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Vargvägen 10 
 

 
 

1923 -1949 
Byggt av Karl Gunnar Andersson 1921 – 23 
 
Typritning med egna ändringar 
 
Saltsjö-Duvnäs 1:164 (1921 – 1928) 
N:o 1 i kvarteret Ekängen med adress Björkhem 
Duvnäs 1:255 (1928 – 1949) 
 
Ägare Karl-Gunnar Andersson 

 
 

1949 -1983 
Tillbyggt av Karl Gunnar Andersson 1947 – 49. 
 
Egna ritningar 
 
 
Ägare fram till 1972 Karl Gunnar Andersson 
1972 – Roland och Margaretha Palm med familj 
 
Duvnäs 1:255 (1949 – 1969) 
Sicklaön 206:12  (1969 --1983 ) 
 
 

 

1981 – 1983.  
Byggmästare Gunnar Nilsson 
Eget arbete  
 
Ide´ Margaretha och Roland Palm i samarbete med 
 Ekeforshus AB som var husleverantör. 
 
Ägare Roland och Margaretha Palm med familj 
 
Sicklaön 206:12  (1983 - ) 
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Familjen Andersson ca 1927 
Edla, Karl -Gunnar, Linnéa, Doris 
Karin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familjen Palm 2007 
Elisabeth, Roland, Margaretha, Helena 
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Vargvägen 10 

Fastigheten som i dag har adressen Vargvägen 
10 bildades 1921 genom avsöndring från 
stamfastigheten Dufnäs nr1 Lit ab som ägdes av 
AB Saltsjö Duvnäs Villatomter. Det var den 
första tomten som bildades i Duvnäsbolagets 
projekt Ekängens Egnahemsområde. Köpet 
förmedlades troligen genom riksdagsman 
Martin Andersson (senare kommunalborg-
mästare i Nacka) som var granne med morfar 
och kamrat i arbetarkommunen. Morfar och 
Martin Andersson var vänner hela livet och 
bodde båda den sista delen av sina liv på 
Ektorpshemmet. 
 
1972 köpte min fru Margaretha och jag 
fastigheten. Vi har moderniserat huset, byggt 
till en huskropp, styckat tomten och till slut sålt 
av det tillbyggda huset där Margarethas 
föräldrar Gurli och Erik Eriksson flyttade in 
1981. Våra flickor Helena och Elisabeth var då 
nio år gamla. Under många år var det vår 
trygghet att flickorna kunde gå in till mormor 
och morfar när de kom hem från skolan. Senare 
på nittiotalet kunde Margaretha och jag hjälpa 
Gurli och Erik så att de slapp anlita hemtjänst. 
Gurli blev sjuk i mitten av nittitalet och avled 
1997. Erik levde till december 2004. Under den 
tid han var ensam kom han in till oss på kvällen 
och åt middag. 

 
 
            Här ligger tomten N:o 1 i kvarteret Ekängen. 

 

 

2015 sammanställde jag två fotoböcker med material som beskriver fastighetens historia. Den här 
berättelsen är ett litet utdrag ur dessa böcker. 

 

 

 
1902 

 
1907 

 
1923 
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1934  

Per Olof Hallmans plan för Saltsjö Dufnäs 1908- 
 
 
 
 
 
 
17 maj 1921 undertecknade byggnadssnickaren 
Karl Gunnar Andersson ett köpebrev för att 
förvärva en tomt på 1 020 kvadratmeter vid 
dåvarande Långsjöns strand. Den i korsningen 
mellan nuvarande Vargvägen och Bävervägen. 
Säljare var AB Saltsjö Duvnäs Villatomter. 
Köpesumman var 4 080 kronor. Tomten fick 
beteckningen Saltsjö Duvnäs 1:164 och var N:o 
1 i kvarteret Ekängen. Postadressen skrevs som 
Björkhem, Ektorp, Saltsjö Duvnäs.  
 

