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Start i Velamsundsviken vid pontonbryggan vid Långa raden. Med båten Märta Helena körde Åke Jelker  

och guiden Claes Borg gruppens cirka 50 deltagare tre vändor ut till Tegelön. På Tegelön väntade guiderna 

Helene Roos och Stefan Gerdin. Vandringen började längs Östra Promenaden mot Lindset. 

            



 

   
Lindset sedd från sjösidan, högt belägen för att synas och få utsikt. Villan minner om en svunnen tids mest 

påkostade sommarnöjen i skärgården, byggt omkring 1870 av Alfred Sandahl. Byggnaderna och den 

anlagda trädgården med trappor och terrasser har under många år förfallit och reser sig nu som ett spökhus 

ur grönskan med tinnar och torn. Fastigheten är under upprustning. 

 



 

          
Vid Söderbryggan möts ilandstigande besökare av två mäktiga porttorn, som markerar entrén till Lindset. 

Utsirade järngrindar leder in till trädgården. Porttornen användes förr som gästhus.        

      

                                            



     

 

 

     
Långa växthus som eldades upp för att kunna övervintra och driva upp växter byggdes i trädgården. 

Vinstockarna har överlevt och växer nu igenom taket på växthusen. I trädgården vid växthusen växer stora 

gullregnsträd och körsbärsträd.                                                                                                                                   

       



                                                                                                                                                       

   

Lindset byggdes till på 1890-talet med ytterligare ett trapptorn, entrén byggdes på med tegelpelare och 

gjutjärnsbalustrader. Takkonsoler i järn med markiser med plåtfransar monterades.  

        



 

  
Efter tillbyggnaden blev den ursprungliga trävillan en märklig mix med sina olika stilar och material.  

 
Utdrag ur Nacka kulturmiljöprogram antaget 2011. Sommarnöjen vid farleden sid 101. 



 

     
I viken ligger ett stort kvadratiskt båthus med centrerad nock och en imponerade takbjälkskonstruktion. Ett 

litet badhus med brygga ligger också längs strandkanten. På vägen ner till rastplatsen på den gemensamma 

ängen passerade vi den ihåliga ”posteken”. Tegelön är känd för sina månghundraåriga ekar och tallar.   

     

          



                                                                                                                                                                                                       

           

I skogen blommade ormbär, på ängsmarken mandelblom, smörblommor, svartkämpar, svingel och vår-

brodd, längs stigen blommade jungfrulin. Från Östra Promenaden skymtar Fredriksro. På båtresan tillbaka 

syns de branta berghällarna i Velamsunds naturreservat. Ännu ett litet badhus mellan tallarna. 

        

   



 

                                             

Tegelön med "veckodagsöarna" Måndan, Tisdan, Onsdan, Torsdan, Fredan och Lördan.                                                                      

(Ur Områdesbestämmelser för Tegelön med flera öar i Nacka kommun, laga kraft 1994-09-29.)   
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Text  Kerstin Lundén.                                                                                                                                                        

Foto  Kerstin Lundén, Ingela Johansson och Sonny Johansson.  
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