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1. INLEDNING, SYFTE OCH
AVGRÄNSNING
1.1 BAKGRUND
Sweco Architects har av Värmdö kommun fått i uppdrag att framställa en
kulturmiljöutredning med klassificering av befintlig bebyggelse inom riksintresset för
kulturmiljövården – Gustavsberg [AB 56] (Gustavsbergs sn). Uppdraget har omfattat
insamling av befintligt skriftligt material samt fältarbete med fotografering, beskrivning
och värdering av bebyggelsen inom riksintressets kärnområden med höga
kulturhistoriska värden. Respektive byggnad har utifrån värderingen klassificerats enligt
en tregradig skala (kategorierna blått, grönt och gult).
Underlaget är uppdelat områdesvis. För respektive område ges en övergripande historik
och karaktärisering, därefter följer beskrivning, värdering och klassificering av respektive
byggnad. Motivering och värdering av bebyggelsens kulturhistoriska värde utgår från
Riksantikvarieämbetets vägledning - Plattform Kulturhistorisk värdering och urval.
Inom ramen för uppdraget kopplas även klassificeringen till tillämpbara lagrum i Planoch bygglagen i syfte att underlätta handläggningen och ärendehantering inom
inventerade bebyggelsemiljöer. Då kulturmiljöutredningen görs inom riksintresse för
kulturmiljövården redogörs även på vilket sätt bebyggelse och miljöer är kopplade till
riksintresset och utgör uttryck för detta.

1.2 SYFTE OCH AVGRÄNSNING
Syftet med följande underlag är att sammanfatta och tydliggöra kulturmiljövärdena inom
riksintresset Gustavsberg. Den vidare målsättningen är att underlaget ska verka för
möjliggörandet av tillkommande bebyggelse utan att kulturvärden påverkas negativt. Ett
samlat och lättillgängligt underlag om bebyggelsens kulturhistoriska värden underlättar
för kommunens arbete vid planering och lovprövning. En ytterligare målsättning är att
kunskapsunderlaget ska spridas till fastighetsägare och den intresserade allmänheten.
Den geografiska avgränsning för den inventerade bebyggelsen utgår från
bebyggelseområden inom riksintresset som bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde
samt spegla de uttryck som specificeras i riksintressebeskrivningen. För varje område
motiveras det kulturhistoriska värdet samt hur området utgör ett uttryck för riksintresset.
Några områden går utanför riksintressets gränser. Avgränsningen för dessa motiveras
av att bebyggelsen ingår i en homogen bebyggelse med ett kulturhistoriskt
sammanhang.
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Översiktbild över riksintresset Gustavsberg och de områden med höga kulturhistoriska värden som inventeringen
omfattar.
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2. LAGRUM OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
2.1 MILJÖBALKEN
Kulturvärden och kulturmiljön är ett allmänt intresse, vilket framgår av såväl miljöbalken
som plan- och bygglagen. I miljöbalkens tredje och fjärde kapitel om hushållning med
mark- och vattenområden ställs det krav på att områden och miljöer som har allmän
betydelse på grund av deras kulturvärden eller naturvärden så långt som möjligt ska
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada dem.

Miljöbalken (1998:808), MB. 3 KAP. 6§
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet
skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

2.2 KULTURMILJÖVÅRDENS RIKSINTRESSEN
Riksintressanta kulturmiljöer är miljöer där ett betydelsefullt historisk skeende eller
företeelse särskilt väl går att utläsa eller uppleva i dagens landskap.
Riksintresseområdena ska ge en bred, nyanserad och övergripande bild av samhällets
historia. De ska belysa ett brett spektrum av tidsperioder, utvecklingsskeden och
händelser som har varit av betydelse för samhällsutvecklingen. En riksintressant miljö är
en miljö där landskap, bebyggelse av olika slag, kommunikationsstrukturer eller andra
fysiska uttryck tillsammans bildar en komplex helhetsmiljö.
Gustavsberg ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och omfattas därmed av
miljöbalken kap. 3. 6 §. Motiven som utgör den s.k. bärande berättelserna samt de uttryck som speglar dessa motiv skall tas tillvara i samhällsutvecklingen och skyddas mot
skada.
Riksintresset Gustavsberg [AB 56] (Gustavsbergs sn) omfattas av denna paragraf och
är utvalt med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området som helhet.
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar riksintressets natur- och kulturvärden.
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Gustavsberg [AB 56] (Gustavsbergs sn)
Motivering:

Brukssamhälle med obruten industriell verksamhet alltsedan 1600-talet och det
samhälle detta skapat, framför allt präglat av 1800-talets patriarkaliska
industrisamhälle och 1900-talets industri med anknytning till folkhemstanken och
kooperationen KF. (Industrimiljö).

Uttryck för riksintresset:

Byggnader och anläggningar som visar de olika tidsskikten i brukssamhällets
utveckling. Industribyggnader för olika ändamål, där industriprocessens alla led
kan följas samt kontorsbyggnader och andra anläggningar för produktionen.
Offentliga byggnader samt bostäder av olika typ och för skilda sociala grupper.
Planering av utbyggnadsområden från 1930, 40- och 50-talen där denna bygger
vidare på den gamla brukskaraktären.

I området ingår även:

Sommarnöjesmiljö med sommarvillor från 1870- och 1880-talen vid Farstasundet
väster om Gustavsbergs samhälle, som i sin utformning speglar tidens
arkitekturströmningar, bl.a. den fornnordiska inspirationen.
AB län beslut RAÄ 1997-08-18

Bakgrund. Hushållsporlinsfabriken 1950-tal. Fotograf okänd. Digitalt arkiv. Värmdö kommuns samlingar
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2.3 PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900)
Miljöbalkens hushållningsbestämmelse om de allmänna intressena, däribland skyddet
av kulturmiljön, ska tillämpas vid beslut enligt plan- och bygglagen (PBL). För
samordningen av de allmänna intressena, ska kommunerna ha en aktuell översiktsplan.
Översiktsplanen ska även fungera som vägledning för beslut enligt andra
miljöbalksanknutna lagar. Nedan följer de viktigaste lagparagraferna i PBL som hanterar
kulturvärden.

Hänsyn till stads- och landskapsbilden. (PBL 2 kap.6 §)

I plan- och bygglagens andra kapitel preciseras ett antal allmänna intressen. Där anges
bland annat att man ska ta hänsyn till stads- och landskapsbilden och platsens naturoch kulturvärden. Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska
miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska
respekteras och tas tillvara
Byggnader ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till:
▪
▪
▪
▪

Stads- och landskapsbilden
Natur- och kulturvärdena på platsen
En god helhetsverkan
Kravet gäller vid såväl nybyggnad som ändring – och oberoende av om
åtgärden fodrar lov och/eller anmälan eller inte

Varsamhetkravet (PBL 8 kap 17 §)

Varsamhetskravet gäller för all bebyggelse oavsett kulturhistoriskt värde. Ändringar ska
göras varsamt med hänsyn till byggnadens karaktär och värden. För att uppnå
varsamhet krävs kunskap om byggnadens värden.
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.
Kravet på varsamhet gäller inte enbart enskilda byggnader utan även hela
bebyggelsemiljön.
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte
ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas (2014:477)

Förvanskningsförbudet (PBL 8:13 §)

Byggnader, bebyggelseområden och allmänna platser som är särskilt värdefulla från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Begreppet förvanskning och vad det innebär är inte definierat i varken lagtext eller
motivtext. I Boverkets vägledning om kulturvärden i plan och bygglagen anges dock att
det är de egenskaper som gör byggnaden särskilt värdefull som är skyddade.
Förvanskningsförbudet är inte ett förbud mot förändring så länge de egenskaper som
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gör byggnaden särskilt värdefull respekteras vid olika åtgärder. Det är därför väsentligt
att klarlägga vilka de särskilda egenskaperna är samt att respektera dessa vid
förändringar.
I föreliggande byggnadsinventering har karaktär och bevarandevärda detaljer definierats
för varje byggnad. Syftet med dessa är att definiera hur det särskilda kulturvärdet yttrar
sig i det enskilda byggnadsverket. På områdesnivå har områdets specifika egenskaper
definierats och motiverats under rubriken ”Karaktärisering”. Vid prövning av om en
åtgärd medför en förvanskning bör det klarläggas om åtgärden förändrar områdets
egenskaper och karaktärsdrag eller byggnadens karaktär och egenskaper inklusive
bevarandevärda detaljer.

2.4 VAD ÄR EN SÄRSKILT VÄRDEFULL BYGGNAD
För att en byggnad ska betraktas som särskilt värdefull krävs det att byggnadens värde
är så stort att dess bevarande kan sägas utgöra ett verkligt allmänt intresse. Detta gäller
inte bara enskilda byggnader av monumental karaktär eller stort historiskt värde, utan
också byggnader och bebyggelsemiljöer som representerar olika tidsepoker eller något
karaktäristiskt från skilda sociala miljöer. Bestämmelsen gäller också enskilda
byggnader som i sig kanske inte är så värdefulla men som blir det genom
samhörigheten i en grupp, ett kvarter, en fasadräcka eller liknande.
En byggnad eller bebyggelsemiljö kan vara särskilt värdefull om den tydliggör tidigare
samhällsförhållanden eller samhällsutveckling. Boverket ger följande exempel på detta:

▪

Byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller
konstruktion som nu har blivit sällsynt.

▪

Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och
ekonomiska villkor, arbetsförhållanden och olika gruppers livsvillkor.
Bostadsförhållanden kan även belysas av de ekonomibyggnader som
tidigare tillhörde en bostad.

▪

Byggnader som belyser tidigare stadsbyggnadsideal och arkitektoniska
ideal samt värderingar och tankemönster. Exempel på byggnader som
belyser tidigare värderingar kan vara olika typer av institutionsbyggnader
som ofta präglas av sin tids människosyn.

▪

Byggnader som har representerat för lokalsamhället viktiga funktioner eller
verksamheter. Det kan vara olika samhällsfunktioner som skolan eller
järnvägsstationen eller andra verksamheter som fyllt en central roll för
lokalsamhället som till exempel smedjan, butiken, biografen, badhuset eller
den dominerande arbetsplatsen.

▪

Byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt,
massbilismens genombrott, immigration och emigration.

▪

Byggnader som har tjänat som förebilder eller på annat sätt varit
uppmärksammade i sin samtid. Det kan vara byggnader som har erhållit
priser eller framhållits som goda exempel i fackpress.

▪

Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk idé.
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3. KULTURHISTORISK METODIK
3.1 RAÄ:S METOD FÖR VÄRDERING OCH URVAL
Begreppet kulturmiljö omfattar hela den av människan påverkade fysiska miljön. I takt
med samhällsutvecklingen ställs nya och ökade krav på argument för kulturhistoriska
värden i relation till andra intressen. Riksantikvarieämbetet har därför utvecklat ett
underlag för kulturmiljösektorn med syftet att tydliggöra, stärka och nyansera
arbetsprocessen kring kulturhistorisk värdering och urval. Den kallas ”Plattform för
kulturhistorisk värdering och urval” (2015) och utgör således statens grundläggande
förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet.
RAÄ:s plattform ska utgöra vägledning och riktlinjer för de arbetsmetoder som tillämpas
inom kulturmiljösektorn. I föreliggande rapport utgår motiveringar och värderingar av
bebyggelsens kulturhistoriska värde från plattformen (RAÄ,2015).
I begreppet kulturmiljö ligger en värdering av kulturmiljöns kulturhistoriska värde.
Värderingen är i sin tur kopplad till lagrum där hänsyn till kulturmiljön är lagstadgad, bl.a.
kulturmiljölagen och plan- och bygglagen. Vad som kan tillmätas ett kulturhistoriskt
värde är en komplex fråga. Riksantikvarieämbetet gör följande definition;
”Kulturhistoriskt värde består i de möjligheter materiella och immateriella företeelser kan
ge vad gäller att inhämta och förmedla kunskap om och förståelse av olika skeenden
och sammanhang – samt därigenom skilda livsvillkor i skilda tider, inklusive de
förhållanden som råder idag.” (RAÄ, 2015)
På ett enklare sätt kan sägas att ju bättre en företeelse bidrar till möjligheterna att förstå
och kommunicera en bredd av kulturhistorisk kunskap, desto högre är det
kulturhistoriska värdet.
En kulturmiljö kan även värderas utifrån andra aspekter än rent kulturhistoriska. Det kan
t.ex. vara estetiska och stadsbildsmässiga värden eller sociala aspekter som handlar om
människors personliga relationer till en plats eller att en bekant och historisk miljö bidrar
till upplevelse av samhörighet och trygghet.

Ekologisk

Ekonomisk

Kulturhistorisk

Estetisk

Social

En kulturmiljö kan värderas utifrån andra aspekter än rent kulturhistoriskt värde så som estetiska och stadsbildsmässiga värden eller sociala
aspekter. Kulturhistoriskt värde tangerar även ekologiska och ekonomiska värden. Ekonomiska värden är exempelvis att kulturmiljön ses
som en resurs för turismnäringen eller för en orts attraktionskraft.
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Utifrån den ekonomiska aspekter så har kulturhistorisk bebyggelse och miljöer även en
stor inverkan på värderingen av en stads attraktionskraft, dess varumärke och
anseende. Det kan vara faktorer som påverkar människors val av bostadsort eller
näringslivets val av lokalisering samt att kulturmiljön har ett värde för turism- och
besöksnäringen. Ekologiska värden och biologisk mångfald går oftast hand i hand med
kulturhistoriska värden. Mångfald av arter, habitat och naturtyper är ofta gynnade av ett
långt hävdat kulturlandskap. Gustavsbergs många gamla ekar utgör exempelvis både
ekologiska och kulturhistoriska värden.

3.2 VÄRDERING OCH URVAL - PROCESSEN
Analysen av en byggnad eller miljös kulturhistoriska värde inleds med en beskrivande
del som identifierar vilka uttryck som återspeglar den kulturhistoriska berättelsen. I detta
steg avgränsas det kulturhistoriska sammanhanget. För det aktuella området,
riksintresset Gustavsberg, är den avgränsning redan gjord, men har preciserats då
områden valts som särskilt speglar den historiska berättelse som hör till riksintresset.
Nästa steg är att analysera hur och i vilken grad den fysiska miljön speglar den
kulturhistoriska berättelsen. Analysen och värderingen utgår utifrån de principer så som
de formuleras i plattformen (RAÄ, 2015). Analysen av en byggnad eller miljös
kulturhistoriska värde görs utifrån tre övergripande kriterier; möjlighet till kunskap och
förståelse, kulturhistorisk helhet och kulturhistorisk relevans.

VAD HAR HÄNT - VAD FINNS - VAD ÅTERSPEGLAS

ANALYS
Hur och i vilken grad uttrycken
speglar det kulturhistoriska
sammanhanget

Möjlighet till kunskap och
förståelse
Analyserar vilka karaktärsdrag,
egenskaper och uttryck som är
kopplade till den bärande och den
kulturhistoriska företeelsens
läsbarhet.

Kulturhistorisk helhet
Analyserar hur välbevarad miljön
är och i vilken mån företeelsens
karaktärsdrag, egenskaper,
uttryck som ger en bild av den
historiska kontexten.

Kulturhistorisk relevans
Analyserar vilken betydelse en
företeelse har för sin tid och
kontext och vad den har för
betydelse ur ett nationellt,
regionalt eller lokalt perspektiv.
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3.3 KULTURHISTORISK VÄRDERING OCH
KLASSIFICERING
Den inventerade bebyggelsens kulturhistoriska värde har graderats i tre klasser.
Klasserna symboliseras med färgerna Blå, Grön och Gul. Samma färgkoder använder
exempelvis Stockholms stadsmuseum, men har även använts för flera
bebyggelseinventeringar i Värmdö kommun. En gemensam och inarbetad färgkodning
bedöms förenkla för alla som ska ta del av kunskapsunderlaget.

Att dela in bebyggelsens kulturhistoriska värde i olika klasser är ett vanligt
förfarande vid kulturhistorisk bebyggelseinventering. Olika institutioner så som
museer eller kommuner har ofta valt sin egen metod. Att dela in bebyggelsens värde
i tre klasser är dock vanligt men varje klass kan definieras på lite olika sätt.
Värderingen och graderingen är kopplad till analysprocessen enligt ovan, dvs. hur
väl återspeglar byggnaden den historiska berättelsen. Är byggnaden representativ,
sällsynt eller unik, dvs. vad har den för relevans. På nästa sida ges exempel på
motiv till val av värdering och klassificering.

Mycket högt kulturhistoriskt värde

Byggnaden/miljön är mycket välbevarad/ i ursprungligt skick,
har en stark koppling till den historiska berättelsen, har hög
relevans ur ett lokalt, regionalt eller nationellt perspektiv.
Byggnaden bedöms omistlig.