 

 
  

 

 
 
 
 
De byggnadsbestämmelser, som var en 
del av köpeavtalet, innefattade krav på 
att köparen inom 2 år måste uppföra 
en byggnad om minst två rum och kök 
på tomten.  
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Karl Gunnar Andersson, vanligen kallad 
Kalle, bodde med sin fru Edla och 
döttrarna Doris och Linnéa inneboende 
på adress Magretehus i Ektorp. Han 
hade kommit till Nacka 1913 för att 
jobba med byggandet av Skurubron. 
Edla kom till Nacka 1911 och fick jobb i 
hushållet hos familjen i Dufnäs 
kvarngård. Kalle och Edla var mina 
morföräldrar och Linnéa min mamma. 

     Björkhem      
                                                                  
 

 
Morfar byggde under 1921 till 1923 ett en 
och en halvplanshus med brutet tak på en 
källargrund av gråsten. Murarjobbet fick 
han hjälp med resten utförde han själv. På 
bottenvåningen fanns kök, sovrum och 
vardagsrum (sal) samt en glasveranda mot 
Vargvägen. På övervåningen byggde morfar 
en uthyrningslägenhet om ett rum och kök 
samt ett sovrum för döttrarna. 1923 föddes 
ytterligare en dotter som fick namnet Karin. 
Från sovrummet var det utgång till en 
balkong över glasverandan. 
 
Mycket av materialet i huset kom från de 
rivningskåkar i Stockholm som morfar 
arbetade med att montera ner. Dörrar, 
fönster och resvirke till väggar, golv och 
takstolar togs hem och spikdrogs på 
tomten. Väggarna isolerades med 
kalkblandad och hårt packad väggmossa 
som Edla och döttrarna huvudsakligen 
plockades vid Långsjön. Bjälklagen fylldes 
med torkad lera för stegisolering.  
 

 
Fasaden mot Vargvägen enligt typritningen. 

För att möjliggöra bygget under den 
stipulerade byggtiden på två år byggde 
morfar en liten stuga på södra delen av 
tomten. Där sov han på nätterna för att 
kunna gå upp tidigt på morgonen utan att 
väcka familjen och cykla in till sitt arbete i 
Stockholm. Arbetet började klockan sju på 
morgonen. På eftermiddagen cyklade han 
direkt hem till bygget och höll på där fram 
till sent på kvällen då han gick upp till 
Magretehus för att äta kvällsmat. Sen gick 
han ner och la sig igen i lillstugan. 
 

 
Fasaden mot Vargvägen 1925 
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 Lillstugan 
 

 
 

 

Källaren                                                                       Bottenvåningen                                             Övervåningen 

 
 
 
Byggnaden var kopplad till el via Duvnäsbolaget. 
Vatten och avlopp kom först 1927. Mellan 1923 
och 1927 hämtade man vatten från en källa 
strax nordväst om tomten (nuvarande 
Ekorrvägen 27). Det fanns en torrtoa på 
övervåningen och en i källaren med ingång 
under glasverandan. Huset värmdes upp med 
kakelugnar på båda planen och med järnspisen i 
köket. 
 
 
 

 
        Vatten och avlopp las över tomten 1927 
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1928 köpte morfar till 927 kvadratmeter söder 
och väster om den ursprungliga tomten. 
Tomtytan blev nu totalt 1 947 kvadratmeter. 
Området detaljplanlades 1939. Den nya tomten 
fick fastighetsbeteckningen Duvnäs 1:255. 
 
Byggnadsplanen reglerade att tomtytan inom 
planområdet skulle vara minst 1 000 
kvadratmeter. På varje tomtplats fick man 
bygga ett hus med högst två kök. 
Planbestämmelserna gav också möjlighet att 
om tomten var större än 2 000 kvadratmeter så 
kunde man få bygga två (huvud-)byggnader. Det 
saknades således 53 kvadratmeter till denna 
gräns. Denna planbestämmelse har kommit att 
på flera sätt påverka utnyttjandet av tomten. 
 
