
När vi köpte den här lägenheten på Tomtebogatan 40 år 2003 hade vi letat länge i Vasastan, men 

fastnade för just denna delen  i Birkastan. Det vi tyckte om med lägenheten  var att den låg så högt 

upp och att man kunde se himlen över hustaken även när man stod en bit in i något av rummen, 

samt att den var så ljus och luftig. I många lägenheter vi tittat på kändes det antingen för mörkt eller 

också för instängt, men HÄR, kände vi – här kommer vi att trivas! Vi ville också lägga alla pengar på 

kvadratmetrar och inte göra avkall på några till förmån för en balkong som man ändå sällan sitter på. 

Vi blev svaga för de vackra trägolven  och alla snickerier i original bidrog till en skön känsla av 

sekelskifte och takhöjden i rummen gjorde inte den saken sämre heller. Då lägenheten ligger på fem 

trappor av fem (med vindslägenhet ovanför) och gatan utanför är en återvändsgata, så är det väldigt 

lugnt här och vi har haft våra favoritplatser  i fönstret där vi suttit och blickat ner mot den trevliga 

restaurangen Capri Due i hörnet Tomtebogatan/Norrbackagatan, som är ett måste att besöka så ofta 

som möjligt om man gillar det italienska köket. (På nyårsafton kan man förresten även njuta av 

fantastiska fyrverkerier över hustaken här.) 

Vi gillade också att själva huset är placerat på en höjd - nästan längst upp i backen där det är långt 

mellan gathusen och eftersom större delen av vänstra gatsidan är försedd med ordentliga 

parkeringsplatser, så har vi heller inte upplevt några problem med insyn eller att få en 

parkeringsplats.  

 

När vi flyttade in för 8 år sedan var köket av modell äldre och efter att vi bott in oss något år så 

bestämde vi oss för att göra  om det. Vi köpte ett vitt Ikeakök med nya vitvaror och en schysst 

Siemens rostfri kyl/frys. Golvet blev ett ekgolv från Kärs av breda plank och det går att slipa upp vid 

behov. Samtliga väggar i lägenheten målades efter en arbetssam bredspackling och tapetsering . 

Strukturtapet togs bort och återställdes till det ursprungliga släta, hallen blev klassiskt randig i 

ljusblått/vitt, medan sovrummet fick en varmare känsla med tonad kulört och ett djup med en 

fondväggstapet av mönster ”japansk körsbär”. I hallen byggde vi en praktisk skjutdörrsgarderob med 

ett hyllsystem från Elfa. Detta system är väldigt flexibelt; hyllplan går att sätta dit och ta bort, 

klädstänger kan placeras i exakt den höjd och det antal man vill ha samt trådbackarna inrymmer allt 

från strumpor och t-shirts till stickade tröjor och regnkläder. Hyllsystemet och tål belastning så pass 

bra att även verktyg eller tunga datorgrejer fungerar bra att ha där med. 

 

Som stadsbor måste vi erkänna att vi även älskar att vara utomhus. Både att sitta ute när årstiden så 

tillåter och de behoven har vi mer än väl fått tillgodosedda här. Föreningens gård är ljus och väldigt 

rymlig med en rejäl grill och utemöbler som står framme under sommarhalvåret. Om man vill kan 

man boka den fina föreningslokalen med fönster ut mot gården och duka upp långbord och ha 

kräftskiva där, utan att behöva oroa sig för väderleken. Det är gratis och det brukar finnas gott om 

lediga tider större delen av året.  

Längtar man till vattnet så ligger Karlbergsparken vid Karlbergs slott på fem minuters avstånd från 

porten och där finns en enorm gräsmatta med plats för många picnicsällskap. Grillning är tillåtet och 

det finns till och med toaletter där, så man kan stanna länge…  För oss som är båtintresserade eller 

kanske bara enormt förtjusta  i att grilla en god köttbit på en riktig grill nere vid vattnet och sitta 



bekvämt på riktiga utemöbler så kan det vara en idé att gå med i Rörstrands båtklubb och få tillgång 

till deras trevliga lokal nere vid vattnet och dessutom som medlem förtur till en båtplats. Där kan 

man sitta i lugn och ro och njuta. Vi hade under några år en motorbåt där och det var en lyx att 

kunna promenera ner och ta en båttur efter jobbet. 

 

 Här på Tomtebogatan har vi verkligen stortrivts och mått bra och åren har gått. Vi fick en dotter för 

fem år sedan och plats på ”världens bästa dagis” i porten mitt emot. Praktiskt också.  Med henne har 

vi besökt många av Vasastans fantastiska parker, men ännu inte hunnit se alla. Tre år senare fick vi en 

son och då började vi ju bli lite trångbodda, tyckte vi, men trivdes ändå helt suveränt i kvarteret. Efter 

flera års funderingar kring huruvida vi kan tänka oss att flytta så har vi nu bestämt oss för att flytta till 

ett hus utanför stan. Våra barn älskar naturen såsom vi gör, men de har också haft det väldigt bra 

här. Birkastan kanske är den mest barnvänliga stadsdelen i Stockholm också, då det är förhållandevis 

lite trafik här.  Det är också en bra och trevlig förening ni kommer att vara med i och det är vår 

förhoppning att ni som nya ägare till en av Birkastans ljusaste tvåa kommer att stortrivas  -  precis 

som hela vår familj gjort här! 

/Johanna & Roger 

 

 