Högt kulturhistoriskt värde

Byggnaden/miljön är välbevarad/ i ursprungligt skick, har en
stark koppling till den historiska berättelsen, har hög relevans
ur ett lokalt, regionalt eller nationellt perspektiv.

Visst kulturhistoriskt värde

Byggnaden/miljön har ett visst värde genom dess koppling till
den historiska berättelsen eller är av positiv betydelse för
stads/ -landskapsbilden.

Ej angivet

Byggnaden tillmäts inget av ovanstående kategorier.
Byggnaden har tillkommit inom en närtid så att ett
kulturhistoriskt värde inte kan bestämmas (generellt 30 år)
Eller så har byggnaden förändrats så att byggnadens
ursprung inte kan utläsas.
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Exempel:
Blå- och grönklassificerade byggnader kan exempelvis vara ålderdomliga byggnader
som är unika och/eller sällsynta. De kan tydligt belysa tidigare ekonomiska, sociala
villkor, eller samhällsfunktioner. De kan även utgöra byggnader som har stora
konstnärliga och estetiska värden och representera en stark arkitektonisk idé. Detta kan
även gälla för ett kvarter eller bebyggelseområde om det exempelvis representerar
tidigare stadsbyggnadsideal. Ett förstärkande kriterium är att byggnaden eller miljön är
välbevarad/ läsbar utifrån sin tillkomsttid. Skillnaden mellan högst värde dvs. blått och
näst högt, grönt, kan vara att en ”blå” byggnad är ålderdomlig och/eller har en stark
arkitektonisk idé och är mycket välbevarad. En ”blåklassad” byggnad kan ibland sägas
att den ska ha ett så högt värde att den kan motsvara fordringar för byggnadsminne
enligt kulturmiljölagen.

Gulklassificerade byggnader har ett kulturhistoriskt värde likt blå -och grönklassificerade
byggnader, men anledningen till att de bedöms ha ett något lägre kulturhistoriskt värde
kan exempelvis vara att byggnadens karaktärsdrag inte är fullt läsbar eller att
byggnaden är vanligt förekommande men ändå representera ett samhällshistoriskt
värde. Byggnaden kan även ingå i ett sammanhang med ett tidstypiskt byggnadsskick
och ingå i en miljö eller husrad med miljömässiga värden. Byggnaden kan även tillmätas
ett lokalt historiskt värde och därmed ha ett kulturhistoriskt värde.
Ovan nämnda bedömningar för kulturhistoriska värderingen och klassificeringen är
exempel. För varje enskild värdering är det motiveringen som ska klargöra val av värde.
I aktuell inventering ingår byggnaderna i miljöer som pekats ut som områden som
representerar Gustavsbergs brukssamhälles historia i dess tydliga årsringar. Byggnader
inom dessa områden ingår i ett kulturhistoriskt sammanhang och har ett kulturhistoriskt
värde.

3.4 HUR KOPPLAS VÄRDERINGENS KLASSIFICERING
TILL PLAN- OCH BYGGLAGEN
Så som nämns ovan gäller varsamhetskravet för all bebyggelse oavsett kulturhistoriskt
värde. För byggnader eller bebyggelseområden med ett visst kulturhistoriskt värde kan
en ovarsam förändring få lika stora konsekvenser för byggnadens- eller miljöns
kulturhistoriska värde som för en byggnad som bedöms ha ett högt kulturhistoriskt
värde. Det finns exempel och rättsfall på att om en byggnad ingår i en miljö med särskilt
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden, men att byggnaden i
sig bedömas ha ett visst kulturhistoriskt värde, kan det exempelvis räcka för att avslå ett
rivningslov.
En särskilt värdefull byggnad eller bebyggelseområde omfattas av
förvanskningsförbudet enligt 8 kap 13 § PBL. Generellt kan de byggnader som har ett
mycket högt eller högt kulturhistoriskt värde hänföras till byggnader med ett särskilt
kulturhistoriskt värde, men bör inte tillämpas rakt av. Vid en ovarsam ändring av en
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särskilt värdefull byggnad eller i ett särskilt värdefullt bebyggelseområde kan åtgärden
strida mot förvanskningsförbudet.
Även om en byggnad har pekats ut som särskilt värdefull i till exempel ett kommunalt
bevarandeprogram så är det rent formellt endast en upplysning om att kommunen
bedömer att byggnaden har sådana värden att den omfattas av förvanskningsförbudet
enligt 8 kap. 13 § PBL. Utpekandet i sig har dock ingen rättsverkan. I ett beslut om
bygglov måste byggnadsnämnden ta ställning till om byggnaden har sådana värden att
den kan anses vara en särskilt värdefull byggnad.
Om det av en bestämmelse i detaljplan eller områdesbestämmelser framgår att en
byggnad är en särskilt värdefull byggnad, så får den frågan dock anses vara avgjord

3.5 KUNSKAPSUNDERLAGET SOM STÖD
Följande kunskapsunderlag är ett stöd för kommunens handläggare att få kunskap om
bebyggelsens kulturhistoriska värde och i vad värdet består. För varje byggnad
tydliggörs byggnadens bevarandevärda karaktär och detaljer, dvs. byggnadens
egenskaper. Det är främst detta förtydligande som ska vara stöd i handläggning av
planärenden och bygglov. Det är med andra ord dessa karaktärsdrag som ska
respekteras och tas hänsyn till för att underhåll och eventuellt ändring av byggnaden
görs varsamt.

Byggnadens volym, takform och markerat gavelparti
Fönstersättning och ursprungliga fönsterbågar i grön kulör

Glaserat chamottetaktegel

Fasader av gult chamottetegel och mönstermurning
Rundbågiga fönster
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Fasaddekorationer med glaserat tegel

3.6 FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE
Gustavsbergs riksintresse utgör med sina tydliga årsringar en unik miljö genom att varje
bebyggelseområde är tydligt läsbara från respektive byggnadsepok. Det är även få orter
i Sverige som är så konsekvent planerade och genomförda och av en och samma
arkitekt, Olof Thunström samt enligt ett tydligt planeringsideal. Gustavsbergs fabriker
och dess historia med Sveriges mest namnkunniga formgivare är ur ett nationellt
perspektiv unikt. För ortens att Gustavsberg ska kunna utvecklas med hänsyn till och ett
tillvaratagande av kulturhistorien som resurs föreslås följande åtgärder kan övervägas
för att ytterligare stärka kommunens arbete med att säkra kulturhistoriska värden inom
Gustavsberg.

o

En strategi för förtätning och komplettering av tätorten tas fram.

o

Ett skyltprogram för fabriksområdet tas fram för att levandegöra denna komplexa
bebyggelsestruktur och lyfta fram vilken betydelse den haft för Gustavsberg som
ort.

o

Intern handläggningsordning för hur bebyggelse och bebyggelseområden med
kulturhistoriska värden skall tas tillvara i myndighetsutövningen kan vara ett gott
stöd till bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer.
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4. INVENTERADE OMRÅDEN

Kartbild över inventerade och värderade och klassificerade byggnader inom riksintresse
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4.1 CENTRUM, KYRKAN, VATTENTORNET

Historik
Gustavsbergs centrum ligger i den tidigare vattenfyllda dalsänkan som under förhistorisk tid
förband Baggensfjärden med Torsbyfjärden. Förbindelsen grundades upp redan under
vikingatid, men dalsänkan förblev sank och delvis vattenfylld. Vid sekelskiftet 1900 fanns här
ännu tre små sjöar mellan Ösby träsk och Farstaviken; Grundmaren, Rudmarn och Puttern.
Grundmaren, närmast kyrkan, kallades även för Bagarns träsk. Här låg brukssamhällets
tidigaste centrum med bageri, tvätteri, handelsbod och ett värdshus. Inte minst kyrkans
placering, högt på en kulle, mellan de norra och södra bruksgatorna, markerar här
brukssamhällets centrum. Kyrkan, uppfördes 1906 i nygotisk stil i gult chamottetegel och
glaserade takpannor. Vid Värdshuset invid Farstaviken ligger även det övre Stenhuset, en av
fabrikens första arbetarkaserner, uppförd 1856–57.
I början av 1940-talet började ett nytt centrum att planeras i Gustavsberg. Runda huset,
kommunens kommunhus, var en del av detta och stod färdigt 1954. Byggnaden är ritad av
arkitekt Olof Thunström och är ett av hans mest kända verk. Med sin cylindriska form och
den spetsiga konformade lanterninen som kröner taket är det ett arkitektoniskt landmärke i
Gustavsberg. 1987 flyttade kommunförvaltningen till Skogsbo och sedan dess har
byggnaden fungerat som bibliotek.

Under 1960-talet uppfördes ett mer modernt centrum nordväst om Runda huset, på platsen
där fabriken tidigare tippat porslinskross i sjöarna som sakta dämts upp. I området låg sedan
tidigare bland annat Gustavsberg folkpark, ett klubbhus med samlingssal, teaterscen och ett
bibliotek. Arkitekten bakom det nya centrumet var Claes Tottie, som var svärson till Olof
Thunström. 1964 invigs Domusvaruhuset och två år senare fanns även apotek, post, bank
och en teater i centrum. Teatern är idag den mest välbevarade byggnaden i
centrumbildningen från 1960-talet, präglad av ett tidstypiskt funktionalistiskt formspråk med
många originaldetaljer. Entrén till centrum med parkering mot norr styrdes av den då
planerade motorvägen som skulle gå norr om samhället, förbi Höjdhagen.

Karaktärisering

Området är det minst homogena av riksintressets bebyggelseområden men innehåller
samtidigt flera enskilt kulturhistoriskt värdefulla objekt. Från de äldsta byggnaderna i miljön
som minner platsens äldre centrumfunktion till 1950- och 60-talets modernistiska
centrumbebyggelse. Landskapsrummet har ett långt tidsdjup och har genomgått stora
förändringar. Från en dalgång med mindre sjöar och vattendrag till dagens trafiklösningar
och en stor centrumparkering.
Centrum i Gustavsberg innehåller flera för Gustavsberg viktiga symbolbyggnader. Förutom
kyrkan och runda huset är även vattentornet ett av Gustavsbergs mest signifikanta
landmärken. Vattentornet uppfördes 1963–1964 efter ritningar av firman Orrje & Co. Av
landskapsrummets olika delar är det främst kyrkan och dess solitära placering på kullen invid
Farstaviken som utgör ett av Gustavsbergs mest kvalitativa och miljöskapande
karaktärsdrag, väl synlig från olika håll i samhället.

Motivering

Inom centrum ligger flera av brukssamhällets offentliga byggnader och som representerar
brukssamhälles utveckling genom olika tider. Byggnaderna har symbolhistoriska värden och
med sina olika samhällsfunktioner utgör de uttryck för riksintresset. Varje byggnad har i sig
höga kulturhistoriska värden, tack vare sin funktion, tillkomsttid och arkitektoniska värde.
Kyrkan, värdshuset och stenhuset är betydande värdebärare i miljön och bidrar till höga
miljöskapande värden i Farstavikens landskapsrum.

Kyrkan 2018. (Foto: Sweco Architects)

Kyrkan under början av 1900-talet. (Foto: Historiska foton från Värmdö kommun/digitalt arkiv.)

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:150>1

Nybyggnadsår: 1856–57

Område: Centrum Kyrka, Vattentornet
Obj-ID:

486

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Övre stenhuset är byggt 1856–57 som bostadskasern åt fabrikens arbetare. Byggnadens enkla utformning,
fönstersättning och kraftiga skorstenar talar om byggnadens ålder. Fram till 1971 fanns även ett nedre stenhus, på
andra sidan vägen och som var äldre. Som ett av de äldsta husen med koppling till fabriken och med bevarad
ålderdomlig karaktär har byggnaden ett mycket högt kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takvinkel
-Utkragad takfotsgesims
-Små takkupor (får ej göras större)
-Taktäckning chamottetegeltakpannor
-Kraftiga skorstenar, utkragade
-Fasadmaterial - ljus puts, svartmålad sockel, svarta fönsterbågar
-Symmetri och fönstersättning
-Kvadratiska fönster, lunettfönster i gavlar
-Tvålufts med två rutor i varje luft, i liv med fasaden
-Fasadmaterial - ljus puts, svartmålad sockel, svarta fönsterbågar

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:150>1

Område: Centrum Kyrka, Vattentornet

Nybyggnadsår: 1862

Obj-ID:

508

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Värdshuset invigdes 1862 och ritades av murmästare E.J Magnusson och byggmästaren hette J.G. Blomqvist. På
platsen fanns tidigare ett äldre värdshus. Värdshusrörelsen varade till omkring 1960-talet och efter det användes
huset till olika kommunala ändamål. Idag finns olika företag i huset. Som ett av samhällets äldre offentliga
byggnader har värdshuset ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden har med sitt artikulerade och klassicistiska
formspråk och exponerade läge ett arkitektoniskt och miljöskapande värde.

Kommentar:
Den tillbyggda inglasade verandan, tillkommen under senare tid gör att byggnadens arkitektoniska kvaliteter och
särdrag inte synliggörs. Nyare fönster utan spröjs bör återgå till ursprungligt utseende.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takvinkel
-Mittrisalit krönt med fronton
-Fasadmaterial – vit slät puts, risalit markeras med rusticerade hörn
-Svartmålad sockel
-Markerade fronton och gavlar
-Fönstersättning och fönsterordning, rundbågiga fönster i bottenvåning och i frontespis
-Tvåluftsfönster, tre rutor i varje luft
-Taktäckning chamottetegeltakpannor
-Höga plåtinklädd skorstenskorstenar inklädda i svart plåt

Fastighet:

GUSTAVSBERG 2:1>1

Nybyggnadsår: 1880-1900

Område: Centrum Kyrka, Vattentornet
Obj-ID:

47

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är belägen intill kyrkan och har tidigare fungerat som ett stall eller oxhus. Byggnaden har en
välbevarad exteriör och är ett kulturhistoriskt värdefullt objekt i miljön som berättar om äldre tiders levnadsvillkor.

Kommentar:
Finns inte med på 1882 års karta enligt Bevarandeplan 1882.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Liggande panel, stående panel vid gavelrösten
-Bräda på ena gaveln med järnringar (troligen till för hästar)
-Fönsterluckor med tvärstående panel och bandgångjärn
-Förrådsdörr med tvärstående panel och bandgångjärn
-Vindskivor i trä
-Tak belagt med enkupigt tegel
-Fasadkulör – faluröd med svarta byggnadedetaljer

Fastighet:

GUSTAVSBERG 2:2>1

Nybyggnadsår: 1954

Område: Centrum Kyrka, Vattentornet
Obj-ID:

522

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Runda huset invigdes 1954 efter ritningar av arkitekt Olof Thunström. Byggnaden uppfördes som kommunhus
vilket det fungerade som fram till 1987 då kommunförvaltningen flyttade till Skogsbo. Sedan 1988 har byggnaden
fungerat som huvudbibliotek och kulturhus. Det senare tillkomna skärmtaket vid entrén tillkom i samband med den
ändrade funktionen liksom vissa interiöra förändringar. Byggnaden är en viktig symbolbyggnad för Gustavsberg
med höga kulturhistoriska- och arkitektoniska värden.

