
 
        Bor vi i Vikingshill eller Sommarbo? 

 
Det är faktiskt rätt båda två och så här är det. 
 
Nacka/Sickla, Boo landskommun och Saltsjöbadens köping gick samman i en gemensam kommun 
första januari 1971 vilket innebar en del problem med att hitta i den nya stora kommunen för 
områden, gator och vägar hade ofta samma namn i de olika delarna. 
Det glest bebodda Boo fick ändra mycket och vår huvudväg Majorsvägen fick byta namn till 
Sommarbovägen och många andra främst i Riset. 
Sommarbos vägar har namn efter blommor etablerat av AB Tusculums traktidentifikation 
förutom Fagernäsvägen och Tegelövägen som kom 1866 och Wahlbergsvägen som 
fastighetsägare Wahlberg byggde privat. Riset, Fösan och Rörsunda har namn från träd av samma 
anledning – identifikation - Fösan gick in i vårt område – Almallén. 
 
Den nya kommunen skulle också identifieras i trakter som skulle namnges och skyltas vid 
huvudväg och där bussen vände att stämma med huvudvägens var en bärande princip. 
Skyltningen stämmer men hållplatsen för bussen hette och heter ”Skånska gården”. 
Vår del skulle vara Velamsunds villaområde men detta namn avslogs av kommunstyrelsen främst 
för att Velamsund skulle bebyggas. 
Här skulle höghus etableras och rymma 20 000 innevånare och på ängarna skulle radhus byggas 
av HSB varför namnet Velamsunds villaområde skulle vara missvisande.  
 
Lösningen blev att vår trakt fick namn av huvudvägen från Värmdövägen som hette 
Vikingshillsvägen och gick till Vikingshills ångbåtsbrygga. 
Vikingshill var en av kustens stora ångbåtsdestinationer och fram till 3 oktober 1950 när första 
bussen kom (Värmdölinjen nummer 14) den enda kommunikationen med området. 
Det finns även en villa som heter Vikingshill, byggt som hyreshus 1865 som var ursprunget till 
namnet och som gavs till bryggdestinationen. 
Hill var ett modeord från den engelska ambassadören Listons villa på Djurgården - Listonhill. 
Vikingshill beslöts 1967 som trakt för Velamsunds säteris norra del såld till AB Tusculum som 
styckat alla dessa områden till tomter. 
 
Inom varje trakt i Nacka och naturligtvis i Boo finns internt flera områden mer känt av de lokalt 
boende än i Nacka totalt.  
Hos oss främst från AB Tusculums etablerande av tomtägarföreningar som i gåva gavs 
stamfastigheterna innebär att inom Vikingshill finns många små delar som används internt men 
som få i det totala Nacka känner till. Så är det i de flesta områden – vi säger Insjön men de som 
bor där har fler områden av samma anledning. 
Vikingshill består av Risets, Fösan, Rörsunda, Sommarbo och Rotkärret i den ordning de styckats 
med Riset 1933 och med förening från 1937. 
När trakten Vikingshill kom fanns förutom de uppräknade även Pråmhällan(del av Sommarbo) 
Fågelsången och Dalen (del av Riset) 
AB Tusculum hade sitt kontor och stamfastighet (Velamsund 2) i Riset. 
 


