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Ordföranden – Barbro Sjölander – informerar 

De parhus som planerats på John Lodéns väg vid Storängens station och spåren har nu 

fått klartecken att starta bygget. Vi fick avslag på vårt överklagande till Mark- och 

miljödomstolen. Vi ansågs inte som förening ha talerätt. Bygget kommer nu igång i april 

2020. Processen med att överklaga  har i alla fall lett till färre hus och lite fler 

Storängsdetaljer på dem. Lite snyggare än de första förslagen. Vår egen byggnadsnämnd 

har varit med och diskuterat med dem som ska bygga för att påverka den slutliga 

utformningen. 

 



 

Plockmat hör höstmötet till. 

 

Strategidiskussionen 

I oktober hade vi ett första möte med den grupp som anmält sig intresserade av att vara 

med och jobba fram ett strategiförslag som sedan ska förankras i styrelsen och beslutas 

om på vårmötet. 

På det mötet valde vi att försöka svara på frågan "Var vill vi vara om tio år vad gäller våra 

egendomar, park, äng och skola". Gruppen vill fortsatt se att parken har aktiviteter, att 

tennisbanan värnas, att den fina miljön och träden ska tas om hand, att belysning ska 

dras in och att platsen vid basketkorgarna kan utvecklas. 

 

För ängen såg vi fortsatta aktiviteter som passar ängen, att vi skulle värna den 

biologiska mångfalden genom att fundera på hur vi klipper den. Vi behöver också ha ett 

proaktivt förhållningssätt till vem som kan använda ängen - privat yta kontra 

allemansrätt. Om vi tolkar allemansrätten korrekt så kan vem som helst använda ängen 

så länge de visar hänsyn. 

 

För skolan såg vi två spår:  

1. Ett konservativt scenario där vi behåller den verksamhet som finns nu. 

2. Ett kreativt scenario, där vi har en verksamhet som maximerar avkastningen och 

utvecklar verksamheten på ett ”hållbart” sätt. 

Skolan fick i uppdrag att till strategigruppens möte i december utveckla dessa scenarion. 

Vi fick in ett genomarbetat underlag från skolan. Skolan föreslog att vi skulle gå på ett 

konservativt förslag. Det innebär att skolan fortsätter enligt det konservativa förslaget 

tills Samskolans skuld har amorterats ned väsentligt. Men vi ska utnyttja denna period 

till att utvärdera om vi kommer att gå vidare med det konservativa eller det kreativa 

förslaget, alternativt ett modifierat kreativt förslag. 

Under de kommande åren behöver vi fortsätta utvärdera/planera mer konkret hur 



skolan kan se ut i det kreativa förslaget, för att kunna ta det slutgiltiga beslutet för hur 

skolan ska fungera om fem år och längre i framtiden. 

Styrelsen får fram till dess styra skolan med årliga ägardirektiv och en aktiv 

styrelsemedverkan. 

 

 

Hur vill vi ha Storängen i framtiden funderades det på under höstmötet.  

 

På höstmötet tog vi upp ytterligare en strategisk fråga.”Hur kan vi uppmuntra 

gemenskap och sociala kontakter oss Storängsbor emellan. Många förslag kom 

upp men medelst ”pluppröstning” vann kräftskiva följt av förslaget att vissa aktiviteter 

endast ska vara för föreningens medlemmar, för att öka Vi känslan. Sedan kom förslag 

på föredrag om Storängens historia, Trädgårdsmöten, Spelkvällar, fler filmkvällar, 

förmingel till Valborg bland annat. 

 

 

Sociala kontakter ville många höstmötesdeltagare satsa på. 

 

I strategi gruppen fortsatte vi den diskussionen: 

Gruppen fann att styrelsen behövde inför varje aktivitet fundera på vad som var syftet 

med aktiviteten. Utifrån det kunde man sedan se om man skulle bjuda in föreningen 

bara eller det geografiska Storängen. 

Som exempel kan kräftskiva och mingel i Storängssalen före Valborg vara bra aktiviteter 

endast för föreningsmedlemmar medan till exempel historiekvällar kan vara öppet för 



alla. Vi diskuterade också kostnadsfördelning när vi bjuder in andra än föreningen. 