Kommentar:
Vid byte av fönster bör ursprunglig fönstertyp med mindre vädringsfönster eftersträvas liksom ursprunglig entré,
utan den tillfogat skärmtak, tillkommen på 1980-talet.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens runda form, volym och takform
-Fasad av rött tegel
-Fönsterplacering och storlek
-Markerande längsgående fönsterparti i fasad vid entrén
-Entrébyggnad i svagt konisk form med pulpettak och ramverk med glasat parti med ursprungliga dörrar
-Koniskt formad lanternin i glas och koppartak
-Takfotsdetalj i koppar

Fastighet:

ÖSBY 1:3>1

Nybyggnadsår: 1906

Område: Centrum Kyrka, Vattentornet
Obj-ID:

10184

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Kyrkan uppfördes 1906 efter ritningar av Gustaf Améen på uppdrag av Gustavsbergs porslinsfabriks ägare
Wilhelm Odelberg. Améen har i utformningen av kyrkan inspirerats av äldre epokers arkitektur med drag av
nygotik, medeltida baltisk tegelgotik och jugend, byggd i gult chamottetegel och glaserade takpannor,
återkommande material för byggnader i Gustavsberg. På platsen låg brukssamhällets tidigaste centrum med
bageri, tvätteri, handelsbod och ett värdshus. Kyrkans placering högt på en kulle, mellan de norra och södra
bruksgatorna, markerar för brukssamhällets centrum. Dess solitära placering på kullen invid Farstaviken utgör ett
av Gustavsbergs mest kvalitativa och miljöskapande karaktärsdrag, väl synlig från flera håll i samhället. Som en av
de mest betydande värdebärarna i miljön bidrar kyrkan till höga miljöskapande värden i Farstavikens
landskapsrum. Kyrkan är ett kyrkligt kulturminne i enlighet med 4 kap. KML. Alla yttre förändringar kräver tillstånd
från länsstyrelsen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:

Fastighet:

ÖSBY 1:40>1

Område: Centrum Kyrka, Vattentornet

Nybyggnadsår: 1966

Obj-ID:

514

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Teater är ritad av arkitekt Claes Tottie, som var arkitekten bakom det nya centrumet i Gustavsberg, och svärson till
Olof Thunström. Teatern är idag den mest välbevarade byggnaden i centrumbildningen från 1960-talet, präglad av
ett tidstypiskt funktionalistiskt formspråk, med många originaldetaljer, med höga kulturhistoriska- och arkitektoniska
värden. Torget framför teatern med sparade träd ingår i denna helhet.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad av rött tegel, grå sockel
-Den indragna sockelvåningen med pelare
-Fönstersättningen och fönsterstorlek med perspektivfönster med ram av polerat rostfritt stål
-Dörrar med ram av polerat rostfritt stål och glasade partier
-Det svagt lutande pulpettaket med neddragen takfot

Fastighet:

ÖSBY 1:44>1

Nybyggnadsår: 1963–64

Område: Centrum Kyrka, Vattentornet
Obj-ID:

2978

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Gustavsbergs vattentorn uppfördes 1963–1964 efter ritningar av firman Orrje & Co. Dess konstruktion och funktion
är tydligt avläsbar med en cylindrisk vattenreservoar som bärs upp av en pelarkrans. Placerad på en högre
bergsknalle är vattentornet väl synlig både i och utanför samhället som utgör ett värdefullt landmärke för
Gustavsberg. Vattentornet är ett representativt exempel på efterkrigstidens funktionalistiska vattentornsarkitektur i
betong och ska ses i samma kontext som det tio år äldre kommunhuset, Runda huset, som arv från den expansiva
KF-epoken. Enligt uppgift ska Stig Linberg varit inblandad i utformningen av vattentornet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och form
-Betongkonstruktionen med rå, målad betongyta i vit kulör
-Pelarkonstruktionen
-Den cylindriska vattenreservoaren

Fastighet:

ÖSBY 1:5>1

Område: Centrum Kyrka, Vattentornet

Nybyggnadsår: 1889

Obj-ID:

30

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden, ritad av W Steinholz, har sedan uppförandet 1889 haft en central roll i brukssamhället Gustavsberg.
Först som fabrikens handelsbod, Bolagsboden, och senare som samhällets första konsumbutik Konsumettan efter
att KF köpt porslinsfabriken 1937. Byggnaden är en tidstypisk tegelbyggnad från 1800-talets slut och har både ett
högt samhällshistoriskt och kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad sockel av tegel
-Fasad av ojämt bränt rött tegel med fönsteromfattningar, gördelgesims och takfot i gult tegel
-Fasadkulör – rött tegel, ljusgröna byggnadsdetaljer
-Fönstersättningen och fönsterstorlek med tvåluftfönster med tre rutor i varje luft, fönsterbleck
-Dörrar med indelning och glasade partier
-Utskjutande takfot med snidade takfotstassar
-Sadeltak belagt med enkupigt tegel

4.2 EKEDALSSKOLAN

Historik

Ekedalsskolan består av sju byggnader uppförda mellan 1884 och 1968, och är placerade
kring en rektangulär skolgård. Här låg Gustavsbergs första kapell, uppfört 1883. Kapellet
revs 1953. 1884 uppfördes den första folkskolebyggnaden och 1903 och 1915 tillkom
ytterligare skolbyggnader. En rektorbostad uppfördes 1920. Under 1960-talet kompletterades
skolmiljön med nya byggnader i tidstypisk modernistisk stil, bl.a. en ny gymnastiksal.

Karaktärisering

De väl bevarade byggnaderna från sekelskiftet 1900 har ett stort värde för upplevelsen av
helhetsmiljön och en klassisk äldre skolmiljö. Skolmiljön med byggnader från två tidsepoker
visar på att skolan utvecklats efter behov varför skolan kan tåla en utbyggnad. De äldre
skolhusen ska särskilt respekteras vid en utveckling men även skolhusen i funktionalistisk stil
vars formspråk kan tas tillvara vid en utbyggnad. Då byggnaderna är tydliga, tidstypiska
exempel från respektive epok utgör de en väl sammanhållen miljö.

Motivering

Ekedalsskolans alla byggnader är tydliga i sina stilideal från byggnadstiden vilket gör miljön
intressant. Skolmiljöns tydliga byggnadsepoker hänger även samman med
Gustavsbergsfabrikens toppar i sin produktion. De äldsta skolbyggnaderna har genom sin
ålder, funktion och bevarad exteriör höga kulturhistoriska värden och är tillsammans unika
som välbevarade skolbyggnader från sin byggnadstid. Även de modernistiska
skolbyggnaderna från 1960-talet har genom sitt tidstypiska formspråk ett kulturhistoriskt
värde. Skolmiljön utgör genom sin ålder och funktion som offentlig byggnad, ett uttryck för
riksintresset Gustavsberg.

Ekedalsskolan 2018. (Foto: Sweco Architects)

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:153>1

Område: Ekedalsskolan

Nybyggnadsår: 1915

Obj-ID:

529

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Den Gula skolan uppfördes 1915. Som en av de äldsta skolbyggnaderna och med välbevarad exteriör har
byggnaden ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnadens funktion och del i brukssamhället samt typiska byggnadsstil
för en skolbyggnad vid sekelskiftet 1900 gör att byggnaden har både ett samhällshistoriskt och byggnadshistoriskt
värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, symmetri och uppbrutna takform med dubbla frontespiser
-Naturstenssockel i huggen granit
-Fasaden av liggande träpanel och stående panel under bröstning i nivå med fönsternas nederkant
-Fasadkulör - gul och vita snickerier och gröna vindskivor
-Tvåluftsfönster, åtta rutor i nedre plan, sex rutor i andra våningen, två rutor i frontespiser
-Farstukvist med tegeltakpannor
-Brutet sadeltak med glaserade tvåkupiga chamottetegeltakpannor

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:153>1

Område: Ekedalsskolan

Nybyggnadsår: 1965

Obj-ID:

530

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden inrymmer gymnastiksal och matsal och hade ursprungligen även en bassäng. Byggnaden har ett
kulturhistoriskt värde då den utgör ett tidstypiskt exempel på skolbyggnad från 1960-talet. Byggnaden är
välbevarad såväl externt som internt. I skolans matsal hängde ursprungligen konst tillverkad av Stig Lindberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, horisontalitet och takform
-Fasad av skivmaterial i långsidor, rött tegel i gavlar och entré och som återkommer interiört
-Fasadkulör – vita skivmaterial, svart stående panel, rött tegel, blå fönsterbågar och dörrar
-Stora fönsterpartier som löper som ett band över fasaden med perspektivfönster
-Flackt pulpettak med överhäng i röd plåt

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:153>1

Nybyggnadsår: 1920

Område: Ekedalsskolan
Obj-ID:

532

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden som varit rektorsbostad tillhör skolmiljöns äldsta byggnader. Byggnaden har bevarad exteriör och
tidstypisk för en 1910 -20-tals-villa med kompakt huskropp, brutet sadeltak, spröjsade fönster och lunettfönster i
gavlarna. Som ursprunglig bostad för lärare/rektor och att byggnaden har bevarad exteriör från byggnadstiden har
byggnaden ett socialhistoriskt och byggnadshistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad av stående locklistpanel med putsad sockel
-Fasadkulör – brun med vita snickerier
-Breda knutbrädor
-Tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Sexdelat fönster i gavelröste och lunettfönster
-Liten takkupa med spröjsade fönster
-Farstukvist med svarvade pelare
-Brutet sadeltak med glaserade tvåkupiga chamottetegeltakpannor

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:153>1

Område: Ekedalsskolan

Nybyggnadsår: 1965

Obj-ID:

534

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Tidstypisk låg och långsmal skolbyggnad från 1960-talet i tegel och brunmålad träpanel med stora fönsterband
som upptar större delen av långsidans fasad. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde då den utgör ett tidstypiskt
exempel på skolbyggnad från 1960-talet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, horisontalitet och takform
-Tegelfasad vid gavlar med stående träpanel längs långsidorna
-Fasadkulör – rött tegel, brun och blå träpanel, vita fönsterbågar
-Stora fönsterpartier som löper som ett band över fasaden
-Tidstypiska fönster, smal sidoruta och perspektivfönster med liten luft över det stora fönstret
-Flackt sadeltak

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:153>1

Nybyggnadsår: 1962

Område: Ekedalsskolan
Obj-ID:

535

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden inrymde ursprungligen slöjdsal och skyddsrum. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde då den utgör
ett tidstypiskt exempel på skolbyggnad från 1960-talet. Skolbyggnaden har stora fönsterpartier i band över
fasadens långsida. Skolbyggnadens artikulerat formspråk med indragen bottenvåning och där den övre våningen
vilar på pelare har ett särskilt arkitektoniskt värde då den särskilt speglar 1960-talets modernism.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, horisontalitet och takform
-Inskjuten bottenvåning, övervåning vilandes på runda pelare
-Fasad av stående panel med putsad sockel
-Fasadkulör – vit med grå sockel och bruna vindskivor
-Fönsterband längs med fasadens långsida
-Tidstypiska perspektivfönster och mindre sidoruta, i överkant indelad med spröjs
-Flackt sadeltak

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:153>1

Nybyggnadsår: 1884

Område: Ekedalsskolan
Obj-ID:

537

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Den röda skolan, uppförd 1884, var den första skolbyggnaden som uppfördes för brukets barn. Byggnadens
välbevarad och tidstypiska exteriör gör att byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnadens ålder och
funktion och del i brukssamhället samt typiska byggnadsstil för en skolbyggnad från slutet av 1800-talet gör att
byggnaden har både ett samhällshistoriskt och byggnadshistoriskt värde.

Kommentar:
Fönster som ej är ursprungliga bör bytas till ursprungliga dimensioner.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, symmetri och takform
-Naturstenssockel i huggen granit
-Fasad av stående och liggande träpanel
-Fasadkulör – röd med vita snickerier
-Tvåluftsfönster med två rutor i varje luft
-Farstukvist med lövsågeridetaljer
-Utskjutande takfot med snidade takfotstassar
-Sadeltak med svart bandplåt och murade skorstenar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:153>1

Område: Ekedalsskolan

Nybyggnadsår: 1903

Obj-ID:

539

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Den gröna skolbyggnaden uppfördes 1903. Som en av de äldsta skolbyggnaderna och med välbevarad exteriör
har byggnaden ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnadens funktion och del i brukssamhället samt typiska
byggnadsstil för en skolbyggnad vid sekelskiftet 1900 gör att byggnaden har både ett samhällshistoriskt och
byggnadshistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, symmetri och takform
-Naturstenssockel i huggen granit
-Fasad av liggande träpanel, indelning med bröstning i nivå med fönsternas nederkant
-Fasadkulör – grön med vita snickerier
-Fönster i nedre plan i fyra lufter med två rutor i varje luft, spröjsade fönster i frontespis
-Farstukvist med svarvade pelare
-Utskjutande takfot med snidade takfotstassar
-Sadeltak med frontespis och glaserade tvåkupiga chamottetegeltakpannor

4.3 FABRIKEN

Historik

Gustavsbergs porslinsfabrik grundlades 1825 på de marker som en gång tillhört Farsta gård.
På platsen där fabriken ligger anlades ett tegelbruk på 1600-talet i samband med att Gustaf
Gabriel Oxenstierna började uppföra ett stenhus, den herrgård som idag kallas Farsta slott.
När porslinsfabriken startade var fortfarande tegelbruket i drift och Gustavsbergs fabriker
fortsatte med tegeltillverkning vid sidan av den övriga produktionen fram till 1930-talet.
Förutom en hamn och lerfyndigheter på platsen var tillgång till vattenkraft en avgörande
faktor för fabrikens lokalisering, vilken man tog från Kvarnströmmen som tidigare flöt intill
fabriksområdet, från den högre belägna Kvarnsjön.
1826 uppfördes fabrikens äldsta kontor, Gula byggningen. Vid mitten av 1800-talet, under
Samuel Godenius ledning stabiliserades företaget och när Godenius svärson Wilhem
Odelberg tog över, utvecklades Gustavsbergs fabriker till det storföretag som Gustavsbergs
porslinsfabrik kom att bli mot slutet av 1800-talet. Wilhem Odelberg tillträde som disponent år
1869. Under Odelbergs tid genomgick fabriken flera moderniseringar och omsättningen
ökade. År 1875 blev Gustavsberg ett aktiebolag med namnet AB Gustafsbergs fabriks
Intressenter. Odelberg med familj tog då över ägandet till fabriken.

Odelberg drev fabriken i patriarkal anda och under hans tid byggdes Gustavsberg upp till ett
välorganiserat brukssamhälle, både vad gäller arbetsliv och socialt liv. Vid denna tid byggdes
de bruksgator som utgör den äldsta bostadsbebyggelsen i Gustavsberg. Även
Ekedalsskolan, Gustavsbergs kyrka, missionshuset och baptistkyrkan utmed
Skärgårdsvägen uppfördes under denna tid. Fabriken var vid sekelskiftet 1900, en av landets
största industrier med ca 1 000 anställda. Odelberg hade som mål att bygga upp ett så
komplett och självförsörjande samhälle som möjligt varför han lät anlägga ett större lantbruk
vid Farsta gärde, väster om fabriksområdet, för att förse samhället med jordbruksprodukter.
Efter första världskriget blev det svårare tider för svensk porslinsindustrin när billigare porslin
producerat med modernare metoder började importeras, från bl.a. Tyskland och Japan.
Odelbergs söner Axel och Victor Odelberg som tagit över efter faderns död valde då att sälja
fabriken till Kooperativa förbundet (KF) 1937. I köpet ingick samhälle, fabrik, lantbruk, skogar
och fartyg. Efter kooperativa förbundets övertagande utvecklades Gustavsberg till ett
kooperativt mönstersamhälle med lovordad fabriksanläggning, samhällsservice och
framstående modernistisk bostadsbebyggelse.
1924 hade KF grundat ett eget arkitektkontor som under Eskil Sundahls ledning kom att bli
viktigt för genomförandet av funktionalismens idéer. KF:s arkitekt Olof Thunström, även
kallad Thun-Olle, fick i uppdrag att arbeta med Gustavsberg. Från slutet av 1930-talet till 60talets början ritades så gott som alla hus som uppfördes i Gustavsberg av Thun-Olle. Genom
Kooperativa förbundets uppköp uppfördes nya anläggningar vid fabriken. Däribland
sanitetsfabriken, badkarsfabriken och hushållsfabriken. Den konstnärliga verksamheten
blomstrade under 1940–50- och 60-talen och här verkade den tidens mest framstående
formgivare som Wilhelm Kåge, Stig Lindberg, Lisa Larsson och Karin Björquist.
Tack vare miljonprogrammens stora bostadsproduktion var åren 1965–75 en mycket
gynnsam tid för Gustavsbergs fabriker då det fanns en stor efterfrågan på badkar, toalett och
handfat. Efter att bostadsproduktionen avstannade vid 70-talets mitt började dock de svåra
åren för Gustavsberg. Fabriken för hushållsporslin såldes till Rörstrand och tre år senare till
Hackman. Sanitetsporslinstillverkningen var kvar i KF:s ägo fram till 1990-talet, därefter
såldes den delen av företaget till det tyska företaget Villeroy & Bosch. Än idag finns
tillverkning av hushållsporslin kvar i Gustavsberg, men i en mindre omfattning. Gustavsbergs
AB producerar här benporslin. Det södra fabriksområdet bebyggs under 2010-talet med
bostadskvarter och kallas porslinskvarteren. I det norra fabriksområdet, närmast Farstaviken
finns huvuddelen av den äldre fabriksbebyggelsen bevarad.

Karaktärisering

Fabriksområdet är beläget centralt i Gustavsberg och möter i norr mot Farstaviken där
halvön Kattholmen avslutar området i väster. Landskapets topografi har en relativt flack
karaktär och sluttar svagt ner mot vattnet för att plana ut närmast kajen.
Bebyggelsestrukturen utgörs av byggnader från olika tidsepoker då man successivt förtätat
och byggt ut. Större volymer ligger glest placerade i södra delen av området och är omgivna
av stora asfalterade ytor samt lokalgator. Fabrikskomplexens långa fasader bildar en tydlig
gräns vid Chamottevägen i söder. Inom de vattennära tomterna i norr tar en småskalighet vid
med äldre och lägre bebyggelse som ligger tätt placerad samt omgärdas av uppvuxen
grönstruktur och mindre parkeringsplatser.

