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Inledning

Bakgrund

De kulturmiljöer som presenteras i detta dokument berättar
om hur och under vilka förhållanden som människor har
levt i Tyresö under en tidsperiod av flera hundra år, samt
hur detta har tagit sig uttryck fysiskt i vår omgivning. En
kulturhistoriskt värdefull kulturmiljö, som pedagogiskt och
lättillgängligt berättar om Tyresös ursprung och historia,
är en viktig resurs för dagens och framtidens kommun och
dess nuvarande och blivande invånare. Det är samtidigt en
resurs som är ändlig och vars bevarande är beroende av en
bred insikt och en förståelse för de värden som områdena
representerar. Kommunens kulturmiljöer har förändrats och
brukats under lång tid. Att en kulturmiljö pekas ut innebär
inte ett fryst musealt bevarande, men att förändringar
och tillägg ska utföras med särskilt hänsyn till miljöns
kulturhistoriska värden och värdebärande karaktärsdrag.
I den översiktliga kulturmiljöinventeringen redovisas
kommunens mest värdefulla kulturmiljöer. Det innebär
att ett urval av kulturmiljöer har gjorts och att dokumentet
inte innehåller en fullständig redogörelse av kulturmiljöer i
kommunen. Inventeringens kulturmiljöfokus innebär även
att enskilda kulturhistoriskt värdefulla objekt, som genom
förändringar i omgivningen har förlorat sitt ursprungliga
sammanhang, inte ingår i dokumentet.
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Den översiktliga kulturmiljöinventeringen är ett underlag
till Tyresös nya översiktsplan. Dokumentet är liksom
översiktsplanen inte juridiskt bindande utan fungerar som
ett kunskapsunderlag för kommunen och dess invånare.
Det är vägledande i den fysiska planeringen och vid
bygglovsprövning – processer som innebär bedömningar och
avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen.
Kommunens kulturminnesvårdsprogram Tyresö
kulturhistoriska miljöer togs fram 1989. Programmet
innehåller – förutom en utförlig historik över kommunen –
ett urval av kulturmiljöer tillsammans med en beskrivning
och en sammanfattande värdering för respektive miljö.
Kulturminnesvårdsprogrammet har använts som underlag vid
utarbetandet av denna översiktliga kulturmiljöinventering.
Många av de kortfattade texter med historik som inleder
varje kulturmiljöbeskrivning i inventeringen bygger till
stora delar på historiken i programmet. De miljöer som
ingår i programmet och som inte har förvanskats har, med
något undantag, även förts in i inventeringen men med nya
beskrivningar.

Lagrum där kulturmiljön hanteras

Kulturhistoriska värden i kulturmiljön behandlas i Sverige i
tre lagrum.
God helhetsverkan, varsamhet vid planläggning, bygglov
och underhåll och förvanskningsförbud regleras i plan- och
bygglagen (2 och 8 kap. i PBL). Enligt PBL 2 kap. 6 § så
ska ny bebyggelse utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden,
natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god
helhetsverkan. Vidare så ska bebyggelseområdets särskilda
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska
göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras
och tillvaratas. All bebyggelse omfattas av plan- och
bygglagens krav på varsamhet vid ändring, enligt 8 kap. 17
§. Detta innebär att ”Ändring av en byggnad och flyttning
av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn
till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden.” Särskilt värdefulla byggnader kan
skyddas från rivning, förvanskning och ovarsamhet i
detaljplan eller genom områdesbestämmelser.
I kulturmiljölagen skyddas fornminnen, byggnadsminnen
och kyrkliga kulturminnen (2, 3 och 5 kap. i KML). Alla
fornminnen från före år 1850 är skyddade enligt denna lag,
liksom alla kyrkobyggnader uppförda före utgången av år
1939. Kyrkobyggnader som invigts för Svenska kyrkans
gudstjänst före år 2000 är skyddade. Skyddet omfattar
även kyrkotomter och begravningsplatser. Tyresö slott
med närmaste omgivning och gillestugan i Solsäter är
byggnadsminnen.
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I miljöbalken finns bestämmelsen om riksintressen
för kulturmiljövården (3 kap. i MB). Tyresö slott med
omgivningar är utpekat som riksintresse.

Dokumentets uppbyggnad

Inventeringen är uppbyggd kring tre delar:
I den inledande övergripande karakteriseringen av Tyresös
bebyggelse presenteras de fyra identifierade tidsepokerna
i kommunens bebyggelsehistoria: Tyresö under det stora
godsets tid, Tyresö under sportstugornas och sommarnöjenas
tid, Tyresö under modernismens tid och Tyresö efter
modernismen. Här finns även korta generella beskrivningar
av representativa bebyggelsekaraktärer för respektive epok.
Därefter följer kortfattade beskrivningar av den historiska
utvecklingen i kommundelarna Trollbäcken, Bollmora,
Tyresö strand och Östra Tyresö. Här presenteras även de
utvalda kulturmiljöernas utbredning på ortofoton över
respektive kommundel.
Huvuddelen av inventeringen består ett urval av kommunens
kulturmiljöer tillsammans med beskrivningar av dessa. En
kortfattad historik inleder varje kulturmiljöbeskrivning.
Historiken följs av en karakterisering och värdering
och av riktlinjer för bevarande. Texterna är ett resultat
av de analyser och bedömningar som har gjorts vid
inventeringsarbetet och av insamlat material i form av
nytagna fotografier, arkivmaterial, litteratur och historiska
kartor. Inventeringsarbetet utfördes mellan augusti 2013 och
juni 2014.
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Urval av kulturmiljöer

1989 års kulturmiljöavgränsning har i huvudsak bibehållits
för de områden som vid inventeringsarbetet fortfarande
ansetts välbevarade i sin helhet. För en del områden har
justeringar gjorts. Det gäller främst de sammanhållna
områdena Krusboda och Fårdala som nu medtagits i sin
helhet. För miljön Skälsätra, som pekades ut 1989, har
kulturmiljön begränsats till Solsäter, till följd av stora
förändringar i övriga delar av området. De tre kulturmiljöerna
Hanviken, Näsbyvägen-Kullvägen och Öringe, som
fanns med i 1989 års program, har inte tagits med i den
översiktliga kulturmiljöinventeringen. Det beror främst på att
genomgripande och ovarsamma förändringar har genomförts
i dessa områden. Sex stycken miljöer är nya jämfört med
1989 års program: Nyfors fritidshusområde; Tjärnstigen;
Tyresö Strandtorg och del av Trädgårdsstaden; Villa
Tolvekarna; Ällmora fritidshusområde – Utsiktsvägen och del
av Noretvägen och till sist Dyviksudd – del av Dyviksvägen.
Det är svårt att bedöma det kulturhistoriska värdet för
bebyggelsemiljöer vars uppförande ligger nära i tid. Det
välplanerade Tyresö Strandtorg och delar av Trädgårdsstaden
står dock ut som en miljö från vår tid som skulle kunna
bedömas ha särskilda kulturhistoriska värden i framtiden.

Kulturhistoriskt skydd av byggnader och
miljöer
Den översiktliga kulturmiljöinventeringen redovisar det
allmänna intresset i fråga om kulturmiljöer i kommunen men
innebär i sig inget skydd. Byggnader inom de redovisade
miljöerna som bevarar sin ursprunglighet i hög grad, eller
som har förändrats men som trots det bevarar en ursprunglig
karaktär, bör på sikt skyddas i detaljplan (d.v.s. markeras
med q- och/eller k) eller genom områdesbestämmelser.
Inför framtagande av bestämmelser bör – med den
översiktliga kulturmiljöinventeringen som utgångspunkt –
fördjupade undersökningar göras där förslag till skydds- och
varsamhetsbestämmelser preciseras.
De stora kulturhistoriska värden som de utpekade miljöerna
representerar återfinns i hög utsträckning även i den yttre
miljön. Ett långsiktigt bevarande av kulturlandskapets
värdebärande karaktärsdrag bör därför ske parallellet med
skydd av bebyggelse.
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Övergripande karakterisering av Tyresös bebyggelse
Beskrivning av Tyresös fyra tidsepoker och urval
av representativa bebyggelsekaraktärer för varje
epok.

Tyresö under det stora godsets tid (från
medeltiden fram till 1930)

Under 1600-talet var Tyresögodset ett av Stockholmstraktens
största gods och ägorna omfattade nästan hela dagens
kommun. De utvalda miljöerna under denna kategori vittnar
om tiden innan den omfattande avstyckningen av godsets
marker, till egnahem och sportstugor, påbörjades i början av
1900-talet. Miljöerna berättar om den tidens byggnadsskick,
de ekonomiska och topografiska förutsättningarna och andra
av invånarnas levnadsvillkor under en period av flera hundra
år.

Gårds- och torpbebyggelse under 17- och
1800-talen

Byggnaderna är timrade och klädda med lockpanel eller
locklistpanel som är målad med röd slamfärg. I enstaka
fall saknar ekonomibyggnaderna panel och timret är
synligt. Taktypen är sadeltak täckt med enkupigt lertegel
med nockbrädor, vindskivor och vattbrädor. Fönstren är
spröjsade och har i välbevarade fall enkla bågar med
smidda vinkelgångjärn. Ofta är dock fönstren av senare
datum och kopplade. Patinan är i många fall välbevarad
och byggnaderna ger ett ålderdomligt intryck.

I Tyresö finns – förutom kyrkan och slottet med
omgivande park, ekonomibyggnader och tjänstebostäder
– tidiga industrimiljöer vid Tyresös tre strömmar och
många välbevarade gårds- och torpmiljöer, omgivna av
ett ålderdomligt och likaledes välbevarat, småskaligt
jordbrukslandskap. Byggnaderna vid slottet är uppförda med
arkitektoniskt och byggnadstekniskt höga ambitioner. Torpen
och gårdarna uppvisar en enkel byggnadskultur med timrade
och ofta panelade hus som har sadeltak eller brutna tak täckta
med tegel.
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Tjänstebostäder och gårds- och torpbebyggelse från omkring förra sekelskiftet
Under andra hälften av 1800-talet kom byggnader
i allt högre utsträckning att uppföras med
inspiration från schweizerstilen, mycket genom
Charles Emil Löfvenskiölds mönsterböcker från
mitten av samma sekel. Mangårdsbyggnaderna
fick nu villans fyrdelade planlösning. Utvändigt
fick byggnaderna kraftigt utskjutande takfall,
synlig takfot med profilerade taktassar och
s.k. snickarglädje (lövsågade dekorationer) på
verandor och runt fönster. På övre bilden ses
en av tjänstebostäderna invid Tyresö slott, vilka
uppfördes på 1890-talet. Dessa uppvisar även
nationalromantiska drag såsom de småspröjsade
fönstren med mitt- och tvärpost. På nedre
bilden ses huvudbyggnaden på Norrgården från
1890-talet. Här har fönstren två lufter och tre
fönsterrutor i varje båge.

Förra sekelskiftets sommarnöjen
Ekonomibyggnader från 1900-talets första
decennier
Från 1900-talets början uppfördes ekonomibyggnaderna inte längre i timmerkonstruktion.
Istället byggdes de med regel- eller
stolpkonstruktion med utanpåliggande
locklistpanel eller slät stående panel. Panelerna
färgades med rödfärg och fönstren gjordes
småspröjsade. Byggnaderna restes högre än
tidigare för att rymma höloft.
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Vid Breviksmaren uppfördes Tyresös första
sommarvillor under de första åren efter
sekelskiftet 1900. Villorna är egensinnigt
utformade med stora sadeltak eller höga
valmade tak. Fönstren är småspröjsade och
snickarglädjen är tillbakahållen. Vissa stildrag
känns igen från nyrenässansen, såsom branta
takfall, ibland med takdekorationer. Andra
drag, såsom de djupa takutsprången och de
dekorativa fönsteromfattningarna, härrör från
schweizerstilen. Fasaderna är klädda med
locklistpanel eller liggande panel.

Översiktlig kulturmiljöinventering

Tyresö under sommarnöjenas och
sportstugornas tid (från sekelskiftet 1900
fram till 1970)

En sommarvilla på landet hade under 17- och 1800-talen varit
ett privilegium för adeln och rika borgare. Vid sekelskiftet 1900
pläderade framstående kulturpersonligheter som Carl Larsson
och Ellen Key för idéer om ett enklare liv på landsbygden,
som ett alternativ till städernas trångbodda och smutsiga
levnadsförhållanden. Från 1910-talet tog en omfattande
utbyggnad av s.k. egnahem fart där mindre bemedlade stadsbor
kunde bygga sig ett eget småhus på landet och odla för husbehov.
Utbyggnaden av egnahem i Tyresö påbörjades år 1910 i och
med att företaget Mellersta Sveriges Egnahem AB köpte Kumla
herrgård och där började stycka av tomter för försäljning.
Under 1920-talet växte sig intresset för friluftsliv allt
starkare i samhället och under nästföljande årtionde, efter
markis Claes Lagergrens död, påbörjade Lagergrens söner
en omfattande avstyckning av godset och försäljning av
billiga tomter för uppförande av sportstugor. Vid seklets mitt
upptog sportstugebebyggelsen stora delar av Tyresö. Medan
egnahems- och sportstugemiljöerna nästan helt har försvunnit på
Kumlas gårds forna marker i Trollbäcken präglar sportstugorna
fortfarande östra delen av kommunen. Stugorna är enkelt
utformade med funkiskaraktär eller i allmogeromantisk stil och
finkänsligt inplacerade på starkt kuperade naturtomter eller forna
småskaliga jordbruksmarker.

Funkisinsinspirerad fritidsbebyggelse

Under 1930-talet spred sig funktionalismen
som byggnadsstil i landet. I Tyresö byggdes
funkisinspirerade fritidshus under 1930-, 40-, 50och 60-talen och kom genom det stora antalet
att sätta sin prägel på kommunen. De flesta av
husen kom monteringsfärdig som kataloghus och
placerades på avstyckade naturtomter. Fasaderna
har liggande panel på förvandring eller i enstaka
fall puts. Fönstren är ospröjsade är ofta liggande
med flera lufter. Indragen veranda, nätta skärmtak
och flacka sadeltak eller pulpettak är andra
förekommande stildrag.

Fritidsbebyggelse i allmogeromantisk stil

De allmogeinspirerade fritidshusen förekom parallellt med de
funkisinspirerade. Hos företagen på kataloghusmarknaden
kunde husköparen välja stil på sitt hus. Olika kombinationer
av de två stilarna var också vanligt. Svale (på långsidan
utskjutande tak och väggar), timmerväggar, murad och putsad
skorsten, allmogeblå snickerier och grund klädd med gråsten
är vanliga förekommande stildrag hos de allmogeromantiska
fritidshusen. Fönstren är ofta ospröjsade. En del husägare
köpte också äldre timrade bodar och placerade på tomten.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Tyresö under modernismens tid (från
mitten av 1950-talet fram till 1980)

Under 1950-talet blev allt fler av sportstugorna i Trollbäcken
om- och tillbyggda till permanent boende och många
ersattes helt av nybyggda villor. Även mindre, gruppbyggda
villaområden tillkom, de flesta uppförda av kommunen. Vid
mitten av årtiondet byggdes Trollbäckens centralområde
som, fram till 1960-talets stora utbyggnad vid Bollmora,
var kommunens kommersiella och administrativa centrum.
Bollmora gård köptes av markis Claes Lagergrens son
och vid slutet av 1950-talet påbörjades planeringen av det
som kom att bli den första moderna satellitstaden utanför
Stockholms stads gränser. 2000 bostäder och ett nytt centrum
ingick i planerna.

Småhusbebyggelse i folkhemsarkitektur

I Trollbäcken och i Bollmora uppfördes några
gruppbyggda områden under 1950- och
60-talen. I Trollbäcken och på enstaka ställen
på Brevikshalvön uppfördes också individuellt
uppförda villor från och med 1950-talet.
Fasaderna är i gult tegel eller putsade med ljusa
kulörer. Kombinationer av de två förekommer
också, och då ofta tillsammans med indraget
fasadparti. Fönstren har en centrerad eller
sidoställd mittpost alternativt saknas post helt.
Taken är sadeltak eller pulpettak.

Genom en lagändring kunde det av Stockholms stad ägda
allmännyttiga bostadsbolaget AB Familjebostäder verka
utanför den egna kommunen och ansvara för byggandet av en
fjärdedel av bostäderna i Bollmora. Lagändringen, som kom
att kallas Lex Bollmora, gav även ett annat av Stockholms
allmännyttiga bostadsbolag, Svenska Bostäder AB, möjlighet
att exploatera ett område söder om centrum med ytterligare
drygt 2000 bostäder. Detta i en större skala och med mer
rationella byggmetoder. Under denna tid mångdubblades
invånarantalet i Tyresö.

Flerbostadsbebyggelse i folkhemsarkitektur

I Trollbäckens centralområde uppfördes omkring tjugo
flerbostadshus på 1950-talet i sen funktionalism/tidig
modernism. Husens fasader är i puts och gult tegel.
Putsfasaderna har mycket tidstypiska rätvinkliga fält
som delas in med vita band. Trapphusen markeras
med lika tidstypiska spetsiga fasadmotiv. Fönstren är
ospröjsade och har sidoställd mittpost. Husens sadeltak
är täckta med enkupigt taktegel.

10

Översiktlig kulturmiljöinventering

Småhus- och villabebyggelse från
1970-talet

I Krusboda byggdes i början av 1970-talet små
atriumhus i en våning och radhus i två våningar,
i ett nytt och helt trafikseparerat bostadsområde.
Fasaderna är i trä och har stående eller liggande
panel. Fönstren är ospröjsade, ofta med sidoställd
post. Taken är flacka pulpettak. Atriumhusen
avgränsas mot gatan med plank. Radhusens
förträdgårdar avgränsas mot gatan med låga
häckar eller staket.

Storskalig bebyggelse från 1960- och
70-talen

I slutet av 1960-talet och under 1970-talet
uppfördes villor i Krusboda, Fårdala och
Trollbäcken med fasader i kalksandsten (s.k.
Mexitegel) eller i mörkrött tegel, ofta i kombination
med stående lockpanel i mörka kulörer. De
byggdes i en våning med altan mot trädgården
eller i två våningar med indragen balkong
utmed ena långsidan. Sadeltaken är flacka
och täckta med betongpannor. Gavelröstena
är ofta klädda med stående träpanel. Under
1970-talet kom också en typ av katalogvilla som
tog upp traditionella stildrag. Dessa villor har
stora sadeltak i 45 graders lutning och indragen
balkong i ena gavelröstet.

På 1950-talet rationaliserades byggmetoderna
och flerbostadshus började uppföras enligt
särskilda monteringsfärdiga system. De första
storskaliga flerbostadshusen i Bollmora stod
klara för inflyttning 1961 i den norra delen av
området. Några år senare stod Bollmora centrum
färdigt och kommunens förvaltning kunde flytta
in i ett nytt åttavåningshus. Därefter följde den
omfattande exploateringen i södra Bollmora. Husen
byggdes i park. Den bärande konstruktionen och
fasaderna utfördes i betong som sedan putsades.
Balkongerna är indragna eller utskjutande. Taken är
sadeltak eller platta tak.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Tyresö tiden efter modernismen (från
1980 fram till i dag)

Bebyggelseutvecklingen i Tyresö efter 1975 har i huvudsak
utgjorts av nya gruppbyggda bostadsområden i anslutning
till befintliga områden, och av nya villor på platsen för
1900-talets egnahem och sportstugor.
På 1980- och 90-talen och 2000-talet har Bollmora byggts
ut med ett antal flerbostadsområden i de södra och västra
delarna. På 1980- och 90-talen uppkom flera mindre
områden på ömse sidor om Farmarstigen. På 2000-talet
byggdes exempelvis det naturskönt belägna området vid
Peppargränd, med flerbostadshus mellan utsparade tallar och
bergshällar. Bebyggelsen uppförd efter 1970-talet är tätare
än i modernismens bostadsområden och grupperar sig i
högre utsträckning i kvarter. Årsringarna är tydligt avläsbara
i och med respektive områdes enhetliga utformning och
genom att de ofta omges av skogpartier. I Öringe byggdes
flerbostadshus, radhus och friliggande villor från och med
slutet av 1970-talet. Skalan är liten och stående locklistpanel
och sadeltak dominerar i området.

