
UTFLYKT TILL SOMMARRO 

Den 12 juni samåkte ett 15-tal hågade 
SPF-are ut till Sommarro. Den vackra 
nyrenoverade villan ligger nere vid 
Mälarens strand, innan Bredsand. Villan 
ägs av kommunen men drivs idag av 17 
föreningar för funktionshindrade. Den är 
mycket smakfullt renoverad både ut- och 
invändigt. Just denna dag gjorde några 
byggarbetare sin sista arbetsdag där. 
Det var altanen som skulle göras färdig. 
Sedan är allt klart. 
 
Besökarna startade med gott kaffe, goda smörgåsar och kakor. Priserna på fika är billiga 
med tanke på att alla ska ha råd med kaffe och lite gott kaffebröd när man besöker 
Sommarro. Många besökare har enbart sin pension och den räcker knappast till för att gå 
och fika på någon av stadens alla konditorier och caféer.  

 
Under kaffet berättade Maud Sundqvist, 
frivilligarbetare på stället, om Sommaros 
historia. Det ståndsmässiga huset byggdes 
runt år 1880 som sommarbostad åt 
trävarufabrikanten Johan Björnvall och 
hans hustru och deras 11 barn. Delar av 
huset upptogs av tjänstefolkets boende. 
Familjen innehade huset fram till 1930-talet 
då det först hyrdes ut till ingenjör Brynge 
och sedan såldes till bankdirektör 
Arosenius 1938. Huset köptes billigt av 

Enköpings kommun 1953 och har sedan dess hyrts ut till bl.a. Länkarna och DHR, de 
handikappades riksförbund som har funnits här sedan 1960. Nu ansvarar HSO 
(handikappföreningarnas samarbetsorgan) i Enköping för verksamheten. Framtiden är 
emellertid något oviss. 
 
Maud Sundqvist har nyligen belönats med Enköpings kommuns tillgänglighetspris för sitt 
ideella arbete på och med Sommarro, där hon har varit verksamhetsansvarig under 
många år. 
 
Efter kaffet var det dags för tipspromenad 
runt hus och trädgård. Det var 13 frågor 
av mycket skiftande karaktär. De flesta 
tyckte det var svåra frågor. Vann med 9 
rätt gjorde Solweig Widgar och på delad 
andraplats kom Kerstin och Stig Forshult, 
som inte ens gick tipspromenaden 
tillsammans. Vinnarna belönades med 
priser och applåder. Arrangörerna 
tackade för att så många besökare hade 
följt med ut till Sommarro och Stig Forshult tackade Pia och Anita för att 
programkommittén hade ordnat denna utflykt.  
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