Vi fortsätter strategidiskussionen under vintern och då kommer vi att diskutera hur vi 

lyfter upp delar av stadgarna vad gäller medlemskap, Servitutet, vad man förbinder sig 

till som medlem i EHF, och byggnadsordningen. 

 

Höstmötet 

Jätteroligt att så många kom för att träffa varandra och vara med och diskutera. Jag tror 

de flesta som var där var nöjda. Vi minimerade den formella biten och satsade på 

diskussion och umgänge. Vi ska fortsätta att ha vår- och höstmöten i den andan. 

 

 

Många lockades till höstmötet och strategidiskussionerna. 

 

Valberedningen 

Vi har i styrelsen avslutat året med att träffa valberedningen. Den har fått en insyn i hur 

vi jobbar och vad vi behöver för kompetenser. I januari startar den sitt rekryteringsjobb 

till skolan och till föreningen. Om du får frågan säg JAAA. Det är roligt stimulerande och 

många trevliga grannar jobbar i bägge styrelserna. Vi har ett fantastiskt arv som vi 

tillsammans ska göra det bästa av. 

  

Hoppas ni får en härlig jul var ni än befinner er och så önskar jag förstås alla ett riktigt 

GOTT NYTT ÅR. 

  

Barbro 

 

 

Kommande aktiviteter:  

23 april - Vårmöte - Torsdagen den 23 april klockan 19.30 håller 

Egnahemsföreningen vårmöte i Storängsalen. Alla medlemmar är välkomna. 



 

 

Aktiviteter under hösten: 

Filmkväll - Tillsammans med Villaägarna i Storängen arrangerade föreningen en 

filmkväll den 14 november. Filmen "Den gode, den onde, den fule" avnjöts till en buffé. 

 

Glögg - Den tredje advent bjöd föreningen in till glöggmingel i Storängssalen. 

 

 

 

Mycket gott erbjöds på glöggminglet. 
 

 

Vägskyltar som trotsas  

 

 

 Till alla i Storängen! 

  

Vi har en mängd bilar som bryter mot genomfartsförbudet i Storängen på sträckan 

Parkvägen - Ängsvägen. De mest irriterande är mopedbilarna som ofta kör fort och 

vårdslöst. Min tanke är att vi samlar fyra stycken personer för att informera om reglerna. 

Det ska nog hjälpa. Planen är då att två står vid Pingvinen/Byggförnödenheter och 

skriver upp regnr på passerande och rapporterar per telefon till två som står vid utfarten 

vid rondellen vid Forum. Dessa två stoppar och informerar förarna om reglerna. Vissa 



förare har ju inte körkort och kanske inte känner till vad skyltarna betyder. Beroende på 

utfallet kan man tänka sig att göra samma sak med (mot) dem som kör vidare på 

Parkvägen via Lillängen. 

  

Vi behöver vara två på varje sida på grund av den stora mängden och på grund av 

erfarenhet att om en stoppar och går fram till föraren så kör hen iväg när hindret är 

borta. 

  

Hans Guste och jag gjorde, som två personer, ett försök där vi stoppade bilar vid 

Pingvinen. Ett par accepterade medan flera lite fräckt sade sig vara på väg till en 

”kompis”. 

  

Vi söker frivilliga som är beredda att vara tillgängliga på plats klockan 07.30. 

  

Anmälan kan ske till mig på mejl med angivande av telefonnummer. 

Tack på förhand 

  

Anders Halfwordson 

Parkvägen 45 

anders@halfwordson.com 

0708-20 64 59 

  

 

Vykortssjukan grasserade i Storängen    

 

Runt sekelskiftet 1900 härjade ”vykortssjukan”. Folk var helt galna i att 

skicka vykort. År 1903 skickades i Sverige, med en befolkning på drygt 5 

miljoner, nästan 38 miljoner vykort! 

 

Det är då kanske inte så konstigt att det producerades över 100 olika vykortsbilder från 

vårt lilla område när det var nybyggt. Omkring 70 av de äldre husen kan man se på dessa 

vykort. 

