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D"ft", en bitftird pd. mindre dn en balutimme
I) frdn StocbolmsCentrum befinner du dig pd
Ingar6, en au de innersta 6ama i Stockbolmsskcirgdrd.
Det stigsan ndr kroppen mdr bra, kan tankama suciuafitt, ocbt i cir mdngasorn
ser Likingsdal pd Ingafi som en au udra uiktigastekrillor
for inspiration ocb uila.
Den bdr lilla skrifien cirframtagen for att ui som bor bdr ute ska teta lite
nl,eront bur det uar bcirfOre "tdr tid" ocb bur detfungerar idag.
Ocb kanske kan det ocksduara lite treulig litsning
fdr udra g/tster...

Fotot tagetfrd.n udr egen bolme "Mdd.omen" i maj -93.

Nigra "historiska"

notefingaf...

J mitten pa 1950-taletbyggdes farbar bilvig till
I filangsdal. Vdgen gick via Nyrorp.
Fram till i borjan ph 60-taletvar dndl. trafiken pi
sjon viktig bide fi5r fast boende, sommargdsteroch
fdr transporter. Yagarna var f6rhAllandevis dAliga och
byggmaterial till de flesta sommarhusen kom med bit.
Sedan fraktades det uppfdr den branta backen frin
sranden med hiist och vagn.
Bhtar som trafikerade Lillingsdals bn'gp1a',ar bl.a
MAsen,som gick.frhn Saltsjobadenn-i ginger varje
morgon, Prins Gustav som rafikerade strlckan Stock-

holm-Runmaro samt pi senare ir Karls-biten. Nir den
reguljira trafiken upphdrde stod fiskare Larssonoch
Lundvalls taxibit fi)r kontakten med Saltsjobaden.
For dem som fdre motorbAtens tid skulle segla eller
ro till Stockholm fanns det flera sjokrogar. "Krogarudd" l€nner vi igen frin skylten pi Lill?ingsdalsvdgen.
Dessutom fanns det en krog vid Stiket, och pA Fjiiderholmarna, dit det var en dagsetapp,stannade man
gdma over natten.
Bredvid nuvarande Flrgboden vid Kolstr6m fanns
det ocksi en restaurang,vilken brann ner ir 1900.
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Fotot tagetfrdn sarnma plats, men 9O dr tidigare...
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Nereuid brygan ldg detta bus tilb slutet6u |gshtalet. Detfungerc.de$m bagatsh4gaocbsommarbosnd ocbdlirlanns ock& pa du'
tet en fimmarbudk. Ndr huse, r s fck det bh fyllning i den sanka markm i korsningen MaeAgen/Lilkingdalsvdgm.

Bdkman var en legendarisk Lillzingsdalsbo
J]oke
-som
det ofta bliste kring. Han byggde 1919 ett
I
h6gt timrat hus uppe pa den tomt dir Uppfartsvzigen
mdter nuvarande Bokmansvdgen och det var av allt att

ddma det forsta egentligafritidsbuset pi Lillingsdal.
Huset anvdndes ocksA som jakt- och gdststuga.
1929 b6riade hans inka an dela upp den stora tomten och siilja till hugade spekulanter. 7941 sildes BOk-
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Stanfastigbetm pd Lilllingsdal &ir famiuen I"and$rarn boddefrdn bdtjan au |g(n-hbt. Liuangdal fiAbardeBrunn$.6 gard
som i sin tur Agdesau BeatelundsSrtteri,Ddr sfy/'debla den berimde baronen Anders Cedersrdm.
L

mans fastighertill dr Alex Berglund. 1983brann det
gamlatimmerhusetner och ersaftesav det hus som
stAr d?ir idag.

forsta telefonen installeradesi Lill?ingsdal
f)en
IJ
den 4 juni 1898.Den rraranknutentill 'Telegrafrerkets vexeltelefonstadoni lilg6.

a
/

Den 13 okt 1970 giordes en intenlu rned friken Sig'
rid Landstrbm ute pd LilkingsdaL Journalisten bette
Torcten Rolf ocb bcir dterges interuiun i ett ndgot for'
kortat skick:

Sigrid landstr6m

berittar

- Vi har kommit pi besdk nere vid Lillingsdal.Det
ligger vid Frillstrom,som gir mellan Ingaro-och Baggens$iirden.Vi har kommit fdr att hilsa pn Sigrid
Landstromoch i frhgarforst: Ar froken Landstrom
fiOddhlr vid Lilliingsdal?
- Ja,Sigrid Landstromdr fddd i stugandar hon nu
bor, den 15 augusti 1884.Hennes pappair ocksA
fddd ddr, 784L Men hennes faffar kom till stuganndr
han var 72 Lr och det var i f6rra sekletsbdrian. Dom
hade tre, Sna kor och grisar och ibland en hiist. Och
si fiskademan stromming,mest ptr Baggenoch utit
Alla fiskadeptr den tiden, rodde ut
Bergsviksbergen.
med skotar pA kviillen och rodde ut f6r aft hamta dom
pi morron. Si for man hem och greiadeupp ndten
och plockadeur strommingen.Si for man tillbaka till
Boo for an skicka fisken med gustarnbergsbitenoch
diir skulle man v^ra fore kl. 8.00.- Innan jag var
f6dd fick man ro dnda till Gustarnberg,men di lnrnde
dom iu inte ro si ofta inte.
- Vem tog hand om fisket di pappa dog 1925?
- Qet gjorde jag och min spter och vi h6ll pL i 25
hr. - A fiska med skotar...I25 fu, wi lvinnor? - Jaa,
va skullevi 9911,man_mAste
iu leva.Pappl hade ju
byggt har h di fanns det ingenting annat.A vi fick
fiska dndatills isen ltrg, ia, omkring oktober finker jag
vdl det var.
Och si ikte man skridsko till Virmdd kyrl<andstan
varie Ar.Firden gick over Kolstrom-Sodersved-FruvikAlsuket-Torsby$iirdentill Kulan och si gick man till
lcyrkan.Ibland ikte man sliide och Sigrid Landstrom
var inte ens ridd for an ika slaidskosegeleller isjakt.
- Nir sluta froken Landstrommed isjakt-och slcidskoikning?- Det dr lingesen.M hade den hir, jakten, ndr vi byggde.Jagkorde till snickerifabrikeni
korde hem lite grejer. Man ikte bakom Saltsjobaden
till Gustarnbergph 2-3 minuter. Det var forskiickligt
vad fon det giclq det var som en flygmaskin.
- Nir Gustarnbergsgamla kolAngareskulle in vin-

tenid, det kommer vdl froken Landstromihig? -Ja,
nlr man slnrlletill Saltsjobadenfick man ta iseka och
sAflyna sej over flaken.Man kunde inte gi runt kolingaren,utan den lig dir. Man ldlttra over den och
kom ner pA andrasidan.Det fannsju stegarf6rstis.
I skolan fick man frysasom en hund. Halv sju gick
vi hemifrtrn och pulsa i den djupa snon pi vintem A
sen kom man hem klockan 5 ph kviillen ungefdr.Men
dA var de ingen som rycktesynn om en fi5r de inte. A
inga skolskjuaaroch ingen skolfrukost.
- Blir det ensamthar pA vintrama, nir alla sommargdstemafdrsvinner?- Nej, det flr ingen som star
i kontakt med mej alls.Den enda iag har sillskap med
si ir det Larssons,som bor her nere, men dom ser
jag en eller rvAgAngeri veckanm6iligen. Om jag
behover skicka rikningar eller fir min pension si
kommer postmdstarenner.
- Akei froken Landstromtill Saltsjobadenninging?
- Jaghar varit over ett par ginger i sommar.Det
dr en bit som iir taxi. Ibland far jag med Larssons
. Jag
tycker det ir ett helt foretag nar jag ska ninstans.
Pi sommamitterna kan iag gil ut och promenera
hur som helst for det ir si ljust frin Saltsjobaden.
lilg6 ligger mim over har. Jtg kommer ihng dom som
bodde d:ir och hade kor och hdstar,dom hette Petterson. - Nu dr det frttidsomrlde?- Tror ia, f6r stockholmamaska ju ha allting.- Ja,dom fanger pa. A
de ir sAdiir ndr man bor i Sverigesvackrastetrakt, si
fir man inte vara ensamom det utan allt fler minniskor vill prova ph. - Men vad gor stockholmamafdr
landsborsom vill komma till stan.Ar det att man fhr
gA pn gatoma de? Och fi oren luft. Dom tar bort for
mycket fdr skiirgArdsbomait stockholmama,i sen
regerardom, ndr dom kommer pA landet.- Jo, det
1r en ston problem de dir med avficlkningenav den
bofastabefiolkningeni skiirgirden.
Froken Landstromhoppas fh vara kvar pA sitt kdra
Lilliingsdalstr lzingehon orkar for hon gir ute i phtar
med lite av varje.- Sakinge jag orkar dr det ingen
fara,jag ldararmig nog. -
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Information,