 
 
 

 
 
          Den nya fastigheten Duvnäs 1;255 

 
 
 
 
Strax efter utvidgningen av tomten påbörjade 
morfar bygget av ett nytt hus längst söder på 
den ursprungliga. En källargrund i gråsten 
murades upp och den fick ett betongbjälklag. 
Längre kom han inte. Den just godkända 
byggnadsplanen som han inte fick dispens från 
hindrade honom att bygga upp huset eftersom 
tomten inte var mer än 2 000 kvadratmeter. 
Virket som han tagit hem låg kvar mellan 
grunden och lillstugan till fram på 1970-talet. I 
stället för att bli ett hus blev detta en altan, som 
kallades för Taket, med ett rödmålat staket 
omkring.  
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1947 till -49 byggdes huset om och ut. Takkupan drogs ut över 
balkongen mot Vargvägen och på andra sidan om huset drogs 
undervåningen ut till i liv med vindfånget. Genom detta blev 
sovrummet på övervåningen större och på undervåningen 
blev köket något större. På andra sidan om vindfånget fick 
mormor ett mangelrum. Invändigt installerades en ved- och 
kokspanna i källaren och ett vattenburet värmesystem drogs 
upp till alla rum. Glasverandan byggdes om och där 
installerades en vattentoalett. Torrtoaletten på övre plan 
byttes också ut mot en vattentoalett. Tidigare hade man måst 
gå runt huset för att komma ner i källaren. Nu byggdes en 
smal spiraltrappa från hallen utanför köket ner till källaren. 
  

 

 
 

 

 

När morfar i mitten av femtitalet gick i pension fick 
han mer tid för att arbeta på tomten. Redan på 20-
talet hade han planterat ett 15-tal fruktträd. Mormor 
hade odlat grönsaker, rabarber och jordgubbar. En 
del av skörden sålde de bl a i Konsum, där morfar var 
engagerad i konsumtions-föreningen. Nu när han inte 
längre behövde åka iväg på jobb anlade han ett 
system med smala gångar med gjutna kantstöd och 
med planterade cementringar i hörnorna mellan 
trädraderna. Han var bekant med trädgårdsmästaren 
vid Duvnäsvägen och fick massor av ”använda” 
tulpanlökar som blivit kasserade efter det att 
blommorna sålts. Tulpanerna prunkade i täta rader i 
gräsmattan mellan gångarna och på sensommaren – 
hösten tog en mängd dalior över blomprakten. 
Blomprakten belönades någon gång på 60-talet av 
Villaägarföreningen.  

 

I mitten av sextiotalet började morfar förlora synen. Det gjorde att han inte kunde hålla efter tomten lika fin 
som förut. Mormor fick ta ett allt större ansvar men till slut orkad inte heller hon att bo kvar. De beslutade 
sig för att sälja och fick en lägenhet i det nyöppnade Ektorpshemmet. Min fru och jag erbjöds att köpa huset. 
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Jag var ganska nyutexaminerad landskapsarkitekt och min fru hade precis börjat som språklärare. Trots att 
köpesumman inte var så stor var det svårt att finansiera köpet eftersom banken inte ställde upp med lån. Vi 
hade bara hunnit spara ihop ett litet kapital så det lilla banklån vi fick måste fyllas på med ett lån från mina 
föräldrar och att morfar låg kvar med en säljarrevers på nästan en tredjedel av köpesumman. Köpet 
slutfördes i juli 1972 och vi flyttade in den 16 augusti. Mormor dog knappt två månader efter flytten till 
Ektorpshemmet. Morfar levde ytterligare fem och ett halvt år och dog i maj 1978. Båda är gravsatta i 
kolumbariet under Gustav Vasa kyrka i Stockholm. 

