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Föreningen Gustavsbergs Vänner är en hembygdsförening för Gustavsberg, med över 400 
medlemmar. Föreningen engagerar sig i omdaningen av Gustavsberg och följer de olika 
planprocesserna med stort intresse. Bland våra medlemmar finns en bred kunskap och den 
lokala historiken. Vår uppgift är att vårda Gustavsberg med sin unika bruksmiljö i skärgårds-
natur, och som våra stadgar bl.a. formulerar det: ”Verka för att Gustavsberg förblir ett själv-
ständigt samhälle på Värmdö, där man kan leva, bo och handla. En plats för arbete och fritid 
med egen kulturtradition. Ett samhälle med levande gator och torg, med strandpromenader, 
parker och skärgårdsnatur”. 

Vi ger här våra synpunkter på rubricerad plan: 

Allmänt 

Anpassning till naturen 
Hos våra medlemmar finns ett stort engagemang i gestaltningsfrågorna. Vi har därför i olika 
yttranden till kommunen framfört det ideal för samhällsplaneringen som växte fram under 
1900-talet i Gustavsberg. Det vill säga att lägga bebyggelsen försiktigt i naturen. Det har gjort 
att Gustavsbergs präglas av årsringar av bebyggelse ofta med gemensamt formspråk som i 
stort följt landskapsbilden med dess berg och dalgångar samt där emellan i huvudsak orörda 
grönstråk.  

I planförslaget framhålls hur Olof Thunström varsamt infogat ”Höjdhagshuset” Ekhaga i 
topografin omgiven av ett skogsdominerat landskap. Husets anpassning till terrängen och 
samspelet med landskapet är typiskt för bebyggelsen från 1940–50-talet i Gustavsberg. Likaså 
placerades Skogsbo BB in i naturen av ”Thun-Olle” i den tallskog som fanns där från början. 
På andra sidan av dåvarande Värmdövägen (nuvarande Skärgårdsvägen) finns området 
Hästhagen som är ett lysande exempel på Thunströms tankar om att istället för att våldföra sig 
på naturen, vid projekteringen av ett bostadsområde, ställa byggnaderna i naturen. I det 
populära Hästhagsområdet finns därför berghällarna och de gamla tallarna kvar mellan husen. 
Det i kontrast till nuvarande bebyggelsehantering som förutsätter plansprängningar.  

Översiktsplanen 2012–2030 föreskriver: Grönstrukturens värde som spridningskorridor för 
växter och djur samt som rekreationsområde för människor ska bibehållas. Gröna kilar och 
värdekärnor ska bibehållas för att öka natur-och rekreationsvärden. Större sammanhängande 
grönområden och gröna kilar bör inte exploateras 
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Gustavsbergs bostadsutveckling 
Vi befinner oss i ett läge där marknaden för bostadsrätter är sviktande. Ett stort antal 
bostadsrätter utbjuds på marknaden i av privatpersoner som vill flytta.  

• Detaljplanen för Porslinskvarteren innefattar fler än 300 bostäder som återstå att bygga
i Porslinskvarteren, dvs fler än alla som är tänkt att tillkomma på Kråkberget.
Nybyggda bostadsrättslägenheter är svårsålda.

• Detaljplanearbete pågår på grannfastigheter till Kråkberget för att bygga bostäder
längs Skogsbovägen och riva de lokaler som finns där.

• Detaljplanearbete pågår på för området intill Kråkberget vid Tallåskyrkan som ägs av
Equmeniakyrkan, som Missionsförbundet uppgått i 2016.

• I Munkmora finns en färdig detaljplan som har överklagats av grannar p.g.a. solskugga
för att komplettera området med tre höghus.

• Kommunen har två gånger misslyckats att få till stånd ett bostadsprojekt på
Kvarnbergets branta norrsida. Förslag till detaljplan har funnits men projektet har
stupat på länsstyrelsens invändningar och Oscar Properties svajiga ekonomi. I
dagsläget har kommunen rivit ett fungerande kontorshus (M-huset) och tillskapat ett
antal provisoriska infartsparkeringsplatser som snart skall försvinna om detaljplanen
för den s.k. stadsparken förverkligas.

