
 

   

 

Nyhetsbrev nr 3, oktober 2018 
 

Välkommen till Tjänstemännens Egnahemsförening 

vid Storängen m.b.p.a:s tredje nyhetsbrev 2018.  

 

Kommande aktiviteter: 

Höstmötet för medlemmar i Egnahemsföreningen hålls torsdag 22 november 

2018 klockan 19.30 i Storängssalen.  

Höstmötet är föreningens budgetmöte. Där bestäms medlemsavgiften för det 

kommande kalenderåret. Vill du lämna in en motion - skicka den till 

info@storangen.se senast 1 november. 

Förfriskningar och mingel finns från klockan 19.00 samt även efter mötets slut. 

Välkomna! 

 

Glöggmingel 

Söndag den 9 december bjuder Egnahemsföreningen in till glöggmingel för 

Storängsbor i Storängssalen. Välkomna mellan 14 och 16 för lite fika och 

umgänge med andra boende i Storängen. 

Välkomna! 

   

Julgransplundring även 2019…?  

Vill du ta över stafettpinnen för julgransplundringen? I många år har boende i 

Storängen/Fannydal arrangerat julgransplundring i samarbete mellan 

Egnahemsföreningen och Storängstraktens villaägarförening. 

Julgransplundringen har hållits i januari i Storängssalen. Alla Storängsbarn 

mellan tre och åtta år är välkomna. 
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Det har varit dans och lekar kring granen. Saft och bullar, plundring av granen 

och om alla är snälla har tomten kommit med godispåsar till alla  

Låt traditionen leva vidare och engagera dig! Hör av dig till info@storangen.se 

  
 

Pick nick i Parken hade vi den 20 maj 

En solig söndag i maj träffades vi för lite pick nick i Parken och hade trevligt. 

 

 

 

 Ängsfesten hölls söndag 2 september  

 

 

Årets Ängsfest gick av stapeln söndagen den 2 september och arrangerades som tidigare av 

Storängstraktens Villaägarförening och Tjänstemännens Egnahemsförening. Vi bjöd på fika 

och några satte upp loppis. Det i särklass mest populära inslaget - i alla fall bland barnen - 

var tombolahjulet.  
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Aktuella händelser 

Parhus vid Stationen beviljade  

Den 26 september beviljade Nackas byggnadsnämnd ansökan om att bygga fem 

tvåbostadshus på tomten Sicklaön 40:4, John Lodéns väg 20. 

 

Ärendet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av fem tvåbostadshus i tre våningar med 

en total byggnadsarea på 635 m². Total bruttoarea för de fem byggnaderna är 1 600 m². 

Nockhöjd för de fem byggnaderna är ca 9,5 meter. Ansökan omfattar också nybyggnad av 

fem komplementbyggnader med en nockhöjd på 3,1 meter och med en total byggnadsarea 

på 110 m². Anläggning av 14 parkeringsplatser, markåtgärder i samband med byggnation, 

fällning av fyra träd samt rivning av befintliga byggnader på fastigheten. Exploateringstalet 

i ansökan är 0,5.   

 

Om någon planerar att överklaga beslutet är i skrivande stund okänt. 

 

 

Skisser ur bygglovsansökan. 



 

Här kan du se det nya förslaget i sin helhet: Bygglov_Sicklaön_40_4_2018-06-29.  

   

 

Rädda Järlasjön  

Föreningen Rädda Järlasjön har rapporterat att Länsstyrelsen bara vill ge ett tillstånd på 

max 15 år för en skärmbassäng för att minska föroreningarna i Järlasjön och Sicklasjön. 

Under den tiden menar Länsstyrelsen att kommunen måste hitta andra lösningar 

uppströms för att rena vattnet. Man betonar att skärmbassängen inte är en hållbar lösning 

för att återskapa livsmiljön i Järla- och Sicklasjön.  