Motivering

Tack vare Gustavsbergs fabrikers långa kontinuitet finns industriarkitektur från1820-talet
fram till 1970-talet. Närmast vattnet uppfördes fabrikens administrativa och representativa
byggnader samt magasin med hög arkitektonisk kvalitet och som utgör en omistlig del av
Gustavsbergs karaktär och landskapsbild. Fabriksområdet är ett av riksintressets mest
centrala uttryck. Den bevarade fabriksbebyggelsen i Gustavsberg har ovärderliga värden för
att återspegla berättelsen om en industrihistoria, betydelsefull både ur ett lokalt som
nationellt perspektiv. Byggnader från alla av fabrikens epoker har ett stort kulturhistoriskt
värde och även delar av utemiljön. Exempelvis parken mellan kontorsbyggnaderna med Carl
Millesskulptur från 1930 föreställande Wilhelm Odelberg. Delar av utemiljön som
parkeringsytor och tillägg som ej anpassats till den känsliga miljön kan med fördel ses över i
framtiden för att ta tillvara kulturmiljöns stora kvalitativa värden.

Fabriksområdet 2018. (Foto: Sweco Architects)

Utbredningen av fabriksområdet 1929. (Foto: Historiska foton från Värmdö kommun/digitalt arkiv.)

Kattholmen med kraftverk och badinrättning. Oklart fotodatum. (Foto: Historiska foton från Värmdö
kommun/digitalt arkiv.)

Fastighet:

Gustavsberg 1:105

Nybyggnadsår: 1901, 1916

Område:

Fabriken
Obj-ID:

6182

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Henkelhuset uppfördes som verkstadshus 1901 och förlängdes 1916, ett årtal som finns inskrivet i byggnadens
ena gavel. Att det kallas Henkelhuset beror på den verksamhet som varit inom byggnaden med produktion av
henklar, ”örat” på t.ex. koppar. Byggnaden är likt andra industrilokaler smyckad med en utkragad gesims vid takfot
och tvärställd murning och stickbågiga fönsteröppningar. Under 1940–50-talet byggs en panncentral intill och ihop
med byggnaden. Byggnaden har industrihistoriska som arkitekturhistoriska värden och berättar om en av fabrikens
olika produktionsprocesser, en viktig del av uttrycket för bruksmiljön och riksintresset Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Putsad, grå sockel
-Fasad av gult chamottetegel
-Tvärställd murning och stickbågiga fönsteröppningar
-Fönstersättning och ursprungliga fönsterbågar i grå kulör
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Utkragad gesims vid takfot
-Tak belagt med tegelpannor
-Takkupor
-Skorsten av gult chamottetegel, utkragad

Fastighet:

Gustavsberg 1:105

Nybyggnadsår: 1940–50-tal

Område:

Fabriken
Obj-ID:

6584

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Panncentralen var tidigare en del av Gustavsbergs Fabriker och försåg produktionen med värme. Byggnaden är
hopbyggd med nya verkstaden och används numera som gallerilokal. Efter att panncentralen tjänat fabriken i ett
antal år såldes panncentralen till Vattenfall som byggde om centralen för att förse Gustavsbergs samhället med
värme och varmvatten. När större delen av Gustavsberg övergått till fjärrvärme har Vattenfall avvecklat
panncentralen. Byggnaden har stora samhälls- och teknikhistoriska värden med en väl bevarad interiör och
exteriör.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadernas skala och takform
-Fasad i rött tegel
-Fönstersättning och storlek, ursprungliga fönster där det förekommer
-Fönsterparti in till maskinhall
-Dörrar där ursprungliga förekommer
-Flackt tak
-Skorstenar, markerar för byggnadens funktion

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:175>1

Nybyggnadsår: 1859

Område:

Fabriken
Obj-ID:

511

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Gamla slamhuset uppfördes 1859 och är ett av de äldsta husen på fabriksområdet. Här skedde
massaberedningen av porslinsleran. Byggnaden inrymde ursprungligen en ångmaskin som levererade drivkraft åt
såväl massaberedningen som värme till fabrikslokalerna. Ursprungligen hade huset en tegelfasad, rundbågiga
fönster i bottenplan och småspröjsade fönster. Under KF-tiden vitputsades huset och fönstren byttes mot
tvåluftsfönster. En vällingklocka och drakformad vindflöjel krönte även tidigare taknocken. Takkupor har nyligen
tillförts byggnadens östra sida. I byggnadens norra gavel finns större öppningar från tiden då byggnaden
fungerade som brandstation. Byggnaden redovisar för en tidigare industriell produktion, tillsammans med verkstan,
torkhuset, brännugnshuset och det modernare elugnshuset, och utvecklingen av den samma. Den är en viktig
representant för den tid då fabriken drevs med mer hantverksmässig produktion, en viktig del av uttrycket för
bruksmiljön och riksintresset Gustavsberg.

Kommentar:
Byggnadens exteriör har genomgått flera förändringar. Exteriöra tillägg bör undvikas så till vida de inte syftar till
återställande av ursprunglig karaktär.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens ursprungliga skala och volym samt takform
-Delvis natursten i grund
-Fasadernas symmetriska uppbyggnad
-Fönsterindelning med bevarad fönsterdimension och form
-Profilerad putsad takfot

Fastighet:

Gustavsberg 1:176

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område:

Fabriken
Obj-ID:

9384

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
När KF utvidgade fabriken på 1940-talet förlängdes den främre och äldsta packboden vid västgaveln. Byggnadens
rustika tegelfasad gör att förlängningen ses som en äldre byggnad och läses ihop som en naturlig förlängning med
de ursprungliga packbodarna. De olika byggnadsdelarna från olika tider läses ihop som en byggnadskropp men
med olika fasaduttryck, vilket bildar en intressant och varierad fasadutformning. Packbodarnas artikulerade
tegelfasader har stora arkitektoniska och estetiska värden samt bidrar till en för Gustavsberg karaktäristisk
landskapsbild. Olika generationer packbodar vittnar om olika skeden i fabrikens utvecklingshistoria och är ett viktigt
uttryck för riksintresset.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadernas skala och takform
-Fasad i rött tegel
-Fönstersättning och storlek
-Frontespiser
-Taktäckning i svart bandplåt

Fastighet:

Gustavsberg 1:176

Område:

Nybyggnadsår: 1934

Fabriken
Obj-ID:

9386

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Packbod uppförd 1934, som tillbyggnad till de två äldsta packbodarna, en tillbyggnad ritad av Emil Steen.
Packbodarna består av flera från början separata packhus som har byggts om till en enda byggnadskropp. I
packboden packades och magasinerades det färdiga porslinet innan transport och försäljning. Den äldsta
packboden uppfördes 1887 och vänder sig mot långsidan av kajen. Bakom den äldsta packboden uppfördes 1897
en liknande packbod men en något mindre påkostad arkitektur. Packbodarnas har stora arkitektoniska och
estetiska värden samt bidrar till en för Gustavsberg karaktäristisk landskapsbild. De vittnar om olika skeden i
fabrikens utvecklingshistoria, ett viktigt uttryck för riksintresset.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadernas skala och takform
-Fasad i gult tegel
-Detaljer i fasad så som hörnkedjor och tvärställt tegel ovan fönster
-Fönstersättning och storlek, kvadratiska tvåluftfönster med två rutor i varje luft
-Taktäckning i svart bandplåt
-Takkupor med rundbågiga fönster och kupor

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:176>1

Område:

Nybyggnadsår: 1897

Fabriken
Obj-ID:

481

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Packbodarna består av flera från början separata packhus som har byggts om till en enda byggnadskropp. I
packboden packades och magasinerades det färdiga porslinet innan transport och försäljning. Den äldsta
packboden uppfördes 1887 och vänder sig mot långsidan av kajen. Det framträdande läget invid kajen gjorde att
byggnaden fick en mycket påkostad tegelarkitektur i nyrenässans som arkitektoniskt knyter an huvudkontoret.
Bakom den äldsta packboden uppfördes 1897 en liknande packbod men en något mindre påkostad arkitektur.
1934 byggdes de två packbodarna ihop genom en tillbyggnad ritad av Emil Steen. När KF utvidgade fabriken på
1940-talet förlängdes den äldsta packbodens västgaveln. 1940 byggdes även en kontorsbyggnad som binder
samman packboden med Huvudkontoret. Packbodarnas har stora arkitektoniska och estetiska värden samt bidrar
till en för Gustavsberg karaktäristisk landskapsbild. De vittnar om olika skeden i fabrikens utvecklingshistoria, ett
viktigt uttryck för riksintresset.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadernas skala och takform
-Fasad i rött tegel
-Detaljer i fasad så som sockel, hörnkedjor, omfattningar och gesimser i gult tegel
-Fönstersättning och storlek med stickbågiga fönsteröppningar och rundbågemotiv
-Dekorerade ovanstycken vid fönster av formpressat mönstrat tegel, glaserade tegeldetaljer
-Risalit med fronton som markerar för byggnadens huvudfasad
-Taktäckning i svart bandplåt
-Takkupor med rundbågiga fönster och kupor

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:176>1

Område:

Nybyggnadsår: 1887

Fabriken
Obj-ID:

3380

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Packbodarna består av flera från början separata packhus som har byggts om till en enda byggnadskropp. I
packboden packades och magasinerades det färdiga porslinet innan transport och försäljning. Den äldsta
packboden uppfördes 1887 och vänder sig mot långsidan av kajen. Det framträdande läget invid kajen gjorde att
byggnaden fick en mycket påkostad tegelarkitektur i nyrenässans som arkitektoniskt knyter an huvudkontoret.
Bakom den äldsta packboden uppfördes 1897 en liknande packbod men en något mindre påkostad arkitektur.
1934 byggdes de två packbodarna ihop genom en tillbyggnad ritad av Emil Steen. När KF utvidgade fabriken på
1940-talet förlängdes den äldsta packbodens västgaveln. 1940 byggdes även en kontorsbyggnad som binder
samman packboden med Huvudkontoret. Packbodarnas har stora arkitektoniska och estetiska värden samt bidrar
till en för Gustavsberg karaktäristisk landskapsbild. De vittnar om olika skeden i fabrikens utvecklingshistoria, ett
viktigt uttryck för riksintresset.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadernas skala och takform
-Fasad i rött tegel
-Detaljer i fasad så som sockel, hörnkedjor, omfattningar och gesimser i gult tegel
-Fönstersättning och storlek med stickbågiga fönsteröppningar och rundbågemotiv
-Dekorerade ovanstycken vid fönster av formpressat mönstrat tegel, glaserade tegeldetaljer
-Risalit med fronton som markerar för byggnadens huvudfasad
-Taktäckning i svart bandplåt
-Takkupor med rundbågiga fönster och kupor

Fastighet:

Gustavsberg 1:178

Nybyggnadsår: 1895

Område:

Fabriken
Obj-ID:

3382

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
På platsen för dagens fabriksområde flöt Kvarnströmmen från den högre belägna Kvarnsjön. Förutom en hamn
och lerfyndigheter på platsen var tillgång till vattenkraft en avgörande faktor för fabrikens lokalisering. Det
nuvarande vattenhjulet är från 1895 som då ersatte ett äldre vattenhjul från när fabriken grundlades. Vattenhjulet
som står kvar på ursprunglig plats bidrar till förståelsen av fabrikens historia och utveckling och har högt
symbolvärde för Gustavsbergs fabriksverksamhet och samhälle.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Vattenhjulets volym och form
-Vattenhjulets synliga konstruktion
-Placeringen som markerar för den tidigare kraftkällan

Fastighet:

Gustavsberg 1:178

Nybyggnadsår: 1920

Område:

Fabriken
Obj-ID:

6181

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Elugnshuset uppfördes under 1920-talet som ett led i en modernisering av tillverkningsprocessen med elektriska
tunnelugnar för bränning av glaserat gods. Dock lades bränningen ned i mitten av 1930-talet då kvalitén aldrig blev
riktigt bra. Byggnaden har fasader av ljust chamottetegel med utkragad profilerad takfot. Gavelfasaden är dock
putsad. Byggnaden är hopbyggd med Brännugnshusets västra långsida. Ursprungligen var byggnaden längre men
ca hälften av byggnadens längd försvann i samband med uppförande av de bakomliggande
Hushållsporslinfabriken. Byggnaden ger med sina småspröjsade fönster ett ålderdomligt utseende. Elugnshuset
tillsammans med Brännugnshuset representerar brännteknik från två olika epoker. Den redovisar för en tidigare
industriell produktion och utvecklingen av den samma, tillsammans med gamla slamhuset, torkhuset,
brännugnshuset och det modernare elugnshuset. Den är en viktig del av uttrycket för bruksmiljön och riksintresset
Gustavsberg.

Kommentar:
Takfönster har tillkommit under senare tid.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala, volym och takform
-Fasad av gult chamottetegel, putsad fasad mot norr
-Fönster med småspröjs
-Utkragad gesims i gult chamottetegel
-Tak med glaserade chamottetegeltakpannor

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:178>1

Område:

Nybyggnadsår: 1826

Fabriken
Obj-ID:

502

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Gamla kontoret även kallad Gula byggningen uppfördes 1826 och är den äldsta kvarvarande byggnaden i
fabriksområdet. Byggnaden har tjänat både som kontor och bostäder. När Samuel Godenius dotter Hilma gifte sig
med Wilhem Odelberg 1869, flyttade de nygifta in i Gula byggningen. På 1830-talet inreddes en kyrksal på andra
våningen som senare även användes till kommunfullmäktiges sammanträden. Byggnaden är uppförd av
återanvänt timmer, enligt uppgift från Fredriksdal i Uppland. 1915 reveterades bygganden och fick det utseende
den i stora drag har idag. Byggnadens höga ålder och som representant för fabrikens äldsta epok har byggnaden
ett omistligt värde och är ett starkt uttryck för riksintresset. Byggnaden har, utifrån byggnadsmaterial och sin strikt
klassicistiska och symmetriska arkitektur, mycket höga bebyggelsehistoriska och arkitektoniska värden.
Byggnaden utgör en väsentlig del av byggnadsfronten mot Farstaviken.

Kommentar:
Befintliga takkupor får ej göras större. Utbytta dörrar.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala, volym och takform
-Omålad betongsockel
-Fasadmaterial – gul spritputs och slätputsade fönsteromfattningar och knutar i vit kulör
-Träfönster med karmar målade i grön kulör, en- och tvåluftsfönster
-Utkragande putsad takfot
-Glaserat chamottetegel
-Takkupor med spröjsade lunettfönster
-Höga skorstenar inklädda i svart plåt

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:178>1

Område:

Nybyggnadsår: 1898

Fabriken
Obj-ID:

512

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Huvudkontorets uppfördes 1898 efter ritningar av arkitekt Johan Laurentz, i en monumental historiserande
riddarborgsstil. Den rikt utsmyckade tegelfasaderna med trappstegsgavlar, krenelerade murkrön, rusticerade
hörnkedjor och hörntorn utgör Gustavsbergs främsta landmärke. På första våningen fanns väntsal för båttrafiken,
tullstation och lokaler för post och tele. På Mellanvåningen fanns kontor och utställning av porslinsfabrikens
produkter. Den översta våningen användes till fabrikens tjänstemän. Den välbevarade byggnaden utgör ett
representativt exempel på nyrenässans men med inslag av nygotik och riddarromantik. Byggnaden har höga
bebyggelsehistoriska och arkitektoniska värden, utgör en omistlig del av Gustavsbergs landskapsbild och är ett
tydligt uttryck för riksintresset.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Markerad bottenvåning med murad, tuktad stengrund och gördelgesims
-Markerat högre hörntorn med mindre, triangulära fönster i torntak samt tornspira
-Fasad med hörnkedjor, gördelgesims, murade överstycken över fönster i gult chamottetegel
-Trappstegsgavlar och krenelerade murkrön i rött tegel, urtavla och vällingklocka
-Fönstersättning och storlek med stickbågiga fönsteröppningar och rundbågemotiv
-Balkong i svart smidesjärn med dekorerad balkongfront
-Taktäckning i svart bandplåt
-Skorstenar murade i gult chamottetegel med en dekorerande utkragning upptill

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:178>1

Nybyggnadsår: 1852

Område:

Fabriken
Obj-ID:

526

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Brännugnshuset hör till det första fabrikshus Samuel Godenius lät bygga efter övertagande av fabriken 1850, vilket
gör Brännugnshuset till fabriksområdets äldsta hus. Dock återstår endast en minde del av det ursprungliga husets
västra del. Dagens utseende härrör till stor del från 1962 då man även rev det handtryckeri som låg i det gårdshörn
som fanns framför dagens restaurang och café. Som fabriksområdets äldsta fabriksbyggnad har Brännugnshuset
trots sentida förändringar höga kulturhistoriska värden. Byggnaden redovisar för en tidigare industriell produktion
och utvecklingen av den samma, tillsammans med gamla slamhuset, gamla verkstaden, torkhuset och det
modernare elugnshuset. Den är en viktig del av uttrycket för bruksmiljön och riksintresset Gustavsberg.

