
 
 
Hos Nilssons i Paradiset  
Historien om Lövängsvägen 28 
 
Den gamla Häradsvägen – idag Lövängsvägen – slingrar sig sakta fram förbi runstenen, och i 
backen ner mot Vårdsätraviken på vänster sida strax innan man kommer fram till Vårdsätra 
gård ligger nummer 28. Här byggde min morfar Ivar Nilsson 1938 en villa dit han flyttade 
med sin kära Signe. Tomten ligger med fin utsikt över viken och morfar som var mycket 
trädgårdsintresserad anlade här en vacker trädgård. Gamle Fundell som bodde på Slånvägen 
beskrev det som ”Hos Nilssons i Paradiset”. Nuvarande ägare har fortfarande kvar den 
nummerskylt som morfar och jag satte upp i slutet av 40-talet i sitt originalskick. 
 
Familjen flyttade redan 1921 med de fem barnen till Gottsunda där Ivar öppnade en 
lanthandel. De kom då från Uppsala där de bott sista tiden på Svartbäcksgatan 4. Innan dess 
hade Ivar drivit diversehandel i Gränby, Vaksala. 
 

 
Ivar Nilssons affär i Gottsunda 
 
Att de valde att slå sig ner i både Gottsunda och Vårdsätra berodde med all säkerhet på att 
morfars bror Carl Nilsson hade stora ekonomiska intressen i Gottsunda Gård och även 
Sunnersta Gård. Tomten på Lövängsvägen köptes av Uppsala Universitet som också ägde 
Vårdsätra Gård. Under tiden som handlare i Gottsunda drev Ivar sommartid också en kiosk i 
Vårdsätra, till glädje inte minst för alla tältare vid badet och sommarlediga Uppsalabor som 
kom för att svalka sig i vikens ibland gröna böljor när vattnet blommade som man sade. 
 
Under försommaren odlades jordgubbar och potatis som skulle vara klara till midsommar. Då 
kom sommargästerna, bland annat Nybloms på andra sidan viken och Edins nere vid gården 
med sina bilar på lördagseftermiddagen och handlade. Nybloms parkerade sin bil vid grinden 
och när det hela var klart gick han ner till bryggan och ropade över till sin hustru att ro över 
med båten. 
 
Senare på säsongen såldes frukt, blommor, grönsaker och andra bär. Ibland åkte mormor 
Signe in till Fyristorg med sin skörd. På vintern var det mycket fiske ute på isen. 
 
På tomten byggdes i första hand en permanentbostad i form av en suterrängvilla med tre rum 
och kök. Det fanns öppen spis, ett stort skafferi som man kunde gå in i och i källaren plats för 
allehanda verktyg, inte minst de jättestora sågar som användes på vintern för att ta upp isblock 
som lades i stora högar och täcktes med sågspån. Så hade man enkelt is till långt efter 



midsommar. Ett mindre hus uppfördes också som ännu står kvar. Här fanns vedbod med en 
liten lägenhet med kök och vedspis och ett rum. Här bodde jag och min familj på somrarna, 
oftast med min kusin Kick från Stockholm. Att åka in till stan på sommaren var inte att tänka 
på, Vårdsätra låg ju då långt ute på landet. 
 
Flytten ut till landet skedde i början av juni, då kom mjölkbilen förbi på Banérgatan där vi 
bodde och hämtade en stor låda med saker som skulle med. I slutet av augusti blev det den 
omvända resan. 
 
Lövängsvägen 28 var ett av de första åretruntboendena på vägen, tidigare rörde det sig främst 
om fritidsboenden. Naturligtvis fanns permanentboenden med anknytning till Vårdsätra Gård 
och Friluftsgården, men de hade adress direkt till gården. Nu 2012 har de flesta sommarhusen 
omvandlats till åretrunthus, tomter styckats och nya permanenthus har tillkommit.  
 

 
Lövängsvägen 28, bilderna är från 1938, 1945 samt 2012 
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