
Tammsviks Säteri 
Första klass pensionat 
(36 km. från Stockholm vid Bro station å Västerås-banan.) 
 

Emottager under höst- och vintermånaderna, förutom gäster som söka rekreation och vila, även 
konvalecenter och lindrigt sjuka såsom mag-, nerv- och sockersjuka m. fl. (av smittosamma 
sjukdomar lidande personer mottagas ej).  Medicinska bad och ljusbehandling givas enl. läkares 
ordination.  För en noggrann, god vård samt efterföljande av dietföreskrifter ansvarar 
föreståndarinnan jämte sjuksyster. 

Godset är naturskönt beläget invid Mälaren med dess milda luft. 
Rummen äro luftiga, modernt inredda med tvättalkover, varmt och kallt vatten, samt försedda 

med goda bäddar, värmeledning samt delvis kakelugnar, toilett och badrum i varje våning.  
Ligghall å befintlig stor balkong kan anordnas. 

Mörkrum för fotografer. 
Tillfälle till sällskapsliv, för dem som så önska, gives inom hemmets vackra och rymliga 

salong, biljardrum och hallar.  För promenader och sport är omgivande terräng synnerligen 
gynnsam. 

Vid påkommande sjukdomsfall har Provinsialläkaren D. Liljekvist i Bålsta (1/2timmes väg från 
pensionatet) välvilligt ställt sig till förfogande mot moderat honorar.  För konvalecenter, vars 
läkare önska patientens tillsyn är Dr. L. villig åtaga sig dylikt uppdrag. 

Tammsvik Säteri erbjuder ett modernt vilohems alla fördelar samt med ett gediget lanthushålls 
möjlighet till omväxlande god, såväl animalisk som vegetabilisk kost. 

Pris för enskilda rum från kr. 10-. -, delat rum från kr. 8: 50, 
 
Week-endgäster komma som förut att mottagas, dock i första hand för anhöriga till gäster.  Pris 
från lördag middag till måndag morgon (inkl. första frukost): för enskilt rum kr. 16:- 
för delat rum kr. 14: - 
familjer enligt särskild uppgörelse. 
 
Resekostnad pr järnväg från Stockholm till Bro station är resp, kr. 3: 60 i 11 klass och kr. 2: 40 i 
111 klass.  Droskbil från Bro till Tammsvik kr. 2:50 (Droskstation i Bro, namnanrop).  Bil från 
Stockholm kr. 20-.-, när beställning sker genom pensionatets föreståndarinna. 

Upplysningar och referenser lämnas av Svenska Turistföreningen, Stockholm. 
Postadress.  Tammsviks Säteri, Bro Telefon Säbyholm 34. 

 
 
 
DIREKTIONEN 
Stockholm.  Telefoner. 60 53, 178 48, 
 
 
 
Broschyren som uppgifterna är hämtade ur är odaterad. 
Erhållen av Ingrid Nilsson 1995.  Hon har arbetat på Tammsvik 
Scannad 97.06-22 
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