Järlasjön behöver renas. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.storangen.se/wp-content/uploads/2018/08/Bygglov_Sicklaön_40_4_2018-06-29.pdf


  

Storängens äldsta invånare minns svunna tider  
Brita är barnfödd i Storängen och bor kvar i huset där hon föddes. För 98 år 
sedan föddes Brita Westerlind och växte upp i Villa Ekbacken som postadressen 
var på den tiden. Numera heter Brita Wiljander och bor i samma hus och 
adressen är Parkvägen 39. Huset är en Bergsmansgård som hennes morfar 
Bergsingenjören byggde 1909. 
 

 
 
 
 
 
Hennes man Rolf Wiljander gick bort tidigare i år. Tillsammans bodde de i huset 
över 55 år. Brita är den nu äldsta invånaren i Storängen. 
-  Morfar lät bygga huset lite snett på tomten: ”om något av barnen vill bygga 
till”. 



   
På bilden till vänster syns huset innan det byggdes ut. Till höger ses det som det ser ut i dag. 
 

- Och det ville far. Han lät bygga till ett arbetsrum på undervåningen och så blev 
det ett sovrum på övervåningen också, berättar Brita Wiljander. 
 
Britas far var byrådirektör på Vattenfallstyrelsen. Mor var gymnastikdirektör. 
Men när hon gifte sig gjorde hon som de flesta kvinnor på den tiden, stannade 
hemma och tog hand om familj och hem. 
 
Flera generationer 
I huset har ofta flera generationer bott tillsammans. Morfar dog innan Brita 
föddes. Hennes mamma och moster bodde där ensamma en period. 
 
Morfar dog 1915. Då flyttade Britas mamma med man och barn tillbaka till 
Storängen från Saltsjöbaden där de bott under en period. Brita föddes 1920. De 
var tre syskon: Anna, Erik och Brita. 
- Ofta hade vi inneboende också. Under en period på 1960-talet bodde en av de 
första kvinnliga prästerna i Sverige här. Hon hyrde sovrum och arbetsrum på 
övervåningen. 
Brita gick i Järla skola. 
- Den var nog ganska ny då, för min storasyster Anna gick i skolan i Storängen. 
-  Senare gick både hon och jag i Anna Schultheiss skola på Götgatan. 
 
 
 
Mötte kärleken 
På Krägga gård i Uppland jobbade Brita i lantbruket med  



allt  möjligt. Sommaren 1946 kom en ung 
agronomstuderande dit och de jobbade tillsammans på gården. 
-  Så småningom uppstod tycke. Vi gifte oss och bodde i Luleå i elva år. Där 
föddes våra fyra barn, tre pojkar och en flicka, berättar Brita. 
 
Hennes yngsta barn, tvillingarna föddes 1961. Efter en elva år lång utflykt till 
Luleå kom de tillbaka till Storängen 1962 och det hus Brita var född i. 
 
Stationen var navet 
Under Britas uppväxt i Storängen var stationen det självklara navet i det lilla 
samhället. I Storängen fanns allt man behövde för det dagliga livet. Runt 
stationen fanns Helmer Jonssons livsmedel, mjölkaffären och kiosken. Bageri 
fanns i Parkgränden. Polis, elverk och telegrafstation fanns också. Post fanns i 
stationshuset. 
– Dit gick det att beställa varor från apoteket, på det viset hade vi 
apoteksombud, minns Brita. 
Från början hämtade alla sin post i stationshuset, med tiden fick även gatorna 
namn och nummer och posten började delas ut till de enskilda hushållen. 
- Det var mor och far som började att utarbeta namnen på vägarna här i 
Storängen. Innan vägnamnen fanns var postadressen namnet på huset. 
 
Fru Reimers dockor 
I sybehörsaffären på Ängsvägen 21 kunde man även köpa godis, pennor, papper 

och annat.  
-  Fru Reimers gjorde fina små figurer av ståltråd och kräppapper. Jag har några 
kvar som jag vill visa er, säger Brita och vi går upp på övervåningen. 
Hon tar fram dem ur en sekretär där hon förvarar dem mörkt för att färgerna 
inte ska blekas. 
- Titta så fina detaljerna är! 
 