 

Hur Björkhem blev vårt hem 

Vi flyttade in i ett hus med ganska låg ytstandard. Ved- och kokseldning, enkla fönster med innanfönster, ett 
kök med bänkhöjd på 70 cm, golv med gamla linoleummattor. Men huset som sådant var välbyggt och hade 
stor potential. Fastighetens taxeringsvärde (1971) var 106 000 kronor varav markvärdet 55 000 kronor. 
Köpeskillingen var 150 000 kronor. 

 
 
 
Redan första hösten tilläggsisolerade vi ytterväggarna med 
skum. Det gick dock inte in så mycket skum i väggarna eftersom 
de var så väl fyllda med väggmossa. När man sprutade in 
skummet reste sig panelen och när man sedan lättade på 
trycket sprutade en stor del av skummet åter ut. Men i 
bjälklagskransen gick det in en hel del skum och det gjorde att 
det inte längre blev något golvdrag.  
 

 
 

Under tiden mellan 
hösten 1972 och 
sommaren 1975 byggde 
jag om köket, öppnade 
väggen mellan 
sovrummet och 
vardagsrummet på 
bottenvåningen, tog bort 
alla linoleummattor och 
slipade upp och lackade 
brädgolven under.  
 
 
 
 
    

Före ombyggnaden 
 

Efter ombyggnaden 
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Eftersom vi inte hade 
något kapital kvar efter 
köpet av huset och det 
inte gick att låna mer i 
banken valde vi att 
platsbygga köket och 
tillverka alla skåp och 
lådor själva. Använde 
lackboard, plywood och 
hade hyvlade furulister 
som ramverk i dörrar och 
lådor.   
   

 

 
 
Före ombyggnden   

Efter ombyggnaden 
 

Vi eldade med ved och koks i två år men till vintern 1974 installerade vi en elpanna i det vattenburna 
systemet. Ved- och kokspannan stod kvar parallellkopplad. Det var tänkt att vi skulle elda där när det var 
kallt ute men det hände bara någon gång att vi tände i pannan. 

Eftersom jag direkt efter inflyttningen började med köket på nedervåningen flyttade vi in på övervåningen. 
Gjorde rummet under takkupan mot Vargvägen till vårt sovrum. Vi installerade oss i det lilla köket där uppe. 
Vi hade strax innan vi flyttade in fått reda på att vi väntade barn. Det andra rummet på övervåningen blev 
barnkammare. Vi öppnade en dörr mellan rummen. Vår dotter Helena föddes i mars 1973 och året därefter 
adopterade vi vår andra dotter Elisabeth från Liberia. Hon kom till oss den 1 maj 1974 och var då knappt ett 
år gammal. Flickorna är alltså båda födda 1973 och har vuxit upp som tvillingar. 
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När bottenvåningen var klar fortsatte jag att bygga 
om på övervåningen. Jag rev väggen mot köket i 
den gamla enrumslägenheten och tog bort 
diskbänk och spis och byggde en öppen hall med 
garderober. Längst in i korridoren fanns en liten 
toalett. Jag utökade den med en del av vårt sovrum 
och en bit av korridoren till ett badrum.  
 
Flickorna växte och behövde mer plats. 1977 rev 
jag väggarna till de två ”katt-garderoberna”, 
isolerade ytterväggen och gjorde sovalkover under 
snedtaket på var sin sida av barnkammaren. Jag 
tog åter bort dörren in till vårt sovrum. 
 

 
 

  

I slutet av 1970-talet tog vi kontakt med kommunen för att undersöka om vi kunde bygga ett 
generationsboende för Margarethas föräldrar på tomten. Åter igen spökade de 53 kvadratmetrarna som 
saknades till 2 000. Det gick inte enligt byggnadsplanen att bygga ett fristående hus men det skulle vara 
möjligt att bygga till en lägenhet som en utbyggnad.  

