu till info@storangen.se om du vill dra ditt strå till 

stacken.                                                                                 

 

Tillsammans med övriga i styrelsen och våra medlemmar hoppas vi kunna aktivera oss i 

många frågor. Vare sig vi vill det eller inte så bygger Nacka nu stad. Det kommer att bli 

många frågeställningar runt stadsbyggandet som rör Storängen. 

mailto:info@storangen.se


 

Bara på kort tid har vi haft uppe frågor om krossen i grusgropen vid Forum, vi jobbar med 

kommunens förslag på en förskola för 200 barn på Järlavägen i den fina lilla ekskogen. Vi 

har också en överklagan liggande hos Miljö- och markdomstolen gällande de hus man vill 

bygga vid stationen. Vi har en fantastisk gammal skola som vi är majoritetsägare i och den 

kräver också sitt engagemang. Park, äng och brygga ska också underhållas. 

 

Det här jobbet kan inte vi i styrelsen göra själva. Alla medlemmar och även Storängsbor 

utanför egnahemsföreningen behöver engagera sig, men inte samtidigt och i samma frågor. 

 

Är du bra på att påverkanskampanja? 

Det finns så många kompetenser i vårt område, kommunikatörer, ljudexperter, jurister, 

filosofer och många många mer. Just nu undrar vi om det finns någon expert på hur man 

lägger upp en påverkanskampanj (politiker, media). Vi tänker då närmast på kommande 

aktiviteter kring den föreslagna förskolan för att få behålla vår ekskog och slippa trafiken 

genom området. 

Är du duktig på att planera denna typ av kampanjer eller känner du någon som är det och 

helst kan bidra volontärt hör av dig till info@storangen.se 

 

Vi har också kommunicerat och fått stöd och synpunkter på föreningens FB sida och i de 

Facebook grupper som finns: 

* Tjänstemännens Egnahemsförening vid Storängen (sida) 

* Storängens kjoltyg (sluten grupp) 

* Storängen (offentlig grupp) 

 

Vi får fler och fler nu som prenumererar på nyhetsbrevet och som samtidigt får övrig 

kommunikation från oss. Vi delar bara ut inbjudningar till vår- och höstmöten i 

brevlådorna. Övrigt skickas per mail. 

 

På gång just nu: 

Krossen i gropen vid Forum. (se mer fakta här ) 

Vi skickade in våra synpunkter som var sakligt baserade med hjälp av områdets ljudexpert 

Crispin Dicksson. Vi larmade skolans rektorer, vi kontaktade bostadsrättsföreningen på 

Musikvägen. Alla skrev till miljöförvaltningen om både ljud och damm. 

 

Vi skrev även till alla politiker i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden dagen före beslutsmötet. 

Det hjälpte inte. Skanska fick OK att krossa alla vardagar dagtid fram till sista december. 
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Förskolan på Järlavägen (se fakta och karta) 

 

Här vill kommunen låta bygga en förskola för 150-200 barn. 

 

Vi har nu startat ett projekt med ett fantastiskt engagemang från boende från Järlavägen, 

Prästgårdsvägen och Hörnvägen. Vi vill absolut inte ha en förskola med upp till 200 barn på 

denna tomt som skulle generera 340 fordonsrörelser per dag genom vårt område. (Siffra 

från trafikutredningar för Kristallen, Lillängen m.fl.) 

 

Att leda in så mycket fordon genom Storängen går inte eftersom vägarna är smala, saknar 

kantstöd och trottoarer. Vägarna kan heller inte breddas anser vi eftersom Storängen är ett 

riksintresse. 

 

Även om man skulle hitta en angöring till skolan från Värmdövägen skulle många fordon 

komma genom Storängen. Denna enda lilla skogsplätt vi har i området med fantastiska ekar 

skulle dessutom förstöras oåterkalleligt om detta genomförs. 