 

 
 
På Värmdövägen – i huset öster om konstnärsparet Hannas och Georg Paulis 
hus, det där Nacka Värmdöpostens verksamhet finns i dag – låg 
telegrafstationen en period från 1940-talet. 
-    När vi ville ringa någonstans satt det någon där som kopplade oss. 
-    Brandkåren sköttes av tre eller fyra pojkar Sundstedt. 
 

Två damer vid tomten där Parkvägen och Järlavägen möts. 
 
Umgänge och hot 
Midsommar firades på Ängen. 
- Det var en samlingspunkt. På midsomrarna var det lekar, hoppa säck, 
balansera potatis på sked. 
På föreningsmötena, vår- och höstmöten var det fullt hus i Storängssalen. 
- Under 1960-talet när Storängen hotades av tankar på expansion och därmed 
rivning så fyllde Egnahemsföreningen och dess dåvarande Ordförande en viktig 
roll i kampen för att bevara området. 
1967 föll planen i stadsfullmäktige med en enda rösts övervikt och senare blev 
Storängen klassat som riksintressant område som exempel på villastad från 
förra sekelskiftet. 
 
Badhus och kriget 
Från 1928 hade Storängen en ny träffpunkt när ett badhus byggdes vid Järlasjön 
– där Egnahemsföreningen återigen har en brygga sedan några år. 
- Vi badade mycket i badhuset på udden där i Järlasjön, minns Brita. 



Under andra världskriget hade Brita och hennes familj stor glädje av sin tomt. 
- Vi hade höns för äggens skull och odlade allt möjligt i öppen jord, potatis och 
så. 
- Det fanns även mycket bärbuskar och fruktträd. Förr hade man alltid efterrätt 
och all frukt och bär togs omhand. 
 

 
 
 
 
 
 
Här bodde höns under andra världskriget. 
 
Vi fick tillfälle att se huset när vi intervjuade Brita. Det är ett mycket välbevarat 
hus där i stort sett all inredning är kvar sedan tidigare generationer. 
 

 
 
Vi som gått förbi trädgården i många år har alltid beundrat de välskötta 
trädgårdslanden och de fina äppelträden. Som många andra hus i Storängen har 
detta ett lågt staket. Detta inbjöd till samtal när man gick förbi och Rolf som 
deltagit i finska vinterkriget ville ofta berätta om sina upplevelser där. 
Caroline Maino och Barbro Sjölander 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
   

 

  

  

Mannen med hästen 

 

 

Carl Johan Nyman, mannen med hästen, på Storängsvägen vid Ängen. Troligen 1940-

talet. Foto: Okänd 

 

Hans Hilbers, som är född och uppvuxen i Storängen, fortsätter att berätta 

minnen från en svunnen tid i Storängen. Denna gång handlar det om  Mannen 

med hästen   

  

Carl Johan Nyman hette mannen med hästen. År 1903 – alltså innan Storängen bildades – 

flyttade han från Skuru med hästar och vagnar till Hagalund gård, Järlavägen 5. Det var på 

den tiden en arrendegård under Järla Herrgård. Där lät han bygga både stall och stort 

magasin med loge. Gården Hagalund låg alldeles i utkanten av Järla herrgårds stora äng, 

som då var betesmarker för herrgårdens alla djur och som sedan blev Storängen.  Herr 

Nyman behövde också bete för sina djur och då låg ängen bra till. 

 



 

Här hjälper herr Nyman till med ett flyttlass som skulle till ett nybyggt hus på Värmdövägen. Bilden 

troligen tagen runt 1904-1906. Foto: okänd 

 

Herr Nyman hjälpte ofta de nyinflyttade som började komma till Storängen efter 1904 med 

att bland annat få sina tomter plöjda och även att skjutsa invånarna i Storängen in till 

Stockholm vid behov. En natt blev Herr Nyman kallad av en familj i Storängen om en 

brådskande transport till BB inne i Stockholm. Väl hemkommen igen var det dags att även 

skjutsa in sin egen fru till samma ställe. 

