Välkommen till
Suseboparken
Suseboparken
Suseboparkens förvandling från trädgård till park
skedde under en upprustning på 90-talet. Ytterligare
en upprustning genomfördes 2015 som baserades på
kommuninvånarnas förslag och framröstades efter
en medborgarbudget. Det vinnande förslaget hade
ett tydligt fokus på hälsa och lek. Numera inrymmer
området en härlig stadspark med blommor, träd, vatten
och konstverk.
Förutom utrustning för träning och lek finns en
konstgjord bäck med källa och damm. Stubbarna
efter de tre almsjuka almarna har nu fått form i tre
skulpturer. De symboliserar de tre socknarna som blev
Upplands Väsby kommun 1952. Genom socknarna/
kommunen flyter livet (bäcken) på sin vindlande och
ibland branta väg, från födelse till död.
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Ytan framför Villa Susebo är rensad på hinder och
tilljämnad för att kunna användas som scen, i första
hand för kulturföreningen Vega, nuvarande hyresgäst i
villan, men även för andra evenemang som exempelvis
mindre utomhuskonserter, diktuppläsning och
parkteater. Villan är försedd med ny fasadbelysning för
att öka tryggheten i parken kvällstid. Belysningen är
reglerbar och kan ändras vid eventuella uppträdanden.
Framför scenen står två ljuspollare formgivna efter
optimuslampan, den produkt som Villa Susebos ägare
gjort till en av Sveriges stora exportprodukter över
hela världen. Tillverkningen skedde i fabriken på
Optimusvägen i Upplands Väsby fram till i början av
70-talet.
Idag finns flera olika företag och organisationer i den
gamla fabriken, bland annat Väsby konsthall.
Optimus AB uppför Villa Susebo 1908 som
disponentbostad till sin direktör Gilbert Otterström.

Villa Susebo
1903 köper disponent Anton Tamm, vd på AB Optimus,
Stora Vilunda och grundar ortens första metallindustri
Wäsby Verkstäder. Leverans av mässingsrör sker bland
annat till Optimus som då ligger på Kungsholmen i
Stockholm. 1909 flyttar Optimus till Wäsby och Anton
Tamm styckar av en tomt från Stora Vilunda till Optimus
och bygger Villa Susebo som blir bostad till direktörerna.
Gilbert Otterström utses 1909 till direktör vid Optimus
efter Anton Tamm. Han flyttar in i Susebo 1912, gifter
sig 1917 och bor kvar i huset till 1935.
Axel Elfström tillträder som direktör för Optimus
1937 och bor med sin familj i Susebo till 1962.
Hans efterträdare, Erik Grunander, flyttar in med sin
familj 1963 och bor här till 1972.
Den siste Optimusdirektören i Susebo är Sven Storck
som bor i huset fram till 1974. Upplands Väsby kommun
köper fastigheten av AB Optimus 1974 och Villa Susebo
hyrs ut till ABF Norra Storstockholm. 1991 köper ABF
huset av kommunen. 2014 köper kommunen tillbaka
Villa Susebo från ABF.
Någon gång på 1950-talet byggs villa Susebo om,
fönstren och fasad får sin nuvarande utformning.
På 1970-talet görs vissa ombyggnader inne i huset.
Ytterväggarna reveterades på nytt under 1980-talet.
1997 är Susebo den första villan i Upplands Väsby som
får fjärrvärme.
Som direktörsbostad
Nedan en beskrivning av husets inre under perioden då
huset fungerade som direktörsbostad: Första rummet
till höger vid entrén var salongen som hade en öppen
spis. Från salongen kom man genom en portalformad
öppning direkt in i matsalen.
Matsalen var förlängd med den nuvarande inglasade
delen i form av ett burspråk; på 1930-talet ibland kallat
Solrummet. Närmast till vänster om entrén med hall
och främre trapphus låg herrummet.

Skolvägen

Ur tv-produktionen
Äkta människor,
augusti 2011.
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I köket fanns en stor AGA-spis, som eldades med
koks. Vid köksingången, på husets baksida, fanns
ett isskåp.
På övervåningen fanns separata sovrum för herrn
och frun samt barnkammaren och jungfrukammaren,
vilken husan och kokerskan skulle dela.
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I källarvåningen fanns bland annat en tvättstuga.
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I trädgården fanns mängder av fruktträd: äpplen,
päron, plommon. Där fanns också ett stort potatisland
och andra odlingar.
Ring tel: 08-509 338 99/16 om du vill lyssna till den kände skådespelaren
Sten Elfström, son till direktör Axel Elfström, egen berättelse om sin
barndom i Villa Susebo på 1950-talet. Foto: Johan Paulin.

På Otterströms tid fanns också ett hönshus i backen
ovanför huset, på kökssidan. Det är denna trädgård
som idag är Upplands Väsbys stadspark.

Här är du!

Hugo Sabels
Torg
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Plats för träning och lek
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Susebohuset
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Källa bäck och damm
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Småbarnslekplats
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Skolvägen
Anna Windborne-Brown 2016

Träskulpturer – symboler för de tre socknarna
som 1952 blev Upplands Väsby kommun:
Den heliga Birgitta för Fresta, S:t Jakob för
Hammarby och S:t Olof för Ed.
Skulptör: Torbjörn Lindgren

Anton Tamm, grundare av Wäsby Verkstäder.
Foto: okänd.

Olof Palme håller tal på trappan till Villa Susebo 1977. Foto: G. Sandberg