 

Detta är vår utgångspunkt. Vi har börjat med att träffa projektledare och planarkitekt och 

de förstod vår oro efter att vi vallat dem i Storängen. De bestämmer dock inte. Det gör 

politikerna och de vill sälja denna tomt till en friskolekoncern. I höst fortsätter vi med att 

träffa alla politiker och vi planerar också mediepåverkan.  

 

Kom på strategimöte 18 augusti 

Vi kallar alla medlemmar till strategidiskussion söndag den 18 augusti klockan 13-15. Vi 

samlas i Storängssalen och föreningen bjuder på fika. 

http://www.storangen.se/news/byggandet-av-en-forskola-pa-jarlavagen/


 

Storängssalen - kom hit den 18 augusti klockan 13-15 

 

Vi behöver tillsammans med dig som är medlem diskutera några viktiga strategiska frågor. 

Vi ser detta som en del i att ta fram en strategi där vi fastställer en vision, en 

verksamhetsidé ett antal mål och strategier för att nå målen. 

 

Fråga 1 

Nacka bygger stad 

Hur bevarar vi vårt område som de som byggde det från 1904 tänkte och manifesterade i 

våra stadgar?? 

-    Vi behöver till exempel ha en klar linje i detta så att vi vet vad vi ska överklaga och vad vi 

inte ska lägga energi på. 

 

Fråga 2 

Ekonomin i vår förening – möjligheter och utmaningar 

Här kommer vi att diskutera olika sätt att finansiera föreningen. Vi kommer att gå igenom 

hur ekonomin ser ut idag och tillsammans med er hur den skulle kunna se ut framöver. I 

ekonomin är naturligtvis samskolan en viktig bit. 

Efter denna diskussion vill vi bilda några arbetsgrupper som fortsätter arbeta med dessa 

frågor. 

Vi ser fram emot att få träffa er alla där!! 

 

Barbro 

 

 

 



 

Kommande aktiviteter: 

Strategimöte söndag 18 augusti  

Missa inte att vara med och utforma Storängens framtid. Vi träffas i Storängssalen klockan 

13-15. Vi bjuder på fika. Läs mer under Ordförandens ord ovan.   

Välkomna! 

 

Ängsfesten söndag 8 september  

 

Lyckohjulet är poppis på Ängsfesten 

 

Årets Ängsfest går av stapeln söndagen den 8 september kl 14-16 och arrangeras som 

tidigare av Storängstraktens Villaägarförening och Tjänstemännens Egnahemsförening 

tillsammans. Alla boende i Storängstrakten är välkomna att fika, umgås och sälja grejer på 

loppis.  

För de små finns lekar och framför allt det populära lyckohjulet förstås. 

För de vuxna bjuder vi in till volleybolltävling. Kom klockan 14.00 så delar vi upp lagen. Det 

kommer att finnas ett träningsnät och en bana där Storängsmästerskapet går. Alla är 

välkomna. Glatt humör är enda kravet! 

Vi bjuder även in till växtbytardag - tag med dig sådana du har för många av och byt till dig 

någon annan. 

Så boka den 8 september redan nu! 

 

Vid dåligt väder är vi inne i Storängssalen - där blir det dock ingen volleybolltävling. 

Välkomna!  

 

Höstmöte - för Egnahemsföreningens medlemmar - hålls torsdag 28  november. 

Välkomna! 

 

  



Styrelsen just nu 
Vid vårmötet den 25 april 2019 deltog drygt 50 av medlemmarna i 

Egnahemsföreningen.  Styrelsen – som valdes då – består fram till vårmötet i april 

2020 av: 

 

Till ordinarie ledamöter valdes: 

Barbro Sjölander (Parkgränden 4) – ordförande, information 

Caroline Maino (Storängens Strandväg 20) – klubbmästare & information samt sekreterare 

Héléne Fischer Guste (Ängsvägen 14) - registerhållare, vice klubbmästare 

Johan Almlöf (Prästgårdsvägen 6) – Förvaltare  

Joakim Börjesson (Parkvägen 34 B) – Förvaltare, it 

 

