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Skärgården
Stockholms läns landstingsfullmäktige

Första gången vi kom hit kändes
det helt orimligt, men när vi började fantisera om potentialen, så föll
allt på plats.

tisdag den 20 januari 2015, kl. 10.00

Interpellationer, behandlas mellan kl. 10.00
och 12.00

• Motion 2014:7 av Helene Öberg m.ﬂ. (MP)
om akutmottagning för våldtagna män

• Nr 2014:15 av Robert Johansson (S)
om psykoterapi i landstinget som inte
överensstämmer med vetenskap och
beprövad erfarenhet

Föredragande landstingsråd: Marie Ljungberg
Schött (M) Rotel V

• 2014:16 av Nanna Wikholm (S) om SL:s
dystra ekonomi och aviserade besparingar
• 2014:17 av Vivianne Gunnarsson (MP)
om Nya Lidingöbron
Frågestund, mellan kl. 12.00 och 13.00
då landstingsråd m.ﬂ. svarar på frågor från
fullmäktiges ledamöter
Beslutsärenden
Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming
(C) Rotel IX

Svunnen tid. I ett uppslag från NT 1986 berättade de tidigare
ägarna Britta och Olle Olsson om det före detta pensionatet.

• 2014 års uppföljning av den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen,
RUFS 2010
Motioner
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
(M) Rotel I
• Motioner av Helene Hellmark Knutsson m.ﬂ.
(S) om anställningstrygghet (nr 2013:27),
om krav på kollektivavtal i samband med
landstingets upphandlingar (nr 2013:28)
samt av Paul Lappalainen m.ﬂ. (MP) om
införande av en antidiskrimineringsklausul
landstingets upphandlingar (nr 2013:17)
Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink
(FP) Rotel II
• Motion 2014:3 av Helene Öberg m.ﬂ. (MP)
om en satsning på friskare förskolebarn
Stockholms län

Minnen. Spår av familjen Westerblom och pensionaten finns
överallt i huset.

• Motion 2013:15 av Helene Öberg m.ﬂ. (MP)
om att tillsätta en kriskommission för
tryggare akutsjukvård
• Motion 2013:16 av Helene Öberg m.ﬂ. (MP)
om att förnya ambulanssjukvården
• Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.ﬂ. (V)
om att starta en rullande röntgen
Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD)
Rotel VIII
• Motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m.ﬂ.
(V) om att tillgängliggöra rätten till abort för
utländska kvinnor i Stockholms läns
landsting
• Motion 2013:13 av Helene Öberg m.ﬂ. (MP)
om det första mötet inom rehabilitering
• Motion 2013:30 av Tomas Melin m.ﬂ. (MP)
och Pia Ortiz-Venegas m.ﬂ. (V) om
endometrios

Valärenden
Välkommen!
Annika Sandström
Ordförande

Följ fullmäktigedebatten
• Från åhörarläktaren i Landstingshuset,
Hantverkargatan 45
• Via webb-tv från landstingets hemsida
www.sll.se

Besöksadress: Hantverkargatan 45
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Pensionat i Spillersboda får nytt liv
Inför nya äventyr. Familjen Ismarker har köpt den fastighet som tidigare bedrivits som Westerbloms pensionat och diversehandel i Spillersboda. Från vänster i bild: Bosse 2 år, Annika 37 år, Henrik 39 år och Olle 4 år.

Anno 1894. Tinnar och torn med sjötomt i söder.
Familjen Ismarker sålde villan i Mälarhöjden och
lever nu en efterlängtad skärgårdsdröm i Spillersboda. Före detta Westerbloms pensionat och
diversehandel ska återfå sin forna glans.
Spillersboda. Många åkte

långväga för att få uppleva
skärgårdsidyllen på Westerbloms pensionat i slutet av
1800-talet.
Det storslagna gula huset
med det unika tornet väcker än i dag starka känslor om
den svunna tiden.
– All historik gör det ännu
mer fantastiskt, säger Annika Ismarker som, tillsammans med maken Henrik och

de två barnen Olle och Bosse, precis har flyttat in i huset
som ligger precis intill Spillersboda brygga. En dröm
som familjen Ismarker länge
haft ögonen på.
Men att det skulle bli Westerbloms gamla pensionat
från 1800-talet kunde de
inte ana – med sina nära 300
kvadratmeter, matsalspaviljong och annex är det ett
mäktigt projekt.

– Första gången vi kom
hit kändes det helt orimligt,
men när vi väl började fantisera om potentialen så föll
allt på plats, säger Annika.
– Vi visste att vi ville göra
något nytt, men inte exakt
vad. När vi hittade det här
blev det självklart, säger
Henrik.
Deras nyfunna skärgårdsdröm hoppas de kunna utveckla successivt. Det

innebär en hel del renovering, men det är inget som
avskräcker. Både Annika och
Henrik greppar gärna hammare och spik.
– Det är en förutsättning,
säger Henrik som till vardags
arbetar som affärsansvarig på
en bank i centrala Stockholm.
– Vi är inga stillasittande
personer precis, tillägger
Annika som också pendlar
till arbetet som marknadschef.

Att behålla husets historik är
bland det viktigaste.
– Vårt uppdrag är att få
tillbaka huset i den gamla
andan, men med en modern
touch, säger Annika.
Att kliva in i den separata

Det är som en
dygnet-runtloppis. Bara att gå
igenom allt kommer ta tid, men
det är också det
som är charmen.
Annika Ismarker

matsalspaviljongen är som
en resa tillbaka i tiden.
Här finns tavlor, möbler, porslin och en oändlig mängd attiraljer från
1800-talet och fram till att
pensionatet stängde under
1960-talet. På väggen hänger Westerbloms släktträd
och i travar av fotoalbum går
det att skåda dem i svartvitt.
– Det är som en dygnetrunt-loppis. Bara att gå igenom allt kommer ta tid, men
det är också det som är charmen, säger Annika som själv
är uppvuxen i Norrtälje.
– Det är fantastiskt att vara
tillbaka, säger hon.
I princip allt finns kvar
efter familjen Westerblom.
Till och med bokföring, lig-

Foto: Leif Gustavsson

gare över alla gäster och kaffebiljetter. På vinden finns
dessutom den tidigare personalens små rum, deras sängar och böcker. Likaså gamla
kistor med charmiga hattar
och kappor.

Exakt vad familjen Ismarker
ska förvandla denna skärgårdspärla till är ännu inte
helt klart. I drömmarna finns
bland annat ett kafé, konferensverksamhet, skärgårdskrog och konserter i solnedgången.
– Vi vill att det ska få liv
igen, säger Annika Ismarker
som hoppas att de kan komma i gång inom ett år.
Text: Linnea Wiström
Foto: Leif Gustavsson

Antikt. I matsalen finns allt proslin kvar från pensionatet.
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■■Idyllen som var ett pensionat
Familjen Ismarkers hus
byggdes år 1894 av handelsmannen Carl-Fridolf
Westerblom som sedermera
grundade Westerbloms
pensionat och diversehandel. Verksamheten lades
ner i mitten av 1960-talet,
men huset har stannat inom
familjen fram tills nu.
Carl-Fridolfs fru Anna var
dotter till John Jansson och
Anna Christina Jansdotter
som under 1800-talet ägde
Marholmen.
Egendomen i Spillersboda
består av en huvudbyggnad,
en separat matpaviljong och
ett annex. Det har även fun-

Det finns fortfarande spår av
den tidigare diversehandeln.

nits fler hus än så, men som
sedermera rivits. Det finns
även en tillhörande brygga.
Familjen Ismarker köpte
huset som ett dödsbo och
flyttade in i december år
2014.
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