Efter många skissförslag kom 
vi fram till att bygga en 
souterrängvilla vinkelrät mot 
det gamla huset, förlänga det 
gamla huset med tre meter 
och koppla samman husen 
med ett trapphus som tog upp 
en del av nivåskillnaderna i 
terrängen. Vi byggde också en 
ny entré mot Vargvägen. 
Dessutom passade vi på att 
byta ut fönstren i det gamla 
huset till treglasfönster. 
 

 

 
Övre plan 

 

 
Souterrängplan 

Vi tog kontakt med Ekeforshus i Nässjö som efter våra skisser tog fram bygglovsritningar och levererade allt 
material till huset. Väggarna kom som ytelement. Takstolarna kom färdigmonterade och alla bärlinor och 
kantbalkar mm kom färdigkapade. Undervåningen murades i Lecablock på en kraftigt kantavstyvad gjuten 
bottenplatta. Byggnadsinspektören godkände inte den schakt vi gjort för plattan. Så i valet att påla till fast 
botten eller göra en urschaktning valde vi att schakta bort den genomgående torrskorpeleran och byta ut 
den mot mer än 250 ton åsgrus. En geoteknisk undersökning (viktsondering) som jag för skojs skull gjorde 
tillsammans med en kollega på jobbet visade att det skulle ”ha kunnat byggas ett femvåningshus på 
torrskorpeleran” utan risk för sättningar. Men vi var under tidspress för att hinna med att få huset på plats 
innan vintern så det blev urgrävning. 

Vi anlitade följande entreprenörer: 

Schakt Jungs trädgårdsanläggningar 
Murare Gösta Nord 
Byggmästare  Gunnar Nilsson 
El Ståls Elektriska 
VVS Jensens rör 
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Hantlangning åt murare och byggare samt all målning och tapetsering gjorde vi själva. Fram till inflyttningen i 
slutet av april 1981 hade Margarethas pappa Erik och jag lagt ner mer än 1 800 timmar på bygget. Hur 
många timmar vi därefter la ner har jag inte bokfört men det var troligen mer än 1 000. 

Vi hade en byggkalkyl på 620 tkr. En efterkalkyl visar att bygget gick på ca 670 tkr. Vi hade hoppats att kunna 
sänka byggkostnaden genom vår egen arbetsinsats. Men betydligt högre anslutningsavgifter vatten och 
avlopp än som Ekeforshus tagits upp i byggkalkylen, kostnader för utgrävning och de enormt höga 
kapitaltjänstkostnaderna vi fick på byggkreditivet gjorde att vi inte kunde hålla nere kostnaden. Räntan var ju 
uppe på över 17%. 

Lecagrunden var färdigmurad i oktober 1980. Husleveransen kom den 10 november. Vi hann montera 
bjälklaget över källaren den dagen och resa nästan alla ytterväggselementen dagen efter. På natten mellan 
den 11 och 12 november kom det blötsnö som frös uppe på väggelementen där vi sedan skulle montera 
hammarbanden och nere på kantbalkarna där vi skulle ställa resterande väggelement. Den 13 november var 
dock takstolarna resta och den 17 november låg taket på. Entreprenörerna fortsatte sedan att resa 
innerväggar, montera innertak och golv, garderober kök och badrum. Muraren kom tillbaka och murade upp 
en tvåpipig skorsten för framtida anslutning till öppen spis och värmepanna. Huset fick eluppvärmd 
vattenburet värmesystem. 
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I februari 1981 började vi mura upp grunden till utbyggnaden av det gamla huset. På natten blev det flera 
grader kallt och bruket frös och murarna kalvade. Det var bara att plocka ner lecablocken och börja om på 
nytt. Under våren reste byggarna väggarna på utbyggnaden och öppnade den gamla ytterväggen mot 
vardagsrummet. 