  

Skjutsade damerna 

Jag har själv upplevt på 1940-talet när Herr Nyman på vintrarna några gånger sågs ha en 

träplog spänd, ibland med en, ibland med två, hästar plogande på Storängens vägar. Ibland 

plockade Herr Nyman även fram sin släde på vintern och åkte ner till stationen när tåget 

kom för att bjuda på skjuts till damerna som skulle hem med sina paket efter besök i den 

stora Staden. 

 

 

 

Även på vintern spände herr Nyman för sin häst - då framför släden. Foto: okänd. 

 

Herr Nyman älskade sina hästar, men hans fru insåg att det inte gick längre att leva på 

hästtransporter när alla andra åkerier använde sig av lastbilar. 



 

Fru Nyman såg då till att magasinet med loge byggdes om till tvättinrättning i slutet av 

1930-talet. JW Nymans Tvätt – som inrättningen hette – blev en succé. Alla damerna i 

Storängen slapp nu att skicka tvätten in till Stockholm eller Duvnäs, nu kunde pigorna lätt 

leverera tvätt i området. 

  

Tvätt bykades 

Det var inte lite tvätt på den tiden som skulle bykas i stora vedeldade bykkar, sköljas i 

bassänger för att sedan hängas upp på vinden för torkning. Tvätteriet gick så bra att det 

redan i slutet på 1940-talet fick konkurrens av en herr Eriksson som bodde högst uppe på 

berget, granne med Nymans. Denne öppnade sin egna tvättinrättning under namnet 

Saltsjötvätten, också på Järlavägen, men med nummer 7. 

  

Herr Nyman avled 1947 efter att ha plöjt sin potatisåker en höstdag. Hästen Grålle, med 20 

år i tjänst, levde kvar till 1949 då den hittades död på stallplan. Jag brukade ibland gå in och 

hälsa på honom när jag gick till Järla skola. 

  

JW Nymans Tvätteri som då var ett modernt tvätteri upphörde 1 juni 1961, då herr Nymans 

son, Martin avled.  Det var Martin Nyman som skötte tvätteriet tillsammans med sin 

mamma Hulda Nyman. Efter det fanns ingen i familjen som kunde driva verksamheten 

vidare. 

 

När stallet blivit tomt flyttade en skrothandlare dit, men försvann utan att lämna några 

större spår efter sig och i slutet av 1970-talet revs både stallet och tvätteriet ner. 

 

 

Hagalund gård, Järlavägen 5, i dag 2018. Foto: Caroline Maino 

 

Ättlingar till herr Nyman äger och bor fortfarande kvar i huset. 

 Hans Hilbers 

  

  

 



 



 

Fru Larsson framför sitt torp som finns ännu i dag 

 

Bilden är från slutet av 1930-talet. Kvinnan på bilden är fru Larsson. Hon bodde i torpet i 

bakre delen av Järlavägen 7 – ett hus som fortfarande finns kvar. Efter att hennes man, 

tunnbindare Larsson, dött bodde hon där ensam med sina fem barn. 

Familjen Larsson bodde där långt innan familjen Nyman flyttade in i Hagalund gård på 

Järlavägen 5. Fru Larsson livnärde sig på att tvätta åt familjen Nyman samt andra då den 

enda vattenpump som fanns i det området var beläggen på familjen Larssons tomt. 

 

Tvättade i tunnan 

Hon tvättade i tunnan på bilden. Tänk att det inte ens är 100 år sedan vi i Sverige hade den 

typen av arbetsförhållanden. 

På 1920-talet byggdes ett barnhem för dödssjuka barn ungefär där det i dag finns 

lägenhetshus och äldreboende strax väster om Hagalund gård. Det gjorde att Nymans fick 

eget vatten när en ledning drogs till deras fastighet och det var en förutsättning för att de 

skulle kunna starta sitt tvätteri. 

Foto: Okänd 

 

Så här ser torpet på Järlavägen 7 ut i dag. Foto: Caroline Maino 

  

  

 