1980-talets flerbostadsområden

Under 1980-talet byggdes ett antal flerbostadsområden i Tyresö. Till skillnad från modernismens
områden är byggnadsvolymerna ofta uppbrutna,
taklinjen varierad och fasaderna klädda med tegel
eller putsade i varma kulörer. Kanelgränd (bild till
höger) och Veronikagränd (bild nedan) är exempel
på detta. Vid Gudöviken byggdes terrasshus som
breder ut sig på en bergssluttning ner mot vattnet
(bild nedan till höger). Terrassfronterna är i betong
och husens fasader är klädda med stående panel.

Trädgårdsstaden i Tyresö strand har varit 1990-talets och
2000-talets stora utbyggnadsprojekt i kommunen. Med
inspiration från 1910-, 20- och 30-talens trädgårdsstäder
har villor, parhus, radhus och flerbostadshus uppförts utmed
gröna gaturum. Byggnaderna är putsade med tegeltak och tar
upp stildrag från äldre byggnadsepoker.
Fritidsbebyggelsen i norra delen av Tyresö strand har under
slutet av 1900-talet och under 2000-talet i stor omfattning
ersatts av nya villor som uppförts i enskild regi.
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2000-talets flerbostadshus i park

I anslutning till Bollmoras modernistiska
stadsplaner har nya gruppbyggda friliggande
flerbostadshus uppförts. De nya flerbostadshusen
vid Björkbacken är ett bra exempel på detta.
Byggnaderna anpassar sig i stora drag till
Bollmoras planstruktur men har samtidigt givits ett
samtida formspråk.

Översiktlig kulturmiljöinventering

2000-talets trädgårdsstad med
småstadstorg

Trädgårdsstaden Tyresö strand ligger
vid Tyresövägen, nordväst om slottet.
Trädgårdsstaden består av ett torg kringbyggt
med flerbostadshus i varierande skala och två
sammanhängande områden med gruppbyggda
småhus placerade i trädgårdar. Småhusen är
putsade och har givits stildrag hämtade från 1920och 30-talens villaarkitektur. Planeringen och
arkitekturen strävar efter att fånga den traditionella
trädgårdsstadens intimitet och genuinitet.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Kommundel: Trollbäcken

Kommundelen Trollbäcken ligger i den västra delen av
Tyresö. Här finns främst blandande villaområden med hus
från 1900-talets andra hälft och 2000-talet, samt några
mindre gruppbyggda områden från samma tid. I Trollbäcken
finns också två flerbostadsområden från 1940- och 50-talen
(kvarteret Vinrankan och Trollbäckens centralområde) och ett
från 1980-talet (Gudöterrassen).
Redan under järnåldern fanns Kumla och Näsby som
bestod av flera gårdar samlade i byar. Under 1500-talet
beboddes Kumla och Näsby av självägande bönder, men
inkorporerades på 1600-talet i det stora Tyresögodset. 1680
köptes Kumla med omgivande mark av den mycket förmögne
köpmannen Olof Törne (senare adlad Törnflyckt). Större
delen av dagens Trollbäcken med torpen Wreten, Borgen,
Hanviken, Lindalen och Näset ingick i ägorna. På Kumla
lät Törne uppföra en mindre karolinsk herrgårdsanläggning
som delvis är bevarad i dag. 1910 köptes Kumla, Näsby och
Skälsätra av Mellersta Sveriges Enahems AB som upprättade
en avstyckningsplan för försäljning av tomter för egnahem
och fritidshus. Norra delen av området döptes till Hanvikens
egnahemsområde efter torpet Hanviken. Under 1950-talet
påbörjades en permanentning av boendet i Kumla och
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Miljö 1: Solsäter
Miljö 2: Trollbäckens centralområde

Hanviken och i dag finns endast rester kvar av den fritidsoch egnahemsbebyggelse som bredde ut sig här under första
hälften av 1900-talet.
I Trollbäcken finns två utvalda kulturmiljöer som
representerar olika skeden i kommunens utveckling.
Vid Långsjöns strand ligger Solsäter som är den enda
kvarvarande sportstugemiljön i Trollbäcken. Vid Kumla Allé
ligger Trollbäckens centralområde som är kommunens andra
flerbostadshusområde och som byggdes på 1950-talet.

Översiktlig kulturmiljöinventering

Tyresö under det stora godsets tid
Tyresö under sommarnöjenas
och sportstugornas tid
Tyresö under modernismens tid
Tyresö efter modernismen

2

1
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Kommundel: Bollmora

Det område som i dag utgör kommundelen Bollmora var
en del av Tyresögodset under flera hundra år fram till
markis Lagergrens död 1930-talet. Då övergick slottet med
närområde till Nordiska museet. Den omgivande marken
gick i arv till Lagergrens söner. Förutom gården Bollmora
låg här ett flertal torp, däribland Myggdalen, Nyboda,
Fårdala, Öringe och Krusboda. På 1950-talet beslöts att
kommunens administrativa och kommersiella centrum
skulle anläggas i Bollmora, tillsammans med 2000 bostäder
i form av flerbostadshus, atriumhus och radhus. Dessa
byggdes 1960-63 efter en stadsplan ritad av arkitekten Bo
Sahlin. Till skillnad från vad som var brukligt inom samtida
stadsplanering placerades småhusen nära centrum och
flerbostadshusen utanför dessa. Denna rockad med hustyper
gav upphov till begreppet ”den konkava staden”. Marken
köpte kommunen av Lagergrens söner.
Bollmora centrum med samhällsservice, butiker och
kommunhuset i åtta våningar stod färdigt 1965. Därmed
kunde kommunens administration flytta från en trävilla i
Trollbäcken till det moderna Bollmora. Samtidigt pågick
uppförandet av ytterligare 2000 lägenheter i området, på
initiativ av det stockholmsägda allmännyttiga bostadsbolaget
Svenska Bostäder.
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Miljö 3: Bollmora - Bollmoravägen, Sikvägen,
Rödingevägen
Miljö 4: Bollmora - Bollmoraberg, Nybodaberg,
Granbacken, Granängsringen
Miljö 5: Fårdala
Miljö 6: Krusboda

På 1960-talet exploaterades markerna vid Fårdala med radhus
och individuellt uppförda villor. Några år senare byggdes ett
av landets största gruppbyggda bostadsområden i Krusboda.
Därefter har ytterligare bostadsområden med flerbostadshus
och kedjehus byggts i södra och västra delarna av Bollmora.
Bollmora präglas i dag av modernistisk storskalig
flerbostadsbebyggelse, radhus, atriumhus och villor byggda
under 1960-talet, av småhusbebyggelse vid Krusboda från
1970-talet och av flerbostadsbebyggelse från 1980- och
90-talen. Här finns också ett större verksamhetsområde
och det på 1990-talet ombyggda Tyresö centrum (tidigare
benämnt Bollmora centrum).
De utvalda kulturmiljöerna i kommundelen Bollmora
representerar 1960-, 70- och 80-talens kraftiga exploatering i
området.

Översiktlig kulturmiljöinventering

Tyresö under det stora godsets tid
Tyresö under sommarnöjenas
och sportstugornas tid
Tyresö under modernismens tid
Tyresö efter modernismen

3

5
4

6
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Kommundel: Tyresö strand

Kommundelen Tyresö strand omfattar olika typer av
kulturlandskap från skilda tidsperioder. Invid Kalvfjärdens
inre del ligger Tyresö slott och Tyresö kyrka. Dagens
slottsanläggningen har sitt ursprung i 1630-talet och
uppfördes av Gabriel Oxenstierna, som även byggde
kyrkan. Vid den intilliggande Prinsvillan på Lilla Tyresö
finns lämningar kvar av det medeltida Tyresö hus. Inom
kommundelens område låg flera gårdar och torp som var
underställda Tyresö, däribland Strand, Gimmersta och
Rotvik. Rester av gårdarnas och torpens bebyggelse finns
fortfarande kvar. Två gårdar är bevarade i sin helhet: vid
Alby f.d. prästgård och Uddby gård finns en komplett
gårdsbebyggelse och ett bevarat öppet kulturlandskap.

Miljö 7: Tyresö slott och kyrka
Miljö 8: Gårdarna Alby och Uddby
Miljö 9: Nyfors industrimiljö
Miljö 10: Nyfors fritidshusområde
Miljö 11: Tjärnstigen
Miljö 12: Tyresö strandtorg och del av trädgårdsstaden

De utvalda kulturmiljöerna i Tyresö strand representerar i
stora drag två skeden i Tyresös historia: Tyresögodsets tid
och fritidsbebyggelsens Tyresö. Slottsanläggningen med
intilliggande kyrka har en central roll i Tyresös historia.
Gårdarna Alby och Uddby har en bevarad gårdsbebyggelse
och ett omgivande öppet kulturlandskap. Nyfors industri var
en av Tyresös viktiga industrier som gjorde socknen till en
betydande industriort under 1600-talet. Nyfors är också ett av
kommunens första fritidshusområden (1930-tal) och bevarar
sin småskaliga och naturanpassade karaktär. Tjärnstigen
är från samma tid men här uppfördes i huvudsak villor för
pemanent boende.

Vid gården Strand invid Erstaviken byggdes ett av Tyresös
första fritidshusområden på 1930-talet. Området präglas i
dag av en blandad bostadsbebyggelse med villor av varierad
karaktär intill enstaka bevarade sportstugor. I Tyresö
strand ligger också den under 1990-talet och 2000-talet
anlagda Trädgårdsstaden med Strandtorget som centrum.
Kommundelens enda bevarade större fritidshusmiljö ligger
vid Nyfors på gamla småskaliga ängs- och åkermarker.
Här finns också resterna av Nyfors industri som hade sin
storhetstid på 16- och 1700-talen.
18
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Tyresö under det stora godsets tid
Tyresö under sommarnöjenas
och sportstugornas tid
Tyresö under modernismens tid
Tyresö efter modernismen

12

8

10
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Kommundel: Östra Tyresö

I kommundelen Östra Tyresös norra delar och på
Brevikshalvön finns fritidshusbebyggelse från 1930-, 40-, 50och 60-talen som breder ut sig över stora områden. I de södra
delarna finns ett bevarat småskaligt jordbrukslandskap med
torp och gårdar samt byn Vissvass. Med sin agrara karaktär
och sina skogsområden utgör Östra Tyresö en kontrast till
övriga kommunen, som präglas av 1900-talets omfattande
exploatering med bebyggelse.

Miljö 13: Uddby kvarn
Miljö 14: Gården Stormyra och dagsverkstorpen kring
Brakmarsvägen
Miljö 15: Byn Vissvass med omgivande gårdar
Miljö 16: Brakmarsvägen och Vissvassvägen
Miljö 17: Gården Dyvik
Miljö 18: Gårdarna Åva, Båthuset och Spirudden och
torpet Styvnäset
Miljö 19: Ägnö
Miljö 20: Området vid Breviksmaren
Miljö 21: Villa Tolvekarna
Miljö 22: Ällmora fritidshusområde - Utsiktsvägen och
del av Noretvägen
Miljö 23: Dyviksudd - del av Dyviksvägen

Förutom agrara miljöer med torp och gårdar och
fritidshusmiljöer omfattar urvalet av kulturmiljöer i
kommundelen även Uddby kvarn, som var en av Tyresös
tre viktiga industrier under flera århundraden, och området
vid Breviksmaren, som styckades av från godset och
började bebyggdes med större sommarnöjen vid sekelskiftet
1900-talet.

De många välbevarade torpen och gårdarna har anor tillbaka
till järnåldern men dagens bebyggelse uppfördes i huvudsak
på 1800-talet. Gårdarna Åva och Båthuset och byn Vissvass
beboddes under 15- och 1600-talet av självägande bönder
men kom senare att införlivas i Tyresögodset.
Mellan Tyresö kyrka och Vissvass sträcker sig
Brakmarsvägen och Vissvassvägen. På ålderdomligt vis
anpassar de sig efter terrängen och slingrar sig genom
sprickdalar med tidigare åkrar och ängar.
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Tyresö efter modernismen
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Tyresö under det stora
godsets tid
Perioden sträcker sig från medeltiden fram till 1930. De utvalda miljöerna för
perioden finns i kommundelarna Tyresö strand och Östra Tyresö.
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Miljö 7: Tyresö slott
och kyrka

Kulturmiljöavgränsning
Obebyggd strand av betydelse
för siktlinjer från slottet och den
engelska parken
Byggnadsminnesgräns
1 Lämningar efter Tyresö hus
2 Slottet
3 Kyrkan
4 Prinsvillan på Lilla Tyresö
5 Kyrkvägen med bevarade delar
av ekallén till slottet

Historik

Tyresös historia är starkt förknippad med Tyresö gods
utveckling från medeltiden fram till några decennier in på
1900-talet. Det medeltida Tyresö hus låg strategiskt placerat
längst in i Kalvfjärden, på den plats som senare kom att
benämnas Lilla Tyresö. Det nuvarande slottet uppfördes av
riksrådet och friherren Gabriel Oxenstierna på 1620- och
30-talen och fick en placering knappt 300 meter öster om
det medeltida stenhuset. När det nya slottet stod klart var det
ett tvåvånings stenhus flankerat av två hörntorn åt sjösidan.
Mot entrésidan fanns ett centralt placerat trapptorn och en
kringbyggd gård. På 1600-talet omfattade godsets ägor nästan
hela dagens kommun. Byn Vissvass och gården Båthuset i
södra delen av kommunen utgjorde undantag och brukades
av självägande bönder.
Kring Follbrinksströmmen nedanför slottet anlades flera
industriella verksamheter från och med 1600-talets mitt.
Vid seklets slut fanns här vantmakeri, valkkvarn, oljekvarn,
mjölkvarn, linneväveri och bränneri. På 1700-talet
framställdes även stål vid strömmen. De industriella
verksamheterna i Nyfors (utanför kartan), Uddby kvarn
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(utanför kartan) och Follbrinksströmmen gjorde Tyresö
socken till en av de viktigaste industriella orterna i
Stockholmsområdet vid denna tid.
Slottet byggdes om på 1700-talet av dåvarande ägaren Carl
Fredrik Scheffer. Samtidigt tillkom den engelska parken
efter ritningar av den framstående trädgårdsarkitekten
Fredrik Magnus Piper. Efter att åter ha byggts om på
1860-talet påbörjade den påvliga markisen (Sveriges
enda) Claes Lagergren vid förra sekelskiftet en omfattande
stilrestaurering av slottet, under ledning av arkitekten I G
Clason. I enlighet med Lagergrens testamente donerades
slottet med den närmaste omgivningen till Nordiska museet
1930. Därefter kom större delen av godsets ägor att styckas
av till tomter för egnahem och sportstugor.
Kyrkan uppfördes på 1600-talet av Gabriel Oxenstierna.
Oxenstierna tilldelade prästen den närbelägna gården Alby,
som kom att fungera som prästgård i 300 år. På 1700-talet
uppfördes Klockaregården på andra sidan Kalvfjärden. Här
inträttades Tyresös första skolundervisning 1807. År 1874
byggdes Kyrkskolan (i dag hembygdsgård) nära kyrkan på
initiativ av Gustaf Hörstadius, slottets dåvarande ägare.

6 Tjänstebostäder
7 Åttakantigt magasin
8 Trädgårdsmästarbostad
9 Skogsvaktarbostad
10 Förrådsbyggnad med portvalv
(fungerade under 1700-talet som stall)
11 Smedja och slöjdstuga
12 Stall
13 Minneskapell
14 Materialbod/hönshus
15 Båthus
16 Fiskarbostad
17 Fiskardrängbostad
18 Sjöbod
19 Klockaregården
20 Kyrkskolan

Under 1890-talet sökte sig Prins Eugen till Tyresö. Prinsen
hyrde rättarbostaden på Lilla Tyresö av Lagergren. Under
flera somrar samlade han en konstnärskoloni på Tyresö, där
bland andra Richard Berg och Oscar Björck ingick. Flera av
Prins Eugens främsta verk målades här, bland andra ”Molnet”
och ”Det stilla vattnet”. Berg, som även var chef för
Nationalmuseum, hyrde under denna period Klockaregården.

Karakterisering och värdering

Tyresö slott uppfördes som en av 1600-talets många
sätesgårdar. Gården var ett av Stockholmstraktens
största gods och även ett av de äldsta. Tillsammans med
kyrkan har slottsbyggnaden stora arkitekturhistoriska och
byggnadsteknikhistoriska värden och vittnar om adelns
byggnadsskick under stormaktstiden. I början av 1900-talet
restaurerades byggnaden under ledning av I G Clason, en
av den tidens främsta arkitekter. Kyrkan hör till de fåtal
kyrkobyggnader som uppfördes i Sverige på landsbygden
under 1600-talet och är ett välbevarat exempel på en sådan.
Tyresös ekonomiska och administrativa historia är i
många delar synonym med Tyresö gods utveckling från
1600-talet och fram till långt in på 1900-talet. Det agrara

Översiktlig kulturmiljöinventering

12
5
6

14
7

3
20

Fo
mm
trö
ss
ink

8

19

13

en

1

6

10

2

r
llb

4

11

9

Kalvfjärden

15
16
18 17

N

Översiktlig kulturmiljöinventering

25

kulturlandskapet med byar, gårdar och torp, Tyresö kyrka
och socknens tillkomst, den första skolundervisningen
och den etappvisa avstyckningen av områden till
fritidshusbebyggelse, är en del av denna historia.
Slottsanläggningen har stora samhällshistoriska värden
och berättar om Tyresös ursprung och utveckling. Även
Follbrinksströmmen, och de lämningar efter industriell
verksamhet som finns utmed denna, är viktiga för
förståelsen av Tyresös utveckling under 16- och 1700-talen.
Follbrinksströmmen och lämningarna har, förutom
samhällshistoriska värden, även industrihistoriska värden.
Tyresö slott med omgivning utgör en sammanhållen
historisk miljö med slottet, den engelska parken, kyrkan,
Follbrinksströmmen, Lilla Tyresö med Prinsvillan,
tjänstebostäder, flera ekonomibyggnader från 17- och
1800-talen och den f.d. skolbyggnaden. Den engelska
parken ska vara Sveriges första och har som sådan, förutom
miljöskapande värden, stora arkitekturhistoriska värden.
I nordvästra delen av området finns ett bevarat öppet
odlingslandskap i vars södra kant den gamla vägen till
Tyresö löper. Vägen har stora miljöskapande och historiska
värden med sin delvis bevarade ekallé vid Kyrkvägen. På
andra sidan Kalvfjärden kopplar Klockargården till området.
Klockargården är i flera avseenden integrerad i områdets
historia.

Riktlinjer för bevarande
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slottet och parken med närmast omgivande område är
byggnadsminne (kulturmiljölagens 3 kap.) och för dessa
gäller särskilda bestämmelser.
Kyrkan och kyrkogården är ett kyrkligt kulturminne
(kulturmiljölagens 4 kap.) och för dessa gäller särskilda
bestämmelser.
Slottet med omgivning är utpekat som riksintresse
(miljöbalkens 3 kap.) för kulturmiljövården.
Behandla byggnader som utpekas på kartan ovan
varsamt. T.ex. bör utvändig tilläggsisolering ej utföras.
Utblickar mot motsatta stränder är ett viktigt drag i
den engelska parken. Bibehåll stränder som syns från
slottsparken obebyggda.
Det är av betydelse att det agrara landskapet som omger
slottet hävdas och hålls öppet.
Reparera stenskoningarna i strömfåran vid behov.
Gestalta eventuell ny komplementbebyggelse med hög
ambition avseende gestaltning och utförande.
Undvik i övrigt exploatering inom området för att inte
riskera den historiska läsbarheten.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar inverka
på landskapets karaktär eller på enskilda byggnaders
kulturhistoriska värde, ska ske i samråd med antikvarisk
expertis.