• Vid Värmdö Marknad vill JM bygga bostäder intill området Charlottendal.
• JM vill också bygga uppe på berget öster om Gustavsbergsvägen som för övrigt

knappast kan benämnas allé.
• En markanvisningstävling har genomförts för att bygga ett trygghetsboende vid

Trallbanevägen på Gustavsgårdens p-plats. Den detaljplan som var ute på samråd
fullföljdes inte.

• Gustavsbergs församling vill upplåta mark för att låta bygga ett LSS-boende och
bostäder vid den smala Kyrkogårdsvägen.

• Går man utanför Gustavsberg så pågår bygget av ett 55+ boende vid Vargbacken i
Brunn.

• En markanvisningstävling för att bygga ett särskilt boende på Pilhamns
infartsparkering på Ingarö pågår.

• En detaljplan är lagakraftvunnen för att bebygga Brunns Centrum med hyresbostäder
Vi väntar bara på att ÅVC-n sent omsider flyttas till Ekobacken.

• Ett detaljplanearbete pågår också i Brunn för att bygga bostäder i skogsområdet väster
om Ringvägen.

Kråkberget 
Det är ett ovanligt, extremt, svårbebyggt område. Om man ska bygga enligt de planer som 
finns kommer det bland annat att krävas betydande markarbeten, omfattande sprängningar, 
utfyllnader, svårigheter med vattenförsörjning, avlopp och dagvattenlösningar. Därtill finns 
svårigheter med hänsynstagande till den skyddsvärda naturen, säkerhetsproblem vad gäller 
olycksfallsrisker för barn, för störningar (ljud- och ljus) från den närbelägna idrottsplatsen. 
Den skisserade bebyggelsen är när det gäller Kråkberget extremt sammanpressad där husen, 
som i sig har en tilltalande utformning med träfasader, står mittemot varandra, närmare än vad 
som gäller i Hammarby sjöstad och Liljeholmskajen där boende kan se vad grannen äter till 
middag eller vad de tittar på i TV. Tillgängligheten kommer att vara svår med backar, långa 
gångsträckor för att bära förnödenheter. Kostnaderna för exploatering kommer att bli hög som 
kommer att få genomslag vad gäller boendekostnader. 
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Kråkbyn  
Bebyggelsen i Kråkbyn har inte samma problem vad gäller markberedning men är i stället 
extremt dominerande genom sin storlek. Husen har heller ingen särprägel kopplade till 
skärgårdssamhället utan ser ut som om det vore hämtade från förorter som Hagsätra eller 
Bandhagen. 

Synpunkter i sammanfattning: 
1. Vi anser att det som framförs i detaljplaneförslaget starkt talar mot en bebyggelse på

Kråkberget, med hänsyn till StartPM-ets punkter om landskap- och stadsbild, bevarande
av naturvärden och eksamband, riksintresse för kulturmiljövård och placering av
byggnader och vägar med hänsyn till topografi och vegetation.

2. Vi motsätter oss denna omfattande bergssprängning och schaktning som blir följden
av vägbygget upp på berget och bebyggelsen på dess båda sidor.

3. Större delen av Kråkbergets bergsbrant privatiseras genom byggnationen nära
densamma.

4. Skalan på de flesta föreslagna byggnader är för stor med hushöjder upp till 8 våningar
över mark på garagebjälklaget och den 31,5 m höga höghuset med 9 våningar mellan
Hälsans Hus (Skogsbo BB) och Veterinärhuset Skogsbo.

5. Vi anser det är ohållbart att som plankonsekvens riva befintliga industribyggnader i
gott skick, varav ett är nybyggt, för att belasta dessa kostnader på de som kommer att
bo i området.

6. Att bygga hus i bergkammen ovanför Ekvallens isbana, för rekreation och bandy, är
inte bara ett onödigt och felaktigt ingrepp i naturmiljön. Det öppnar också för betydan-
de bullerstörningar, privatiserande avstängningar och stor fallolycksrisk. Några före-
byggande eller andra säkerhets åtgärder om detta redovisas inte nöjaktigt i förslaget.

Fördelar 
Fler bostäder 
Positivt med planförslaget är förstås att fler bostäder tillskapas. Frågan är dock om denna plats 
är lämpligast i Gustavsberg jämfört med till exempel Vattentornsberget som kommer att 
förbinda Munkmoraområdet med Centrum och öka tryggheten för de boende där. Här syns 
den övergripande samhällsplaneringen få stå tillbaka för enskilda markägareintressen. Det är 
en brist, anser vi. 