Den 28 april 1981 flyttade Margarethas föräldrar Gurli och Erik Eriksson in i det nya huset. Då var bara 
övervåningen helt klar. Undervåningen fortsatte Erik och jag med att göra klar ytterligare ett par månader. 

 
 
 
 
Nu var det bara två saker kvar 
i vårt om och tillbyggnads-
projekt. Den nya entrén och 
trapphuset. Vår byggmästare 
Gunnar Nilsson kände en 
gammal stensättare som kom 
och rev den gamla 
stentrappan och använde 
stenen för att mura upp en 
stensockel till entrén i stort 
sett identisk i utseende som 
den gamla källargrundmuren. 
Gunnar Nilsson monterade de 
sista delarna av husleveransen 
till entrén. Han hjälpte också 
till att gjuta grundsula till 
trapphuset.  

 
 
 
 
 
 
Nya entrén 

 

 
Entrén under byggnad 
 

 
Trappan till den nya entrén byggdes något år 
senar 
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När källarväggarna i 
trapphuset var uppmurade tog 
Erik och jag och platsbyggde 
det sammanbindande 
trapphuset. Denna del ingick 
inte i husleveransen 
 Trapphuset under byggnad                        

 

  
Bottenvåning  

 
 Våning 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Våning 2 
 

 Det nya huset äntligen klart 

Vi hade nu fått ett helt nytt hus för Margarethas föräldrar. På övre planet hade de ett sovrum, badrum och 
ett stort vardagsrum samt kök och tvättstuga. På undre planet ett stort TV-rum med utgång mot trädgården 
samt ett gästrum. I souterrängdelen fanns två stora förråd, en matkällare och ett pannrum. Där fanns också 
en liten toalett och ett duschrum samt ett utrymme som var planerat för bastu. Någon sådan byggdes aldrig 
och utrymmet fungerade som ytterligare ett förråd. 
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Det gamla huset hade förlängts med tre meter och fått nya fönster samt en ny entré mot Vargvägen. På 
bottenvåningen hade vi fått ett rum i fil med det gamla vardagsrummet och ett gästrum. På övervåningen 
fick vi ett nytt sovrum. Flickorna fick välja och Helena valde det nya rummet och Elisabeth valde att behålla 
deras gamla. 

Efter det att huset var rest återstod en massa efterarbete som tog flera år att avsluta. Undervåningen i det 
nya huset skulle göras klart. Vi spikade liggande träpanel på huset, målade fasaderna och la upp taktegel. 
Sen skulle tomten återställas. Materialet från urgrävningen för grunden låg som en stor hög vid Bävervägen. 
Den jämnades ut för att fylla upp marken till i nivå med vägen. Det gamla trä-staketet längs Vargvägen och 
Bävervägen togs mer och byttes mot nytt.  

 
 
 
 
1984 la kommunen mer nytt va-system i Vargvägen. De gamla 
ledningarna relinades med plast och blev våra servis-ledningar 
med anslutningspunkt i korsningen Vargvägen/Bävervägen. En 
ny nedstigningsbrunn sattes i den gamla anslutningspunkten 
utanför huset. 

 
 

 
 
1996 la vi plåt på den plana delen av 
trapphuset mellan huskropparna och 
byggde en balkong där. Arbetet 
utfördes av Sälls Plåt och en 
byggmästare. 
 

  
 

1997 byggde vi om köket. Vi 
upphandlade ett Canadakök med 
luckor i askträ och bänkskivor i granit 
och fick det installerat av företagets 
snickare. Jag bytte sedan själv ut 
lackboarden i taket mot furupanel 
och la in ekparkett på golvet  
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1999 utvidgade jag den lilla toaletten på nedre 
plan med en bit av hallen och gjorde ett 
duschrum. Fick hjälp av Nacka Rör med va-
installationen. 
 