Nästa sida
Ovan t.v: Slottet och borggården sett från norr.
Ovan t.h: Utsikt över Kalvfjärden från slottsparken.
Nedan t.v: Karta över Tyresö från 1796 som visar slottets omgivande marker. På kartans nedre del
syns Kalvfjärden (1) och där ovanför den halvö där slottet är beläget (2). Kartan är beskuren och
en norrpil har adderats.
Nedan t.h: Slottets västra flygel sedd från Lilla Tyresö.
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Denna sida
Ovan t.v: Smedjan och slöjdstugan som finns belägna norr om slottet. De uppfördes någon
gång innan 1750-talet.
Ovan t.h: Den åttkantiga magasinsbyggnaden.
Nedan t.h: Förrådsbyggnaden med portvalv som under en period var stall.
Föregående sida
Ovan t.v: Tyresö kyrka uppfördes under 1600-talets första hälft. 1790 ersattes den
ursprungliga kyrkspiran med en låg takhuv.
Ovan t.h: Kyrkans sandstensportal med Oxenstiernas och De la Gardies släktvapen.
Nedan t.v: Den s.k. Snusbullraeken som är en del av den gamla allén upp till slottet. Trädet är
naturminne.
Nedan t.h: Follbrinksströmmens stenskodda strömfåra.
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Ovan t.v: Den första skolbyggnaden i Tyresö som uppfördes 1874 på initiativ av Tyresös
dåvarande ägare Gustaf Hörstadius. I dag är skolbyggnaden hembygdsgård.
Ovan t.h: Den s.k. Prinsvillan vid Lilla Tyresö.
Nedan t.h: En av områdets tre tjänstebostäder av samma typ som uppfördes på 1890-talet,
under markis Lagergrens tid på Tyresö.
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Ovan t.v: Skogsvaktarbostaden sedd från terrassen vid slottets västra flygel. Den öppna
marken var på 1600-talet ängsmark.
Ovan t.h: Fiskardrängbostaden på Notholmen. Till höger i bild ses Fiskarbostaden.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Miljö 8: Gårdarna Alby
och Uddby

Kulturmiljöavgränsning
Trädallé vid Uddby gård
1 Uddby gård
2 Drängstuga 1860 vid Uddby
3 Alby gård
4 Arrendegård från 1800-talets slut
5 Arrendegård från 1930
6 Ahlstorp

Historik

De närbelägna gårdarna Alby och Uddby omnämns
första gången i början av 1400-talet och ingick redan då i
Tyresögodset. Intill gårdarna finns gravar från bronsåldern
och järnåldern vilket tyder på att platsen har varit bebodd
betydligt längre tillbaka än så. År 1635 donerade godsets
ägare Gabriel Oxenstierna Alby till den nybildade
församlingen och gården kom därefter att fungera som
prästgård i drygt 300 år. År 1960 köptes gården av Tyresö
kommun som lade ner jordbruket. Istället kom gården
och dess mark att fungera som ett friluftsområde med
skidbackar, friluftsbad och motionsslingor och servering i
huvudbyggnaden.
Huvudbyggnaden på Alby uppfördes 1807 med en
sexdelad bostadsplan typisk för den tidens prästboställen.
Ekonomibyggnaderna är från 1700-talet, 1800-talet och ett
par decennier in på 1900-talet. Intill gården finns även två
arrendeboställen från slutet av 1800-talet respektive 1930.
Uddbys huvudbyggnad uppfördes vid mitten av 1800-talet
och har senare byggts om. Mer välbevarat är den
intilliggande drängstugan från 1860-talet som även den hör
till gården. Ekonomibyggnaderna ligger på ömse sidor om
den gamla vägen mellan Alby och Tyresövägen/Tyresö slott.

32

I västra delen av området ligger det välbevarade
båtmanstorpet Ahlstorp som består av en enkelstuga och en
s.k. parbod. Ahlstorp är det enda kvarvarande båtmanstorpet
i kommunen.

Karakterisering och värdering

Alby och Uddby utgör ett till stora delar välbevarat
kulturlandskap. Miljön har stora samhällshistoriska och
pedagogiska värden och berättar om det agrara Tyresö före
den stora utbyggnaden av bostadsområden och centrum
på 1900-talet. Värdet ligger i de öppna hävdade markerna
som sträcker sig utmed dalgången ner till vattnet, det öppna
landskapets möte med den omgivande skogen och berget,
kopplingen tillbaka i tiden i form av gravfält från brons- och
järnålder, hur vägarna slingrar sig fram genom landskapet
och i de välbevarade gårds- och torpmiljöerna. Vid Uddby
finns även en bevarad äldre trädallé.
Samhällshistoriska värden finns även i Alby som
friluftsområde, skapat under Sveriges folkhemsperiod,
lättillgängligt beläget nära flerbostadsbebyggelse och
småhusområden. I anläggningen införlivades det öppna
landskapet och gårdsmiljön utan att dessa förvanskades.

Drängstugan från 1860-talet vid Uddby och torpet Ahlstorp
är välbevarade med flera ursprungliga detaljer i behåll.
Mangårdsbyggnaden vid Alby, bostadhuset vid den äldre
arrendegården, Albys ekonomibyggnader och flera av Uddbys
ekonomibyggnader har en välbevarad karaktär. Andra
byggnader är mer förändrade, såsom bostadsbyggnaden på
arrendatorsgården från 1930 och huvudbyggnaden på Uddby.
De är trots detta värdefulla som en del i en sammanhållen
miljö.

Riktlinjer för bevarande
•
•
•
•

•

Bevara de öppna markerna i Alby och Uddby långsiktigt
genom bete eller åkerbruk. Håll dessa marker fria från
bebyggelse och andra anläggningar.
Bevara och vårda trädallén vid Uddby.
En eventuell utveckling av friluftsanläggningen bör
ske inom ramen för områdets agrara karaktär och
förhållandet mellan bebyggelse och öppna marker.
Den pågående agrara verksamheten, som i dag är
koncentrerad till Uddby gård, har stora pedagogiska
värden och är en förutsättning för en hållbar kulturvård
inom området. Verksamheten bör värnas och gärna
utvecklas i rimlig omfattning.
Placera eventuella komplementbyggnader i närheten av

Översiktlig kulturmiljöinventering
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•
•
•

•

•
•
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befintlig bebyggelse. Tilläggen bör samtidigt respektera
befintlig gårdsbild avseende placering och utformning.
Undvik större sammanhängande och hårdgjorda ytor.
Utför ej utvändig tilläggsisolering eller tillbyggnad av
äldre byggnader.
Eftersträva en användning av traditionella material och
metoder, såsom exempelvis röd slamfärg, oljefärg och
lertegel, vid underhåll och åtgärder på äldre byggnader.
Större skador på timmer bör lagas av timmerman.
Bevara ursprungliga delar och detaljer så långt möjligt på
byggnader som ovan bedöms som välbevarade. Bibehåll
ett ursprungligt uttryck vid ett eventuellt byte. För
byggnader som ovan bedöms ha en bevarad äldre karaktär
bör en anpassning ske till denna vid byte av delar och
detaljer.
På sikt bör områdesbestämmelser (plan- och bygglagen)
upprättas för området.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar inverka
på landskapets karaktär eller på enskilda byggnaders
kulturhistoriska värde, ska ske i samråd med antikvarisk
expertis.

Översiktlig kulturmiljöinventering

Denna sida
Ovan t.v: De öppna markerna vid Alby och Uddby sedda från gravfältet vid Uddby.
Ovan t.h: Till vänster i bild ses ekonomibyggnad vid Alby. I bildens mitt ses Uddby gård.
Mellan gårdarna ses arrendatorsbostaden från 1930.
Nedan t.h: Den välbevarade drängbostaden från 1860-talet vid Uddby.
Föregående sida
Ovan t.h: Arrendatorsbostaden från slutet av 1800-talet.
Nedan t.v: Huvudbyggnaden vid prästgården Alby.
Nedan t.h: En välbevarad ladugårdsbyggnad vid Uddby.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Miljö 9: Nyfors industrimiljö

Kulturmiljöavgränsning
Område närmast forsen och
Nyforsviken av stor miljöskapande
betydelse
1 Lämningar ovan mark efter
industriverksamhet
2 Bro från 1975
3 F.d. disponentbostaden med
tillhörande stall

Historik

Nyfors ligger mellan sjöarna Tyresö-Flaten och Albysjön
samt mellan naturreservaten Tyresta i söder och Alby i
norr. Forsen har använts för industri sedan första hälften av
1500-talet. Den ägdes av Tyresö gods men drevs i privat
regi. Under 15-, 16- och 1700-talen kom Tyresö socken, med
industrier vid Nyfors, Uddby fors och Follbrinksströmmen,
att utvecklas till en viktig industriort i Stockholmsområdet.
Under en period på flera hundra år fanns krutbruk,
kopparhammare, valkkvarn, sämskmakeristamp, pappersbruk
och sågverk i Nyfors, eller Wättinge som platsen benämndes
fram till 1800-talet. Pappersbruket lades ner i slutet av
1800-talet. Sågverket drevs fram till 1936.
I den högre belägna Tyresö-Flaten börjar forsen via de två
fallen på var sida om Bullerholmen och får ett gemensamt
flöde längre ner mot Albysjön. Här finns flera stengrunder
bevarade utmed forsen. Den enda bevarade byggnaden ligger
vid Nyforsviken nere vid Albysjön, en disponentbostad som
ska ha uppförts för pappersbruket vid mitten av 1800-talet.
Vid mitten av 1970-talet restaurerades forsen och en gångbro
byggdes över vattnet. Samtidigt placerades en kvarnsten vid
ena brofästet.
36

Karakterisering och värdering

Nyfors utgör en sammanhållen kulturmiljö med bevarade
lämningar efter den långa industriverksamheten på platsen.
Området har stora samhällshistoriska och industrihistoriska
värden som en av Tyresös tre viktiga industrier under 15-, 16och 1700-talen. Området har även stora upplevelsevärden.
Viktigt för dessa värden är en nästan total avsaknad av
sentida strukturer, vilket förstärker upplevelsen av historiens
närvaro. Disponentbostaden är den enda bevarade byggnaden
från verksamhetstiden och är som sådan viktig för området
och har stora miljöskapande värden. Byggnaden har en
mycket välbevarad karaktär med panelad timmerstomme,
höga fönster med enkel klassicistisk, rundbågade fönster i
frontespiser, nätt takgesims och brutet tak täckt med enkupigt
tegel.

Riktlinjer för bevarande
•

•
•
•

•

Områden närmast forsen och Nyforsviken bör inte
exploateras med annat än byggnader eller strukturer som
syftar till att göra miljön och dess historia mer tillgänglig
för allmänheten. Eventuella komplementbyggnader kan
tillåtas i undantagsfall men bör då utformas för att passa
in i miljön.
Håll lämningar efter industrianläggningarna fria från hög
växtlighet och sly.
Reparera stenskoningar utmed forsen vid behov.
Värna disponentbostadens ursprungliga karaktär. Bevara
ursprungliga och äldre delar och detaljer som är viktiga
för denna karaktär såsom exempelvis lätt klassicerande
fönsteromfattningar, äldre fönsterglas, profilerad takfot
och plåtskott tak täckt med enkupigt lertegel. Utvändig
tilläggsisolering eller tillbyggnad av äldre byggnader bör
ej utföras.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar inverka
på landskapets karaktär eller på enskilda byggnaders
kulturhistoriska värde, ska ske i samråd med antikvarisk
expertis.

Översiktlig kulturmiljöinventering

Alby naturreservat

Albysjön

3

1

Nyforsviken

2

Bullerholmen

Tyresö-Flaten

Tyresta naturreservat

N
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Denna sida
Ovan t.v: Dammlucka vid sjön Tyresö-Flaten.
Ovan t.h: Bron och ett fundament för en kvarnsten från 1975 års restaurering.
Nedan t.v: Husgrund som vittnar om den omfattande industriella verksamheten vid Nyfors.
Nästa sida
Ovan t.v: Disponentbostaden med omgivande trädgård.
Nedan t.h: Disponentbostaden uppfördes för pappersbruket vid Nyfors. Byggnaden har en
mycket välbevarad karaktär.
Nedan t.v: Det f.d. stallet vid Disponentbostaden som har gjorts om till garage.
Nedan t.h: Vy över Nyforsviken.
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Miljö 13: Uddby kvarn

Kulturmiljöavgränsning
Ungefärligt läge för bebyggelse år 1796
1 Turbinhus

Historik

Fallet i Uddby användes redan från 1400-talet för en
mjölkvarn. Omkring 1620 anlades ett pappersbruk bredvid
kvarnbyggnaden och 50 år senare tillkom en sågkvarn.
Uddbyfallet var vid denna tid en av Tyresös tre viktiga
industrier vid sidan av Nyfors och Follbrinksströmmen.
Sågkvarnen blev kvar till slutet av 1700-talet och
pappersbruket omkring ytterligare hundra år. En ny större
kvarnanläggning med 24 stycken kvarnstenspar uppfördes
på 1800-talet men brann ner 1895. 1897 anlades ett
vattenkraftverk i Uddby av Luth & Roséns Elektriska AB.
Luth & Rosén startades som ett installationsföretag som
installerade elektricitet i bostäder, fabriker och utmed gator.
På 1890-talet startade företaget egen maskintillverkning
och köpte därför in kvarteret Trumman vid Roslagsgatan på
Södermalm, för att där uppföra en större fabriksanläggning.
Elektriciteten till fabriken kom från det nya vattenkraftverket
i Uddby. Kraftöverföringen mellan Uddby och Södermalm
var den första långdistansöverföringen in till Stockholm.
Vattenkraftverket vid Uddby finns fortfarande kvar i dag ett
drygt sekel senare, men med utbytt teknik. Flera stengrunder
vid strömfåran och vid Uddbyviken vittnar om de tidigare
industrianläggningarna på platsen.
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Karakterisering och värdering

Området har stora samhällshistoriska och industrihistoriska
värden som en av Tyresös tre industrianläggningar under
16- och 1700-talen, då socknen med sina omfattande
verksamheter utgjorde en betydande industriort i
Stockholmsområdet. Fallet börjar vid dammluckorna vid
den högre belägna Albysjön och slutar nere vid Uddbyviken,
tidigare benämnd Mjölnarviken, där turbinhuset till
vattenkraftverket från 1897 är beläget. Vattenmassorna från
Albysjön leds till turbinhuset via en plåttrumma placerad
i markläge. Den stenskodda strömfåran finns bevarad
bredvid trumman. Turbinhuset är en enkel tidstypisk putsad
verksamhetsbyggnad med ett flackt sadeltak, snidade
taktassar i takfoten och fönster med stickbågiga valv.
Även om delar i exteriören har bytts ut så bevarar den i
stora drag sin 1890-talskaraktär. Anläggningen har ett stort
kontinuitetsvärde då den fortfarande är i bruk och producerar
el till omkring 500 hushåll.

Riktlinjer för bevarande
•
•
•
•

•
•

Håll området utmed strömmen fritt från hög växtlighet
och sly.
Reparera stenskoningarna i strömfåran vid behov.
Ny bebyggelse bör inte uppföras i området närmast
strömfåran och turbinhuset, på mark där den tidigare
kvarnbebyggelsen var belägen.
Värna turbinhusets 1890-talskaraktär såsom den
slätputsade fasaden med kvadermotiv (imiterade
stenvalv) ovanför port och fönster, de profilerade
taktassarna och det traditionella utförandet på
taktäckning och stuprör.
Utför ej utvändig tilläggsisolering eller tillbyggnad.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar inverka
på landskapets karaktär eller på enskilda byggnaders
kulturhistoriska värde, ska ske i samråd med antikvarisk
expertis.

Översiktlig kulturmiljöinventering

Albysjön

1

Uddbyviken

N

Översiktlig kulturmiljöinventering
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N

Ovan t.v: Karta över Tyresö från 1796 som visar hur bebyggelsen var samlad nere vid
Uddbyviken där dagens turbinhus ligger. Kartan är beskuren och en norrpil har adderats.
Ovan t.h: Turbinhuset från 1897 sett från söder.
Nedan t.h: Turbinhuset sett från öster.
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Översiktlig kulturmiljöinventering

Den stenskodda strömfåran mellan Albysjön och Uddbyviken.

Översiktlig kulturmiljöinventering

Plåttrumman som leder vatten från Albysjön till Turbinhuset.
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Miljö 14: Gården Stormyra
och dagsverkstorpen kring
Brakmarsvägen

Historik

Gravar från bronsåldern och järnåldern vid viken
Storängsfladen visar att området har varit bebott under
lång tid. Miljön inbegriper sex stycken dagsverkstorp och
arrendegården Stormyra. De ligger invid f.d. åkrar och
ängsmarker i sprickdalar som sträcker ut sig i ett i övrigt
kuperat landskap. Torpen härrör från 1600-talet och uppkom
som dagsverkstorp till Tyresögodset. Torpet Gammelmyra
är dock äldre och omnämns första gången redan i slutet av
1500-talet. Torpen ägdes av godset och torparna betalde
sitt arrende genom dagsverken. De dagar som torparna
inte arbetade på godset ägnade de åt det egna jordbruket.
Boningshusen vid dagens torp är troligen uppförda under
1800-talet och då särskilt dess första hälft.

1 Stormyra
2 Brakmaren
3 Sisshammar
4 Mörkdalen
5 Gammelmyra
6 Lillmyra
7 Lillström

tillkom vid 1800-talets slut. Torpet Mörkdalen har tillhörande
timrade bodar och en något yngre ladugård. Ladugården
grund är fortfarande synlig på torpet Gammelmyra. Kvar
finns endast några enkla bodar. På torpen Lillmyra och
Lillström finns små timrade bodar bevarade. Vid Lillström
och vid Sisshammar finns två timrade sjöbodar bevarade, de
enda kvarvarande av denna typ i kommunen.

Gammelmyra är bevarad i hög grad. Sisshammar och
Lillmyra har en särpräglad utformning: Sisshammar har
två storstugor med separata ingångar och med eldstäderna
placerade mot vardera långsidan, Lillmyra har en bod på
kortsidan i en förlängning av timmerkonstruktionen, men har
annars parstugans planlösning. Flera av bodarna på Lillmyra,
Lillström och Mörkdalen är ålderdomliga och välbevarade.

Karakterisering och värdering

Området kring Brakmarsvägen med torpen och gården
Stormyra har stora samhällshistoriska och socialhistoriska
värden. På ett pedagogiskt sätt berättar miljön för oss om
frälsetorparnas levnadsvillkor under en period av flera
hundra år på ett av Stockholmstraktens största gods. Miljön
berättar också om hur de topografiska förutsättningarna i
området präglade jordbruket som i liten skala bredde ut
sig sprickdalar, omgivet av kuperad skogsterräng. Torpen i
sig har byggnadshistoriska värden och visar på den tidens
byggnadsskick.

Gården Stormyra byggdes vid sekelskiftet 1900 som
arrendegård till Tyresö gods. Huvudbyggnaden återuppfördes
efter en brand för runt tio år sedan. Intill, vid Brakmarsvägen,
ligger gårdens ekonomibyggnader kvar.

Brakmarsvägen slingrar sig fram genom ett ålderdomligt
landskap i gränsen mellan den högre belägna skogsmarken
och de lägre belägna hävdade markerna. Det omgivande
landskapet ömsom öppnar upp sig och ömsom sluter sig om
vägen. Brakmarsvägens sträckning, landskapets topografiska
förutsättningar och en nästan total avsaknad av bebyggelse
uppförd efter förra sekelskiftet, ger en mycket välbevarad och
småskalig agrar kulturmiljö. Invid de tidigare åkrarna finns
lövskog som visar på forna ängsmarker. Åkrarna är i dag
betesmark och ängsmarkerna är igenvuxna.