Till suppleanter i styrelsen valdes:  

Martin Albrecht (Parkvägen 41) - kassör 

Katarina Segerståhl (Lindvägen 12 ) – vice ordförande  

Ingvar Wikström (John Lodéns Väg 10) – projektledare 

 

Styrelsen kontaktar du enklast genom att mejla till: info@storangen.se  

 

Vilka fler personer är förtroendevalda till valberedning, byggnadsnämnden med mera? Läs 

gärna mer om det på hemsidan storangen.se . Under nyheten  Nya förtroendevalda vid 

Vårmötet 25 april 2019 finns även länkar till protokoll från Vårmötet samt från styrelsens 

konstituerande möte. 

 

Så här ser vi i styrelsen ut: 

Barbro Sjölander, ordförande 
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Caroline Maino 

Héléne Fischer Guste 

 

Johan Almlöf (Foto: Jonas Tulldahl) 

 

Joakim Börjesson 

Martin Albrecht 



Katarina Segerståhl 

 

Ingvar Wikström 

 

 

 

 

Bygglov för fem parhus blev det vid stationen 

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har godkänt bygglovsansökan för fem parhus på tomten 

vid stationen där Byggförnödenheter drivit sin verksamhet. 

Vill du läsa mer?  Se Lovehusens hemsida. 

Vi har överklagat till Mark- och miljödomstolen så sista ordet är ännu inte sagt i detta 

ärende. 

 

https://lovehusen.se/


 

Byggnadsnämnden uppmärksammar: 

 

 

Titta vad fint det blir på Ängsvägen 24! Här byter man bland annat fönsterfoder när fasaden 

renoveras. Extra fint blir det eftersom man har hittat spår av ursprunglig grön färg vid 

köksingången och använt den. 

 

Oscar Liedgren, Byggnadsnämnden 

 

 

 

 

   

M.B.P.A - vad är det?   

Vad betyder m.b.p.a – bokstäverna i slutet på egnahemsföreningens namn? Vi 

har fått hjälp av Katarina Westman att reda ut det. Katarina har bott i 

Storängen i över 40 år och håller just på med en bok om Storängen. Boken 

kommer främst att presentera alla de vykort hon samlat som finns från 

området. Det är cirka 120 olika motiv, de flesta från omkring 1909.  

Du har väl inte missat att svara på hennes frågor om ditt hus förresten? 

  

Men först tillbaka till m.b.p.a. och Katarinas förklaring. 

Tjänstemännens Egnahemsförening vid Storängen m b p a bildades 1904 för att bereda 

egnahem åt sina medlemmar. Ursprunget var en egnahemsförening som bildades i 

Stockholm 1903. När man letade efter lämpligt område att bygga sina egnahem på, stod 



valet så småningom mellan Stocksund och Storängen. Det visade sig att intresset var så 

stort att föreningen delade upp sig i två. Därför kan man kanske kalla Stocksund för 

Storängens systersamhälle. 

  

Finansiering 

- Det var en viktig fråga hur Egnahemsföreningens medlemmar skulle finansiera sina 

villabyggen i Storängen, berättar Katarina. 

Att man valde att vända sig till gruppen tjänstemän hängde ihop med att de ansågs ha en 

säker inkomst och trygg ekonomi. 

 

- Men som vi vet dröjde det inte länge förrän många fria yrkesutövare, som konstnärer, 

författare, skådespelare med mera, drogs till det härliga ”livet på landet”, berättar Katarina 

vidare. 

På den tiden fanns inte möjlighet till statliga lån med bra villkor och som täckte hela 

byggnadskostnaden. Föreningens medlemmar var inte alltid så resursstarka och att vända 

sig till banker eller andra kreditinstitut var på den tiden ganska kostsamt. 