Kommentar:
Byggnaden har genomgått förändringar under 1960-talet.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala, volym och takform
-Tegelfasad i gult och rött tegel
-Spröjsade fönster, stickbågar
-Fönster i liv med fasad med lucka
-Tak med glaserade chamottetegeltakpannor
-Utkragad gesims i rött tegel

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:178>1

Område:

Nybyggnadsår: 1904

Fabriken
Obj-ID:

4980

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
I torkhuset torkades det färdigformade godset före bränningen. Inne i byggnaden fanns en kamin och en
ångledning som var nödvändig för torkningen. Torkhusets vackra mönstermurade norra fasad utgör en värdig
pendang till Gula byggningen. Byggnaden är uppförd 1876 efter ritningar av Magnus Isaeus. År 1904 höjdes
byggnaden med en våning till det utseende den har idag, vilket förklarar årtalet i attikan över entrén. Byggnadens
funktion, ålder och välbevarade rikt dekorerade tegelfasad gör att byggnaden har mycket höga kulturhistoriska
värden. Den ursprungliga funktionen som torkhus speglar en viktig del av bruksmiljöns ursprung. Byggnaden
redovisar för en tidigare industriell produktion och utvecklingen av den samma, tillsammans med gamla slamhuset,
gamla verkstaden, brännugnshuset och det modernare elugnshuset. Sedan 1956 har det funnits ett museum i
byggnaden. Gustavsbergs porslinsmuseum är idag en del av nationalmuseum.

Kommentar:
Nyare entréparti.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens ursprungliga skala och volym samt takform
-Mönstermurad fasad av tegel i grågula, röda och svartglaserade tegelsorter
-Indelning av fasad med markerad mittrisalit och upphöjd takfot
-Fönster med romanska bågar
-Rikt dekorerad gesims vid takfot
-Tak med glaserade chamottetegeltakpannor

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:178>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område:

Fabriken
Obj-ID:

9385

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
På 1940-talet sammanbyggdes den främsta packboden med huvudkontoret med en kontorsbyggnad. Byggnaden
har funktionalistisk prägel med putsade fasader och stora tvåluftsfönster. Byggnadens färgsättning och anslutning
till ursprungliga byggnadshöjder gör att byggnaden läses ihop som en byggnadskropp. De olika byggnadsdelarna
från olika tider läses ihop som en byggnadskropp men med olika fasaduttryck, vilket bildar en intressant och
varierad fasadutformning. Packbodarnas artikulerade tegelfasader har stora arkitektoniska och estetiska värden
samt bidrar till en för Gustavsberg karaktäristisk landskapsbild. Olika generationer packbodar vittnar om olika
skeden i fabrikens utvecklingshistoria och är ett viktigt uttryck för riksintresset.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadernas skala och takform
-Fasad i slät puts
-Fönstersättning och storlek, med fönsterband med tvåluftsfönster
-Dörrar där ursprungliga förekommer
-Flackt tak med svart bandplåt
-Fasadkulör – beige-gul fasad, gröna fönsterbågar

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:178>3

Område:

Nybyggnadsår: 1916

Fabriken
Obj-ID:

497

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Intill Kattholmens kraftverksbyggnad uppfördes 1916 ett badhus. Byggnaden uppfördes efter ritningar av Knut
Peterson. Simbassängens vatten värmdes upp av kraftstationens kondensvatten. Byggnaden har en enklare
fasadutformning än kraftverksbyggnaden men med samma färgsättning och uttryck i fasaden, vilket gör att
byggnaderna tillsammans utgör en samstämmig arkitektonisk helhet.

Kommentar:
Senare tillägg i miljön med små byggnader för båtlivet har inneburit en förvanskning av bebyggelsemiljöns
upplevelsevärden.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, takform med lanternindel för ljusinsläpp
-Fasader av gult chamottetegel
-Fasaddekorationer med målade omfattningar i grönt, glaserat tegel i grönt
-Fönstersättning och ursprungliga fönsterbågar i grön kulör
-Glaserat chamottetaktegel

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:178>3

Nybyggnadsår: 1905

Område:

Fabriken
Obj-ID:

503

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Kattholmen var fortfarande vid mitten av 1800-talet en friliggande ö. I början av 1900-talet förbands ön med fyllnadsmassor. Kraftstationen byggdes 1905. Två ångturbiner, (Laval-turbiner) försörjde fabriken med elkraft fram till
1921. Turbinhallens arkitektur med stora rundbågiga fönster och mjukt formade gavelkrön anknyter till det tidiga
1900-talets jugendstil. Fasaderna är i likhet med den samtidigt uppförda kyrkan klädda med chamottetegel och
dekorativa grönglaserade tegeldetaljer. Kattholmens kraftverk såväl industrihistoriska som arkitekturhistoriska
värden. Både kraftverksbyggnaden och den intilliggande badinrättningen utgör stora miljöskapande kvaliteter i
Farstavikens landskapsbild.

Kommentar:
Senare tillägg i miljön med små byggnader för båtlivet har inneburit en förvanskning av bebyggelsemiljöns
upplevelsevärden.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, takform och markerat gavelparti
-Fasader av gult chamottetegel och mönstermurning
-Fasaddekorationer med glaserat tegel
-Rundbågiga fönster
-Fönstersättning och ursprungliga fönsterbågar i grön kulör
-Glaserat chamottetaktegel

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:179>1

Område:

Nybyggnadsår: 1971

Fabriken
Obj-ID:

488

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Tekniskt Center med kontor, laboratorie- och lagerlokaler byggdes 1971 när fabriken stod på krönet av sin
framgång. I byggnaden som i folkmun även kallas Glashuset fanns produkt- och formkonstruktion,
Plastavdelningen och Plastutställningen samt en utvecklingsavdelning för värme, ventilation, sanitet, vatten och
avlopp etc. Här fanns också rum för uppbyggnad av fullskalemodeller av bl.a. badrum. Byggnaden är ett av
fabrikens totalt tre bevarade kontorshus och står som en symbol för den kooperativa epokens sista expansiva tid.
Byggnadens modernistiska avskalade och kubiska volym med curtain wall-fasad har ett högt arkitekturhistoriskt
värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens avskalade och kubiska volym, takform
-Fasader av emaljerad brun plåt
-Stora öppna glaspartier med kvadratiska fönster som skapar en rytm i fasaden
-Dörrar som är ursprungliga för byggnaden där det förekommer
-Flackt takfall

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:183>1

Nybyggnadsår: 1852–53

Område:

Fabriken
Obj-ID:

510

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Gamla slamhuset uppfördes 1859 och är ett av de äldsta husen på fabriksområdet. Här skedde
massaberedningen av porslinsleran. Byggnaden inrymde ursprungligen en ångmaskin som levererade drivkraft åt
såväl massaberedningen som värme till fabrikslokalerna. Ursprungligen hade huset en tegelfasad, rundbågiga
fönster i bottenplan och småspröjsade fönster. Under KF-tiden vitputsades huset och fönstren byttes mot
tvåluftsfönster. En vällingklocka och drakformad vindflöjel krönte även tidigare taknocken. Takkupor har nyligen
tillförts byggnadens östra sida. I byggnadens norra gavel finns större öppningar från tiden då byggnaden
fungerade som brandstation. Byggnaden redovisar för en tidigare industriell produktion och utvecklingen av den
samma, tillsammans med verkstan, torkhuset, brännugnshuset och det modernare elugnshuset. Den är en viktig
representant för den tid då fabriken drevs med mer hantverksmässig produktion, en viktig del av uttrycket för
bruksmiljön och riksintresset Gustavsberg.

Kommentar:
Byggnadens exteriör har genomgått flera förändringar. Mellan Gamla verkstaden och Slamhuset finns en sentida
tillbyggnad som negativt påverkar ursprungskaraktären. Exteriöra tillägg bör undvikas så till vida de inte syftar till

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens ursprungliga skala, volym och takform
-Grov sockel i natursten
-Fasadernas symmetriska uppbyggnad
-Fönsterindelning
-Utkragad gesims i rött tegel
-Glaserade chamottetegeltakpannor

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:268>1

Nybyggnadsår: 1888

Område:

Fabriken
Obj-ID:

8983

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Stallet tillhörde det jordbruk som hörde till fabriken och brukssamhället. Stallet stod klart 1888 och inrymde både
jordbrukets och fabrikens hästar. Byggnaden användes senare som garage och idag rymmer den butiks- och
restauranglokaler. Som en del i av fabrikens och brukssamhällets äldre bebyggelse har stallet ett kulturhistoriskt
värde. Byggnaden berättar om hur fabriken och samhället var uppbyggt med ett jordbruk som försörjde
brukssamhället. Stallets ursprungliga tegelfasad är tydligt indelad med rött och gult tegel. Byggnadens artikulerade
tegelfasad har stora arkitektoniska och miljöskapande värden. Samma fasadmaterial och färgsättning återkommer
i västra portvaktsstugan. Byggnadernas samspel har dock brutits i och med ny bebyggelse.

Kommentar:
Den östra fasaden är mer påverkad av förändringar än den västra och har flera större öppningar som bara delvis
förhåller sig till fasadens ursprungliga uppdelning. Vid ändring och underhåll av byggnaden bör ursprungligt

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Takutsprång med profilerade takfotstassar
-Fasadmaterial – tegelfasad indelad i rött och gult tegel
-Färgsättning – röda fönsterbågar och svartmålade dörrluckor
-Enluftsfönster med stickbåge, spröjsade runda gavelfönster
-Takkupa

Fastighet:

Gustavsberg 1:307

Område:

Nybyggnadsår: 1888

Fabriken
Obj-ID:

6583

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Fabriksområdet har sedan 1800-talet haft portvaktsstugor. Vaktstugan var företagets ansikte utåt varför det var
viktigt med en omsorgsfull gestaltning. Den Västra portvaktsstugan uppfördes 1888, samma år som det
intilliggande stallet. Senare har byggnaden använts som Stig Lindbergs ateljé under en tid. Som en del i av
fabrikens och brukssamhällets äldre bebyggelse har byggnaden ett kulturhistoriskt värde. Västra portstugans
ursprungliga tegelfasad är tydligt indelad med rött och gult tegel. Byggnadens artikulerade tegelfasad har stora
arkitektoniska och miljöskapande värden.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Naturstensgrund
-Fasadmaterial – tegelfasad indelad i rött och gult tegel, stickbågar
-Ursprungliga fönster där det förekommer, tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft i röd kulör
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Takutsprång med profilerade takfotstassar
-Sadeltak belagt med tegelpannor
-Skorsten, utkragad

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:316>2

Område:

Nybyggnadsår: 1947

Fabriken
Obj-ID:

575

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Badkarsfabriken byggdes 1947 då fabriken börjar tillverka badkar och fasadplåtar och är den sista av KF:s
anläggningar i Gustavsberg. Badkartillverkningen blev snabbt mycket framgångsrik då badkaren i formpressad plåt
vägde hälften så mycket som dåtidens gjutjärnsbadkar och redan 1954 utökas produktionen till att även tillverka
pannor för uppvärmning av bostadshus. Den ursprungliga byggnaden är ritad av Olof Thunström, med ytmåtten
75x100 meter och rymde badkarspresshall och emaljungshall. Denna del hade sågtandstak och en strikt utformad
fasad med slutna fasadytor av gult tegel med kvadratiska och rektangulära fönsteröppningar med fönster utan
indelning. Tillverkningen av badkar uppförde 1993 och byggnaden börjar omvandlas till skolbyggnad, bland annat
gymnasium. Byggnaden har en utformning i klassisk industrifunkis, trots senare förändringar.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform, sågtandstak
-Fasad av gult tegel
-Fönstersättning och fönsterstorlek, ursprungliga fönster med smäckra bågar där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Portöppningar i fasad som redovisar för den tidigare verksamheten och tillverkningen
-Flacka takfall och sågtandstak med fönster

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:468>1

Område:

Nybyggnadsår: 1945

Fabriken
Obj-ID:

527

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Nya hushållsporslinsfabriken är i väster sammanbyggd med den äldre byggnaden ”Målarsalen”. Fabriken
uppfördes 1945 efter ritningar av KF:s arkitektkontor för att ersätta de gamla slitna fabrikshusen. Byggnaden
inrymde den då befintliga tunnelugnsbyggnaden från 1935 och innehöll verkstäder, ugnar, kontor, lunchrum och
omklädningsrum. Höghusdelen byggdes som slamhus, gipsverkstad, chamotteverkstad, lager etc. Byggnadens
utformning i rött chamottetegel, sågtandstak med ljusinsläpp samt fasadernas fönsterband uttrycker en tydlig
fabrikskaraktär från denna tid och utgör en viktig årsring i Gustavsbergs bruksmiljö. Byggnaden utgör en av
Gustavsberg fabrikers mest karaktäristiska byggnader och har ett stort symbolvärde.

Kommentar:
Byggnaden har genomgått förändringar i senare tid.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och karaktäristiska sågtandstak
-Omålad betongsockel
-Fasad i rött chamottetegel
-Fönsterband med vitmålade fönster samt höghusdelens tvåluftsfönster med två rutor i varje luft
-Takfönster i sågtandstaket
-Tak täckt med svart papp

Fastighet:

Gustavsberg 1:488

Nybyggnadsår: 1896

Område:

Fabriken
Obj-ID:

6581

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden, uppförd 1896, var ursprungligen avsedd för emaljbränning. Huset fick sitt nuvarande utseende 193031 då det byggdes om för att inrymma en konstgodsavdelning. Fabrikens konstnärlige ledare Wilhelm Kåge, hade
behov av nya lokaler efter framgångarna vid Stockholmsutställningen 1930 med bl.a. konstgodset Argenta.
Byggnaden byggdes på med en våning och fönstren gjordes större för att inrymma målarateljéer. I övrigt inrymde
byggnaden lokaler för, drejare, gjutare och silvermålare. 1942 initierade Wilhelm Kåge Gustavsbergs Studio, där
han tillsammans med Stig Lindberg och Berndt Friberg utvecklade förslag till nya serier och skapande av
konstgods. Byggnaden med grågult chamottetegel har en ålderdomlig prägel. Den representerar både fabrikens
äldre historia och fabriken storhetstid med några av Sveriges mest kända konstnärliga verk av dåtiden stora
konstnärer. Än idag inrymmer byggnaden konstnärlig verksamhet med ateljéer för flera konstnärer, vilket har stor
betydelse för förvaltan

Kommentar:
Befintliga takkupor får ej göras större.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, takform och enkla fabrikskaraktär
-Fasader av gult chamottetegel
-Stora spröjsade fönster
-Utkragad gesims i tegel
-Taktäckning av chamottetegeltakpannor

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:488>1

Område:

Nybyggnadsår: 1872

Fabriken
Obj-ID:

525

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Målarsalshuset uppfördes 1872. Efter att Gustavsbergs porslin fick dålig kritik på världsutställningen i London 1871
tog Odelberg hem franska porslinsmålare och byggde en stor målarsalsbyggning. I dess nedre botten installerades
sju muffelugnar för bränning av guld och emaljer, följande våning inreddes till målarsal försedd med stora fönster
och den översta våningen användes för lagring av porslin. Den höga byggnadens strama fasad bryts upp av de
småspröjsade fönstren och som i mittenvåningen markeras av målarsalens stora fönster med stickbågar. På 1890talet ökade produktionen och i samband med det tillkom ett liknade målarsalshus intill den södra gaveln. Då båda
husen byggdes samman 1936. På 1930- och 40-talen byggdes huset samman med tunnelugnshallen och
hushållsporslinsfabriken. Vindsvåningen byggdes på med en glaslanternin.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och strama fasad
-Fönstersättning
-Fönstertyp med spröjsade tvålufsfönster, höga fönster med stickbåge i mellersta våningen
-Utkragad och dekorerad takfot
-Taktäckning med chamottetegeltakpannor

Fastighet:

GUSTAVSBERG 2:1>1

Nybyggnadsår: 1970

Område:

Fabriken
Obj-ID:

2980

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Fabriksområdet har sedan 1800-talet haft portvaktsstugor. Från den äldre epoken återstår endast Västra
portvaktsstugan byggd 1888. Från KF-epoken återstår endast Gula porten från 1970. Vaktstugan var företagets
ansikte utåt varför det var viktigt med en omsorgsfull gestaltning. Gula portens tidstypiska modernistiska arkitektur
har ett kulturhistoriskt värde och representerar KF:s senare epok.