På torpet Brakmaren finns endast bostadsbyggnaden kvar.
Vid Sisshammar finns utöver ett äldre boningshus även ett
större boningshus av villatyp med tillhörande ladugård. Dessa

Boningshusen vid Brakmaren, Lillström, Gammelmyra
och Mörkdalen är timrade parstugor med panel. Samtliga
torp har en mycket välbevarad äldre karaktär. Framförallt
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Kulturmiljöavgränsning

Riktlinjer för bevarande
•
•

Bevara det öppna landskapet i sprickdalarna långsiktigt
genom bete och åkerbruk.
Bevara de äldre vägarnas sträckning och enkla karaktär.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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•

•

•
•
•

46

Eftersträva användande av traditionella material och
metoder, såsom exempelvis röd slamfärg, oljefärg och
lertegel, vid underhåll och åtgärder på äldre byggnader.
Större skador på timmer bör lagas av timmerman.
Bibehåll torpens välbevarade äldre karaktär som enkla
frälsetorp från det tidiga 1800-talet. Bevara i möjligaste
mån ursprungliga och äldre delar och detaljer. Bibehåll
ett ursprungligt uttryck vid ett eventuellt byte. Utför
ej utvändig tilläggsisolering eller tillbyggnad av äldre
byggnader.
Torpet Gammelmyra är under starkt förfall. Dels bör
förfallet åtgärdas, dels bör förutsättningar skapas för ett
långsiktigt bevarande.
På sikt bör områdesbestämmelser (plan- och bygglagen)
upprättas för området.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar inverka
på landskapets karaktär eller på enskilda byggnaders
kulturhistoriska värde, ska ske i samråd med antikvarisk
expertis.

Översiktlig kulturmiljöinventering

Denna sida
Ovan t.v: Torpet Lillmyra med intilliggande timrade bodar.
Ovan t.h: Torpet Gammelmyra ligger i ett ålderdomligt och småskaligt jordbrukslandskap.
Markerna hålls fortfarande öppna genom bete
Nedan t.h: Gammelmyra har det mest välbevarade boningshuset av områdets torp. Ett
pågående förfall riskerar att allvarligt skada byggnaden.
Föregående sida
Ovan t.h: Brakmarens torp saknar i dag ekonomibyggnader.
Nedan t.v: Det välbevarade torpet vid Sisshammar.
Nedan t.h: Ekonomibyggnad med loft vid Sisshammar.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Ovan t.v: Det välbevarade torpet Mörkdalen ligger intill Brakmarsvägen.
Ovan t.h: Timrad bod på jordkällare vid Mörkdalen.
Nedan t.h: Ladugård vid Mörkdalen.
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Översiktlig kulturmiljöinventering

Det välbevarade torpet Lillström.

Översiktlig kulturmiljöinventering

Sjöbod vid Lillström med ålderdomlig karaktär. Boden är en av två kvarvarande timrade
sjöbodar i kommunen.
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Miljö 15: Byn Vissvass med
omgivande gårdar

Kulturmiljöavgränsning
1

Vissvass by

2 Norrgården
3 Sjövik
4 Södergården
5 Ängsudden
6 Ängmaren

Historik

Avsaknaden av gravar från bronsåldern och järnåldern
tyder på att det var först på medeltidens om folk bosatte sig
i Vissvass. Byn omnämns första gången år 1460 och var
redan på 1400-talet underställd Tyresö gods. Sedermera var
gårdarna skattefrälsen, d.v.s. brukades av självägande bönder
men som betalade skatt till godset. Som mest bestod Vissvass
av åtta gårdar på 17- och 1800-talen innan byn 1869 skiftades
och hälften av dessa flyttades ut till omgivningarna.
I Vissvass ansågs det räcka med att flytta fyra av gårdarna vid
laga skiftet. De fyra kvarvarande fortsatte att ha karaktären
av by, även om de i praktiken inte längre fungerade som
en sådan. Gårdarna ligger på norra sidan av en flack
dalgång som sträcker sig från nordväst ner till viken Maren
i sydöst. På traditionellt vis ligger bebyggelsen på högre
landskapsavsnitt i skogsgränsen för att inte uppta värdefull
bördig mark. I den nordöstra delen av dalgången ligger
den utflyttade Norrgården. Den utflyttade gården Sjövik
och torpet Ängmaren ligger i sprickdalar i norra delen av
området. I dalarna sträcker före detta åker- och ängsmark
ut sig intill vägarna från Vissvass. I södra delen av området
ligger de utflyttade gårdarna Södergården och Ängsudden.
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Karakterisering och värdering

De fyra intill varandra liggande gårdarna i Vissvass utgör
Tyresös enda kvarvarande bymiljö. Gårdarnas åker- och
ängsmarker ligger i dalgångar, avgränsade av kuperade
skogsmarker. Med dessa tydliga topografiska förutsättningar
har Vissvass marker i stort sett behållit samma utbredning
sedan 1700-talet, och antagligen mycket längre tillbaka
än så, vilket skapar en månghundraårig kontinuitet i
kulturlandskapet. Området Vissvass med de omgivande
gårdarna har stora samhällshistoriska och miljöskapande
värden som ett välbevarat och sammanhållet agrart
kulturlandskap. Miljön berättar om hur Tyresös invånare
levde och arbetade innan den stora bebyggelseexpansionen
i mitten av förra seklet, och har därför även socialhistoriska
värden.
De utflyttade gårdarna Södergården, Norrgården, Sjövik och
Ängsudden har alla välbevarade ekonomibyggnader från
1890-talet. Mangårdsbyggnaden på de tre första gårdarna
har förändrats under 1900-talet men bevarar en övergripande
äldre karaktär. Norrgården utgör en särskilt välbevarad
gårdsmiljö från 1890-talet med byggnadshistoriska,

samhällshistoriska och socialhistoriska värden. Förutom
mangårdsbyggnaden finns här även en mindre stuga med
eldstad och ett flertal ekonomibyggnader. Alla byggnaderna
på gården bevarar en hög grad av ursprunglighet.
Gårdarna i byn bevarar flera äldre ekonomibyggnader
från 1800-talet och från 1900-talets första årtionden.
Mangårdsbyggnaderna till tre av gårdarna har om- och
tillbyggts under 1900-talet, varav den västra av dessa
gårdar har bevarat sin karaktär från 1920-talet. Den östra
av byns gårdar har en välbevarad äldre karaktär med
synlig timmerstomme. Av de omgivande torpen är det
bara Ängmaren i norr som, trots sentida genomgripande
förändringar (utvändig tilläggsisolering och byte av
snickerier), bevarar en övergripande äldre karaktär.

Riktlinjer för bevarande
•
•
•

Hävda de öppna markerna genom slåtter, plöjning eller
bete samt håll dem fria från ny bebyggelse.
Placera nya byggnader i anslutning till befintlig
bebyggelse eller i skogsgräns i högre terräng.
Gårdarnas ekonomibyggnader är viktiga för
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•

•

•
•
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kulturlandskapets karaktär. Vårda och underhåll dessa.
Eftersträva användning av traditionella material och
metoder, såsom exempelvis röd slamfärg, oljefärg och
lertegel, vid underhåll och åtgärder på äldre byggnader.
Större skador på timmer bör lagas av timmerman.
Utvändig tilläggsisolering eller tillbyggnad av äldre
byggnader bör ej utföras.
Norrgårdens höga grad av ursprunglighet har
stora kulturhistoriska värden. Bevara i första hand
ursprungliga delar och detaljer. Behåll ett ursprungligt
uttryck vid ett eventuellt byte.
På sikt bör områdesbestämmelser (plan- och bygglagen)
upprättas för området.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar inverka
på landskapets karaktär eller på enskilda byggnaders
kulturhistoriska värde, ska ske i samråd med antikvarisk
expertis.

Översiktlig kulturmiljöinventering

Denna sida
Ovan t.v: Öppna marker vid den utflyttade gården Ängsudden.
Ovan t.h: Välbevarad ladugårdsbyggnad vid den utflyttade gården Södergården.
Nedan t.h: Öppet jordbrukslandskap som fortfarande brukas vid Södergården.
Föregående sida
Ovan t.h: Byn Vissvass ligger i högre terräng på gränsen mellan skog och jordbruksmarker.
Nedan t.v: Ekonomibyggnad i Vissvass med välbevarad karaktär.
Nedan t.h: Mangårdsbyggnad i Vissvass om byggdes om på 1920-talet. Byggnaden bevarar
fortfarande sin 1920-talskaraktär.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Ovan t.v: Ängmarenvägen som leder från byn till torpet Ängmaren. Landskapet är småskaligt
och ålderdomligt.
Ovan t.h: Huvudbyggnaden vid den utflyttade gården Sjövik. Byggnaden har förändrats
genom åren men bevarar fortfarande en övergripande 1800-talskaraktär.
Nedan t.h: Stuga vid den mycket välbevarade Norrgården.
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Översiktlig kulturmiljöinventering

Ovan t.h: Mangårdsbyggnaden vid Norrgården.
Ovan t.v: Mangårdsbyggnaden bevarar många ursprungliga delar och detaljer.
Nedan t.h: Ekonomibyggnader vid Norrgården.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Miljö 16: Brakmarsvägen och
Vissvassvägen

Kulturmiljöavgränsning
Brakmarsvägens ungefärliga
sträckning 1796, i övrigt som
dagens sträckning
1 Brakmarsvägen
2 Vissvassvägen
3 Sisshammarsvägen
4 Ängmarenvägen
5 Sjöviksvägen
6 Storängen
7 Torpet Brakmaren
8 Torpet Lillmyra
9 Byn Vissvass

Historik

Delar av Brakmarsvägen finns med redan på 1649 års karta
över Tyresö och förband Kyrkvägen vid Tyresö slott i norr
med torpet Brakmaren i söder. Brakmarsvägens sträckning
år 1649 motsvarade dagens sträckning från Kyrkvägen fram
till ca 300 meter söder om Uddby kvarn, varifrån vägen
istället följde vattnet ett stycke och sedan korsade Storängen
ner till Brakmaren. Denna sträckning finns delvis kvar i
dag som Uddby strandväg. På 1796 års karta över Tyresö
finns Brakmarsvägen och Vissvassvägen inritade hela vägen
från Kyrkvägen ner till Vissvass by. Vid torpet Lillmyra
hade vägen en annan sträckning än dagens och löpte direkt
norr om boningshuset och över torpets åkertegar. Denna
sträckning är fortfarande avläsbar i landskapet vid Lillmyra.
Under 1800-talet flyttades den del av Brakmarsvägen som
korsade Storängen längre västerut, troligen i samband med att
åkrarna här skiftades. Efter 1950 flyttades så Brakmarsvägen
från strandlinjen ovanför Storängen till ett läge direkt väster
om torpet Ektorp. Här hade det under 1800-talet vuxit fram
ett alternativt vägnät mellan Raksta gård och Brakmaren,
vilket nu kom att användas för Brakmarsvägen. Även
sträckningen vid Lillmyra flyttades efter 1950 till ett läge
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söder om boningshuset. Topografin vid Lillmyra krävde
sprängningsarbeten vilket gav bergsskärningar utmed delar
av den nya vägsträckan.

upplevelsevärden och miljöskapande värden. De är viktiga
för förståelsen av de välbevarade agrara kulturmiljöer som de
passerar igenom och knyter samman.

De mindre vägarna Sisshammarsvägen, Ängmarenvägen och
Sjöviksvägen, vilka förbinder torp och utflyttade gårdar med
Vissvassvägen, finns med på Häradsekonomiska kartan från
1901-06 i samma lägen som i dag. Vägarna är dock betydligt
äldre än så och har funnits sedan åtminstone 1600-talet.

Riktlinjer för bevarande

Karakterisering och värdering

Brakmarsvägen, Vissvassvägen samt de anslutande vägarna
Sisshammarsvägen, Ängmarenvägen och Sjöviksvägen
slingrar sig fram genom ett ålderdomligt och småskaligt
jordbrukslandskap med månghundraårig hävd. Vägarna har,
med några undantag, samma sträckning som på 1600-talet.
De gårdar, torp, öppna jordbruksmarker, skogspartier och
igenvuxna ängar som ses från vägarna berättar för oss om
de villkor och förhållanden under vilka Tyresös invånare
levde innan 1900-talets omfattande exploatering med
ny bebyggelse i stora delar av kommunen. Vägarna har
stora kulturhistoriska och pedagogiska värden och även

•
•
•

Värna vägarnas småskaliga och slingrande karaktär.
Värna vägarnas sträckningar i sprickdalar och utmed
skogsgräns.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar
inverka på landskapets karaktär, ska ske i samråd med
antikvarisk expertis.
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Brakmarsvägen slingrar sig fram genom det gamla jordbrukslandskapet i gränsen mellan skog
och f.d. åker.
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Brakmarsvägen och torpet Mörkdalen till höger i bild.

Översiktlig kulturmiljöinventering

Sisshammarsvägen som leder till torpen Sisshammar och Lillström sträcker sig utmed tidigare
åkrar och ängar.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Miljö 17: Gården Dyvik

Kulturmiljöavgränsning
Dyviks lövängar, ungefärlig
utbredning
1 Dyviks gård

Historik

Dyviks gård ligger i en smal och långsträckt dalgång på södra
delen av Brevikshalvön. Gården omnämns första gången
1409 och var då ett torp under Tyresö gods. Dyvik kom att
förbli i Tyresös ägo som arrendegård fram till 1900-talet.
Den ringa åkermarken i det annars bergiga och skogsbevuxna
landskapet var inte tillräcklig som försörjning, varför även
fisket hade en stor betydelse för gårdens invånare. Om detta
vittnar ett bevarat båthus i den intilliggande Båthusviken.
Den gamla åkermarken på Dyvik hålls fortfarande öppen och
lövängarna restaurerades på 1980-talet efter att tidigare varit
igenvuxna. Mangårdsbyggnaden är troligen byggd i början
av 1800-talet med kvardröjande drag från 1700-talet i form
av det brutna taket. Vid sidan av mangårdsbyggnaden finns
ytterligare ett boningshus som från början var en enkelstuga,
men som förlängdes till en parstuga på 1950-talet.
Ladugården och vangslidret uppfördes 1927.

Karakterisering och värdering

Dyviks gård är den bäst bevarade bondgården i kommunen
och har stora samhällshistoriska, socialhistoriska och
miljöskapande värden. Dyvik är även den enda bevarade
gården på Brevikshalvön. Området utgör en tydligt avgränsad
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kulturmiljö som sträcker sig mellan de omgivande bergens
sluttningar. Genom den bevarade äldre bebyggelsen, de
öppna och hävdade markerna och den totala avsaknaden
av yngre bebyggelse och strukturer har denna kulturmiljö
även stora pedagogiska värden. Den berättar för oss
månghundraåriga kontinuiteten i det småskaliga jordbruket,
anpassat efter de givna topografiska och naturbetingade
förutsättningarna. Den berättar även om invånarnas
levnadsvillkor på en arrendegård tillhörande ett av
Stockholms största gods, under en period av flera hundra år.
Restaureringen av lövängarna förstärker detta värde.

•

Framför allt mangårdsbyggnaden på Dyvik har
byggnadshistoriska värden och visar på den tidens
byggnadsskick. Byggnaden bevarar ursprungliga och äldre
detaljer. Även gårdens övriga byggnader bevarar ursprunglig
eller äldre karaktär.

•

Riktlinjer för bevarande
•

Ängsmarkerna på Dyvik har stor betydelse för
kulturmiljön. Dessa bör även i fortsättningen hävdas
genom slåtter. Ängarna ingår i naturreservatet Dyvik.

•

•

•
•

Bevara de f.d. åkermarkerna och låt dem hävdas på
traditionellt sätt genom bete eller åkerbruk.
Eftersträva traditionella material och metoder, såsom
exempelvis röd slamfärg, oljefärg och lertegel, vid
underhåll och åtgärder på äldre byggnader. Större skador
på timmer bör lagas av timmerman.
Bibehåll Dyviks välbevarade karaktär som en mindre,
enkel arrendegård med mangårdsbyggnad från 1800-talet
början. Bevara i möjligaste mån ursprungliga och äldre
delar och detaljer. Behåll ett ursprungligt uttryck vid
ett eventuellt byte. Utvändig tilläggsisolering eller
tillbyggnad av äldre byggnader bör ej utföras.
Ingen ytterligare bebyggelse, annat än komplementbyggnader i den sammanhållna gårdsmiljön, bör tillåtas
i området.
På sikt bör områdesbestämmelser (plan- och bygglagen)
upprättas för området
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar inverka
på landskapets karaktär eller på enskilda byggnaders
kulturhistoriska värde, ska ske i samråd med antikvarisk
expertis.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Ovan t.v: Dyviks gårdsbebyggelse ligger mitt i den långsträckta sprickdalen och omges av
jordbruksmark.
Ovan t.h: Dyviks mangårdsbyggnad är troligen uppförd i börjanav 1800-talet. Byggnaden
bevarar sin ålderdomliga karaktär.
Nedan t.h: Fruktträdgården vid Dyvik.
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Översiktlig kulturmiljöinventering

Ovan t.v: Ekonomibyggnad vid Dyvik.
Ovan t.h: Ekonomibyggnader vid Dyvik.
Nedan t.h: Gårdsbebyggelsen sedd på håll. Den omgivande högre terrängen som omgärdar
gårdens marker utgör en visuellt tydlig avgränsning av kulturmiljön.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Miljö 18: Gårdarna Åva,
Båthuset och Spirudden och
torpet Styvnäset

Historik

Åva har rötter i järnåldern, något som ett gravfält med 20
gravfält öster om gården vittnar om. Vid Stensjön nordväst
om Åva ligger Stensjöborg som är en av Tyresös två
fornborgar. Borgen fungerade troligen som tillflyktsplats i
oroliga tider för invånarna i Åva. Båthuset, beläget öster om
Åva, är yngre och belagd i skriftliga källor från mitten av
1400-talet. Under 1500-talet var Åva en by med två gårdar
som brukades av självägande bönder. I Båthuset fanns då
två torp. Under 1600-talet införlivades Åva med Tyresö
gods. Båthuset brukades fortsatt av självägande bönder
som skattefrälsen, d.v.s. de betalade skatt till godset. Torpet
Styvnäset, avlägset belägen på en udde i öster, finns med på
en karta över Tyresö gods från 1749 men är troligen betydligt
äldre än så. Torpet var tidigare ett dagsverkstorp under Åva
gård.
Dagens mangårdsbyggnad vid Åva uppfördes 1925 och
ladugården 1939. Det är i dag en av två gårdar i kommunens
som fortfarande är i drift med jordbruk och djurhållning.
Vid det som historiskt har benämnts Båthuset finns i dag två
gårdar. Den östra heter Spirudden och har en äldre parstuga
och en ladugårdsbyggnad i behåll. Vid den västra, som har
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behållit namnet Båthuset, finns endast ett boningshus från
1885 kvar. Dagens huvudbyggnad vid torpet Styvnäset bär
stildrag som tyder på att den uppfördes decennierna omkring
år 1800. Ladugårdsbyggnaden, som delvis är bevarad, ska ha
uppförts 1910.
1804 byggdes en fördämning vid Stensjöns södra utlopp i
Åvaån. Vid strömmen som bildades uppfördes en kvarn med
såg. Kvar i dag finns fördämningar, husgrundsterrasser och
ett stort äldre bostadshus. Bostadshuset uppfördes troligen i
samband med att fördämningen byggdes.
Hela området inom kulturmiljöavgränsningen köptes av
Stockholms stad 1947 i syfte att säkra möjligheten till
friluftsliv för stadens invånare. Området hamnade inom
gränserna för Tyresta naturreservat vid dess bildande 1986.
Sedan 1993 är de nordvästra delarna av området en del av
Tyresta nationalpark.