 

Svenska Lif lånade ut 

 

Svenska Lifs hus vid Norrmalmstorg 

 

-    Den 22/6 1904 slöts ett avtal mellan föreningen och Svenska Lifförsäkringsbolaget, som 

innebar att Svenska Lif lämnade lån på upp till 15.000 kronor till varje medlem att 

amorteras på 30 år och med en ränta på 4½ procent, berättar Katarina och fortsätter: 

-    Egnahemsägarens lånerevers kombinerades med en livförsäkring och försågs med 

borgen av föreningen. Som säkerhet för föreningens borgen krävde Svenska Lif en 

förbindelse på minst 1.000 och högst 1.500 kronor från varje medlem att ersätta den förlust 

Svenska Lif skulle komma att lida om en medlem inte fullgjorde sina betalningar, berättar 

Katarina som gör jämförelsen att 1.000 kronor då motsvarar cirka 57.000 kronor idag. 

 



  

Klockan med bolagets namn på Svenska Lifs hus vid Norrmalmstorg.  

Noggranna undersökningar 

Detta gjorde att Egnahemsföreningens styrelse var mycket noga med att undersöka de 

sökandes ekonomi innan de beviljades medlemskap. Ofta vägrades de som inte ansågs 

solventa nog att bli medlemmar i föreningen. 

  

- Egnahemsföreningen hade således ett visst ansvar men det var begränsat - m. b. p. a. = 

med begränsad personlig ansvarighet. År 1895 kom den första föreningslagen om 

registrerade föreningar för ekonomisk verksamhet. En sådan förening kunde bedrivas m b p 

a eller u p a (utan personlig ansvarighet), förklarar Katarina som har hittat ett citat 

angående lånen: 

  

”Lånen från försäkringsbolaget voro amorteringslån. Dessa lån voro år 1909 utlämnade 

till sitt maximibelopp, som var 1.036.180 kronor. Genom inlösen, försäljning (delvis i 

samband med dödsfall) och omplaceringar minskades denna summa undan för undan. År 

1939 blev det sista av dessa lån bragt ur världen.” (Gunnar Bjurman) 

  

- Denna lånekonstruktion förklarar nog varför det blev en sådan enorm byggrusch de första 

åren. Omkring 100 hus – av nuvarande drygt 150 – var klara 1909, tror Katarina. 

Och det var då någon gick runt och fotograferade många hus och lät trycka vykort av dem. 

  

Katarinas bokprojekt 

 Så kommer vi osökt tillbaka till nutid och Katarinas bokprojekt där hon tänker presentera 

alla de vykort från området som hon samlat. 

-    Jag har cirka 120 olika motiv, de flesta från omkring 1909. Boken blir uppställd i 

gatuordning och samtliga hus inom optionsområdet (även de som rivits) kommer att 

presenteras med bild/bilder och en kort text med uppgift om exteriöra förändringar samt 

ägarlängder, berättar Katarina. 



 

 

Katarina Westman med sin samling vykort från Storängen. 

 

Självklart blir det en presentation av området och föreningen och sådant som kan vara av 

intresse för oss här och för andra som är arkitektur- och kulturhistoriskt intresserade. 

-    Men med så mycket bilder blir det tyvärr inget utrymme för allt intressant som finns att 

berätta om människorna och livet i Storängen. 

-    Det kanske kan bli en uppföljare – något för Historiegruppen? funderar Katarina. 

  

Katarina har i Svenska Dagbladets tidningsarkiv hittat att man i SvD den 17 augusti år 1905 

kunde läsa: "Storängen är en av tjänstemännens kolonier. Där har man redan inflyttat i 

24 villor och 26 äro under byggnad." 

Två månader senare i samma tidning, den 20 oktober 1905, skrevs: "Redan öfver 80 hus 

färdiga." 

- De fick väl bråttom inför vintern eller också räknade man fel!, tänker Katarina Westman. 

 

Hjälp Katarina i hennes arbete med boken och skicka ditt svar på hennes 

frågor: 

•    Ägare för de senaste ca 20 åren – de tidigare har hon. 

•    De äldre husen hade ofta namn. Känner du till något sådant på ditt hus? 