rid och regler fi6r 6kad trirzsel pi, Lilliingsdal

Lilkingsdal liger knappt tre mil frd.n Slussen. Vi tillhor
Vrir-rndokommun ocb Ingard forsamling. I Lilkingsdal
finns idag 99 fastigbeter. Sedan 1974 cir Lilhngsdak
Tomtcigarforening cigare till gemensa,mma mark- ocb
uattenomrdden pd totalt 74.000 m'. Dciri ingdr bl.a
gemensamma ucigar,fotbo@lan samt tud strandomrdden uid Fcillstrom. Till den 6stra stranclen bOr ocksa
bolmen utanfor. Vid Lilkingsdals bryga finns ttci bltg
nader som bdr till foreningen. Den nya anucinds som
omkbidningslryn, som sammantrcideslokal ocb ibland
som festlokal for forepingens medlemrutr. Den gaml"a
boden rymmer forrd.d ocb toalen.
o Tomtzigarforeningenvill att sa minga som m6jligt
skall vara med i fdreningen. Det ir en angeldgenhet
for alJaatt de gemensamma anllggningama skots pi
bdsta sitt. Genom att rara med kan man ocksi
piverka besluten om omraden sk6tsel och uweckling.
Arsstdmma hills vanligen i juni och di faststdllsbudget och irsavgift.
o Vdgen frAn Kolstrom liksom Lillzingsdalsvdgen
ner till
bryggan forvaltas av !'dsrra Ingards vdgforening. Ovriga vdgar inom omridet skots av speciella vdgsamf?illigheter eller av de enskilda fastighetsdgarna.Medlemskap i vzigforeningen1r obligatoriskt och en avgift,
som dr beroende av tomtens vta, utgAr vaqe hr.
o Det finns mycket fi allmlnna parkeringsplatserinom
omrAdet. Fastighetsdgare
med bil har dirfor uppmanats att fiorsdkaordna parkering pi den egna tomten.
Parkering ftr ej ske pA stranden eller pi vzindplanen
vid bryggan. Den senare Ir endast ar,seddfdr uppstdllning av fordon fOr i- och urlastning.
o Det finns mAnga smi barn i Lilldngsdal och for
deras skull zir hastigheten nedsatt till 30 km i timmen.
Var vaksam! Pi sjon dr det ocksA begrdnsad hastighet
innanfor holmen och skiren. Ddr fAr man bara kora
med 5 knops fan.
r Inom tomtdgarforeningen finns en sdrskild strandoch sjolivskommitte. Den ser till att allt fungerar bra
med vhra bhtar och bryggor. Kommittdn skoter ocksi
tilldelningen av bAtplatsergenom att ordna en bryggko. Bryggplatsemahdr inte till varie enskild fastighet

utan ldmnas till den som star fi5rst i kon ndr nigon
fastighet siiljs. Di iterbetalas ocksA den intrddesavgift
nya brygginnehavare betalar. En szirskild Arsavgift utghr f1r brygginnehavare, utover foreningsavgiften. Pi
bryggplats 6 finns en foreningsbit som alla medlemmar utan kostnad kan disponera f6r fiske m.m.
I Den gemensamma baGtranden dr livligt frekventerad pA sommaren. Fdr allas trivsel dr det inte tillitet
att ha hundar springande losa.
o Fiskerdtten gdller fdr omridena utanfor de f6reningszigdastranderna.
r Varje ir anordnas arbetsffaffar dA stidning och reparationer utfors. Det fldruEetts att alla medlemmar hjalper till vid dessa tillfdllen eller, om man har fdrhinder,
utfor andra uppgifter vid lzimpligt tidpunkt.
o Vid frimst midsommar och krafuid anordnas fester
vid stranden. Arrangemangen bygger pi frivilliga insatser och foreningen svarar for basekonomin med ett
mindre anslag. Nya stugan vid bryggan kan bokas
genom materialforvaltarenfiOrprivata fester.
o Slutligen kan du sjilv bidraga till trivseln'genom att
stdlla upp i styrelse eller kommitt€r ddr du trdffar nya
bekanta och bidrar till att forvalta virt skona Lilldngsdal.
,
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hoducqad au
OstenBerylund ocb
Benny lindebery.
Om du lnr ndgot
yttuligarc matqial
i fonn au t.exfoton
ellafahn, tir du
udlhommenatt kontahta ndgon ab oss...
Iilkingilal

i juni 1993