Kulturmiljöavgränsning

1 Åva gård
2 Båthuset
3 Spirudden
4 Bostadshus vid Nedre dammen
5 Stensjöborg
6 Styvnäset

Karakterisering och värdering

Området utgörs huvudsakligen av en smal väst-ostlig
sprickdalgång i vars sänka Åvaån och Åvavägen löper,
omgivna av hävdad jordbruksmark med lövträd. Norr och
söder om dalgången finns sammanhängande kuperade
skogsområden med barrträd. Åvaviken har sin källa i
Stensjön i nordväst och mynnar i Åvaviken i ost.
Bebyggelsen vid gården Åva, belägen i områdets västra del,
består av panelklädda rödfärgade hus. Bostadshusen ligger på
en liten höjd med ekonomibyggnaderna i en sänka nedanför.
Bostadshusen har vita snickerier och tegelröda betongpannor
på taken och ekonomibyggnaderna har sinuskorrugerad
takplåt. Gården har en tydlig karaktär av mellansvenskt
mindre lantbruk från 1920- och 30-talen, med tillägg från
efterföljande årtionden. Det fortfarande levande jordbruket
ger en autentisk bild av ett 1900-talsjordbruk med hävdade
marker upp till skogsbrynen.
Mangårdsbyggnaden vid Båthuset ligger ensam på en liten
höjd vid Åvavägen, omgiven av en trädgård med frodigt
växande syrener och andra trädgårdsbuskar. Byggnaden är
klädd med rödfärgad locklistpanel och har enkupigt lertegel
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på taket. Den har övergripande en äldre karaktär men med
sekundärt tillkomna snickerier.
Spirudden i öster har en välbevarad gårdsbild och
bebyggelse med äldre karaktär. Bostadsbyggnaderna
har blivit genomgripande utvändigt renoverade i sen tid.
Mangårdsbyggnaden är en relativt lång parstuga med vardera
stugan försedd med skorstensstock. Fasaderna är klädda
med rödfärgad panel, snickerierna är vitmålade och det
brutna tegeltaket är klätt med enkupigt lertegel. Trots den
förhållandevis hårdhänta renoveringen uttrycker byggnaden
fortfarande en ålderdomlighet och en viss genuinitet. Bakom
byggnaden ligger ett mindre bostadshus. Trädgården, som
bostadsbyggnaderna ligger i, omges av storvuxna ekar. Den
timrade och rödfärgade ladugårdsbyggnaden är välbevarad
liksom ett panelklätt uthus och två små ålderdomliga timrade
bodar. Markerna runt Spirudden hålls öppna tack vare det
levande jordbruket vid Åva.
En grusad väg leder från Åvavägen upp till Stensjön.
Halvvägs, vid den s.k. Nedre dammen, ligger en stor timrad
bostadsbyggnad med egendomlig karaktär. Gavelfasaderna
är klädda med rödfärgad locklistpanel och långfasaderna är
reveterade och indelade med liggande och stående brädor i
en korsvirkesimitation. Taket här högt och brutet. Bortsett
från taktäckningen av schingelplattor och en utvändig
utrymningsväg på södra fasaden så bevarar byggnaden ett
ålderdomligt uttryck.
Styvnäset ligger, som namnet anger, på ett smalt näs som
förbinder högre och skogsbeväxta landskapsformer i norr
och söder. Torpet nås från söder via en liten väg som
slingrar sig genom blandskog. Näset, som är lågt beläget i
landskapet, upptas av öppna f.d. odlings- och ängsmarker.
Torpets kontakt med vattnet är slående. Huvudbyggnaden
är en timrad parstuga på gråstensgrund med välbevarad
ålderdomlig karaktär. Fasaderna är klädda med rödfärgad
locklistpanel och taket är brutet och täckt med taktegel. En
öppen veranda vid entrén, en liten takkupa, takteglet och
byggnadens fönster med luckor är från 1900-talet (troligen
dess mitt). De två uthusen framför huvudbyggnaden, vilka
ingick i en ladugårdslänga vars mellersta del är riven, är
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även de ålderdomliga. Båda uthusen står på en berghäll invid
vattnet. Det norra är timrat och klätt med lockpanel och
locklistpanel. Det södra har lockpanel på stolpverk. Båda
har tidigare varit rödfärgade. Nordost om huvudbyggnaden
finns en liten timrad bod ovanpå en murad jordkällare.
Byggnaden bevarar ett enkupigt lertegeltak. Boden fanns
här på 1800-talet, men kan vara äldre än så. Därutöver finns
även en liten bod från 1900-talet och en grund efter en
ekonomibyggnad från samma sekel.
Åva, Båthuset, Spirudden och Styvnäset har stora
pedagogiska värden och visar hur jordbruket i Tyresö
har anpassats vad gäller skala och utbredning till
skärgårdslandskapets varierade topografi. Området har
också socialhistoriska och samhällshistoriska värden och
vittnar direkt och indirekt om tyresöbornas levnadsvillkor
och boendemiljö under flera århundraden, när det
agrara livet i kombination med fiske, präglade Tyresö
fullständigt. Samtidigt är Åva ett levande jordbruk med
ett stort kontinuitetsvärde, vilket är en förutsättning för
kulturlandskapets bevarade och tydlighet.

Riktlinjer för bevarande
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

De öppna markerna utmed Åvavägen och runt gårdarna
och torpet har stor betydelse för kulturmiljön. Bibehåll
dessa öppna.
Bevara gårdsbilden vid Åva, Spirudden och Styvnäset.
Placera eventuella ytterligare bostadshus i anslutning
till befintliga bostadshus. Eventuella ytterligare
ekonomibyggnader placeras i anslutning till befintliga
ekonomibyggnader.

Den pågående agrara verksamheten, som i dag är
koncentrerad till Åva gård, har stora pedagogiska värden
och är en förutsättning för en hållbar kulturvård inom
området. Verksamheten bör värnas och gärna utvecklas i
rimlig omfattning.
Skogen närmast Styvnäset hålls i dag öppen med
hjälp betande får, något som bevarar områdets äldre
karaktär och stärker dess upplevelsevärden. Betet bör
upprätthållas och värnas.
Värna äldre träd nära vägar och gårdar.
Undvik sörre sammanhängande hårdgjorda ytor.
Värna den äldre karaktären på bebyggelsen vid
Spirudden och Styvnäset samt i viss mån även den på
bebyggelsen vid Åva och Båthuset.
Eftersträva användning av traditionella material och
metoder, såsom exempelvis röd slamfärg, oljefärg och
lertegel, vid underhåll och åtgärder på äldre byggnader.
Större skador på timmer bör lagas av timmerman.
Utvändig tilläggsisolering bör ej utföras på äldre
byggnader. Utför eventuell tillbyggnad med varsamhet.
På sikt bör områdesbestämmelser (plan- och bygglagen)
upprättas för området.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar inverka
på landskapets karaktär eller på enskilda byggnaders
kulturhistoriska värde, ska ske i samråd med antikvarisk
expertis.

Nästa sida
Ovan t.v: Åvavägen i höjd med Åva gård. Vägen slingrar sig fram i
sprickdalgången utmed åker- och betesmark.
Ovan t.h: Djurhållning vid Åva gård.
Nedan t.v: Bostadsbebyggelsen vid Åva gård ligger särskild från
ekonomibyggnaderna på en liten höjd.
Nedan t.h: Ekonomibyggnaderna vid Åva ligger i en sänka nedanför höjden.
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Kulturlandskapet vid Åva. Rader med höga alar till höger i bild markerar Åvaåns
sträckning i landskapet.

Endast mangårdsbyggnaden är bevarad vid Båthuset.

Nästa sida
Ovan t.v: Huvudbyggnaden vid Spirudden, omgiven av en trädgård och storvuxna ekar.
Ovan t.h: Timrad äldre ekonomibyggnad vid Spirudden.
Nedan t.v: Hävdat odlingslandskap vid Spirudden. I skogsbrynet går Åvavägen.
Nedan t.h: Ålderdomlig timrad bod vid Spirudden.
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Fördämning i betong och kallmurad gråsten nedanför Nedre dammen.

Bostadsbyggnaden vid Nedre dammen. Troligen uppfördes den i samband med att
fördämningarna, kvarnen och sågen kom till 1804.

Nästa sida
Ovan t.v: Styvnäset med huvudbyggnaden till vänster i bild och de
bevarade delarna av ladugårdsbyggnaden till höger.
Ovan t.h: Styvnäsets kontakt med vattnet är slående och vittnar om fiskets
betydelse för de f.d. invånarna.
Nedan t.v: Markerna på Styvnäset är fortfarande öppna. Till höger i bild,
under en ek, syns en liten bod från 1900-talet.
Nedan t.h: Äldre jordkällare och bod vid Styvnäset.
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Miljö 19: Ägnö

Kulturmiljöavgränsning

1 Åva bys gamla bytomt
2 Stora Ägnö
3 Norrgården
4 Båthus i jugendstil efter nedbrunnen villa
5 Jugendvilla vid Trägårdsudden
6 Sportstuga från mitten av 1900-talet

Historik

Ägnö omnämns första gången i början av 1400-talet. I
1590 års jordebok omtalas en gård på platsen. Vid början
av 1700-talet fanns här en by bestående av två gårdar, med
odlingsmarken samlad kring byn och ängs- och betesmarken
utspridd på flera omgivande öar, holmar och skär. Förutom att
bruka jorden ägnade sig invånarna åt fiske. År 1719 brändes
byn ner av ryska styrkor. En av gårdarna återuppbyggdes på
den gamla bytomten mitt på ön. Denna övergavs i slutet av
1800-talet. Den andra gården, benämnd Stora Ägnö, flyttades
efter branden till Ägnös västra strand och finns fortfarande
kvar med huvuddelen av sin bebyggelse bevarad från
1800-talet. Huvudbyggnaden till denna gård har dock brunnit
ner eller rivits i sen tid. Sedan 1700-talet har ön varit en del
av Erstaviks fideikomiss.
I början av 1900-talet uppfördes tre villor utmed öns västra
strand. Norr om Stora Ägnö ligger Norrgården som är den
största villan. Byggnaden uppfördes 1912 av C. JuhlinDannfelt med Elis Benchert som arkitekt. Benchert är
främst känd som arkitekten bakom den stilbildande Villa
Lagercrantz i Djursholm norr om Stockholm. Han ritade
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endast ett fåtal utförda byggnadsverk och dog ung samma år
som Norrgården byggdes.
Söder om Stora Ägnö ligger ett badhus som är en rest av en
stor jugendvilla som brann ner i mitten av 1990-talet. Vid
Trädgårdsudden, på södra Ägnö, ligger en mindre jugendvilla
från början av 1900-talet och en större sportstuga från mitten
av 1900-talet.

Karakterisering och värdering

Den östra delen av Ägnö utgörs av en höjdrygg som avslutas
med stup ner mot vattnet. På höjderna och på berghjässorna
dominerar tall och på sluttningarna finns blandskog. Västra
och mellersta delen av ön präglas av sänkor och sprickor
med gamla odlings- och ängsmarker. De fortfarande öppna
partierna, liksom bevarade större ekar, vittnar om den gamla
markanvändningen. Övergången mellan sänkorna i väst och
höjdryggen i ost i är dramatiskt markerad med branter.
Vid Stora Ägnö finns ett bevarad äldre boningshus som har
byggts ut mot baksidan och givits en särpräglad arkitektur
med inslag av schweizerstil och jugend. En välbevarad

ladugårdsbyggnad med körport finns bevarad från slutet av
1800-talet, liksom en yngre lada från 1900-talets första hälft.
Därutöver finns en enkelstuga, flera uthus och flera bodar.
Boningshusen, ladugården, uthusen och bodarna är timrade
medan ladan är uppförda i enklare konstruktion klädd med
lockpanel. Alla byggnaderna är rödfärgade. Tillsammans med
det omgivande hävdade kulturlandskapet och de storvuxna
ekarna utgör byggnaderna vid Stora Ängö ett exempel på en
småskalig, ålderdomlig och dessutom välbevarad gårdsmiljö
i skärgården från 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Stora
Ängö har, förutom stora miljöskapande värden, även stora
socialhistoriska, samhällshistoriska och pedagogiska värden.
Villa Norrgården är en stor herrgårdslik villa i jugendstil
med inslag av nyklassicistiska stildrag och med ett stort
halvvalmat, brutet tak. Fasaderna är klädda med en stående
slät panel. Taket är täckt med tegelrött betongtegel. Trots
det avvikande takmaterialet har byggnaden en mycket
välbevarad exteriör som har ett stort arkitektoniskt och
arkitekturhistoriskt värde.
Badhuset, som är kvar efter den nedbrunna sommarvillan,
såväl som jugendvillan vid Trädgårdsudden har byggts
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om och till i sen tid men bevarar trots detta delar av sin
jugendkaraktär.
Även sportstugan från mitten av 1900-talet har byggts till.
Dess ursprungliga arkitektur, som är en blandning mellan
funktionalism och allmogeromantik, är dock fortfarande
skönjbar. Tillsammans med de äldre villorna på Ägnö och
andra på ön förekommande sommarstugor från mitten av
1900-talet är sportstugan vid Trädgårdsviken ett exempel på
sommarvillornas utveckling under 1900-talet. Trädgårdarna
som omger villorna är sparsmakade med naturprägel.
Bergshällar och enkla träbryggor karakteriserar strandlinjen.

Riktlinjer för bevarande
•
•

•

•
•
•
•
•

Behåll kvarvarande öppna partier i landskapet öppna och
håll dessa fria från ny bebyggelse.
Bibehåll Stora Ägnös karaktär, som en välbevarad
gård i skärgården med bebyggelse från 1800-talet och
1900-talet början. Bevara i möjligaste mån ursprungliga
och äldre delar och detaljer. Vid eventuellt byte bibehålls
ett ursprungligt uttryck. Utvändig tilläggsisolering eller
tillbyggnad av äldre byggnader vid Stora Ägnö och
Norrgården bör ej utföras. Utvändig tilläggsisolering
eller tillbyggnad av övriga äldre byggnader inom
området undviks.
Eftersträva traditionella material och metoder, såsom
exempelvis röd slamfärg, oljefärg och lertegel, vid
underhåll och åtgärder på äldre byggnader. Större skador
på timmer bör lagas av timmerman.
Värna äldre träd.
Undvik större sammanhängande hårdgjorda ytor.
Bevara strandlinjens karaktär, med bergshällar, steniga
stränder och enkla träbryggor.
På sikt bör områdesbestämmelser (plan- och bygglagen)
upprättas för området.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar inverka
på landskapets karaktär eller på enskilda byggnaders
kulturhistoriska värde, ska ske i samråd med antikvarisk
expertis

Stora Ägnö gård från vattnet.

Nästa sida
Ovan t.v: Bostadsbyggnad på Stora Ägnö. Byggnaden uppvisar en variation av olika stildrag,
varav enstaka troligen är tillägg från sen tid.
Ovan t.h: Timrad ladugårdsbyggnad och panelad lada vid Stora Ägnö.
Nedan t.v: En liten stuga vid Stora Ägnö vid sidan av en av öns många stora ekar.
Nedan t.h: F.d. åkrar och ängar vid Stora Ägnö.
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Ett timrat och rödfärgat äldre båthus vid Stora Ägnö.
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Den välbevarade sommarvillan Norrgården från 1912 ritad av arkitekt Elis Benchert.

Översiktlig kulturmiljöinventering

Det i sen tid om- och tillbyggda båthuset i jugendstil. Båthuset hörde till en sommarvilla som
brann ner vid mitten av 1990-talet.

Översiktlig kulturmiljöinventering

I bakgrunden ses jugendhuset vid Trädgårdsudden. I förgrunden ses två mindre stugor från
mitten av 1900-talet.
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Sommarnöjenas och
sportstugornas tid
Perioden sträcker sig från sekelskiftet 1900 fram till 1970. De utvalda
miljöerna för perioden finns i kommundelarna Trollbäcken, Tyresö strand och
Östra Tyresö.
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Miljö 1: Solsäter

Kulturmiljöavgränsning
Byggnadsminnesgräns
Obebyggt strandparti som ej
omfattas av byggnadsminne
men som har stor betydelse för
upplevelsen av kulturmiljön
1 Gillestugan
2 Allmogeromantiska stugor av
särskild betydelse för kulturmiljöns
karaktär
3 Festplats

Historik

Gillestugan i Skälsätra uppfördes av Kulturella folkdansgillet,
KFG, som var en underavdelning till Kulturella
ungdomsrörelsen. 1915, året efter föreningens grundande,
inleddes diskussioner om ett ”sommarhem”. En insamling
påbörjades bland medlemmarna, Anders Zorn bidrog med en
penninggåva och flera skådespelare och sångare uppträdde
till stöd för det nya hemmet. Efter annonsering efter lämplig
tomt föll valet på ett stycke mark vid arrendegården Skälsätra
i Tyresö. Byggnadsarbetena inleddes 1920 på krönet av
en naturtomt belägen ovanför Långsjön. Tomten och
sommarhemmet döptes till Solsäter. Arbetet utfördes till stora
delar ideellt av medlemmarna själva. Till följd av ekonomiska
problem lades dock projektet på is men återupptogs
efter att föreningen godkänts ett banklån. 1922 stod den
allmogeromantiska byggnaden färdig. Strax nedanför
höjden anlades en liten festplats med dansbana, lotteristånd
och gräsyta för midsommarfirande. 1923 köpte några av
föreningens medlemmar in tomter i en mindre dalgång väster
om Solsäter, utmed det som är i dag är Solsätervägen. På
mark som tidigare var ängar och åkrar uppfördes här flera
sommarstugor, även de i allmogeromantisk stil. På 1930- och
40- talen tillkom ytterligare sommarstugor utmed vägen.
2012 byggnadsminnesförklarades Solsäter.
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Karakterisering och värdering

Solsäter utgör en mycket välbevarad allmogeromantisk
folkrörelsemiljö från 1920-talets början och representerar
stora samhällshistoriska och socialhistoriska värden.
Därför har den också byggnadsminnesförklarats. Den
branta naturtomten med sin vida utsikt och det omgivande
kulturlandskapet i Skälsätra, som brukats i liten skala under
flera hundra år, bildade ett utmärkt sceneri för gillestugan,
som gavs en utformning inspirerad från Dalarna. Stor
omsorg och arbetsmöda lades ner såväl på byggnadens
exteriör som på inredningen. Intill Solsäter uppfördes
flera allmogeinspirerade sommarstugor av Kulturella
folkdansgillets medlemmar. Dessa ligger utmed dalgångens
sidor. Sommarstugorna och gillestugan bildar en väl
avgränsad kulturmiljö med stora miljöskapande värden.
Gillestugan, festplatsen, sommarstugorna och naturtomterna
är alla viktiga för områdets historiska läsbarhet. Av de
allmogeromantiska sommarstugorna vid Solsätervägen är två
särskilt viktiga för miljön. Dessa bevarar flera detaljer från
1920-talet.

