Familjerna Mark och Broström
Grosshandlaren August J:son Mark (1848‐1900), först gift med Alma Holming (1848‐
79) och därefter med Sophie Uggla (1862‐1911), hade Solsidan som sommarbostad
från 1890 till sin bortgång 1900.
Hans son i första äktenskapet, Bror‐Gustaf ”Gigge” Mark (1876‐1921) gifte sig med
Anna Laurenius (1882‐1952) och bodde på Havsvik (68) somrarna 1905 och 1906 och
på Solsidan (38) från 1916 till 1918. Dottern Eva Mark (1908‐40), gift med Ivan Bratt
(1878‐1956), hade Nadeschda (495) som sommarbostad från 1936 till sin död 1940 då
modern Anna tog över huset. Systern Kerstin ”Dette” Mark (1913‐89) gifte sig med
Harry Keiller (1911‐2002) som hade Sjöstugan (416) som sommarbostad sedan 1941.
1968 köpte hon Nallehöjd (465) och bodde där fram till sin död 1989 då dottern Eva
(1944‐2003) tog över och byggde nytt hus.
Augusts dotter i andra äktenskapet, Ann‐Ida Mark (1882‐1965), gifte sig med skepps‐
redaren och statsrådet Dan Broström (1870‐1925). De hade Havsvik (68) som som‐
marbostad från 1906 till 1913 och 1917 flyttade de in på nybyggda Furuhöjd (504) där
Ann‐Ida bodde fram till sin bortgång 1965 då yngsta dottern Margareta (1917‐67) tog
över huset. Hennes fem barn med Karl Moseby (1918‐63) ärvde sedan Furuhöjd 1967.
Margaretas syskon bodde också på Särö. Kerstin (1907‐94) gifte sig med Erik Wijk
(1906‐80) och bodde på Berghem (499) mellan 1935 och 1951. Brita (1909‐72) var
fjärde gången gift med Harry Keiller (1911‐2002) som ägde Sjöstugan (416) sedan
1941. Dottern Veronica (1950‐), gift med chiropraktorn Sten Magnusson (1950‐),
köpte Ekebacken (47) 1975.
Skeppsredare Dan‐Axel Broström (1915‐76), gift första gången med Ulla Holm (1918‐
93), ägde hus (395) vid Bassängbacken från 1945 till 1976, då tredje hustrun Heidi
Boyce (1939‐) ärvde huset. Sonen Dan (1943‐), gift med Ursula Salén (1945‐), bodde i
hus (478) intill Furuhäll (292) mellan 1973 och 1975. Ursula tog sedan över neder‐
våningen i Gransäter (61).
Dan‐Axels faster Elin Broström (1871‐1945), gift med Albert Jansson (1860‐1926),
köpte 1926 Sandvik (454) och bodde där fram till sin död då huset övergick till
dotterdottern Ragnhild Broms. Elins dotter Sigyn Jansson (1894‐1934) som var gift
med Axel Jonsson hade Kartene (247) som sommarbostad från 1915 till sin död.

