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w 14 miljoner är priset för huset på Storholmen

i korthet
Inbrott på Breviks
båtsällskap
Brevik Någon eller några har
brutit sig in genom dörren
på klubbhuset vid Breviks
båtsällskap. Ett kassaskrin och
kontanter stals.
Polisen har gjort en teknisk
undersökning.

Ny station öppnar
för återvinning
Larsberg I fredags öppnades
Lidingös tjugonde återvinningsstation, vid Ica kvantum
i Larsberg. Där ska man kunna
lämna förpackningar och
tidningar, men inte grovsopor
och annat hushållsavfall.

Rykande papper
orsakade larm

Villa Kassman, det så kallade slottet, har en spännande historia, bland annat bodde Sovjets ambassadör Aleksandra Kollontaj i huset under andra världskriget.
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Slottet kan vara
bortom räddning

Inget som hindrar köparen från att riva Villa Kassman.
Nu är det så kallade slottet, Villa Kassman, på
Storholmen till salu för
14 miljoner kronor.
Fastigheten har klassats som oersättlig –
men nu är den förfallen
och det finns inget förbud mot rivning.
Försäljningen av Villa Kassman,
som i folkmun kallas slottet, sköts
av mäklarfirman Residence, som
specialiserat sig på exklusiva objekt. Den nuvarande ägaren, Nils
Andersson, hoppas att någon som
har det gott ställt och värnar om
den historiska miljön ska köpa
slottet. Helst skulle han vilja att
någon hade möjlighet att återställa den fallfärdiga byggnaden i sitt
ursprungliga skick.
– Det är en fantastisk plats.
Både med tanke på slottets historia, och hur nära det faktiskt är in
till Stockholm, säger han.
Nils Andersson köpte fastigheten för 15 år sedan för två och en
halv miljon kronor. Ambitionen
var då att rusta upp den för att
kunna använda den som konferens- och utbildningsanläggning –
främst för ishockeyproffs.

w   Kassman var Kreugers närmaste man

Det långt gånga förfallet syns bland
annat på den en gång praktfulla
pelargången.
För att finansiera renoveringen
tänkte han stycka av tomter och
bygga en rad nya hus i parken.
Översiktsplanen för ön tillät
emellertid inte den sortens nybyggnation. Och trots att ärendet
överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen blev det inte av.
Därför säljer Nils Andersson nu.
Men fastigheten är i akut behov av renovering. Trädgården är
vildvuxen och dammarna är tor�ra och spruckna. Söndervittrade
pelare, trasiga tak och fasader talar om att delar kanske är bortom
räddning.
Därför kan man inte från kommunens sida motivera ett rivningsförbud. Det betyder att den
som köper fastigheten kan riva
och bygga nytt, förklarar Christer
Wik, byggnadsantikvarie på Lidingö stad.

w Gunnar Kassman, som var Ivar
Kreugers närmaste man, hade villan som sommarbostad fram till
1930-talet då den blev pensionat.
w Under andra världskriget
semestrade Sovjets ambassadör, författaren och feministen
Aleksandra Kollontaj här.

– Även om jag tycker att villan
och trädgården har stora kulturhistoriska värden, och huset i tidigare inventeringar har klassats
som oersättligt finns det för närvarande inga juridiska hinder för
att riva det, dessvärre.
På Storholmen har öborna sett
slottet förfalla de senaste 50 åren.
Tillsammans har man pratat om
att gå ihop och köpa fastigheten
för att bevara den.
– Då hade vi aldrig tillåtit byggnaden att förfalla på det här sättet, säger Lilian Carlson Nyqvist,
som bott på ön sedan 1974.
Hon och hennes man hyrde ena
flygeln på slottet på tidigt 1970tal. Lilian Carlson Nyqvist berättar att det stod en teaterscen i en
av salongerna. Väggarna pryddes
av magnifik konst och badrummen hade marmorgolv och nedsänkta badkar med guldkranar.

w På 1950-talet stod slottet tomt
och det plundrades på många av
sina värdefulla föremål.
w Fabrikören Ingvar Frithiof köpte
slottet på 1960-talet. Efter planer
på att förvandla Storholmen till
en spelhåla, hyrde han senare ut
slottet till ett kollektiv.

Enligt henne ryktades det också
på 1970-talet att popgruppen
Abba skulle flytta till slottet.
– Det hade börjat förfalla redan
då, men det var ändå ett helt otroligt ställe. Min man har faktiskt
försökt få slottet k-märkt vid ett
tillfälle, men det blev aldrig så.
Att fler slott och herrgårdar är
ute till salu har varit en trend de
senaste åren berättar Jens Agensjö
på fastighetsförmedlingen Areal.
– De här husen är byggda på en
tid när det inte alls kostade lika
mycket att underhålla dem. Dessutom är ägarna i hög utsträckning
äldre människor och det är vanligt
att yngre släktingar tycker att det
är för dyrt eller krångligt att ta vid.
l Johan Thornton
johan.thornton@mitti.se
tel 550 550 00

larsberg Brandkåren
ryckte ut till Futuraskolan vid Agavägen
vid tolvtiden i onsdags.
Någon eller några hade
tryckt in papper i flera
belysningsarmaturer.
Papperet hade börjat
ryka och det automatiska brandlarmet
utlöstes.
Brandkåren kunde efter mindre än en timme
återvända till stationen.

Hattparad på
Siggebogården
Lidingö I torsdags anordnade
Siggebogården en hattparad
för sjunde året i rad. 45 pensionärer deltog i festligheterna
som arrangerades utomhus i
Siggebogårdens trädgård.
Veckorna innan hade
många suttit och pysslat med
sina fantasirika hattar och
satt dit blommor, fjädrar och
små fåglar. Det bjöds på vitt
vin, ost, kex, päron och vindruvor samt levande musik.

Konsumenter
får för dålig hjälp
Lidingö Lidingö är en av
de kommuner som hamnar
under skamgränsen och anses
ha otillräckliga resurser för att
möta behoven för konsumentvägledning i föreningen Sveriges konsumenters granskning
av landets kommuner.
– Här är servicen till
konsumenterna oacceptabelt låg eller obefintlig.
Invånarna borde ifrågasätta
varför kommunpolitiker
sviker konsumenterna på
detta sätt, säger Jan Bertoft,
generalsekreterare i Sveriges
konsumenter, i ett pressmeddelande.

Bara en av tio
cyklar till jobbet
LÄNET Länsinvånarna är
sämst i landet på att ta cykeln
till jobbet eller skolan. I dag
cyklar bara 10 procent, jämfört med 19 procent för hela
landet, enligt en undersökning av försäkringsbolaget If.