Riktlinjer för bevarande
•
•
•
•
•

•

•

Gillestugan och naturtomten som sträcker sig ner
till vattnet är byggnadsminne och har särskilda
bestämmelser.
Bevara bebyggelsens småskalighet.
Eventuella komplementbyggnader placeras intill
befintlig bebyggelse utmed dalgångens sidor.
Tomternas enkla utformning är viktig för områdets
friluftskaraktär och bör bibehållas. Hårdgjorda ytor
undviks.
Eftersträva användning av traditionella material och
metoder, såsom exempelvis slamfärg, oljefärg och
lertegel, vid underhåll och åtgärder på äldre byggnader.
Större skador på timmer bör lagas av timmerman.
Bevara ursprungliga delar och detaljer på utpekade
byggnader. Bibehåll ett ursprungligt uttryck vid ett
eventuellt byte. Utvändig tilläggsisolering bör ej utföras.
Utför eventuell tillbyggnad med stor varsamhet.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar inverka
på landskapets karaktär eller på enskilda byggnaders
kulturhistoriska värde, ska ske i samråd med antikvarisk
expertis.
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Ovan t.v: Fritidshus vid Solsätervägen.
Ovan t.h: Ett av Solsätervägens allmogeromantiska fritidshus från 1920-talet.
Nedan t.h: Solsätervägens raka sträckning med fruktträdgårdar till vänster i bild och
festplatsen till höger.
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Ovan t.v: Den byggnadsminnesförklarade gillestugan har ett dominerande läge i terrängen
och vid utsikt över Långsjön.
Ovan t.h: Dansbanan i Solsäter är en del av byggnadsminnet.
Nedan t.h: Strandtomt nedanför Gillestugan som ingår i byggnadsminnet.
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Miljö 10: Nyfors
fritidshusområde

Historik

Strömmen mellan den högre belägna Tyresö-Flaten och
den lägre belägna Albysjön har används för industriellt
verksamhet från 1500-talet fram till att området avstyckades
från Tyresö gods på 1930-talet. Området hette tidigare
Wättinge efter ett Wättinge torp som låg under godset. En
karta från 1796 visar att Nyforsvägen som ledde fram till
bruket kantades av små åkervretar, kryddtäppor, ängsmark
och betesmark.
Claes Lagergren, dåvarande ägaren till Tyresö, dog 1930
varefter slottet med närmaste omgivning donerades till
Nordiska museet i enlighet med Lagergrens testamente. Från
1932 påbörjade Lagergrens söner en avstyckning av övriga
delar av godsets ägor genom företaget Tyresö Förvaltnings
AB. Nyfors började bebyggas med fritidshus omkring 1933
som ett av de första sportstugeområdena i Tyresö. I samband
med exploateringen breddades Nyforsvägen som även drogs
om närmast forsen. Under 1930-talet byggdes elva stugor i
Nyfors. En tomt i den sydöstra delen av området köptes av
Fredric Hellberg, disponent på varuhuset PUB i Stockholm.
Här byggdes tre fritidsstugor som gåva till varuhusets
personal. Platsen döptes till Hälleberga efter donatorn.
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Kulturmiljöavgränsning

1 Hälleberga

1940-talet bebyggdes Nyfors med ytterligare fem stugor och
under 1960-talet ytterligare tre. Fram till 1960 fanns även en
handelsbod i området.

Karakterisering och värdering

Det äldre agrara kulturlandskapet efter Wättinge torp är
fortfarande avläsbart i Nyfors. Nyforsvägen sträcker sig
i öst-västlig riktning över före detta ängar, åkervretar och
kryddtäppor med flertalet bevarade storvuxna ekar. Detta
stråk utav tidigare småskalig jordbruksmark gränsar i söder
och norr till mer bergig och brant terräng med inslag av tallar.
I söder ligger sjön Tyresö-Flaten och i norr Albyskogen.
Sportstugorna är som regel placerade centralt på de stora
naturtomterna, ofta på tomternas högre delar, skymda
från vägen. De flesta av stugorna är enkla kataloghus i
funktionalistisk stil med indragen veranda. Enstaka hus är
uppförda i allmogestil med timmerstomme, blyspröjsade
fönster och fönsterluckor. Mötet mellan väg och tomt är
enkelt och markeras endast av diken, anonyma staket och
ibland med grindstolpar med smidesgrind.

Tyresö. Området vittnar om hur en större allmänhet på
1930-talet fick möjlighet till naturnära fritidsboende,
vilket tidigare hade varit ett privilegium för burgna
adelsmän och borgare. Miljön i Nyfors vittnar även om
de natur- och friluftsideal som rådde i samhället vid
denna tid, och som skapade fritidshusområdenas unika
karaktär med bevarad natur- och kulturlandskapsmark,
vari stugorna in- och underordandes. Detta ger Nyfors
stora social- och samhällshistoriska värden. De flesta av
Tyresös fritidshusområden från förra seklet är anlagda
i starkt kuperad naturmark. Områden med äldre agrar
mark förekommer också. Nyfors fritidshusområde är en
synnerligen god representant för den senare kategorin. Den
före detta ängs-, betes- och åkermarken ger området stora
miljöskapande värden, med öppna partier i landskapet och
storvuxna ekar.

Nyfors fritidshusområde kan tillskrivas kulturhistoriska
värden som ett av de fyra första områdena av denna typ i
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Riktlinjer för bevarande
•

•
•
•
•

Bevara områdets övergripande karaktär, med bebyggelse
som är underordnad naturen och det gamla hävdade
kulturlandskapet. Den mycket enkla hanteringen av
marken (exempelvis grusade och ogrusade stigar och
avsaknaden av uppfyllda och hårdgjorda ytor) och den
diskreta gränsindelningen är viktiga delar av denna
karaktär. Undvik hårdgjorda ytor.
Bevara det enkla mötet mellan väg och naturtomt.
Bibehåll de öppna partier i området som tidigare har
varit äng och åker.
Utfyllnad och schaktning bör minimeras vid nybyggnad.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar inverka
på landskapets karaktär eller på enskilda byggnaders
kulturhistoriska värde, ska ske i samråd med antikvarisk
expertis.

N
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Denna sida
Ovan t.v: Fritidshus i Nyfors med allmogeromantiska stildrag.
Ovan t.h: De flesta av fritidshusen i Nyfors har en funkiskaraktär med indragen veranda.
Nedan t.h: Allmogeromantiskt fritidshus vid Hälleberga.
Föregående sida
Ovan t.h: Det forna jordbrukslandskapets öppna marker är fortfarande avläsbara i Nyfors.
Sportstugorna placerades gärna på tomternas högre delar.
Nedan t.v: Karta över Tyresö från 1796. I mitten av bilden ses sjön Tyresö-Flaten och till höger
det småskaliga jordbrukslandskapet vid torpet Wättinge, där dagens fritidshusområde ligger.
Nedan till höger i bild ses industribebyggelsen vid forsen. Kartan är beskuren och en norrpil
har adderats.
Nedan t.h: Vägen drogs delvis om i samband med exploateringen på 1930-talet. Den sträcker
sig över forna åkrar och ängar, vilket de många ekarna vittnar om.
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Miljö 11: Tjärnstigen

Kulturmiljöavgränsning
Skogsbryn

1 Prästbostaden från 1939

Historik

Avstyckningen och försäljningen av tomter i Tyresö strand
påbörjades 1932, två år efter markis Lagergrens död,
av hans söner genom företaget Tyresö Förvaltnings AB.
Tyresö strand av ett av första områdena inom godset som
exploaterades med sportstugor och villor. Uppförandet av
villor vid Tjärnstigens södra, raka sträckning påbörjades just
på 1930-talet. En av de första villorna som uppfördes inom
den utpekade kulturmiljön var prästens nya tjänstebostad
som ersatte Alby gård som prästboställe. Tjänstebostaden,
som var gestaltad i en kombination av klassicism och
funktionalism, byggdes kring år 1939. År 1943 flyttade
Tyresö poststation till en villa vid Tjärnstigen. Villan
fungerade som postlokal och som bostad för postmästaren.
I området kring Tjärnstigen och Tyresövägen/Breviksvägen
fanns flera samhällsfunktioner samlade. Förutom
kyrkan, Karolinahemmet (ålderdomshem, kommun- och
kyrkostämmans lokal m.m.) och skolan vid slottet, samt
ovan nämnda poststation vid Tjärnstigen, så fanns här även
livsmedelsbutik och bensinstation.
Under 1940- och början av 50-talet uppfördes ytterligare
villor vid Tjärnstigen. Dessa utformades i funktionalistisk
stil i två våningar. Även någon enstaka sportstuga tillkom
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under denna tid. Från slutet av 1950-talet uppfördes två
modernistiska enplansvillor med fasader av tegel. Under
2000-talet har flera tomter delats och nya villor har uppförts
mellan de äldre. I ett fall har en villa ersatt en sporstuga och
i ett annat fall har en villa uppförts på en obebyggd tomt, i
direkt anslutning till Tjärnstigen.

Karakterisering och värdering

Tjärnstigen är utlagd i randen av ett öppet åkergärde nordväst
om slottet. I övergången mellan den öppna marken i väster
och berget i öster fanns ett band med ängsmark, vilket flera
bevarade äldre lövträd invid dagens villor vittnar om. Vägen
bildar en gräns mellan åkermarken och villabebyggelsen.
Villorna är konsekvent och på traditionellt vis uppförda på
tomternas övre delar med trädgårdarna utlagda nedanför mot
gärdet. Byggnadernas placering lämnar landskapsrummet
öppet och ger goda förutsättningar för sol in i trädgårdarna
och vid utsikt från fönster och balkonger. De modernistiska
villorna är uppförda i suterräng och den naturliga topografins
kvaliteter ingår som viktiga delar i arkitekturen.
Tjärnstigen har ett samhällshistoriskt värde ur ett
lokalhistoriskt perspektiv. Här, i anslutning till Tyresös
gamla centrum, låg under några årtionden på 1900-talet

prästbostället och postcentralen. Villaträdgårdarna med
gräsmatta och fruktträd, de många storvuxna lövträden och
inslag av tall, byggnadernas placering i sluttningen och det
öppna gärdet utgör värdebärande delar i kulturmiljön med
främst miljöskapande kvaliteter. Det öppna gärdet var en del
av den gamla odlingsmarken i anslutning till slottet. Dessa
marker brukas fortfarande till delar, är en del av slottets
kulturmiljö och har stora kulturhistoriska värden.

Riktlinjer för bevarande
•

•
•
•
•

Bevara öppenheten och den lantliga karaktären på
landskapsrummet genom att dels inte bebygga gärdet,
dels värna de omgivande skogsbrynen. Värna även den
agrara användningen av gärdet.
Bevara karaktären på trädgårdarna bestående av
gräsmatta, fruktträd, grusade uppfarter och enkla typer
av staket mot väg. Undvik hårdgjorda ytor.
Värna den funktionalistiska karaktären på villorna
uppförda från 1930-talet till 1950-talets början.
Bevara storvuxna lövträd och tallar inom och runt
trädgårdarna.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar
inverka på landskapets karaktär, ska ske i samråd med
antikvarisk expertis.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Ovan t.v: En del av det öppna gärdet och Tjärnstigen sett från söder och Tyresövägen
Ovan t.h: Omkring och på gärdet finns kuperade och skogsbevuxna partier. I bildens mitt syns
al som växer utmed en å.
Nedan t.h: Till vänster i bild syns villor utmed Tjärnstigen, med trädgårdarna utlagda mot
gärdet. Den gula byggnaden uppfördes kring 1943 och har en bibehållen funkiskaraktär
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Översiktlig kulturmiljöinventering

Ovan t.v: Bygglovet för ny tjänstebostad för prästen i Tyresö församling lämnades in 1938.
Här syns fasaden mot trädgården och gärdet.
Ovan t.h: Tjänstebostaden i dag. Exteriören är delvis förändrad men den övergripande
karaktären fortfarande igenkännbar. Äldre ekar och tallar samt fruktträd växer på tomten.
Nedan t.h: En sentida villa som uppförts mellan äldre villor vid Tjärnstigen. I enlighet med
befintligt bebyggelsemönster har byggnaden placerats på den övre delen av trädgården.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Miljö 20: Området vid
Breviksmaren

Historik

På en kuperad halvö invid viken Breviksmaren lät markisen
på Tyresö slott, Claes Lagergren, under 1900- talets första
år avstycka och uppföra ett dussintal stora sommarvillor.
Området vid viken var det första som kom att styckas av
från Tyresögodset för detta ändamål. Villorna uppfördes på
stora naturtomter i trä på murade stengrunder av bearbetad
granit. Två gånger om dagen lade ångbåten från Stockholm
till vid områdets ångbåtsbrygga som låg ute på halvön.
Under 1910-talet fortsatte avstyckningen på södra sidan om
Breviksmaren och in på 1920-talet uppfördes mindre villor
ute på halvön. På 1950-talet tillkom en modernistisk villa
vid Breviksvägen. Ytterligare enstaka villor har därefter
uppförts inom området. De största förändringarna består dock
i ombyggnationer av befintliga hus.

Karakterisering och värdering

Området utgör en till stora delar välbevarad kulturmiljö med
naturskönt belägna sommarnöjen från tiden mellan 1900
och 1920. Det har en sammanhållen karaktär runt den från
Östersjön nästan helt avskiljda viken Breviksmaren och
på den halvö som avgränsar viken från Saltsjön. Villorna
omges av stora naturtomter som på de lägre belägna
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partierna är bevuxna med ek och på de bergigare delarna
med tall. Trappor och terrasseringar är enkelt utformade
och underordnade. Hårdgjorda ytor saknas såväl på vägar
som på tomter. Närmast villorna finns begränsade gräsytor
som inordnar sig i det annars naturpräglade landskapet.
Flera av villorna är individuellt utformade i snickarglädje
med asymmetriskt uppbyggda byggnadsvolymer, inglasade
verandor och stora branta takfall täckta med tegel. Vid sidan
av dessa finns cirka fyra villor med en mer sammanhållen
volym och halvvalmat mansardtak.
Området vid Breviksmaren har stora samhällshistoriska
och socialhistoriska värden. Under slutet av 1800-talet hade
antikvurmen bytts mot ett idealiserande av den inhemska
naturen. Besuttna borgare såväl som konstnärer sökte sig
till skärgården. Området berättar om denna tidsepok, vilken
föranledde sportstugebyggandet på 1930-talet då skärgården
och dess natur blev tillgänglig för långt fler människor.
Ett flertal av villorna i området är välbevarade och har
arkitekturhistoriska värden och, tillsammans med områdets
naturtomter, stora miljöskapande värden. Höga arkitektoniska
kvaliteter återfinns i villan från 1950-talet. Stora värden
ligger i hur naturen framhävs i området, i den variation

Kulturmiljöavgränsning

1 Villa Svaludden
2 Villa Ekbacken
3 Villa
4 Modernistisk villa från 1950-talet
5 Villa Johannelund
6 Villa Hällevik med uthus
7 Badhus

som det kuperade landskapet ger och i den orgelbundna
placeringen av områdets byggnader. Två av områdets äldsta
villor har byggts om kraftigt efter 1989 och ingår därför inte i
kulturmiljöavgränsningen.

Riktlinjer för bevarande
•
•
•
•
•
•

Naturtomterna, med endast begränsade gräsytor invid
boningshusen, bör bevaras till sin karaktär. Undvik
hårdgjorda ytor.
Undvik förtätning med nya bostadshus.
Bevara vägarnas terränganpassning och beläggning
(grus).
Bevara och underhåll de välbevarade äldre badhusen i
området.
Underordna och anpassa eventuella tillbyggnader till
huvudbyggnadens karaktär vad gäller placering, höjd,
volym och utformning.
Eftersträva traditionella material och metoder, såsom
exempelvis röd slamfärg, oljefärg och lertegel, vid
underhåll och åtgärder på äldre byggnader (t.o.m. 1920tal). Större skador på timmer bör lagas av timmerman.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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•
•

•
•
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Låt eventuella nya komplementbyggnader vara
underordade huvudbyggnaden och inordna dem i miljön.
Bevara i möjligaste mån ursprungliga delar och detaljer
på byggnader som är utpekade på kartan på föregående
sida. Bibehåll ett ursprungligt uttryck vid ett eventuellt
byte. Utvändig tilläggsisolering bör ej utföras.
Vid byte av senare tillkomna delar och detaljer på övriga
äldre byggnader i området bör ett ursprungligt uttryck
eftersträvas.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar inverka
på landskapets karaktär eller på enskilda byggnaders
kulturhistoriska värde, ska ske i samråd med antikvarisk
expertis.

Översiktlig kulturmiljöinventering

Denna sidan
Ovan t.v: Villa i nationalromantisk stil placerad på naturtomt med berg i dagen och ekar.
Ovan t.h: Flera välbevarade badhus sätter sin prägel på området.
Nedan t.h: Villan Ekbacken är placerad på en höjd ovanför en lägre belägen fruktträdgård. En
trappa i granit förbinder tomtens olika nivåer.
Föregående sida
Ovan t.h: Villa Johannelund är en av de äldsta villorna i vid Breviksmaren. Byggnaden
är välbevarad och ett mycket fint exempel på den tidiens snickarglädje, som kom till
Sverige i mitten av 1800-talet med schweizerstilen. Byggnaden uppvisar även drag från
franskinspirerad nyrenässans. Trähantverket ger en elegans åt byggnaden.
Nedan t.v: Villa i modernistisk, eller snarare senfunktionalistisk, utformning som med sin
avvikande stil utgör en accent i miljön. Villan är mycket omsorgsfullt utformad med många
välbevarade detaljer såsom fönster och dörrar i ädelträ och ett kraftigt utskjutande taksprång.
Nedan t.h: Villa Svaludden har en särpräglad utformning med stora gavelrösten och branta
takfall.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Miljö 21: Villa Tolvekarna

Kulturmiljöavgränsning
Fastigheter vars mark planerades
samtidigt som villa Tolvekarna
och som har betydelse för villans
kulturhistoriska värden
Obebyggda tomter i villans direkta
närhet
1 Villa Tolvekarna
2 Senare tillkommen villa

Historik

Under några somrar hyrde Estrid Ericson, inredningsarkitekt,
tennkonstnär och Svenskt Tenns grundare, en sportstuga
av traditionell karaktär som låg på en brant tomt med
vid utsikt över Kalvfjärden. 1941 köpte hon stugan och
lät bygga om och till den efter ritningar av arkitekten
och formgivaren Josef Frank. Frank, som var en av
Sveriges första funktionalister och en av de ledande
funktionalistiska arkitekterna i sitt hemland Österrike,
anpassade om- och tillbyggnaden efter ursprungshusets
övergripande traditionella karaktär, men tillförde samtidigt
funktionalistiska stildrag. Stugans indragna veranda
byggdes in och försågs med stora ospröjsade fönster.
Befintliga småspröjsade fönster byttes ut till ospröjsade.
Tillbyggnaden placerades snedställd i förhållande till
ursprungshuset och i suterräng. Inuti tillbyggnaden och på
en pergolaförsedd terrass mot väster uppfördes två öppna
spisar efter ritningar av arkitekten Erik Lundberg. Lundberg
gjorde sig känd som konsthistoriker och för sina många
och genomgripande kyrkorestaureringar vid mitten av
1900-talet. Villa Tolvekarna försågs med fast inredning efter
ritningar av Frank. Lös inredning hämtades från Svenskt
Tenn liksom även tyger designade av Frank. Terrasser och
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uteplatser anlades efter ritningar av Lundberg. Lundbergs
mor, trädgårdsarkitekten Emma Lundberg, hjälpte till
med trädgårdsplanteringarna. Även trädgårdsarkitekten
Sven Hermelin, som ritade den kända Marabouparken i
Sundbyberg, ska ha deltagit vid utformningen av tomten.

Villa Tolvekarna har arkitekturhistoriska och personhistoriska
värden, som ett verk av Estrid Ericsson, skapat med hjälp
av flera välkända arkitekter. Huset och trädgården har
arkitektoniska och – tillsammans med den ekbevuxna branta
tomten – miljöskapande värden.

Karakterisering och värdering

Villa Tolvekarna var från början en ordinär sportstuga,
som med hög arkitektonisk och konstnärlig ambition
omformades till ett arkitekturhistoriskt intressant och mycket
genomarbetat fritidshus. Flera skickliga och väl ansedda
arkitekter deltog i arbetet med villan och den omgivande
trädgårdsanläggningen. Närmast Finborgsvägen finns
en fruktträdgård varifrån en grusad väg följer den branta
stigningen upp till huset, beläget på tomtens övre delar. Den
terrasserade trädgården ligger i anslutning till huset och är
planterad med tujor, rhododendron och annan växtlighet.
Annars domineras tomten, som består av två fastigheter,
av ett äldre ekbestånd. Villan är klädd med grönmålad
locklistpanel, har gröna fönster och foder och sadeltak täckta
med enkupigt taktegel. Nere vid Finborgvägen finns en
mindre villa som har passats in väl i miljön och som plockar
upp stildrag från villa Tolvekarna.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Riktlinjer för bevarande
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Bevara ursprungliga delar och detaljer i villa Tolvekarnas
exteriör och i den fasta inredningen. Utvändig
tilläggsisolering eller tillbyggnad bör ej utföras.
Bevara trädgårdens markgestaltning med trappor och
terrasseringar.
Bevara växtlighet som är viktig för tomtens karaktär,
såsom fruktträd, storvuxna ekar och tujor.
Bibehåll den grusade vägens återhållsamma karaktär.
Undvik ytterligare hårdgjorda ytor utöver de befintliga.
Låt eventuella nya komplementbyggnader vara in- och
underordnade kulturlandskapet.
Respektera naturtomtskaraktären inom kulturmiljöns
gränser.
Utfyllnad och schaktning bör minimeras vid nybyggnad
på i dag obebyggda tomter. Anpassa utformningen av
nya byggnader till befintlig bebyggelsekaraktär i området
i stort vad gäller exempelvis fasad- och takmaterial och
fasadkulörer.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar inverka
på landskapets karaktär eller på enskilda byggnaders
kulturhistoriska värde, ska ske i samråd med antikvarisk
expertis.

