Här eldas Konsum upp…

”Konsum finito” skriver Bengt Lidbom som tog bilden från hyreshusen på
Tungelstavägen. I förgrunden syns den södra delen av
banmästarbostadens tomt med ett litet uthus. Fotografen är osäker på
det exakta årtalet för händelsen, kan någon läsare hjälpa till?
Inför byggandet av Västerhaninge Centrum i slutet på 1960-talet fick bebyggelsen
vid järnvägsstationen från början av 1900-talet stryka på foten. De flesta husen
revs men av någon anledning eldades ett av de senast byggda, Konsum på
Stationsvägen, upp.
Butiken låg på Ribby 1:94, en avstyckning från den gamla fastigheten Erikslund.
Tvåvåningshuset byggdes omkring 1930 och butiken kunde flytts hit från
handelslägenheten Ryborg mittemot Bygdegården. I övervåningen fanns en
lägenhet för föreståndaren och Karl Sixten Holmberg följde med från Ryborg. Han
efterträddes 1931 av Nils Gunnar Eliasson. 1932 kom Johan Gustaf Rudolf Norling
från Sorunda med familj och blev kvar ända till 1945. Han efterträddes av Folke
Gustafsson, som stannade två år. Nästa föreståndare blev Börje Carlsson, son till
snickaren Millimeter-Kalle. Hustrun hette Elsa och de hade dottern Eva Kristina.
1953 kom värmlänningen Sigge Johansson med hustru Alma och sonen Ulf. De

flyttade 1956 till Lidingö. Då kom Nils Jansson från Vingåker med hustrun Asta.

Karta från 50-talet med Konsum vid pilen och de tre
beskrivna husen intill.
T.v. på bilden ovan syns Apoteket, en ståtlig trevåningsfastighet från början av av
1900-talet, som tillsammans med den snarlika Villa Vega revs för att ge plats för
modern bebyggelse.
Första huset till höger, skymt av ett träd, är Ribby 1:37, ”Vält-Johans”, byggt av
vägvältsmaskinisten Georg Johansson 1932. Villan hade då entré från
Klockargatan. Hustrun avled 1952 och Georg avled 1966. Fastigheten har nu
adress Villavägen 1. Huset totalförstördes i en brand 2001 och är i dag
återuppbyggt i ursprunglig stil.
Tvåvåningsvillan längst till höger är Ribby 1:37, Villavägen 3. Den byggs i mitten
på 40-talet av busschauffören Bengt Olof Bengtsson som flyttar in med hustrun
Greta. Även hans föräldrar och yngre bröder, Lasse och Bosse, duktiga
idrottsmän, bor här inledningsvis.
Villan finns kvar i dag 2015.