Kommentar:
Byggnaden har blivit flyttad från ursprunglig plats.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Byggnadens emaljerade fasadplåt i gul kulör
-Putsad sockel
-Fönsterparti i hörn med perspektivfönster
-Indragen fasad som bildar skärmtak vid entré
-Platt utskjutande tak med markerande taksarg med liggande panel

4.4 FARSTA BRO, KLIPPUDDEN, SJÖSTUGAN

Historik
Farstaviken utgjordes tillsammans med Ösbyträsk ett långt smalt sund under järnåldern som
då förband Baggensfjärden med Torsbyfjärden vilket gav goda kommunikationsmöjligheter
och bra bebyggelselägen. Längs med viken anlades Farsta gård och Ösby, båda med rötter i
förhistorien. Under medeltiden etablerades ytterligare gårdar kring viken så som Östra
Ekedal och Gottholma gård. Gottholma har sedan 1700-talet varit införlivad i Farsta säteris
ägor. Både Farsta gård och Gottholma gårdar brändes ned vid rysshärjningarna 1719, men
Gottholma kom aldrig att byggas upp igen.
Då Gustavsbergs porslinsfabrik grundlades 1825 på Farsta säteris ägor kom även
Gottholmas före detta marker att ingå i brukssamhällets lantbruksområde. Porslinsfabriken
hade från 1800-talets mitt ett eget ångbåtsrederi med flera passagerarbåtar som trafikerade
bryggor mellan Stockholm och Gustavsberg. Flera gånger varje dag passerades sundet av
Gustavsbergsbåtarna. Det var främst Stockholms borgerskap, med eller utan anknytning till
porslinsfabriken, som sökte sig till Farstaviken som låg på bekvämt avstånd från
huvudstaden. Gottholmas forna marker utmed Farstasundet blev då populära för
sommarvillabebyggelse.

Några av Stockholms skärgårds mest magnifika sommarvillor ligger vid Farstasundet så som
Villa Bråvalla och Villa Gransäter båda i fornnordisk stil. Villa Bråvalla uppfördes på 1860talet åt Godenius dotter Selma och hennes make, professor Axel Key, som en av de första
villorna i Sverige i s.k. fornnordisk stil. Under 1870-talet uppförs villa Klippudden och
Sjöstugan. Villa Klippudden uppfördes åt byråchef C F Smerling och ska särskilt under
1900-talets början ha varit en plats för ett rikt sällskapsliv.
I området finns även spår och byggnader från innan sommarvillabebyggelsen genom torpen
Farsta bro och Klubbudden. Det ursprungliga torpet för Klubbudden är dock numera inbyggd
i en ny byggnad men synlig interiört, genom till exempel timmerstomme och äldre spishäll.
Exteriört kan man avläsa det gamla torpets volym genom takvinkeln. I Farsta bro finns den
gamla korgen och en mindre förrådsbyggnad kvar, båda i välbevarat skick. Även en äldre
stor ek finns kvar på platsen intill byggnaderna. Som namnet Farsta bro antyder fanns här
förr en flottbro över viken. Området är starkt präglat av ett äldre brukat landskap, format av
att markerna brukats kontinuerligt, vilket kan avläsas genom grova ekar och tallar samt
högvuxna enar i skogsbryn.

Karaktärisering
Området består av ett äldre kulturlandskap med många kvarvarande äldre spår, med bland
annat många stora äldre ekar, och ett före detta odlingslandskap, vilket hyser både höga
natur- och kulturmiljövärden. Sommarvillorna uppfördes i detta äldre kulturlandskap och har
satt sin prägel på området, med dekorerade husfasader vända mot sjösidan. Det sparade
kulturlandskapet mellan sommarvillorna är en viktig del av områdets karaktär.

Motivering
Området har varit bebyggt under en längre tid med spår i både landskapet och äldre
torpbebyggelse, en viktig karaktär för området. Villorna som sen kom att uppföras inom
området, med deras utsmyckning och strandnära lägen, beskriver för 1800-talets stilriktning
att uppföra sommarvillor för högreståndsfamiljer att flytta ut till under sommarhalvåret. Som
dokument för dåtidens arkitekturströmningar, bl.a. den fornnordiska inspirationen, har
villorna betydande kulturhistoriska och arkitektoniska värden, och är ett uttryck för
riksintresset Gustavsberg.

Området kring Sjöstugan, 2018. (Foto: Sweco Architects)

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:114>1

Område: Farsta bro, Klippudden, Sjöstugan

Nybyggnadsår: 1867

Obj-ID:

71

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Villa Bråvalla är ett mycket välbevarat exempel på en tidigare sommarvilla från 1860-talet med högt kulturhistoriskt
värde som en av de första vilorna i Sverige som uppfördes i s.k. fornnordisk stil. Uppförandet av villan engagerade
några av Sveriges då främsta arkitekter och konstnärer, ritad av Johan Erik Söderlund för beställaren Axel Key,
som var gift med Selma, dotter till industrimannen Samuel Godenius. Key var en stor beundrare av vikingatiden.
Även interiören är i fornnordisk vikinga-stil.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Naturstensgrund
-Fasad med spånpanel indelade väggfält genom vertikala brädor
-Frontespiser och balkonger med lövsågeri och snidade träpelare
-Fönster i ursprungligt utförande
-Dörrar i ursprungligt utförande
-Utskjutande takfot, dekorerad mitt vid gavelröste, snidade takfotstassar, vindskivor med drakhuvud
-Sadeltak med enkupigt tegel
-Skorstenar med dekorativ utkragning

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:114>1

Område: Farsta bro, Klippudden, Sjöstugan

Nybyggnadsår: 1867

Obj-ID:

1778

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Sjöboden kan beskrivas som en av skärgårdens mer märkliga sjöbodar, som annars är mycket enkla, och antas
vara ritad av konstnären August Malmström. Sjöboden ingår i villa Bråvallas helhetsmiljö och är en del av det
typiska sommarvilla som villa Bråvalla uppfördes som och därför en viktig del av beskrivandet av miljön och miljöns
kulturhistoriska värde. Byggnaden är likt villa Bråvalla uppförd i en tidstypisk romantiserande fornnordisk stil,
smyckad med lövsågeri och balusterdockor.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Fasad med stående panel
-Fönster med rundbågemotiv indelade genom balusterdockor
-Dörrar enligt ursprungligt utförande
-Indragen, öppen veranda mot sjösidan, med taket uppburet av balusterdockor
-Gavelrösten med lövsågeri
-Utskjutande takfot
-Taklist med lövsågeri
-Sadeltak med enkupigt tegel

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:151>1

Område: Farsta bro, Klippudden, Sjöstugan

Nybyggnadsår: Okänt

Obj-ID:

68

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnad med äldre karaktärsdrag och utsmyckning. Senare tillbyggnader har påverkat byggnadens karaktär och
avläsbarhet. I sin utformning har byggnaden underordnat sig intilliggande villa i byggnadsdetaljer och färgskala,
och är väl anpassad till omgivande natur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Naturstensgrund
-Liggande panel med stående panel vid byggnadens övre del
-Fönster och dörrar som är ursprungliga för byggnaden
-Takutsprång med profilerade takfotstassar

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:151>1

Område: Farsta bro, Klippudden, Sjöstugan

Nybyggnadsår: 1800-tal

Obj-ID:

86

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Gula sjöstugan är en äldre byggnad med mycket av äldre karaktärsdrag bevarade, så som placeringen intill vägen,
skala och volym i byggnadsutbredning och bevarade byggnadsdetaljer.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Liggande panel med stående panel på övre del med spetsigt avslut
-Fönster och dörrar som är ursprungliga för byggnaden
-Fönster med tvärställda krysspröjs på fönstrets övre del
-Utskjutande takfot med profilerade takfotstassar
-Glaserade tvåkupiga chamottetegeltakpannor
-Murad, putsad skorsten

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:151>1

Nybyggnadsår: Okänt

Område: Farsta bro, Klippudden, Sjöstugan
Obj-ID:

1777

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
I Gustavsberg finns ett flertal jordkällare synliga än idag i landskapet. Jordkällare hörde till varje bostad i det
förelektrifierade samhället och är kulturhistoriskt värdefulla spår i landskapet som visar på äldre tiders behov av
sval matförvaring. De utgör värdefulla inslag i äldre helhetsmiljöer och bör så långt som möjligt bevaras.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gult, skiftande tegel
-Markerad övre del likt frontespis
-Äldre trädörr
-Gräsbevuxet tak

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:152>1

Område: Farsta bro, Klippudden, Sjöstugan

Nybyggnadsår: 1873

Obj-ID:

79

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Huvudbyggnaden, Stora Sjöstugan, är en karaktäristisk och tidstypisk sommarvilla från 1870-talet, som utmärker
sig i sin utsmyckning i s.k. schweizeristil, med spröjsade fönster och utsågningar kring fönster och särskilt den
inglasade verandan mot sjösidan med spröjsade fönster. Byggnadens placering intill vattnet är tidstypisk för de
sommarvillor som började byggas under mitten av 1800-talet. Stora Sjöstugan byggdes åt revisorsekreterare,
justitieråd, A V Åbergson, 1873. Byggnaden har också varit sommarbostad åt porslinsfabrikens keramiker Karin
Björquist.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Naturstensgrund
-Liggande panel med stående panel vid byggnadens övre del
-Fönster och dörrar som är ursprungliga för byggnaden
-Fönster med tvärställda krysspröjs på fönstrets övre del
-Inglasad veranda med spröjsade fönster och lövsågeri
-Takutsprång med profilerade takfotstassar
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Murade, utkragade skorstenar i gult chamottetegel

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:153>1

Område: Farsta bro, Klippudden, Sjöstugan

Nybyggnadsår: 1900-tal

Obj-ID:

82

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnad från omkring sekelskiftet 1900 med mycket av äldre karaktärsdrag bevarade, så som skala och volym i
byggnadsutbredning och byggnadsdetaljer.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Naturstensgrund
-Liggande panel med stående panel på övre del med spetsigt avslut
-Fasadkulör – ljust gul med vita knutar
-Fönster och dörrar som är ursprungliga för byggnaden
-Fönster med tvärställda krysspröjs på fönstrets övre del och fönsterluckor
-Utskjutande takfot med takfötter
-Glaserade tvåkupiga chamottetegeltakpannor
-Murad skorsten

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:55>1

Område: Farsta bro, Klippudden, Sjöstugan

Nybyggnadsår: 1870-tal
Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Tidstypisk sjöstuga i utformning och utbredning som är en del av helhetsmiljön till intilliggande villa.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Stående panel
-Fasadkulör – gul med vita knutar
-Fönster och dörrar som är ursprungliga för byggnaden
-Utskjutande takfot
-Sadeltak med svart bandplåt
-Skorsten med utkragning

Obj-ID:

11

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:55>1

Område: Farsta bro, Klippudden, Sjöstugan

Nybyggnadsår: 1870-tal

Obj-ID:

85

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden, kallad villa Klippudden, är en karaktäristisk och tidstypisk sommarvilla från 1870-talet som utmärker
sig i byggnadsvolym liksom utsmyckning med lövsågeri. Byggnaden öppnar upp sig mot vattnet med en rikt
utsmyckad veranda åt sjösidan med lövsågeri. Villa Klippudden uppfördes under 1870-talet åt byråchef C F
Smerling och ska särskilt under 1900-talets början ha varit en plats för ett rikt sällskapsliv.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Liggande fjällpanelpanel och stående panel vid byggnadens övre del
-Fasadkulör – gul fasad med vita knutar
-Fönster och dörrar som är ursprungliga för byggnaden, fönster med spröjs i vit kulör
-Veranda på var sida långfasad med lövsågeri och dekorerade pelare
-Utskjutande takfot med snidade takfotstassar
-Sadeltak med svart bandplåt

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:56>1

Nybyggnadsår: Okänt
Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Sjöbod av äldre typ i utformning och utbredning.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Placering
-Skorsten

Område: Farsta bro, Klippudden, Sjöstugan
Obj-ID:

10

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:56>1

Nybyggnadsår: 1800-tal

Område: Farsta bro, Klippudden, Sjöstugan
Obj-ID:

81

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Omkring 1800 anlades ett torp på Kubbudden. Det ursprungliga torpet för Klubbudden är dock numera inbyggd i
en ny byggnad men synlig interiört, genom till exempel timmerstomme och äldre spishäll. Exteriört kan man avläsa
det gamla torpets volym genom takvinkeln. Torpet är det enda kvarvarande torpet i miljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Takvinkel
-Skorsten, murad utkragad

Fastighet:

Västra Ekedal 1:21

Område: Farsta bro, Klippudden, Sjöstugan

Nybyggnadsår: 1800-tal

Obj-ID:

7782

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som namnet Farsta bro antyder låg här en tidigare flottbro över Farstaviken, vilken krogen var placerad intill.
Farsta bro gamla krog är i ett välbevarat skick och tillhör ett av de äldsta torpen i Gustavsberg, byggnaden har
därför ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnadens tidigare centrala funktion som krog gör att byggnaden har ett
lokalhistoriskt värde och samhällshistoriskt värde. Byggnadens placering intill Farstaviken och den bevarade
tidigare ”krogmiljön” som är fortsatt avläsbar genom den plats som bildas mellan krogen och det intilliggande
förrådet (likt en gårdsplan) är en del av bebyggelsemiljöns kulturhistoriska värde. Bevarade krogmiljöer är relativt
sällsynta varför Farsta bro är extra intressant ur kulturhistorisk synvinkel.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Naturstensgrund
-Timmerbyggnad klädd med locklistpanel och knutlådor
-Fönstersättningen och fönsterstorlek med tvåluftfönster med två rutor i varje luft
-Enkla trädörrar med bandgångjärn
-Enkupigt taktegel
-Murad skorsten i rött tegel
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita fönsterdetaljer, grönmålad dörr, svarta byggnadsdetaljer

Fastighet:

Västra Ekedal 1:21

Område: Farsta bro, Klippudden, Sjöstugan

Nybyggnadsår: 1800-tal

Obj-ID:

8182

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som namnet Farsta bro antyder låg här en tidigare flottbro över Farstaviken, vilken krogen var placerad intill.
Farsta bro gamla korg är i ett välbevarat skick och tillhör ett av de äldsta torpen i Gustavsberg, byggnaden har
därför ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnadens tidigare centrala funktion som krog gör att byggnaden har ett
lokalhistoriskt värde och samhällshistoriskt värde. Byggnadens placering intill Farstaviken och den bevarade
tidigare ”krogmiljön” som är fortsatt avläsbar genom den plats som bildas mellan krogen och det intilliggande
förrådet (likt en gårdsplan) är en del av bebyggelsemiljöns kulturhistoriska värde. Bevarade krogmiljöer är relativt
sällsynta varför Farsta bro är extra intressant ur kulturhistorisk synvinkel.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Naturstensgrund delvis
-Timmerbyggnad klädd med locklistpanel och knutlådor
-Fönster
-Enkla trädörrar med bandgångjärn
-Enkupigt taktegel
-Murad skorsten i rött tegel
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita fönsterdetaljer, grönmålad dörr, svarta byggnadsdetaljer

4.5 FARSTA SLOTT

Historik
1640 bytte Gabriel Gustafsson Oxenstierna till sig Farsta, och flera andra gårdar i det
nuvarande Gustavsbergs socken från kronan, och började uppföra ett stenhus, den herrgård
som idag kallas Farsta slott. Gabriel Oxenstierna dog redan samma år och Farsta ärvdes av
sonens Gustaf Gabrielsson Oxenstierna som det sägs att samhället Gustavsberg har fått sitt
namn efter. Farsta har dock förhistoriska anor vilket Farsta gravfält strax väster om
fabriksområdet vittnar om. Gravfältet med flertalet stensättningar och högar dateras till
järnåldern.
Det som idag kallas Farsta slott är Farsta säteris herrgård med murar och källarvalv från
1600-talet. Farsta slott är en av Värmdös få herrgårdsbyggnader i sten. Den kända
stenhuggaren Johan Wendelstam arbetade bl.a. med huset på 1650-talet varför den
kvarvarande östra portalen har tillskrivits hans skola. Det är också bara den östra
portalen och grunden som finns kvar från 1600-talsbyggnaden. 1719 brann huset ned i
samband med rysshärjningarna. Byggnaden återuppbyggdes sen mellan 1741–1756 på
den återstående grunden under ledning av general Christoffer von Düring. Mellan 1894 - 96
byter herrgårdsbyggnaden skepnad då bruksaptron Wilhelm Odelberg lät bygga om
byggnaden efter ritningar av stockholmsarkitekten Axel Lindegren. Byggnaden fick då en
slottsliknande utformning i historiserande stil med volutformade gavlar. Möjligen är det
därefter som man kallar byggnaden Farsta slott. Byggnadens 1600-talsursprung kan man

anta inspirerade Lindegren till den historieromantiska utformningen, då äldre epokers stilar
var högsta mode vid ombyggnaden. Även byggnadens funktion som disponentbostad och
möjligheten att manifestera porslinsfabrikens framgångar i en ståndsmässig byggnad kan
vara en trolig anledning. Farsta slott fungerade en längre tid som bostad åt porslinsfabrikens
ägarfamilj fram till 1937, och sommarbostad fram till 1945.
Redan innan porslinsfabriken anlades 1825 fanns på Farsta gårds marker ett tegelbruk som
Gustaf Oxenstierna lät anlägga på 1640-talet. Tegelproduktionen fanns kvar i fabriksområdet
ända in på 1900-talet.
Intill Farsta slott ligger Farsta udde och Farstavik som tillsammans med Farsta slott har en
framträdande roll i miljön. Farsta udde är ritat av Ferdinand Boberg och byggt 1911.
Byggnaden uppfördes på beställning av Maria Bennich, född Odelberg, som var änka
och hade fyra barn. Farstavik är var en statbyggnad i början av 1800-talet och senare
arrendatorsbostad. Sitt nuvarande utseende fick byggnaden vid en ombyggnad 1869 i
samband med att Hilma Godenius fick byggnaden i bröllopsgåva av sin far Samuel
Godenius, då Himla gifte sig med Wilhelm Odelberg.
Sedan 1600-talet har Farsta gård haft relativt stora åkerarealer för att vara en gård i
skärgården. Under Odelbergs tid utvecklades detta jordbruk då Odelberg, som var
lantbruksutbildad, hade som mål att bygga upp ett så självförsörjande samhälle som möjligt.
Idag är delar av Farsta gärde bebyggt men delar av kulturlandskapet finns också kvar med
tidigare öppen betesmark och åkermark. Oxhuset, belägen i den östra delen av gärdet, är
den byggnad som fortfarande kan berätta om tiden för jordbruket.
Till den ursprungliga herrgårdsmiljön tillhörde också tidigare en barockträdgård och en
engelsk park, anlagd i slutet av 1700-talet. Den engelska parken finns ännu kvar men på
platsen för barockträdgården ligger ett äldreboende sedan 1990. Lindallén som idag är en
viktig del av parkmiljön mot sjösidan planterades 1811.

