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Nästföljande sammanträde avhölls likaledes å Hotell Anglais i Stockholm den 23 

november 1910. Av protokollets första och enda paragraf vill jag anföra följande: 

 

§ 1 

Herr Ordförande meddelade, att han från Direktör Abel Bergman emottagit en 

skrivelse med förslag till kontrakt emellan Direktör Bergman å ena och Österskärs 

Villaägareförening å andra sidan angående överlåtelse på föreningen dels av 

gatumarken inom Österskärs villaområde, vilken överlåtelse skulle ske genom särskilt 

gåvobrev, vartill formulär bifogats kontraktsförslaget, dels av intecknade kontrakt för 

servitutsrättens bevarande i försålda tomter såväl inom Österskärs som 

Åkersbergaområdet. 

Sedan Ordföranden uppläst såväl kontraktsförslaget som gåvobrevsformuläret, beslöt 

föreningen, att med tacksamhet emottaga den såsom gåva till föreningen erbjudna 

gatumarken inom Österskärs Villaområde samt även de intecknade kontrakten för 

servitutsrättens bevarande, för såvitt icke dessa kontrakt i något fall innehöllo 

bestämmelser, som kunde ålägga föreningen ekonomiska förpliktelser. För att i detta 

hänseende granska kontrakten utsåg föreningen Herr Edv. Cohrs. 

Härpå beslöt föreningen uppdraga åt Herr Ordföranden att avlåta en 

tacksamhetsskrivelse till Direktör Bergman för den utlovade gåvan. 

 

Den utlovade gåvan kom också till stånd, gatumark m.m. överlämnades, och därmed 

kan man säga att föreningen trädde i full funktion. 

Sedan föreningen bildades ha nu 40 år förflutit, en ansenlig tid, då det gäller en 

villaägareförening, som med varje år kan sägas ha kommit närmare Stockholm. Många 

förhållande, som rådde vid föreningens bildande, ha under dessa 40 år helt förändrats. 

För Österskärs vidkommande må sägas , att visserligen har samhället  väsentligt vuxit 

under de gångna åren, men dess konstitution är i stort sett densamma nu som för 40 år 

sedan. Givetvis kommer den tid, då samhället kommer att undergå en radikalare 

förändring än hittills, då en frivillig sammanslutning som villaägareföreningen är, inte 

förmår bemästra de samhälliga problem, som dyka upp och för vilka, den har intresse. 

Snart nog måhända behövs en styrelse, som har lagens kraft bakom sig till stöd för 

genomförandet av de beslut, den vill fatta. 

 

Vad har då föreningen uträttat under de 40 år, som gått? Jag vill försöka att ge en 

sammanfattning av det väsentligaste, och har därvid fördelat de olika ärendena under 

särskilda rubriker. 

 

 

 

Badhus och badplatser 

 



Tidigare fanns på Österskär flera kallbadhus, som föreningen underhöll och för vilkas 

begagnande den upptog avgifter. Badhus är ju numera ett tämligen antikverat begrepp. 

Badhusen nedrevos successivt och ha nu samtliga försvunnit. De ha ersatts av 

badplatserna Solbrännan och Badholmen vid Sätrafjärden. Dessutom badas det också 

vid en del båtbryggor, som för föreningens svaga ekonomi är mindre gynnsamt, 

eftersom de, som begagna båtbryggorna, inte erlägga några badavgifter till föreningen. 

Sannolikt begagnas också föreningens båtbryggor som badbryggor av icke 

föreningsmedlemmar, ett missförhållande, som vore värt en undersökning. 

 

Solbrännan har för föreningen varit en stor inkomstkälla, men allteftersom 

omkostnaderna fördyras, har också behållningen velat minska, om även badavgifterna 

något höjts. 

 

I augusti 1924 beslöt styrelsen enhälligt att avstyrka ett förslag om anordnande av bad 

vid Solbrännan, ett numera svårförståeligt beslut. 1927 väcktes förslag om att 

förhandla med K.S.S.S.*  om rätt att få disponera segelsällskapets holme för ifrågasatt 

strandbad, men föreningen lyckades ej utverka godtagbara villkor. Holmen har dock 

senare under många år av de omkringboende använts som badplats, tills de för ett par 

år sedan förlorade denna förmån, när holmen övergick i enskild ägo. 

Styrelsen ändrade sedan uppfattning rörande Solbrännan. Platsen ordnades till badplats 

år 1929. Den har ju blivit ett uppskattat badställe. För en del år sedan byggdes där ett 

hopptorn, som financierades genom en basar, vilken inbringade cirka 2.300,- kronor. 

Basarinkomsterna användes delvis att betala omkostnader för Badholmen vid 

Sätrafjärden. Även denna badplats är ju mycket tilltalande och ganska frekventerad. 

Den fick i huvudsak sitt nuvarande utseende 1935, då den påkostades en omplanering 

för cirka 5,- kronor. 

 

Ovanstående text är nedskriven helt i enlighet med originalet. 

 

*Kungl. Svenska Segel Sällskapet 

 

Fler rubriker i kommande ÖVF brev: 

 Båtbryggor 

 Stockholm – Roslagens järnväg 

 Brandväsendet 

 Elektrisk belysning 

 Vattenledning 

 Avlopp 

 Föreningsvillan 

 Tennisplan 

 Midsommaraftonfesten 

 

Tom Rissel 

 

 

 