Närmast villan finns en terrasserad trädgård planterad med tujor, rhododendron och annan
växtlighet.

Översiktlig kulturmiljöinventering

Ovan t.v: Terrassen mot Kalvfjärden. Till vänster i bild ses en av de öppna spisarna som
formgavs av arkitekt Erik Lundberg. Vid ombyggnaden 1941 fick fritidshuset större fönster.
Ovan t.h: En grusad väg förbinder villan med Finborgsvägen. Tomten präglas av de många
storvuxna ekarna.
Nedan t.h: Ett originellt spjälstaket avgränsar tomten mot Finborgsvägen.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Miljö 22: Ällmora
fritidshusområde - Utsiktsvägen
och del av Noretvägen

Historik

Ällmora var en av flera arrendegårdar på Brevikshalvön som
låg under Tyresö gods. Gårdsbebyggelsen låg omgiven av
ängar och betesmark intill Ällmorafjärden, där Ällmoravägen
i dag korsar Noretvägen. Mangårdsbyggnaden finns
fortfarande kvar, om än ombyggd i slutet på 1940-talet då
det intilliggande stallet revs. Området nordväst om den
gamla gården är stark kuperat med en brant lutning ner mot
Noretvägen och fjärden. Utsiktsvägen, som tidigare hette
Solstigen, bör ha dragits fram här i samband med att berget
styckades upp och såldes för fritidshus. Dessa började
uppföras under mitten och slutet av 1940-talet och byggandet
av nya stugor fortsatte under 1950-talet. Under några år fanns
det en butik nere vid Ällmoravägen i ett för området större
hus med funkisprägel, vilket fortfarande finns kvar. Den del
av Noretvägen som ligger nedanför Utsiktsvägen började
troligen bebyggas redan på 1930-talet.
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Karakterisering och värdering

Området vid Utsiktsvägen och den nedanför belägna
Noretvägen är mycket representativt för sportstugemiljöerna
på Brevikshalvön från 1930-, 40- och 50-talen. Utsiktsvägen
är hänvisad till en mindre öst-västlig sänka mellan berg
och branter som annars totalt dominerar miljön. Utsikten
härifrån är hänförande. På berget och nedanför Noretvägen
finns tall och gran med inslag av björk mellan vars stammar
lavar, mossor, blåbärs- och lingonris breder ut sig. Husen
är inplacerade i naturen och har en återhållsam omgivande
markbehandling i form av naturstigar, enkla trappor i
natursten och i några fall uteplatser i natursten lagda
direkt på mark. Ibland har fetbladsväxter, ölandstok och
syren planterats invid husen. Tomterna saknar inhägnader.
Många parkeringsplatser består av små uppbyggda och
grusade terrasser vid vägkanten. De flesta av husen är
sportstugor med funkiskaraktär men här finns även enstaka
allmogeromantiska stugor med fasader i grånat trä. Flertalet
stugor har bibehållen ursprunglig karaktär och flera har även
kvar sina ursprungliga detaljer såsom fönster, dörrar och
taktäckning. En handfull stugor har dock blivit kraftig omoch tillbyggda vid omvandling till permanentboende.

Kulturmiljöavgränsning

1 Ällmora gård

Riktlinjer för bevarande
•
•
•
•
•

•

Bevara tomternas naturkaraktär.
Inhägna ej tomterna.
Respektera principen med omsorgsfullt inpassade hus i
natur.
Bibehåll Utsiktsvägens enkla slingrande karaktär liksom
principen med anslutande diskreta, och i vissa fall
terrasserade, parkeringsplatser.
Låt eventuell om- och tillbyggnad av välbevarade stugor
ske med respekt för byggnadernas ursprungliga karaktär.
Ursprungliga delar och detaljer bevaras i första hand.
Vid eventuellt byte bibehålls ett ursprungligt uttryck.
Utvändig tilläggsisolering bör ej utföras. Eventuella
tillbyggnader utförs med varsamhet.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar
inverka på landskapets karaktär, ska ske i samråd med
antikvarisk expertis.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Ovan t.v: Timrat fritidshus med allmogeromantisk karaktär.
Ovan t.h: Fritidshus med funkiskaraktär på kuperad naturtomt.
Nedan t.h: Fritidshus belägen i den mer bördiga sänkan intill Utsiktsvägen. Panel på
förvandring (liggande infasad panel) är den vanligaste paneltypen i området.
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Översiktlig kulturmiljöinventering

Ovan t.v: Fritidshus i funkis med vid utsikt över Ällmorafjärden. Närmast husen finns enkla
planteringar med rhododendron, syren och fetbladsväxter.
Ovan t.h: Utsikt från berget över Ällmorafjärden.
Nedan t.h: Parkeringsplatserna i området är enkla och består i flera falla av uppbyggda
terrasseringar vid vägkanten.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Miljö 23: Dyviksudd - del av
Dyviksvägen

Historik

Miljön består av ett mindre område om totalt fem fastigheter
i slutet av Dyviksvägen på södra Brevikshalvön. Här ligger
fritidshus byggda på 1950-talet placerade på naturtomter i ett
starkt kuperat landskap.

Karakterisering och värdering

Väster om Dyviksvägen reser sig Grisselberget som är en
del av en nord-sydlig bergsrygg som sträcker sig längs med
udden. Öster om vägen sluttar terrängen ner till den lilla
Bredviken vid uddens östra strand. I skrevor och mindre
sänkor växer tall, gran och björk. Fritidshusen ligger på
bergiga naturtomter och i sänkor. I direkt anslutning till
husen har små trädgårdar anlagts, vilka består av mindre
ytor gräsmatta och planterade växter såsom syren och
rododendron mellan uppstickande berg och hällar i dagen.
Ofta har fetbladsväxter och ormbunksväxter planterats
vid hällarna. Fritidshusen i området är utformade i
allmogeromantisk stil med synlig timmerstomme. Några
har bevarad taktäckning av enkupigt lertegel. I något fall
har teglet på traditionellt vis lagts ovanpå näver (möjligen
ligger nävern endast vid takfoten för att ge illusionen av ett
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nävertak) Snickerierna är vanligtvis målade röda alternativt
i en blå kulör som ska likna allmogeblå. Naturstensklädd
grund, småspröjsade fönster med trä- eller blyspröjs,
fönsterluckor, vitputsad skorsten och profilerade vindskivor
är andra traditionella drag som förekommer i området. På en
av tomterna finns ditflyttade timrade bodar med åstak.
Bebyggelsen här är representativ för den allmogeromantiska
fritidsbebyggelse som, vid sidan av de mer funkisinspirerade
stugorna, förekommer i Tyresö. Området utgör en
sammanhållen kulturmiljö som berättar om de naturoch allmogeromantiska ideal som präglade delar av
sportstugebyggandet vid mitten av förra seklet. Stugorna
har placerats i ett starkt kuperat naturlandskap med stora
miljöskapande värden. Stugorna i området är välbevarade, i
några fall med helt ursprungliga exteriörer.

Kulturmiljöavgränsning

Riktlinjer för bevarande
•
•
•
•
•

•

Bevara tomternas naturkaraktär.
Inhägna ej tomterna.
Bibehåll Dyviksvägens enkla karaktär.
Låt eventuell om- och tillbyggnad av välbevarade stugor
ske med respekt för byggnadernas ursprungliga karaktär.
Bevara i möjligaste mån stugornas ursprungliga delar
och detaljer. Bibehåll ett ursprungligt uttryck vid ett
eventuellt byte. Vid byte av förändrade delar bör en
återgång ske till ursprungliga materialval och ursprunglig
utformning. Utvändig tilläggsisolering bör ej utföras.
Utför eventuella tillbyggnader med stor varsamhet.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar
inverka på landskapets karaktär, ska ske i samråd med
antikvarisk expertis.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Ovan t.v: Allmogeromantiskt utformat fritidshus vid Dyviksvägen.
Ovan t.h. och nedan t.h: Fritidshus som uppvisar flera detaljer som anspelar på traditionellt
byggande såsom naturstensgrund, näver vid takfot och enkupigt tegeltak.
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Översiktlig kulturmiljöinventering

Ovan t.v: Timrad äldre bod vid Dyviksvägen.
Ovan t.h: Enkelt men karakteristiskt fritidshus på brant naturtomt.
Nedan t.h: Allmogeromantiskt fritidshus beläget i sänkan utmed Dyviksvägen.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Översiktlig kulturmiljöinventering

Tyresö under modernismens
tid
Perioden sträcker sig från mitten av 1950-talet fram till 1980. De utvalda miljöerna för
perioden finns i kommundelarna Trollbäcken och Bollmora.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Miljö 2: Trollbäckens
centralområde

Kulturmiljöavgränsning

Flerbostadshus från 1950-talet

Bostadsgårdar, rumsligheter av
betydelse för kulturmiljön

Flerbostadshus från 1980-talet

1 Alléplan
2 Bevarad tegelskorsten för närvärme

Historik

1910 inköpte Mellersta Sveriges Egnahems AB Kumla
gårds ägor i västra Tyresö, där Skälsätra och Näsby gårdar
ingick. Företaget upprättade därefter en avstyckningsplan för
sommarstugor och egnahem. Norra delen av området döptes
till Hanvikens egnahemsområde efter torpet Hanviken.
Det stora antalet tomter och den dåliga kommunikationen
till Stockholm gjorde tomterna billiga. Många köptes av
trångbodda arbetarfamiljer från innerstaden som med
återanvänt virke byggde sig små enkla hus. Här tillbringade
de sommarhalvåret och odlade frukt och grönsaker i de
stora trädgårdarna. På 1940-talet var Kumla och Hanviken
i det närmaste helt exploaterade och 1947 fick de det
gemensamma namnet Trollbäcken. 1954-56 uppförde HSB
Centralområdet invid den gamla allén till Kumla gård.
Området kom att utgöra kommunens centrum fram till dess
att Bollmora byggdes omkring tio år senare. Totalt blev
det knappt 300 lägenheter i två-, tre- och fyravåningshus.
Vid Alléplan skapades butiker i bottenvåningen på ett av
flerbostadshusen och i en egen butikslänga. Arkitekt för
området var den dåvarande stadsarkitekten Tore Forsman.
På 1980-talet förtätades den södra gården med två
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Butikslänga från 1950-talet,
ombyggt och påbyggt med
bostäder 2007

hästskoformade bostadsbyggnader. 1993-94 renoverades
området och på 2000-talet byggdes bostäder ovanpå
butikslängan vid Alléplan.

långsidorna. Alla byggnader har sadeltak täckta med tegel.
Markgestaltningen är mycket enkel med kantstenar i betong,
öppna gräsytor och lövträd såsom rönn och oxel.

Karakterisering och värdering

Byggnadernas fasader omfärgades och takteglet byttes vid
en omfattande utvändig renovering på 1990-talet. Samtliga
fönster har ersattas med nya i avvikande material men med
samma indelning som tidigare. Flera av husen bevarar dock
ursprungliga garageportar och entrépartier.

Centralområdet har samhällshistoriska och lokalhistoriska
värden som kommunens första moderna centrum. Området
utgör en sammanhållen kulturmiljö med flerbostadshus
utformade i en tidstypisk 1950-talsarkitektur med många
fina detaljer. Husen är grupperade i två stora kvarter med
gröna och delvis öppna gårdar. Vägar löper på husens utsida
vilket möjliggör bilfria gårdar. Husens källarvåningar är
spritputsade och övriga våningar slätputsade i ljusa kulörer.
Vita lisener och band delar in fasaderna i för 1950-talet
mycket vanliga kvadratiska mönster. Trapphusen markeras
i fasaden med avvikande fasadkulör och avslutas uppåt i
ett likaledes tidstypiskt spetsigt fasadmotiv. Den bevarade
tegelskorstenen till närvärmeverket som ligger i områdets
norra del är också karakteristisk för efterkrigstidens
bebyggelse. Husen i den södra delen av området har kortsidor
med breda skorstensmotiv och fasader i ljust tegel, som på
ett särpräglat sätt även löper över hörnen och täcker delar av

Riktlinjer för bevarande
•
•
•
•
•

Bevara byggnadernas arkitektoniska kvaliteter såsom
ursprungliga materialval, fasadindelningar och portar.
Utvändig tilläggsisolering bör ej utföras.
Respektera gårdarnas enkla markgestaltning. Bevara
gröna ytor.
Bevarar gårdarnas rumsliga kvaliteter.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar inverka
på landskapets karaktär eller på enskilda byggnaders
kulturhistoriska värde, ska ske i samråd med antikvarisk
expertis.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Ovan t.v: Flerbostadshus vid den norra av de två gårdarna i området. Byggnaderna i området
är utformade i en tidstypisk folkhemsarkitektur.
Ovan t.h: Bevarade garageportar på kortsida till flerbostadshus.
Nedan t.h: Markgestaltningen i området är enkel med kantsten i betong, asfaltsgångar,
gräsytor och lövträd.
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Översiktlig kulturmiljöinventering

Ovan t.v: Flerbostadshus vid den södra gården. Byggnadernas putsfasader har en tidstypisk
rätvinklig indelning.
Ovan t.h: Gavlar klädda med tegel och med breda skorstensmotiv förekommer i den södra
delen av området.
Nedan t.h: Ursprungligt portparti till trapphus.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Miljö 3: Bollmora
- Bollmoravägen
- Sikvägen
- Rödingevägen

Historik

Efter att stora delar av Tyresö i några decennier styckas av
för sommarstugor och egnahem önskade Tyresö kommun på
1950-talet en mer omfattande exploatering med permanenta
bostäder. Sommarstugorna gav inga skatteintäkter och man
befarade en hopslagning med Haninge eller Stockholm.
Kommunen behövde därför en större permanent befolkning.
Claes Leo Lagergren, son till markis Claes Lagergren som
avled 1930, hade för avsikt att stycka av Bollmora gård för
sportstugor men sålde istället området till kommunen för
en krona kvadratmetern. Platsen ansågs av kommunen vara
strategiskt belägen mellan Trollbäcken och Gamla Tyresö.
HSB Stockholm åtog sig att bygga 2000 lägenheter och ett
nytt centrum i Bollmora. En plan för området utarbetades av
arkitekt Bo Sahlin. Sahlin föreslog småhusbebyggelse nära
centrum och flerbostadsbebyggelse i områdets ytterkant mot
norr. Denna gruppering av bebyggelsen gick emot gängse
stadsplanering där flerbostadshus placerades nära centrum
och småhus utanför. Dalgången vid centrum ansågs dock
ge bättre förutsättning för småhus med trädgårdar och de
kuperade yttre delarna lämpade sig bra för flerfamiljshus.
Denna omvända plan kom att kallas ”den konkava
staden”. Sahlin ritade även de första flerbostadshusen vid
114

Kulturmiljöavgränsning

Flerbostadshus

Park, delvis med utsparad natur, och
viktiga rumsligheter i kulturmiljön

Radhus

Utsparad natur av betydelse
för kulturmiljön

Atriumhus

1 Flerbostadshus
2 Radhus
3 Atriumhus
4 Tomten där boningshuset till torpet
Ulriksdal låg innan det revs 1972

Bollmoravägen, uppförda 1959-61, samt de zig-zag-formade
radhusen och atriumhusen nära centrum från 1960-62. HSB:s
arkitektkontor ritade flerbostadshusen uppe vid Sikvägen.
Dessa uppfördes 1960-62 med prefabricerade betongelement
enligt det s. k. SKARNE-systemet.
Bollmora gård, som sedan flera hundra år hade varit en
arrendegård till Tyresö gods, låg kvar på 1950-talet med
sin gårdsbebyggelse invid trafikplats Bollmora (utanför
kartan). Öster om Bollmora låg torpet Myggdalen, där dagens
centrumanläggning ligger. Det närbelägna torpet Ulriksdal
hade sin gårdsbebyggelse vid dagens Östra Rudstigen och
fick under några år samsas med radhusen och atriumhusen,
innan torpet slutligen revs 1972.

Karakterisering och värdering

Husen vid Bollmoravägen och Sikvägen är placerade i
park enligt funktionalismens och modernismens ideal
med genomgående lägenheter, balkonger mot söder och
väl tilltagna grönytor. Det kuperade landskapet, med
huskroppar placerade på olika höjd och utsparade berghällar,
ger omväxlande och intressanta grönytor mellan husen.
Markplaneringen är sparsmakad vilket framhäver parkens
gröna kvaliteter.

Från Sikvägen, där husen är placerade som en ”vägg” i
norr, sluttar terrängen ner mot dalgången i vilken atriumhus
och radhus är utlagda på Myggdalens och Ulrikdals
gamla åkrar och ängar. Atriumhusen och radhusen har
arkitektoniska kvaliteter och även ett arkitekturhistoriskt
värde. Det gula teglet binder samman området som, till
följd av den variationsrika utformningen av byggnaderna,
inte upplevs enformig. Den relativt täta bebyggelsen,
låga byggnadshöjden och de uppbrutna volymerna ger en
småskalig och intim miljö.
Bollmoravägen, Sikvägen och småhusbebyggelsen vid
Rödingevägen utgör ett viktigt utbyggnadsskede i Tyresös
moderna historia och har samhällshistoriska värden. I och
med exploateringen med bostäder och centrumbebyggelse,
samt genom kommunförvaltningens flytt från Trollbäcken
hit, blev Bollmora kommunens administrativa och
kommersiella centrum. Bollmora var också den första
moderna satellitstaden utanför Stockholms stads gränser. Den
”omvända” stadsplanen är arkitekturhistoriskt intressant och
ger en särskild stadsbildsmässig karaktär åt området.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Riktlinjer för bevarande
•

•
•
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Bibehåll radhusens och atriumhusens arktektoniska
kvaliteter genom ett bevarande av ursprungliga delar och
detaljer och av den enhetliga färgsättningen. Exempel
på värdefulla ursprungliga detaljer är skärmtaken ovan
entréerna på Västra Rudstigen och zig-zag-husens nätta
takfot. Vid byte av senare tillkomna delar och detaljer
bör en anpassning ske till ursprunglig utformning.
Utvändig tilläggsisolering bör ej utföras på dessa
byggnader.
Respektera utemiljöns enkla formspråk och få
materialval.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar inverka
på landskapets karaktär eller på enskilda byggnaders
kulturhistoriska värde, ska ske i samråd med antikvarisk
expertis.