Karaktärisering
Farsta slott är belägen på Farsta udde på en mindre höjd i landskapet. Miljön karaktäriseras
av de tre dominerande byggnaderna i miljön genom främst Farsta slott men också Farsta vik
och Farsta udde, vilka senare bebyggelse förhållit sig till. Det omgivande landskapet är en
viktig del av områdets karaktär, med äldre träd, lindallén upp till Farsta slott, den engelska
trädgården och den öppna yta som Farsta gärde skapar. Farsta gärdes öppna yta beskriver
både för det tidigare jordbruket men skapar också en distans till fabriksområdet och
intilliggande bostadsbebyggelse, en hierarki i landskapet som beskriver för och förtydligar
Farsta slotts ställning i Gustavsberg.

Motivering
Gustavsberg har sina rötter i det förhistoriska Farsta gård. Som del av uppbyggandet av
brukssamhället från 1600-talet och framåt har Farsta slott med intilliggande miljö och
kulturlandskap ett högt kulturhistoriskt värde och är ett omistligt uttryck för riksintresset
Gustavsberg.

Lindallén upp mot Farsta slott 2018. (Foto: Sweco Architects)

Farsta slott under slutet på 1800-talet, innan den större ombyggnaden mellan 1894 - 96. (Foto: Historiska foton
från Värmdö kommun/digitalt arkiv.)

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:110>1

Nybyggnadsår: 1920

Område: Farsta slott
Obj-ID:

154

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en tidstypisk tegelbyggnad, troligtvis uppförd kring sekelskiftet 1900, och har ett samhällshistoriskt
och kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Tegelfasad i gult tegel med stående tegel ovan fönster- och dörröppningar
-Fönstersättningen och fönsterstorlek
-Utskjutande takfot med snidade takfotstassar
-Glaserade tvåkupiga chamottetegeltakpannor
-Två symmetriskt placerade skorstenar, utkragade upptill

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:180>1

Område: Farsta slott

Nybyggnadsår: 1903

Obj-ID:

2983

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Sedan 1600-talet har Farsta gård haft relativt stora åkerarealer för att vara en gård i skärgården. Under Odelbergs
tid utvecklades detta jordbruk då Odelberg, som var lantbruksutbildad, hade som mål att bygga upp ett så
självförsörjande samhälle som möjligt. Idag är delar av Farsta gärde bebyggt men delar av kulturlandskapet finns
också kvar med tidigare öppen betesmark och åkermark. Oxhuset, belägen i den östra delen av gärdet, är den
byggnad som fortfarande kan berätta om tiden för jordbruket. Byggnaden, som enda kvarvarande byggnad från
denna epok, har därmed ett högt kulturhistoriskt, samhällshistoriskt och lokalhistoriskt värde för Gustavsberg,
liksom ett arkitekturhistoriskt värde genom sin tidstypiska utformning.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Tegelfasad i gult tegel indelad med pilastrar och stickbågar ovan fönster- och dörröppningar
-Fönstersättningen och fönsterstorlek
-Utskjutande takfot med snidade takfotstassar
-Takkupa med förrådsdörrar (tidigare för inlastning)
-Glaserade tvåkupiga chamottetegeltakpannor

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:180>1

Nybyggnadsår: 1880-1900

Område: Farsta slott
Obj-ID:

6981

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är av samma typ som byggnaderna uppförda längs med Värmdögatan, en av de äldsta bruksgatorna i
Gustavsberg, uppförd i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad. Byggnaden omgärdas av en trädgård med
äldre fruktträd träd, likt trädgårdarna vid de norra bruksgatorna.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Liggande fjällpanel och stående panel på övre del av gavel med spetsigt avslut
-Uppdelning i fasad genom vertikala utanpåliggande bräder
-Dekorerade fönsterfoder
-Spröjsade tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Lövsågad takfotslist
-Murade skorstenar i rött tegel
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter
-Färgsättning – röda fasad, vita knutar och byggnadsdetaljer

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:57>1

Nybyggnadsår: Okänt

Område: Farsta slott
Obj-ID:

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Förrådsbyggnader och äldre båthus utgör ett värdefullt inslag i helhetsmiljön och berättar om äldre tiders
levnadssituation.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasad med stående panel, i faluröd kulör
-Enkel trädörr med bandgångjärn
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Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:57>1

Nybyggnadsår: 1800-tal

Område: Farsta slott
Obj-ID:

463

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Farstavik är var en statbyggnad i början av 1800-talet och senare arrendatorsbostad. Sitt nuvarande utseende fick
byggnaden vid en ombyggnad 1869 i samband med att Hilma Godenius fick byggnaden i bröllopsgåva av sin far
Samuel Godenius, då Himla gifte sig med Wilhelm Odelberg. Fram tills KF köp av Farsta-Gustavsberg 1937 var
byggnaden Hilmas personliga egendom. De karaktäristiska takkuporna på övre våningen tillkom 1909. Tidigare
fanns ett växthus på den sydöstra gaveln, sammanbyggt med bostaden. Detta revs i samband med att byggnaden
byggdes om åt Hjalmar Olson 1939. Byggnaden har till en början använts som sommarbostad, åt paret själva men
senare hyrde de även ut det som sommarbostad och sommarnöje till andra. Byggnaden är en av de äldsta
byggnaderna vid Farsta slott och har genom sin tidstypiska utformning ett arkitektoniskt värde liksom ett
samhällshistoriskt.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Liggande fasspontpanel, vid gavelröstena stående panel med spetsigt avslut
-Dekorerade fönsterfoder
-Spröjsade tvåluftfönster med åtta rutor i varje luft
-Utskjutande takfot med snidade takfotstassar och lövsågad taklist
-Glaserade enkupiga chamottetegeltakpannor
-Symmetriskt placerade skorstenar, utkragade upptill
-Kuperad naturtomt med äldre träd

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:57>1

Nybyggnadsår: 1800-tal

Område: Farsta slott
Obj-ID:

5781

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Sydöst om byggnaden ligger en jordkällare. Jordkällaren är placerad intill platsen för det tidigare växthuset som var
sammanbyggt med huvudbyggnadens sydöstra gavel. I Gustavsberg finns ett flertal jordkällare synliga än idag i
landskapet. Jordkällare hörde till varje bostad i det förelektrifierade samhället och är kulturhistoriskt värdefulla spår
i landskapet som visar på äldre tiders behov av sval matförvaring. De utgör värdefulla inslag i äldre helhetsmiljöer
och bör så långt som möjligt bevaras.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gjuten/putsad mur
-Äldre trädörr med bandgångjärn
-Gräsbevuxet tak

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:58>1

Nybyggnadsår: Okänt
Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Förrådsbyggnader och äldre båthus utgör ett värdefullt inslag i helhetsmiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad med stående panel, i faluröd kulör
-Förrådsdörrar med stående panel med bandgångjärn
-Utskjutande takfot med snidade takfotstassar
-Sadeltak med glaserade enkupiga chamottetegeltakpannor

Område: Farsta slott
Obj-ID:

26

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:58>1

Nybyggnadsår: 1910-30

Område: Farsta slott
Obj-ID:

60

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en del av Farsta uddes helhetsmiljö och troligen uppförd i nära anslutning till att huvudbyggnaden
uppfördes. Byggnaden beskriver för hur huvudbyggnaden med tillhörande trädgård nyttjades då huvudbyggnaden
uppfördes och är uppförd med en omsorg om material och utförande.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Liggande fasspontpanel, med indelad fasad genom vertikala bräder
-Spröjsade fönster
-Glaserade tvåkupiga chamottetegeltakpannor
-Lanternin med tälttak i svart plåt med spröjsade fönster
-Murad skorsten, synlig även vid gavel
-Färgsättning – vit likt huvudbyggnaden

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:58>1

Område: Farsta slott

Nybyggnadsår: 1911

Obj-ID:

142

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Farsta udde är ritat av Ferdinand Boberg och byggt 1911. Byggnaden uppfördes på beställning av Maria Bennich,
född Odelberg, som var änka och hade fyra barn. Uppförd som villa till familjen Odelberg är villan en del av
Odelbergs arv i Gustavsberg. Ritad av en av de då mest framstående arkitekterna har byggnaden ett högt
arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Slätputsad fasad med få detaljer i fasad utöver en avdelande gördelgesims, burspråk
-Arkadgång vid entré
-Markerad fasad med fronton, inglasad veranda och ovanliggande balkong
-Fönstersättning, fönsterstorlek - generellt tvåluftsfönster med tio lufter, mindre fönster (oxöga)
-Symmetriskt placerade skorstenar, utkragade upptill
-Färgsättning – vit

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:61>1

Område: Farsta slott

Nybyggnadsår: 1909

Obj-ID:

179

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en del av Farsta slottsmiljö. Den har en tidstypisk utformning med en utsmyckad tegelfasad.
Byggnadens tidigare funktion är däremot oklar. Som del av Farsta slotts helhetsmiljö och genom sitt tidstypiska
utförande har byggnaden ett högt kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Tegelfasad indelad med svagt utskjutande pilastrar och gördelgesims genom tvärställda tegelstenar
-Fönstersättningen och fönsterstorlek med tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Dörrinfattning med markerande gesims och tandsnittsfris
-Dörr med en träram med fönster indelade i 12 rutor

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:63>1

Område: Farsta slott

Nybyggnadsår: 1700-tal, 1894

Obj-ID:

565

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Farsta slott är en av Värmdös få herrgårdsbyggnader i sten. Byggnaden har tidigare varit en relativt symbolladdad
byggnad i samhället Gustavsberg då byggnaden var bostad åt porslinsfabrikens ägarfamilj fram till 1937, och
sommarbostad fram till 1945. Ursprungligen uppfördes byggnaden som Farsta säteris huvudbyggnad vid 1600talets mitt. År 1719 eldhärjades Farsta slott under rysshärjningarna och återuppbyggs sen vid 1700-talets mitt.
1825 anläggs porslinsfabriken på delar av det tidigare säteriets marker och byggnaden börjar nu förändras till det
utseende byggnaden har idag, framförallt efter en större ombyggnad 1894–1895. Som del av uppbyggandet av
brukssamhället från 1600-talet och framåt har Farsta slott ett högt kulturhistoriskt värde och är ett omistligt uttryck
för riksintresset Gustavsberg. De omgivande parkmiljöerna är en del av helhetsmiljön med höga kulturhistoriska
värden och miljöskapande värden.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Putsad fasad, i ljusgul kulör, med bandrustik, pilastrar, gesimser, markerade gavlar
-Utsmyckade sandstensportaler
-Utsmyckande element i fasad i sandsten så som voluter vid gavlarna, joniska kapitäl i pelare m.m.
-Fönstersättning och fönsterstorlek med fönster och mindre fönster i form av oxöga
-Dörrar
-Brutet tak belagt med svart bandplåt, markerande spiror vid gavlar

4.6 FRIKYRKORNA

Historik
I och med konventikelplakatets upphävande 1858 då andra samfund än svenska kyrkan
tilläts, växte sig frikyrkorna starka i Sverige liksom även i Gustavsberg. I Gustavsberg
uppfördes Tallåskyrkan som församlingshus till missionsförsamlingen 1901, en
uppbyggnad ombesörjd av brukspatron Odelberg. Huset var efterlängtat i församlingen
som bildats 1870 och saknat en egen lokal under en tid. Redan året efter uppförandet,
1902, beordrade dock Odelberg att byggnaden även skulle tjäna som kommunalhus.
Byggnaden fungerade som både församlingslokal och kommunalhus fram tills det att det
nya kommunhuset Runda huset stod färdigt 1954. Byggnaden användes även under
denna tid för politiska möten, fackföreningsmöten och som allmän samlingslokal. 1982
överlät Gustavsbergs fabriker kyrkan till församlingen.
1959 gjordes en mer omfattande renovering då byggnaden fick nuvarande exteriört utseende
med fasadtegel. Troligen lades även ett nytt plåttak på det gamla vid denna tid. Interiört fick
byggnaden nya ytskikt och läktaren byggdes om till ungdomslokal. Även denna upprustning
bekostades till stora delar från fabriken. Den senaste stora renoveringen genomfördes

1984 då AB Gustavsbergs dåvarande konstnärliga ledare, Karin Björkquist, ansvarade
för den interiöra färgsättningen.
På fastigheten ligger även SMU-gården, missionsförsamlingens ungdomsgård. Byggnaden
är en äldre timmerbyggnad som flyttades till platsen 1966. Byggnaden är enligt uppgift ett
äldre magasin som flyttats från Aspvik.
1914 byggdes en bostad åt missionsförsamlingens pastorer, numera kallad Länkarnas hus.
1928 började huset användas som kommunalkontor då den kommunala förvaltningen
flyttade från fabrikskontoret ut i samhället. På nedre botten fanns expedition och på övre plan
bodde kommunens första tjänsteman. Länkarna flyttade in i huset med sin verksamhet 1972.
På andra sidan Skärgårdsvägen mot Gustavsbergs centrum ligger den före detta
Baptistkyrkan som är samtida med missionshuset. Gustavsbergs Baptistförsamling
bildades 1860 och fick ett eget hus 1906. Församlingen höll dessförinnan till i lokaler i
värdshuset. Förutom för gudstjänst användes byggnaden till fabrikens ritskola för
ungdomar upp till 18 år. Ungdomarna utbildades i att dekorera porslin.

Karaktärisering
Frikyrkorna utgör solitära byggnader i samhället och som minner om äldre tiders seder och
bruk. Särskilt Tallåskyrkans tomt utgörs av en grön oas med stora ekar och tallar.

Motivering
Frikyrkobyggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde genom att de speglar
frikyrkorörelsens historia, en viktig del av den svenska folkrörelsens historia vid
sekelskiftet 1900. Frikyrkorörelsen är även starkt knuten till brukssamhällets framväxt
under sent 1800-tal och hela 1900-talet. Tallåskyrkans funktion som kommunhus gör även
att byggnaden har ett stort lokalhistoriskt värde. Som offentliga byggnader knutna till
brukssamhällets historia utgör både Tallåskyrkan och Baptistkyrkan uttryck för riksintresset.

Tallåskyrkan 2018. (Foto: Sweco Architects)

Baptistkyrkan samma år som uppförandet av kyrkan, 1906. (Foto: Historiska foton från Värmdö kommun/digitalt
arkiv.)