            
       Gamla toaletten…                          blev ett nytt duchrum 
 

Samma år på hösten upptäckte vi att de gamla avloppsrören av gjutjärn ut till nedstigningsbrunnen rostat 
sönder. Vi tog hjälp av Nacka rör och Sixten Lindberg Byggnadsentreprenad Ab för att bryta upp det gamla 
golvet och lägga nya rör och gjuta nya golv. I samband med detta sänkte vi golvnivån i tvättstugan så att vi 
fick ca 15 cm högre takhöjd där. Alla horisontella avloppsstammar byttes ut. När entreprenaden var avslutad 
fortsatte jag med att modernisera tvättstugan. Kaklade upp väggarna och la klinker på golvet. 

 

 
Den nya tvättstugan 

 
 

 
 
 
2003 anlitade vi R Hults byggservice AB för att isolera och sätta 
träpanel på takkupan mot Vargvägen. Takkupan byggdes 1947 och 
var ganska dåligt isolerad. Utvändigt var fasaden täckt med 
masonit och med ribbor av masonit för att ”härma” en lockpanel. 
Nu satte vi samma liggande panel som på resten av huset. Vi hade 
sökt bygglov för att sätta in ett takfönster i badrummet på 
övervåningen. När byggarna var klara med takkupan hjälpte oss att 
montera in fönstret. 
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Våren 2004 började jag riva ut det gamla badrummet 
på övre plan. Vi gjorde oss av med badkaret och 
installerade en duschkabin. Vi fick hjälp av Nacka rör 
med va-installationen. Satte kakel på stora delar av 
väggarna och vitlaserad bastupanel på snedväggen och 
la klinker på golvet. 
  

    
 

 
 
 
På sommaren 2004 gjorde vi iordning 
infartsvägen från Vargvägen. Den gamla 
vägen var inte dimensionerad för biltrafik 
började bli dåligt dränerad. Vi gjorde först 
en ny grusväg med kantstöd av 
betongsten och lät sedan asfaltera den, 
Vi la in ränder av betongsten i asfaltytan 
för att bryta upp asfaltytan visuellt. 
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Borrpunkt 

Vintern 2007 installerade vi bergvärme och tog 
bort ved-och kokspannan. Entreprenör var El o 
Rör Energiservice AB som vi tidigare anlitat för 
installation av elpannan. Detta var nog den 
bästa investering vi gjort. Elförbrukningen gick 
ner från ca 48 000 kWh till ca 18 000. 
Anläggningen gick på totalt 139 00 kr  
Borrhålet är 128 m djupt och borrades snett in 
under huset för att inte komma för nära 
granntomten. 

 

 
 
 
 
Lite längre fram på våren tog vi 
hjälp av Skuru golv och satte nytt 
kakel och golvklinker i 
duschrummet på nedre planet.  

        

När Margarethas pappa Erik avlidit 2004 hyrde vi ut ”hans” hus under två år. Det var dock jobbigt att ha 
ansvar för två hus och hela tomten. När hyresgästerna flyttade ut efter två år bestämde vi oss för att försöka 
sälja huset.  

 
 
 
 
 
Det var inte helt lätt. Åter igen la byggnadsplanens regler 
från 1929 hinder i vägen. Det gick inte att dela tomten. Vi 
var tvungna att låta göra en planändring. En ny detaljplan 
som tillät att det bildas två tomter godkändes i april 2007.  
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Först därefter kunde vi 
begära en lantmäteri-
förrättning. Men för att 
kunna göra det fick vi bygga 
en brandvägg i anslutningen 
mellan trapphuset och det 
nya huset.  
 
 

     
 
Brandklassat fönster och brandvägg mellan huset och trapphuset. 

 
 
Vi måste också ordna med separata 
anslutningar av el, vatten och 
avlopp. El och vatten gick bra att 
ordna men det var svårare att lösa 
separat avlopp från det ”gamla” 
huset. Till slut löste det sig som så 
att vi fick servitut för att nyttja den 
gemensamma avloppsledningen ner 
till avloppsstammen i Bävervägen. 