Översiktlig kulturmiljöinventering

Denna sida
Ovan t.v, ovan t.h. och nedan t.h: Zig-zag-radhusen vid Bollmoravägen, Rödingevägen och
Forellvägen ritades av Bo Sahlin. Husen har arkitektoniska och arkitekturhistoriska värden.
Föregående sida
Ovan t.h: Flerbostadshusen vid Sikvägen har alla tilläggsisolerats. Byggnaden på bilden har
trots detta bevarat sin ursprungliga karaktär.
Nedan t.v: Bild som visar ett direkt möte mellan den kuperade terrängen och de storskaliga
flerbostadshusen vid Sikvägen. Områdets markgestaltning är enkel vilket gör att den kuperade
terrängens kvaliteter tydligt framträder.
Nedan t.h: Piskställning vid Sikvägen.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Ovan t.v: Trappa upp till ett av zig-zagradhusen vid Rödingevägen.
Ovan t.h: Ursprungligt skärmtak på radhus vid Västra Rudstigen.
Nedan t.h: Atriumhusen är uppförda i en låg skala och med en täthet som ger ett intimt intryck.
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Översiktlig kulturmiljöinventering

Ovan t.v. och ovan t.h: Grönstråk mellan radhusen och atriumhusen. Gräsytor och lövträd
dominerar.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Miljö 4: Bollmora

Kulturmiljöavgränsning

- Bollmoraberg
- Nybodaberg
- Granbacken
- Granängsringen

Historik

År 1959 trädde den så kallade Lex Bollmora i kraft som
gav allmännyttiga kommunala bostadsbolag rätten att
verka utanför den egna kommunen. Stockholms stads AB
Familjebostäder kunde därmed, i samråd med kommunen,
överta ansvaret för en fjärdedel av de 2000 redan planerade
lägenheterna i Bollmora. Några år senare, 1963, påbörjade
AB Svenska bostäder, med stöd av den nya lagen, en
exploatering med bostäder direkt söder om den ursprungliga
planen. Fram till ca 1970 byggdes därför ytterligare 2000
bostäder i Bollmora: Bollmoraberg, Granängsringen,
Granbacken och Nybodaberg. Byggmetoderna var snabba
och rationella och gestaltningen var enkel. I slutet av
1970-talet rustades utemiljöerna i de tre bostadsområdena,
fler träd och växter samt odlingslotter tillkom och
lekplatser renoverades. Omkring år 1990 renoverades
bostadshusen vid Granängsringen genomgående. Därefter har
renoveringsinsatser följt i Nybodaberg och Granbacken.

Park, delvis med utsparad natur, och
viktiga rumsligheter i kulturmiljön
Utsparad natur av betydelse för
kulturmiljön
1 Bollmoraberg
2 Nybodaberg
3 Granbacken
4 Granängsringen

Karakterisering och värdering

Bollmoraberg, Nybodaberg och Granbacken uppvisar
tidstypisk storskalig flerbostadsbebyggelse uppförd under
det s.k. miljonprogrammet. Husen är placerade i park enligt
funktionalismens och modernismens ideal med genomgående
lägenheter, balkonger mot söder och väl tilltagna grönytor.
Husen i Bollmoraberg och Nybodaberg ligger som två
sammanhållna enklaver på var sin höjd, omgivna av
parkstråk och utsparad natur. De bilfria gårdarna omges
nästan helt av bebyggelse vilket skapar rumsligheter i form
av halvprivata zoner avskilda från de yttre skogsbevuxna
slänterna. Privata zoner saknas i yttermiljön i enlighet med
den tidens demokratiska ideal inom arkitektur och planering.
Terrängens förutsättning präglar parkmarken på gårdarna som
alla uppvisar stora ytor med berg i dagen, vid sidan av magra
och närmast ängslika gräsytor. På gårdarnas lägre delar finns
tall och lövträd såsom rönn, lönn och björk.
Husen i Granbacken är placerade i lameller vilket ger gårdar
som är öppna åt norr och söder och ett mindre sammanhållet
område.
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Trafiksepareringen är genomgående i de tre områdena med
uppfartsvägar och parkeringsdäck för bilar och gångvägar
och gångbroar för gående. Det konsekventa och stora
greppet i planeringen, såväl som de enkla och sparsmakade
detaljerna, är aspekter av betydelse för kulturmiljön.
Byggnadernas formspråk är avskalat och fasaderna är putsade
med terrasitputs innehållande glimmer. Markplaneringen
tar väl vara på de naturbetingade förutsättningarna.
Trappor och terrasseringar i granit med enkla svetsade
järnräcken överbryggar höjdskillnaderna i områdena. De tre
bostadsområdena har kulturhistoriska och socialhistoriska
värden som en konsekvent utformad och i stora drag
välbevarad modernistisk bostadsmiljö.
Trots att husen och markgestaltningen i Granängsringen
så genomgripande har förändrats kvarstår stora kvaliteter
i planstrukturen. Det var vanligt att miljonprogrammens
bostadsområden placerades nära stora naturområden, men
inte som i Granängsringen innesluta ett stort stycke kuperad
naturmark. Här finns tät skog, branta stigar och intressanta
stenformationer. Det stora greppet som togs vid områdets

Översiktlig kulturmiljöinventering
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planering, och som finns bevarat i form av monumentala
flerbostadshus som vänder sig mot naturmark, har stora
kulturhistoriska värden.

Riktlinjer för bevarande
•
•
•

•
•
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Undvik ny bebyggelse i natur som har betydelse för
områdets karaktär (se karta).
Respektera förhållandet mellan park, natur och gårdarnas
naturinslag. Bevara byggnadernas och utemiljöns enkla
och rationella formspråk med få materialval.
Anpassa komplettering och byte av delar och detaljer
till byggnadernas och utemiljöns ursprungliga karaktär.
Bevara kvarvarande terrasitputsfasader så långt möjligt.
Utvändig tilläggsisolering bör ej utföras.
Behåll kulörskillnader på fasaderna, som markerar
våningsplan, vid eventuell ommålning.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar inverka
på landskapets karaktär eller på enskilda byggnaders
kulturhistoriska värde, ska ske i samråd med antikvarisk
expertis.

Översiktlig kulturmiljöinventering

Denna sida
Ovan t.v: Utemiljöernas formspråk är sparsmakat och materialvalen få. Därigenom underordnar
sig gångar, trappor etc. terrängen.
Ovan t.h: Gångbro över Granängsvägen till Bollmoraberg. Den omålade betongen har nästan ett
mjukt och naturligt uttryck motsvarande områdets granitmurar. Trafiken har separerats i samtliga
områden. Gångtrafikanterna tar sig fram via broar och gångvägar.
Nedan t.h: Granitmur som tar upp nivåskillnad i Nybodaberg.
Föregående sida
Ovan t.h: Hus i området Granbacken med bevarad ursprunglig putsfasad. De flesta av de
omgivande husen (utanför bilden) har dock målats om i avvikande kulör. De mörkare fälten som
markerar varje våning har då också försvunnit.
Nedan t.v: Lekpark placerad i utsparad natur. I bakgrunden ses byggnad i Bollmoraberg med
bevarad ursprunglig terrasitputs.
Nedan t.h: På de flesta av gårdarna finns större partier med berg bevarade. Kring dessa växer
bland annat tall, ek och enstaka rönnar.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Ovan t.v: Flerbostadshusen i Nybodaberg omger delvis kringbyggda gårdar. Öppningar mellan
husen leder blicken vidare till nästa gård.
Ovan t.h: Ursprunglig terrasitputs med glimmer.
Nedan t.h: Flerbostadshusen i Granängsringen omgestaltades kraftigt omkring år 1990. Då
togs flera portiker upp genom husen. Även marken närmast husen omgestaltades.
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Översiktlig kulturmiljöinventering

Ovan t.v. och ovan t.h: Utsparad natur och en terränganpassad och enkelt utformad trappa i
Granängsringen.
Nedan t.h: Ett av de monumentala flerbostadshusen i Granängsringen.

Översiktlig kulturmiljöinventering

125

Miljö 5: Fårdala

Kulturmiljöavgränsning
Kedjehus
Friliggande villor
Radhus
Exempel viktiga trädbevuxna
bergspartier som gränsar till
gatan
1 Fårdala torp

Historik

Fårdala, som var ett torp under Tyresögodset, ligger
fortfarande på sin ursprungliga plats och fungerar i dag som
ridskola. Boningshuset från 1800-talet omges av större ridhus
och stall som uppförts för ridskolan. Småhusområdet Fårdala
byggdes mellan åren 1963-67 på mark direkt söder om det
gamla torpet. Kommunen själva stod för exploateringen och
planeringen av området genom stadsarkitekten Bo Sahlin.
Områdets radhus och kedjehus finansierades och såldes
genom en rad byggnadsföretag, däribland Ekkronan, HSB
och Harry Karlsson AB. Områdets friliggande villor byggdes
i egen regi.

Karakterisering och värdering

Bebyggelsen ligger utmed slingrande vägar i ett delvis
kuperat skogsområde. Mellan husen finns mindre områden
med utsparad natur, som till viss del även gränsar till gatan
och utgör värdefulla miljöskapande inslag. Direkt norr
om bebyggelsen går ett parkstråk i öst-västlig riktning
(Petterbodastråket), vilket tidigare utgjorde Fårdalas
åkermark.
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Den västra delen av området är bebyggt med rad- och
kedjehus. De inbördes förskjutna radhusen i en respektive två
våningar utmed Slåttervägen är särskilt välbevarade. De har
fasader i kalksandsten, ospröjsade fönster, mörka snickerier,
träsarg vid takfot och platta tak. De större radhusen har
dessutom indragna entréer, indragna garageportar och
indragna balkonger med stora fönsterpartier.
Övriga radhus i Fårdala har flacka pulpettak och fasader
som delvis är i gult tegel och delvis är stänkputsade. Subtila
skillnader, i form av indelning och storlek på fönstren,
skapar variation i en annars enhetlig bebyggelsemiljö.
Den övergripande karaktären är välbevarad men de flesta
entrédörrar och flera fönster har bytts ut med ett avvikande
uttryck som följd.
Kedjehusen vänder gavelfasaden mot gatan och har fasader
med locklistpanel och branta sadeltak täckta med tegel.
Dörrar har bytts ut, fasader tilläggsisolerats och husens
kulörer har kommit att variera med tiden.
Vägarna i den östra delen av Fårdala kantas av friliggande
villor med olika karaktärer. Gemensamt för villorna är att de

har en rektangulär plan, ibland i vinkel, och ett flackt sadeltak
täckt med betongpannor. Fasaderna är i kalksandsten eller
i rött eller gult tegel. Trädgårdarna domineras av gräsytor
och vintergröna växter och avgränsas mot gata med en enkel
murad kant, ofta i kombination med ett lågt staket eller en låg
häck. Ursprungligen har endast garagenedfarten och en smal
gång till entrén varit hårdgjorda, men dessa ytor har utökats
i flera trädgårdar. En del av trädgårdarna i området är branta
med berg i dagen.
Fårdala utgör en tidig och viktig del i Tyresös moderna
utveckling och har därför samhällshistoriska värden.
Radhusen utmed Slåttervägen uppvisar en hög grad av
ursprunglighet. Byggnadernas höga kvalitet avseende
arkitektur och material har troligen bidragit till
bevarandestatusen.
Samtliga Fårdalas radhus har arkitekturhistoriska och
arkitektoniska värden. Områdets friliggande villor och
kedjehus har främst samhällshistoriska värden och i viss mån
även arkitekturhistoriska värden.

Översiktlig kulturmiljöinventering
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Bevara för området viktiga inslag av delvis trädbevuxna
bergspartier mellan husen och utmed gatupartier. En inbördes
viktning av dessa naturinslag bör göras innan eventuell
förtätning.
Undvik ytterligare hårdgjorda ytor i de delar av trädgårdarna
som är synliga från områdets gator.
Bibehåll trädgårdarnas öppenhet mot gatan.
Bevara ursprungliga delar och detaljer på radhusen utmed
Slåttervägen. Utvändig tilläggsisolering bör ej utföras.
Övriga radhus samt områdets kedjehus och villor bör
behandlas varsamt. Respektera byggnadernas ursprungliga
arkitektur såsom exempelvis fasadmaterial, fönstertyp och
takutformning. Vid byte av delar och detaljer anpassas dessa
till ursprunglig utformning. Utvändig tilläggsisolering bör ej
utföras.
Bevara rad- och kedjehusens enhetliga färgsättning.
Förändringsåtgärder inom området, som riskerar inverka
på landskapets karaktär eller på enskilda byggnaders
kulturhistoriska värde, ska ske i samråd med antikvarisk
expertis.
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Denna sida
Ovan t.v: Välbevarad villa i två plan med tegelfasader och indragen balkong.
Ovan t.h: Villa i ett plan med indraget fasadparti vid entré och terrass. Byggnaden har fasader i
kalksandsten.
Nedan t.h: Villa i två plan med tegelfasader, fönsterband och indragen balkong.
Föregående sida
Ovan t.h: Radhus i en våning utmed Slåttervägen med fasader i kalksandsten.
Nedan t.v: Radhusen i två våningar utmed Slåttervägen. Dessa har indragen entré, indragen
garageport och indragen balkong. Fasaderna är i kalksandsten.
Nedan t.h: Slåttervägen. Stora fönsterpartier vetter mot radhusens indragna balkonger.
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Miljö 6: Krusboda

Kulturmiljöavgränsning

Radhus

Större parkytor av betydelse för
kulturmiljön
Utsparade höjder av betydelse för
kulturmiljön

Friliggande villor
Flerbostadshus
Atriumhus
1 Krusboda torg
2 Flåhackebacken

Historik

På platsen för torpet Krusboda med intilliggande ängar, åkrar
och skog planerades i början på 1960-talet ett vidsträckt
bostadsområde. Totalt uppfördes 1400 bostäder här under
åren 1969-74 i form av radhus, atriumhus och enstaka
flerbostadshus. Området utformades utifrån idén om att
stadsplanering och arkitektur kan påverka människors
relationer till varandra och skapa en gemenskap, med
öppnare, vänligare och mer hjälpsamma attityder. Stor
omsorg lades därför ner på att få till en sammanhållen
planstruktur som skulle skapa förutsättningar för möten
människor emellan. En nära kontakt mellan bostaden och
gaturummet, närhet till service samt en boendemiljö som
domineras av gående och lekande barn var tre bärande idéer
vid områdets tillblivelse.
Bilar ”bannlystes”, som arkitekten Åke Janson uttryckte det
i tidsskiften Arkitektur 1973. Trafiken korsades planskilt
och de angörande parkeringsplatserna avskärmades från
bebyggelsen med garagelängor. Skola, fritidsgård, och
livsmedelsbutik samlades runt ett litet torg i mitten av
området. Här byggdes även ett utomhusbad. De boende
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i området fick nära till rekreation genom de omgivande
skogsområdena, sjön Tyresö-Flaten och fritidsanläggningen
vid Alby. När området stod färdigt var det ett av de största
gruppbyggda bostadsområdena i landet.

Karakterisering och värdering

Totalt består Krusboda av sju större husgrupperingar
varav tre med radhus, två med atriumhus, en som blandar
atriumhus, radhus och flerbostadshus och en med friliggande
villor. Atriumhusen, uppförda i en våning, dominerar
områdets centrala delar och omger torget, där enstaka
flerbostadhus i två våningar har placerats. Runt atriumhusen,
i fyra vädersträck, ligger grupperna med radhus, byggda i två
våningar. I nordost ligger gruppen med friliggande villor.
Paneler, färgsättning och fönsterutformning skiljer sig
mellan de olika grupperna av hus. Atriumhusens låga höjd,
områdets täthet, de många små trädgårdarna som avskilts
från gatan med plank, samt den lilla centrumanläggningen,
är faktorer som ger området en intimitet och en egen stark
identitet. Även de utsparade höjderna med skog och närheten
till den omgivande naturen bidrar till områdets prägel.
Krusboda har samhällshistoriska värden som ett välplanerat

bostadsområde från början av 1970-talet. Gruppen med de
friliggande villorna vid Flåhackebacken har i stora drag
kvar sitt ursprungliga uttryck. Trots att villorna är uppförda
individuellt har området en enhetlig karaktär med fasader i
kalksandsten (s.k. mexitegel) eller tegel i mörkröda toner,
mörka träpartier, indragna balkonger och trädgårdar med
vintergröna växter och låga betongkanter mot gatan.
Mycket har hänt med husens fasader under de tre och ett
halvt decennium som gått sedan Krusboda stod färdigt.
Invånarna i området har känt ett behov att särskilja det egna
huset med hjälp av småspröjsade fönster i olika storlekar, ny
panel (ofta i samband med tilläggsisolering) och avvikande
färgsättning. Förändringarna har gett området en större
variation. Trots detta så är områdets karaktär bevarad på
ett övergripande plan i och med att den sammanhållande
planstrukturen är intakt. Områdets allmännyttiga
flerbostadshus och radhus är placerade längs med och
dominerar de centrala stråken i centrum. Renoveringarna
av flerbostadshusen, som har inneburit genomgripande
utvändiga förändringar, har därför i högre utsträckning
bidragit till att ursprungliga kvaliteter gått förlorade i
Krusboda.
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Riktlinjer för bevarande
•
•
•
•
•
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Respektera områdets bärande kvaliteter, vilka omnämns
i andra stycket under karakterisering och värdering på
föregående uppslag.
Utvändig tilläggsisolering bör ej utföras på byggnader i
området.
Flerbostadshusen och radhusen utmed de centrala stråken
bör på sikt återställas till en mer ursprungliga karaktär.
Bevara parkområdena mellan husgrupperna.
Bibehåll utsparade höjder med skog i området liksom
även viktiga parkytor.

Översiktlig kulturmiljöinventering

Denna sida
Ovan t.v: Ett välbevarat exempel på atriumhus i Krusboda.
Ovan t.h: Radhus i den norra delen av Krusboda. Radhustypen återkommer i andra delar av
området.
Nedan t.h: Villorna vid Flåhackebackerna är tidstypiska och de flesta är välbevarade.
Föregående sida
Ovan t.h: Torget i Krusboda med skolan till vänster i bild och fritidsgården till höger.
Nedan t.v: Ett exempel på ett välbevarat atriumhus i Krusboda.
Nedan t.h: Smal ”gränd” mellan atriumhus i Krusbodas centrala delar.
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Tyresö efter modernismen
Perioden sträcker sig från 1980 fram till i dag. Den utvalda miljön för perioden finns i kommundelen
Tyresö strand.
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Miljö 12: Tyresö strandtorg och
del av Trädgårdsstaden

Historik

Trädgårdsstaden i Tyresö strand har byggts i två etapper
under 1990-talet och 2000-talet och en tredje utbyggnad
är under genomförande. Strandtorget med den närmast
omgivande bebyggelsen har utformats av Arken
arkitekter och stod färdigt i 2004. Torget fungerar som
Trädgårdsstadens centrum med butiker i bottenvåningarna
och ett bibliotek.

Karakterisering och värdering

Trädgårdsstaden är en välplanerad stadsdel med gröna
gaturum kantade av putsade villor, parhus, radhus
och flerbostadshus med sadeltak täckta med lertegel.
Inspirationen till stadsdelen kommer från det tidiga
1900-talets omhuldade trädgårdsstäder. Arkitekturen i
området uppvisar flera traditionella stildrag och referenser till
det sena 1910-talets och 1920-talets byggande.

Kulturmiljöavgränsning

Riktlinjer för bevarande
•
•
•

Bibehåll gaturummens gröna karaktär.
Bibehåll byggnadernas fasadkulörer och taktäckningar i
tegel.
Respektera områdets enhetlighet arkitektur. Det gäller
exempelvis karaktär på fönster, dörrar och balkonger.

I södra delen av Trädgårdsstaden ligger Strandtorget som
är kringbyggt på tre sidor och vidgar sig mot en öppen
sida i söder. Distinkta takfall, olika byggnadshöjder, smala
”gränder” och en subtil lek med traditionella stildrag ger
torget karaktären av ett småstadstorg som vuxit fram över tid.
Gårdarna ligger högre än torget och nås via smala trappor,
vilket bidrar till platsens tydliga rumslighet och känslan av
historisk hävd.
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Ovan t.v: Det delvis kringbyggda torget har en centrumfunktion i Trädgårdsstaden med butiker
i bottenvåningar och ett bibliotek. Fasaderna är putsade med branta sadeltak.
Ovan t.h: Nivåskillnader mellan gård och torg bidrar till torgets tydliga rumslighet.
Nedan t.v: Satellitbild över Trädgårdsstaden. Det oregelbundna Tyresö strandtorg med
närmast omgivande bebyggelse ses nedan i bild (röd markering).
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