Närheten till en busshållplats för stombuss 474 är en klar fördel. Men trafikflödet i övrigt ner 
mot Gustavsberg centrum står i viss kontrast till trafiklösningarna där vilka borde inväntats 
innan Kråkberget hårdexploateras och ingå i den planeringen 

Bevarandet av huset Ekhaga, som byggdes för den legendariska distriktssköterskan Rut Jons-
son och senare blev bostad för kommunfullmäktiges ordförande, landstingsman och senare 
riksdagsman Gunnar Andersson. Trots att huset används för kommunal verksamhet ser om-
givningen skräpig ut. 

Bevarandet av det lika historiskt viktiga förlossningshemmet från 1949, som tillkom i en tid 
då Gustavsbergarna tvingades föda på Allmänna BB i Lilljansskogen i Engelbrekts församling 
Det medförde med en lång och otrygg transportväg. Gustavsbergs utbyggnad medförde senare 
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att efter det hade stängts så fick det återöppnas igen en tid.  Därefter har Gustavsbergs 
distriktsläkare haft sin mottagning i huset och en tid var det lokalpolisstation med hemvärns-
förråd i källaren. Senast har en privat hälsocentral ”Hälsans Hus” funnits här. Trots närheten 
till kommunhuset blundar bygg- och miljöförvaltningen för att omgivningen till huset ser 
ovårdad ut, bilar kör runt huset i terrängen och gräsytans tomtmark har blivit parkeringsplats 
för ett vårdföretag. 

Nackdelar 
Bristande slutsats 
Gustavsbergs Vänner ser allvarligt på att planförslaget inte står i överenstämmelse med den 
prövning som förväntats i Start PM, som antagits 2017-10-19 § 51 av kommunens 
planutskott. Främst kring punkterna ”Landskapsbild och stadsbild”, ”Bevarande av 
naturvården och eksamband”, ”Riksintresset för kulturmiljövård” samt främst ”Placering av 
byggnader och vägar med hänsyn till topografi och vegetation”. Samrådsförslagets 
redovisningar av dessa punkter torde snarare leda till en betydligt lägre exploatering av 
Kråkberget än det nu redovisade planförslaget. Vi anser även att planförslaget strider mot 
översiktsplanens mål och ambitioner om bevarande av naturmiljön. Inte minst vad gäller 
”spridningskorridoren” som i praktiken stängs av liksom värdet av olika biotoper i området. 

Parkeringsplatser  
Vi anser det vara en brist att det inte framgår av planförslaget (plankartan) hur det ska vara 
med garageparkeringen (infart, ytor, takhöjd etc.). Negativt är även de 190 p-platser för 270 
bostadslägenheter vilket är otillräckliga eftersom många familjer i yrkesverksam ålder har två 
fordon. Även om man åker med kollektivtrafiken till jobbet är det vanligt att man har egen bil. 
Det är också osannolikt att de som är beredda att betala för att bo uppe på berget kommer att 
acceptera att ha bilen i ett garage för 190 bilar och behöva gå uppför den sluttande vägen. Vid 
eventuell realisering av projektet kommer säkert kantstensparkering att införa längs backen. 
Vi anser därför att parkeringsnormen istället för 0,8 med möjlighet till ytterligare sänkning, 
ska vara minst 1,0. 
Vi anser det vara otryggt med stora gemensamma parkeringsgarage med risk för skadegörelse 
och bilbränder vilket kan äventyra det bjälklag som ska bära upp punkthusen ovanpå garaget. 

Övriga synpunkter 
I den redovisade plankartan anges enbart BTA ytor och högsta nockhöjd i meter. I andra 
beskrivningar visas bygg höjd i antal våningar (angivet med romerska tal). Vilket gäller för 
planområdet? Vi anser att bebyggelsen ska anpassas till den kringliggande bebyggelsemiljön 
varför bygghöjder i meter eller våningar ska hållas låg. 

Sammantaget är det svårt att se motiven för den föreslagna exploateringen liksom prioritets-
ordningen i förhållande till övriga Gustavsbergsprojekt. Det kan inte vara en kommuns 
uppgift att mer tillfredsställa en markexploatör än ta hänsyn till samhällsintresset. Stora delar 
av bebyggelseförslaget är för stort och för högt och stå i motsats till viktiga naturvårdsvärden. 
Gör om, gör rätt! 

För Gustavsbergs Vänner 

Remissgruppen 
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