•    Större utvändiga förändringar som gjorts på huset sedan det byggdes. T ex utbyggnad, 

fasadfärg, dörrar och fönster, tak. Även sådant som garage, gäststuga, pool, altan och övriga 



 

större förändringar i trädgårdsanläggningar. Ungefärliga årtal är intressant att ha. Mycket 

kortfattade uppgifter! 

•    Finns något äldre foto av huset? 

Samtliga hus i Egnahemsföreningens område kommer att beskrivas, gamla såväl som 

nybyggda! 

Katarina är nåbar på email (katawest@gmail.com) eller sms (0707133388) hela sommaren, 

men är tacksam för uppgifterna snarast! 

 

Vykort från Storängen 

 

 

 

  

Drömmar är viktiga - alla blir inte verkliga    

   

En introduktion i ämnet Nationalromatik och trädgård, det bjöd makarna Eva 

och Olle Björkström in till den första söndagen i juni. Solen sken och värmen 

var tillbaka och ett sextiotal Storängsbor hade lockats till Björkströms 

trädgård och villa Belander. 

  

mailto:katawest@gmail.com


 

Eva och Olle Björkström 

 

Bebyggelsen i Storängen speglar det tidiga 1900-talets arkitekturideal i planering och 

utformning. Några av tidens främsta arkitekter ritade husen åt en ”bättre bemedlad 

medelklass”. Här inrättade man sig för ett gott liv, på behörigt avstånd från den osunda 

storstaden. Bostaden planerades med verandor och blomsterfönster, så att en nära kontakt 

mellan ute och inne uppstod. Trädgården var viktig som en förlängning av bostaden. 

 

- Här i Storängen är husen inte placerade längs vägen. I stället är de placerade där det var 

optimalt på tomten, berättar Eva Björkström för sina besökare. 

 

Många lockades till Björkströms trädgård 

 

Stilhistoriskt kännetecknas Storängen av nationalromantiken, som var stilen på modet 

under 1900-talets första decennium. Det är träfasader, inspirerade av allmogebebyggelsen, 

ofta rödfärgade med vita eller gröna snickeridetaljer, eller bruntjärade med blå eller röda 

och gröna detaljer. Fönstren är tätspröjsade och man ser många blyinfattade fönster och 

burspråk. De typiska taken under denna tid är höga branta sadeltak med tegel på. I 

husgrunderna ser man ofta grovt huggen granit. 



 

Nationalromantiken i Storängen 

Storängen var inte den första gröna vågen, men ganska typisk för förra sekelskiftet. På 

1700-talet byggde sig de som kunde malmgårdar lite utanför staden. Det finns flera kvar än 

i dag, till exempel Kristinehovs malmgård på Södermalm. 

 

- Nationalromantikerna ville odla eget, bada, sola och vara i sin trädgård. Under 

industrialismen ville man bemästra naturen. Det satte sina spår runt stationen där 

blommor och växtlighet sattes i mer militärisk ordning. Så såg det inte ut i trädgårdarna i de 

nybyggda husen, säger Eva Björkström. 

 

 

Villa Belander i Björkströms trädgård 

 

Trädgården under nationalromantiken är vänd inåt. Den är till för dem som bor i huset, 

vänd in mot hemmet. I Storängen sa bestämmelserna att häckar och staket skulle ha en viss 

minimihöjd, 1,20 meter närmare bestämt. 

 

- Staket var till för att hålla kreatur ute. Innan Storängen började bebyggas var området 

betesmark för djuren på Järla gård, berättar Eva Björkström. 

- Ända fram till mitten av 1900-talet gick det betesdjur på området där Prästgårdsvägen och 

Järlavägen möts, berättar Olle Björkström. 

 

Pålästa invånare 

De som bodde i Saltsjöbaden och Djursholm var mer konservativa än de tjänstemän som lät 

bygga hus i Storängen. De blivande Storängsborna litade kanske mer på sina arkitekter och 

var mer influerade av modernare strömningar.   