 

 
 
 
 
 
Ny elledning 
 
Gemensam avloppsledning 
 
Ny vattenlening 

 

Avstyckningen blev klar i september. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
Föreslagen tomtdelning 

 

 
Genomförd avstyckning 
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I början av februari 2008 la vi ut den avstyckade 
fastigheten till försäljning. Försäljningen gick mycket 
snabbt. Den 15 februari avslutades försäljningen och den 
1 april flyttade köparen in. 
 

        
 

När vi sålt av den avstyckade fastigheten Sicklaön 206:13 hade vi kvar en tomt på 906 kvadratmeter och bara 
ett hus att ta hand om. 

Det var nu hög tid att göra en del underhållsarbeten på huset.  

 
 
 
 
 
2008 la vi om takbe-
klädnaden. På det 
ursprungliga huset hade 
takteglet legat sen tidigt 
20-tal. Eventuellt kan det 
varit åtgärdat på 40-talet. 
Teglet på förlängningen av 
huset hade legat sen 1982. 
Vi upphandlade taklägg-
ningen av ett företag som 
heter VM Tak. De anlitade i 
sin tur en underentre-
prenör som vi inte var helt 
nöjda med.  
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Våren 2010 sprack det pappspända taket i matrummet på 
bottenvåningen. Inomhusklimatet hade väl varit för torrt i många 
år. När jag konsulterade en målare om hur jag skulle göra ett nytt 
pappspänt tak gav han mig tipset att skära ner pappen och måla 
takbrädorna under. Så gjorde jag och för att få samma uttryck 
även i vardagsrummet gjorde jag samma sak där. Här var det 
dock masonit spikad i taket med remsor av masonit över 
skarvarna. Skarvremsorna behöll jag i båda taken. 
 

    
 

 
 

När vi ändå hade 
plockat undan alla 
möbler i rummen för 
takmålningen 
passade vi på att slipa 
om golven och byta 
ut de gamla 70-
talstapeterna i båda 
rummen. 

  
 

På hösten tog vi hjälp av 
Skärgårdsbemanning och 
tillsammans la vi marksten och 
betongplattor på gången längs 
norra fasaden. Vi byggde också 
upp det rasade staketet mot 
grannen i väster. 
        

 
 
 
 
 
Ännu lite senare på hösten inredde jag ett av utrymmena i den nya källaren till 
ett enkelt ”gym” med gåband och motionscykel. 
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På våren 2012 byggde vi en 
altan på östra sidan av huset i 
nivå med översta trapplanet. 
Även denna gång tog vi också 
hjälp av Skärgårdsbemanning 
för jobbet. Altanen ligger så 
högt så att det går att köra in 
bilen under. Jag spände en 
kraftig plastpresenning under 
altanbrädorna som regnskydd. 
 

 

 
 
 
 
Strax innan jul 2014 rev vi ut ekparketten på köksgolvet. Vi 
hade slipat om det en gång sedan det las in 1997 men det var 
ändå väldigt slitet framför spis och diskbänk. Vi anlitade Skuru 
Golv för att lägga in ett klinkergolv med värmeslingor under.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Under de snart femtio år vi 
ägt Vargvägen 10 vi förvandlat 
mormors och morfars lilla 
röda stuga till vår familjs hem. 
Huset har genomgått stora 
förändringar men allt har jag 
inte kunnat ta med i denna 
berättelse. Alla ytskikt i golv, 
väggar och tak har bytts ut. Vi 
har rivit mellanväggar och 
byggt till. En sak står dock kvar 
och det är kakelugnen i 
vardagsrummet som på 
vinterkvällarna ger behaglig 
trivselvärme. 
 

  
 

 
Då 

 
Nu 
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Vardagsrummet då 

 
Vardagsrummet nu 

 

 

 

 

Nedtecknat 2019 i september av 

 

Roland Palm 