 

Nu kommer dagens samtliga 158 hus i Egnahemsföreningens område att presenteras 

genom gamla vykort kompletterade med nya bilder och korta beskrivningar av vad som 

genom åren hänt husen, exteriöra förändringar och ägare genom åren. 

mailto:anders@halfwordson.com


 

 

En översikt över Storängens historia ges också, baserad på bland annat vad som nu finns 

i olika små broschyrer, böcker, stencilerade häften och i arkiv – och i minnet hos äldre 

Storängsbor. Allt detta planerar jag att samla i en bok som förhoppningsvis kommer ut 

under 2020. Därför har jag bett alla fastighetsägare vara snälla och ge mig lite uppgifter 

om deras hus. De flesta har svarat men några återstår fortfarande trots påminnelser. 

 

Ni som inte redan kontaktat mig ombedes göra så snarast! 

 

 

Vykort från John Lodéns väg 

 

Kanske är det särskilt viktigt att dokumentera och visa fram allt som visar områdets 

särart och kvaliteter i denna tid när ett nytt tätortscentrum växer upp precis inpå våra 

knutar. Det centrum som nu byggs började planeras redan på 1960-talet. På den tiden 

ansågs det att Storängen låg i vägen och en del av villaområdet skulle rivas och resten 

förtätas. I sista sekunden svängde politikerna då de insåg att husen faktiskt inte var 

rivningsmogna - och Storängen var räddat, förutom sex villor som revs för 

Saltsjöbadsleden. Nyligen har man sneglat på om man kunde lägga ett större komplex 

med förskolor i Storängen och det kan lätt dyka upp flera frestelser. 

 

Denna bok om Storängen hoppas jag bland annat kan bidra till att kommunens politiker 

och tjänstemän kommer till insikt om vilken fantastisk och välbevarad kulturmiljö 

Storängen utgör så att alla verkar i samma riktning som Egnahemsföreningen för att 

skydda och bevara Storängen. 

Katarina Westman 

E-post: katawest@gmail.com 
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Fallet utspelas i Storängen  

  

I somras gavs boken ”Fallet” av Lars Wilderäng ut. I spänningsromanen ”Fallet” får vi 

följa Mikael Svenbo under hans resa mot undergången. Boken handlar om sociala 

orättvisor och om hur nära gränsen till personlig konkurs vi alla är. Den är Lars 

Wilderängs första helt fristående bok, och feelbad när det är som allra bäst. 

Några kapitel i boken utspelar sig i Storängen. Den innehåller också lite om 

Saltsjöbanan, Saltsjöbaden och Sickla. En riktig Nackabok med andra ord.  

I en recension i Litteraturmagazinet står det: ”Fallet” är en 

spänningsroman i högt tempo! Jag kommer på mig själv med att verkligen kasta mig 

över sidorna. Själva scenariot med fastighetsaffärer och en finanskris låter kanske inte så 

rafflande men det är onekligen ett högt drivet tempo i Mikaels liv på vägen mot 

undergången. 

 

  

 

   

Storängsbon Victoria har debuterat  

En tvååring kan väl inte bara försvinna? Inte mitt på dagen, inte från förskolan? Victoria 

Höglund som bor i Storängen har skrivit ”Den som haver barnen kär” en  psykologiskt 

inträngande spänningsroman om föräldraskap, barnlängtan och hur långt vi egentligen 

är beredda att gå för våra små." 



 

 

I boken upptäcks att när en grupp förskolebarn ska räknas in under en vinterutflykt i 

Lill-Jansskogen i Stockholm saknas Simon. Men en tvååring kan väl inte bara försvinna? 

Inte mitt på dagen, inte från förskolan. Kanske har han följt efter ett papper som 

fladdrade i vinden, en boll i rullning, en hund på rastning? Eller gömt sig. På skoj, som 

barn gör. 

 

Timmarna går utan att Simon hittas. Paniken växer hos anhöriga och 

polisen står utan konkreta spår. Är Simon ens kvar i området? Eller är han bortförd? Av 

vem i så fall och varför? 

 

Psykologen Malin Dahl kopplas in för att hålla krissamtal och stötta förskolepersonalen. 