 

- De som flyttade hit var pålästa. The Studio var tidningen för dagen, berättar Eva 

Björkström vidare. 



The Studio var en illustrerad konst- och konsthantverkstidning som publicerades 

månadsvis i London från 1893 fram till 1964. 

 

 

The Studio, tidskriften på modet 

 

Att Storängsborna inte hade så mycket pengar ser man även på tomterna, som är relativt 

små jämfört med de i Djursholm och Saltsjöbaden. 

 

- Det blev senare vår räddning eftersom det inte gick att stycka tomterna och bygga nya hus 

som inte passade in, slår Eva Björkström fast. 

 

Alla nybyggarna i Storängen gick i borgen för varandra. Det innebar att alla kände alla och 

det rådde en familjär stämning bland Storängsfamiljerna från första början. Gemensamma 

intressen var Ängen och Parken, där man kunde ha fester och umgås. 

 

Brandförsvaret sköttes på egen hand och man ansvarade för vägarna och renhållningen 

genom anställd. Skolundervisning bedrevs först i liten skala och så småningom byggdes en 

skolbyggnad för många elever och med en samlingssal. Mycket av det som numera sköts av 

samhället tillkom här på privata initiativ. 

 

En Puh-plats att vila på 



 

Fruktträd och bärbuskar beställdes gemensamt, berättar Eva Björkström. 

 

- Det kunde bli fel i beräkningarna för hur mycket som kunde få plats. I Oscar Liedgrens och 

Sanna Flyrings trädgård på Storängsvägen kan man se att det nog blev lite för många träd. 

 

Drömmarna är viktigast 

I början på förra seklet var det lätt att få hjälp i trädgården. På somrarna kom dalkullor till 

stan och arbetade i villaträdgårdarna. Ändå blev var det då vid förra sekelskiftets början, 

precis som nu, så att alla drömmar inte förverkligades. 

 

- Det där att drömma är nog nästan det viktigaste man kan göra med en trädgård, tycker 

Eva och Olle. 

 

Många vattenkannor är det.... 

 

På vintrarna sitter de ofta och planerar och drömmer om vad och hur de ska göra i sin 

trädgård. 

 

- Det ska vara roligt med trädgård. Drömmen är jätteviktig. Sen blir det som det blir. 

När Björkströms flyttade till Storängen för 40 år sedan sluttade tomten åt alla håll. 

Sluttningar är inte lätt att bygga trädgård på. Det har gått åt mycket fyllnadsmassa för att få 

trädgården användbar. När Ragnar Östberg ritade huset år 1918 tänkte han sig att det skulle 

vara tre fyra trappsteg från gårdsplanen till huset. 

 

- Men det var sju när de kom hit. Vi bad lastbilschaffisar som skulle transportera bort 

schaktmaterial att i stället dumpa det hos oss. De var glada och vi också, säger Eva 

Björkström. 

- I dag är det tre fyra trappsteg till huset – precis som arkitekten tänkt sig. 

- Men än i dag får vi asfaltskokor och annat när vi gräver i trädgården, berättar hon. 



 

Armchair gardening 

En trädgård kräver som bekant en hel del arbete. 

- När vi kom hit för 40 år sen sa Olle: jag piper ut mellan patienterna och jobbar i 

trädgården. Så blev det inte… Han har alltid gillat ”armchair gardening”, avslöjar Eva som 

tack vare sin konstnärliga utbildning har erövrat trädgården bit för bit. Och visst har Olle 

också dragit sitt strå till stacken. 

 

 

Flera rum hör till den nationalromantiska trädgården. 

 

Björkströms trädgård består, just som en nationalromantisk trädgård ska, av flera rum. 

- Vi har fyllt upp och skapat en ny trädgård – en pastisch. Våra föregångare sneglade på 

klosterträdgårdar och det har jag velat leka med. 

 

- Rummen i vår trädgård har olika namn – det är en förutsättning för att kunna drömma 

och prata och planera på vintern. 

 

Ett rum i Björkströms trädgård är inspirerat av den medeltida trädgården, ett annat kallas 

vita kabinettet och är litet och intimt, Gotland har gotländsk kalksten på marken. 

Skogsdungen är också ett rum där det är tänkt att det mest ska växa inhemska växter. 

Häckar liksom olika underlag kan markera olika rum. 

 



 

Hur ska dessa överleva vintern...? 

 

- Trädgården ska ha en formell ram, sen får växterna bära sig åt som de vill, tycker Eva och 

berättar att stengärsgårdarna har tillkommit för att poängtera att det är en svensk trädgård. 

Järnurnor är också väldigt svenskt, sådana är det också gott om. 

Stigar leder besökaren från ett rum till ett annat. 

 

- Försök göra en slinga av stigen och gör inte återvändsgränder, tipsar Eva Björkström och 

delar med sig av fler av sina tankar och tips från hur de byggt och organiserar sin trädgård: 

- Alla vill ha sol, men en trädgård behöver även skugga. 

 

- Att ha linjer och axlar – som mellan två träd på var sin sida i trädgården – är välgörande. 

Hos Eva och Olle bildar en alm och en blodbok en axel i trädgården. 

 

Akta er för äng, det är inte så lätt som man kan tro, varnar hon och kommer sen in på 

färger. Färger är ett annat tema. Färg upplever vi fortare än något annat. Basfärgerna rött, 

blått och gult är krävande färger. Blandfärger kan kännas behagligare, förklarar Eva och 

säger: 

- Rött är en tröttsam färg som man ska vara försiktig med. Rött och grönt ligger nära 

varandra och röda växter syns inte i allt det gröna på kvällen. Välj hellre vitt eller 

pastellfärger, råder Eva. 

 



Välj bort röda blommor. 

  

Över 1700 djur 

Eva brinner för kretsloppet och berättar att det lär finnas 1 720 olika arter av djur i 

trädgården. 

- Det är viktigt att alla får överleva – städa inte för mycket! Sopa stengolv, men gör inte så 

mycket mer. Alla trädgårdar har mängder med djur, låt dem får chansen att leva. De 

behöver det en trädgård har. I träd och buskar lever många – 50 procent av dem lever i 

lövverket. 

- Om alla insekter försvinner överlever vi inte längre än 30 dagar, säger Eva. Alla behövs, 

sniglar och getingar äter sådant som är dött, spindlar och flugor är fåglarnas huvudföda – 

och vem vill inte ha fåglar i trädgården? frågar hon ledande. 

 

- Vi är helt beroende av djuren som skapar kretsloppet. Akta löven som trillar ner. De 

behövs. Var inte för snabb med att räfsa undan och köra bort. 

- Kortklippt gräs är som en öken för insekterna – alltså inte bra. 

 

Ett annat tips för trädgården är att inte har händelser överallt. Lugn behövs för att man ska 

kunna uppskatta det som är livligare i trädgården. Skulpturer är bra att falla tillbaka på, 

något att fästa blicken på. 

 

Lekstugan skymmer korsningen. 



 

 

- Lekstugan här i hörnet är som ett visuellt stopp. Det är bra att ha något intressant att titta 

på i stället för korsningen här utanför, tycker Eva Björkström och avslutar med att säga: 

- Det som gör en trädgård vacker är att man själv tycker om den. Är du nyinflyttad – 

betrakta den bara till att börja med. Börja sen att drömma. Sen kan man börja göra lite i 

trädgården. 

- Och så blir det ändå som det blir. 

  

Text och foto: Caroline Maino  

  

Hej då och  tack för visningen av er fantastiska trädgård Eva Björkström 

 

  

 

 

 

 



 

Nu önskar vi alla Storängsbor en härlig sommar och ser fram emot att ses den 18 
augusti om inte förr, 
 

Styrelsen   

 

 

  
   

  

 

 

Besök oss på webben  
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