Snart engagerar hon sig långt mer än någon hade förväntat sig, allra minst hon själv, och 

när fler barn försvinner kan hon inte längre backa. 

 

  

 Astrid Fresk - en doldis med konstnärsambitioner  

 

Att ta reda på fakta om dem som tidigare bott i ens hus är alltid spännande. 

I villan på Storängens Strandväg 16 bodde under åren 1930 till 1979 familjen 

Nyberger, Gunnar & Anna med dottern Marianne. De tycks ha varit rätt 

tongivande i samhället och en del finns att berätta om dem. 

 

Men ytterligare en person bodde ofta i huset. Det var en rätt undanskymd ogift dam med 

konstnärliga ambitioner. Både bildkonst och trädgårdskonst var hennes stora intressen. 

Hon hette Astrid Fresk och var syster till Anna Nyberger. Astrid och Anna var båda 

döttrar till brukspatron Frans Törner Fresk, ägare till Väsby gård på Värmdö. De hade 

fått en dåtida uppfostran där matlagning, sömnad, broderi och akvarellmålning ingick i 

utbildningen. 



 

      

 

Fröken Astrid Fresk, som föddes 1895 i Fellingsbro, gästade nu ofta i husets lilla 

pigkammare med kran och handfat vid sängens kortända och med en liten kakelugn i ett 

hörn. Alla husets kakelugnar, åtta stycken, togs bort under 1930-talet och ligger nu som 

fyllning framför husets entré och påminner om det värde de idag kunde ha betingat. 

       

Akvareller, skisser, keramik, mönster och några tavlor finns bevarade efter Astrid Fresk. 

Flera av hennes teckningar och målningar påminner om den tid då Storängen byggdes. 

Även om familjen inte bodde i Storängen under dess uppbyggnad, skapade Astrid Fresk 

konst i den tidens anda. Det vill säga den nationalromantiska, senjugendska stil, som 

Storängsskolan är ett utmärkt exempel på. 



    

Man finner i flera av de målningar och skisser, som Astrid Fresk utförde detta dunkla, 

dystra och lite mystiska ljus, som emellanåt återger dåtidens svenska nationalkänsla. 

Man ser att den koptiska stilen varit en förebild. Senare verk av henne är gjorda i ljusare 

pastellfärger. 

 

Astrid Fresk varvade sitt bildskapande med trädgårdsskötsel och plantering. Det finns 

anteckningar, som visar att hon livligt deltog i trädgårdens planering med noggranna 

anteckningar om de olika buskar hon planterat. Ibland blir man stående framför en liten 

buske och tänker på berättelsen om hur hon en gång grävt en djup grop till en nyinköpt 

buske och olyckligtvis ramlade ned i gropen och fick kravla sig upp ur den. Grannen 

Thore Risberg berättade för oss om händelsen som han själv fått berättad av en lite 

generad men även road Astrid Fresk. 

 

Det var inte bara lätta arbeten, som utfördes i huset på Strandvägen. Anteckningar 

berättar att Astrid Fresk fick hjälpa till med att bygga grunden till den del av trädgårdens 

avgränsning i norr, som fortfarande finns, men där stolparna rostat och nu håller på att 

ge vika. 

 



 

 

Omständigheterna kring Astrid Fresks liv gör att man gärna vill veta mer om henne. En 

syster med stort umgänge lever sida vid sida med en annan syster, som tycktes finna sig i 

ett tillbakadraget liv med konsten som huvudsakligt sällskap. Den 4 februari 1981 avled 

Astrid Fresk i en ålder av 85 år. Hennes syster Anna avled den 14 januari 1975 vis 81 års 

ålder. Gunnar Nyberger avled den 12 augusti 1973 vid 80 års ålder. 

 

Historiegruppen i Storängen 

Christer och Lena Nottberg 

November 2019 

Storängens Strandväg 16 

 

 
 



 

 

God Jul & Gott Nytt År 2020 

 

 

 
 
Nu önskar vi i Egnahemsföreningens styrelse alla Storängsbor sköna helgdagar och ser 
fram emot nästa år. 
 

 

  
   

  

 

 

Besök oss på webben  
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