Fastighet:

ÖSBY 1:318>1

Område: Frikyrkor - Tallåskyrkan, Baptistkyrkan

Nybyggnadsår: 1914

Obj-ID:

112

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Länkarnas hus är uppfört som bostad till missionsförsamlingens pastorer 1914 men kom senare att användas som
kommunalkontor i samband med att den kommunala förvaltningen flyttade ut från fabrikskontoret och ut i samhället
1928. På bottenvåningen fanns expedition och på det övre planet bodde kommunens första tjänsteman, Volmar
Fagergren. 1972 flyttade länkarna med sin verksamhet in i huset. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde
med en välbevarad exteriör, och berättar både om samhällets lokalhistoria och frikyrkorörelsens historia.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Liggande fasspontpanel
-Fönstersättning och fönsterstorlek
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Glaserade tvåkupiga chamottetegeltakpannor
-Burspråk och balkong
-Centrerad, utkragad skorsten
-Fasadkulör – faluröd fasad med vita knutar och omfattningar

Fastighet:

ÖSBY 1:77>1

Område: Frikyrkor - Tallåskyrkan, Baptistkyrkan

Nybyggnadsår: 1700-tal

Obj-ID:

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
SMU-gården är en äldre timmerbyggnad som flyttats till platsen 1966 då den byggdes om till
missionsförsamlingens ungdomsgård, SMU-gården. Tidigare har den, enligt uppgift, fungerat som en
magasinsbyggnad på gården Aspvik och är troligen från 1700-talet. Byggnaden är välbevarad exteriört och
berättar dels om samhällets lokalhistoria och om frikyrkorörelsens historia med högt kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad grund
-Timmerfasad
-Tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Vällingklocka
-Tak belagt med enkupigt taktegel
-Murad, utkragad skorsten
-Fasadkulör – faluröd fasad med vita omfattningar och svarta byggnadsdetaljer

4

Fastighet:

ÖSBY 1:77>1

Område: Frikyrkor - Tallåskyrkan, Baptistkyrkan

Nybyggnadsår: 1901

Obj-ID:

5

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Tallåskyrkan uppfördes som församlingshus till missionsförsamlingen 1901, en uppbyggnad ombesörjd av
brukspatron Odelberg. Huset var efterlängtat i församlingen som bildats 1870 och länge saknat en egen lokal.
Redan året efter uppförandet, 1902, beordrade dock Odelberg att byggnaden också skulle tjäna som och kallas
kommunalhus. Byggnaden fungerade som både församlingslokal och kommunalhus fram tills det att det nya
kommunhuset Runda huset stod färdigt 1954. 1959 gjordes en mer omfattande renovering då byggnaden fick
nuvarande utseende exteriört med fasadtegel, vilket är tillverkat i Gustavsberg. 1982 överlät Gustavsbergs fabriker
kyrkan till församlingen. Funktionen som kommunhus gör att byggnaden har ett stort lokalhistoriskt värde. Trots
sentida förändringar har Tallåskyrkan ett högt kulturhistoriskt värde genom att den speglar en religiös verksamhet
på platsen, starkt knuten till brukssamhällets framväxt under sent 1800-tal och hela 1900-talet, ett uttryck för
riksintresset.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fönstersättning med fönster i varierande utförande, mindre fönster med spetsigt avslut
-Entréport och ursprungliga dörrar där det förekommer
-Sadeltak ovan entrén, med takfotstassar och bandplåt
-Symmetriskt placerade skorstenar, utkragade upptill

Fastighet:

ÖSBY 1:77>1

Område: Frikyrkor - Tallåskyrkan, Baptistkyrkan

Nybyggnadsår: Okänt

Obj-ID:

7383

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
I Gustavsberg finns ett flertal jordkällare synliga än idag i landskapet. Jordkällare hörde till varje bostad i det
förelektrifierade samhället och är kulturhistoriskt värdefulla spår i landskapet som visar på äldre tiders behov av
sval matförvaring. De utgör värdefulla inslag i äldre helhetsmiljöer och bör så långt som möjligt bevaras.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Naturstensmur
-Äldre trädörr

Fastighet:

ÖSBY 1:86>1

Område: Frikyrkor - Tallåskyrkan, Baptistkyrkan

Nybyggnadsår: 1906

Obj-ID:

519

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Baptistkyrkan uppfördes 1906 för baptistförsamlingens räkning, en församling som bildats redan 1856 men
dessförinnan hållit till i lokaler i värdshuset. Byggnaden tjänstgjorde också sedan uppförandet som Fabrikens
ritskola för ungdomar upp till 18 år. Baptistkyrkan har en för Gustavsberg unik utformning i utpräglad jugendstil och
är välbevarad exteriört med högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde då den
berättar både om samhällets lokalhistoria och om frikyrkorörelsens historia, en viktig del av den svenska
folkrörelsens historia vid sekelskiftet 1900.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad sockel
-Fasad i rött, smalt tegel
-Fönster i varierande utförande, tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft, rundbågiga öppningar
-Utskjutande entréparti med svängt tak, trädörrar och svängda trappor
-Takkupor med lunettfönster i tak
-Glaserade tvåkupiga chamottetegeltakpannor
-Murade skorstenar och centrerad skorsten i tak
-Kuperad naturtomt med äldre sparade träd

4.7 GRINDSTUGÄRDE

Historik
Området Grindstugärde uppfördes under åren 1943–1945 efter ritningar av Olof Thunström
och var Gustavsbergs första radhusområde i KF:s regi. De nio parallellt placerade radhusen
bestod ursprungligen av 51 lägenheter i storlekarna två till tre rum och kök. Valet att bygga
radhus baserades på ekonomiska skäl och att bebyggelsen tog mindre plats i landskapet.
Olof Thunström idéer om att flacka och öppna områden ska ha en ljus färgskala, i motsats till
mer kuperade områden som ska ha en mörkare färgskala, kom att praktiseras i
Grindstugärde. Det flacka området utgörs därmed av symmetriska radhus i ljusa kulörer.
Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser återanvänt tegel från
fabriksbyggnader som revs vid tiden. Områdets huvudgata löper från den Gamla vägen med
huslängor ställda vinkelrätt mot gatan och sekundärgator mellan längorna.

Karaktärisering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens
speciella förhållanden och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Fasaderna utgörs
av grå kalkcementputs och rött tegel vid västsidans gavlar och uteplatser, den indragna
västfasaden skapar en skyddad uteplats. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Samtliga nio radhus har flacka sadeltak med enkupigt tegel. Smala vägar mellan
husen och avsaknad av tomtavskiljare så som staket och häckar är karaktäristiskt för
området.

Motivering

Hästhagen är ett av de tidigare exemplen på de utbyggnadsområden som byggdes efter att
KF tog över brukssamhället 1937, byggt i samma anda som de tidigare bruksområdena.
Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att
gränsen mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av
privata markeringar saknades då fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.
Området har som helhet ett högt kulturhistoriskt värde med en välbevarad funktionalistisk
utformning och utgör ett av riksintressets uttryck.

Grindstugärde 2018. (Foto: Sweco Architects)

Grindstugärde under 1940-talet, vid uppförandetiden av området. (Foto: Historiska foton från Värmdö
kommun/digitalt arkiv.)

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:211>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

362

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:212>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

319

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:213>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

373

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:214>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

309

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:215>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

335

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:216>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

346

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:217>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

341

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:218>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

399

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:219>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

408

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:220>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

375

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:221>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

395

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:222>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

385

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:223>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

315

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:224>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

324

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:225>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

338

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:226>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

391

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:227>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

411

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:228>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

410

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:229>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

381

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:230>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

392

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:231>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

349

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:232>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

313

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:233>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

343

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:234>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

397

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:235>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

352

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:236>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

368

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:237>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

376

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:238>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

388

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:239>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

311

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:240>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

398

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:241>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

366

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:242>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

412

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:243>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

393

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:244>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

416

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:245>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

387

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:246>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

361

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:247>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

328

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:248>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

323

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:249>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

371

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:250>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

308

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:251>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

389

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:252>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

325

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:253>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

351

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:254>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

359

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:255>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

367

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:256>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

320

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:257>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

316

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:258>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

347

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:259>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

331

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:260>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

379

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:261>1

Nybyggnadsår: 1943–45

Område: Grindstugärde
Obj-ID:

344

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är av en funktionalistisk utformning men har även påverkats av krigstidens speciella förhållanden
och en strävan att hålla nere byggnadskostnaderna. Enligt uppgift är det varmröda teglet i skiftande nyanser
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Tomterna är olika stora beroende på gatornas
placering. Områdets öppenhet, saknaden av häckar och staket, är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen
mellan privat och allmän inte är tydlig och speglar brukets historia där behovet av privata markeringar saknades då
fabriken ägde både mark och bostäder i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen västfasad
-Fasad i rött tegel och grå kalkcementputs
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörrar med överljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Enkupigt rött taktegel
-Tomternas avsaknad av häckar och staket, sparade stenhällar och äldre träd
-Grusgångar, vägnätet mellan byggnaderna

4.8 HÄSTHAGEN

Historik
Den terränganpassade bebyggelsen med hus i park utvecklas till sin fulländning i
Hästhagens bostadsbebyggelse, planerat av Olof Thunströms i KF:s regi. Det relativt
kuperade Hästhagen bebyggdes ut i flera etapper under åren 1940 – 1951. Stadsplanen för
området upprättades 1948 av Olof Thunström och Kurt Hollstrand. Området var
ursprungligen bilfritt med enbart gångvägar fram till husen och trafikleder dragna runt om
bebyggelsen. Byggnaderna är genomgående uppförda i gult fasadtegel med skiftande
nyanser med undantag för de sex hus vid Hästskovägen och lamellhus utefter
Trallbanevägen som har rött fasadtegel. Byggnaderna i området hålls samman med sakliga
avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Få detaljer utmärker
byggnaderna så som indraget väggparti vid balkonger och entréer och det utskjutande
perspektivfönstret. Punkthusen, delvis upplyfta på pelare utmed Gamel Svartens väg är de
mest arkitektoniskt intressanta byggnaderna i området. Idén med hus på pelare är främst
inspirerade av Le Corbusiers flera välkända projekt, men även samtida svenska projekt som
Sven Markelius villa i Nockeby.

Hästhagens bebyggelse utgör ett av de bostadsområden som ligger som en ytterligare
årsring kring den äldre bruksbebyggelsen. Olof Thunström som var verksam vid KF:s
arkitektkontor var ansvarig för utvecklingen av Gustavsberg. I princip alla hus som uppfördes
från slutet av 1930-talet fram till Thunströms död 1962 kom från hans ritbord. Thunströms
och hans medarbetares insatser i Gustavsberg är unik. Här planerades i KF:s regi ett
mönstersamhälle med allt från fabriker, butiker, bostäder, tvättstugor, förlossningshem och
kommunhus. Samhället blev så uppmärksammat och besökt att en liten guideskrift gavs ut
1950 med text på fem språk.
I områdets västra del utmed Trallbanvägen ligger även Gustavsgården, ett äldreboende
uppfört 1964. Byggnaden är om och tillbyggd i omgångar varvid den ursprungliga exteriören
inte går att spåra. Byggnaden hade till en början ett utpräglat modernistiskt formspråk men
som byggts om och till på 1980- och 90-talen. I områdets östra del ligger som en ytterligare
årsring av radhusbebyggelse tillkomna under 1960–70-tal. Radhusen i souterräng ansluter i
arkitektur och placering till Hästhagsterrassens radhusbebyggelse.

Karaktärisering
Hästhagens kvaliteter ligger dels i den sammanhållna arkitekturen och det gula fasadteglet
och dels i områdets planering enligt hus i park principen. Byggnaderna har placerats med
hänsyn i förhållande till naturen. Karaktäristiskt är de sparade tallar och berghällar, vilket är
ett viktigt karaktärsdrag i miljön. Ett annat viktigt karaktärsdrag är den flytande gränsen
mellan privat och offentlig mark, också enligt principen hus i park. Vägarna i området är
smala och anpassade till terrängen vilket även gör att naturen får dominera.
Byggnadernas avskalade arkitektur är känslig för ovarsamma förändringar vilket i viss mån
har skett i området. Särskilt gäller det fönster, entréer, burspråk och balkongfronter.
Ursprungligen har byggnaderna haft smäckrare fönsterbågar och balkongerna har i vissa fall
varit vackert utformade och ett nättare uttryck. Vid framtida renoveringar i området bör det
ursprungliga uttrycket eftersträvas.

Motivering
Hästhagens sammanhållna bebyggelse planerade enligt hus i park-principen, utgör ett av
Gustavsbergs tydliga årsringar med bostadsområden planerade av Olof Thunström i KF:s
regi. Helhetsmiljön och bebyggelsen arkitektoniska kvaliteter har höga kulturhistoriska
värden. Som ett synnerligen homogent bostadsområde planerat under 1940- och 50-talen,
utgör området utgör ett av riksintressets uttryck.

Hästhagen 2018. (Foto: Sweco Architects)

Hästhagen under 1950-talet. (Foto: Historiska foton från Värmdö kommun/digitalt arkiv.)

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:111>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1964

Obj-ID:

515

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Gustavsgården är ett äldreboende uppfört 1964. Byggnaden hade till en början ett utpräglat modernistiskt
formspråk men som byggts om och till på 1980- och 90-talen. Byggnaden är av socialhistoriskt och lokalhistoriskt
värde för Gustavsberg.

Kommentar:
Byggnaden är om och tillbyggd i omgångar varvid den ursprungliga exteriören inte går att spåra.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Indragen bottenvåning
-Flackt tak

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:111>1

Nybyggnadsår: Okänt

Område: Hästhagen
Obj-ID:

520

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden har en välbevarad exteriör med ett klassicistiskt formspråk och har ett arkitektoniskt och miljöskapande
värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad, putsad sockel
-Fasadmaterial – gul slät puts indelad genom vita, släta pilastrar
-Mittrisalit krönt med fronton med slät, kraftigt utkragad gesims
-Fönstersättning och fönsterstorlek, tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft, lunettfönster
-Burspråk
-Takfot med kraftigt utkragad gesims
-Brutet tak, belagt med röda tegelpannor
-Skorsten, utkragad

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:12>1

Nybyggnadsår: 1956

Område: Hästhagen
Obj-ID:

431

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna utefter Trallbanevägen avviker med sitt röda tegel från Hästhagens övriga bebyggelse. Byggnaderna
är i en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur. Byggnaderna har trots fönsterbyten och
entrébyten, relativt bevarad exteriör från byggnadstiden. De sparade naturtomterna med träd och bergknallar kring
husen ett viktigt karaktärsdrag för området.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel, grå putsad sockel, blåmålade fönsteromfattningar och garageportar
-Fönstersättning och fönsterstorlek
-Garageportar i sockelvåning
-Markerat entréparti med indraget väggparti från sockel till tak, skärmtak ovan entréer
-Sadeltak med röda takpannor

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:12>1

Nybyggnadsår: 1956

Område: Hästhagen
Obj-ID:

449

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna utefter Trallbanevägen avviker med sitt röda tegel från Hästhagens övriga bebyggelse. Byggnaderna
är i en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur. Byggnaderna har trots fönsterbyten och
entrébyten, relativt bevarad exteriör från byggnadstiden. De sparade naturtomterna med träd och bergknallar kring
husen ett viktigt karaktärsdrag för området.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel, grå putsad sockel, blåmålade fönsteromfattningar och garageportar
-Fönstersättning och fönsterstorlek
-Garageportar i sockelvåning
-Markerat entréparti med indraget väggparti från sockel till tak, skärmtak ovan entréer
-Sadeltak med röda takpannor

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:12>1

Nybyggnadsår: 1956

Område: Hästhagen
Obj-ID:

453

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna utefter Trallbanevägen avviker med sitt röda tegel från Hästhagens övriga bebyggelse. Byggnaderna
är i en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur. Byggnaderna har trots fönsterbyten och
entrébyten, relativt bevarad exteriör från byggnadstiden. De sparade naturtomterna med träd och bergknallar kring
husen ett viktigt karaktärsdrag för området.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel, grå putsad sockel, blåmålade fönsteromfattningar och garageportar
-Fönstersättning och fönsterstorlek
-Garageportar i sockelvåning
-Markerat entréparti med indraget väggparti från sockel till tak, skärmtak ovan entréer
-Sadeltak med röda takpannor

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:12>1

Nybyggnadsår: 1956

Område: Hästhagen
Obj-ID:

461

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna utefter Trallbanevägen avviker med sitt röda tegel från Hästhagens övriga bebyggelse. Byggnaderna
är i en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur. Byggnaderna har trots fönsterbyten och
entrébyten, relativt bevarad exteriör från byggnadstiden. De sparade naturtomterna med träd och bergknallar kring
husen ett viktigt karaktärsdrag för området.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel, grå putsad sockel, blåmålade fönsteromfattningar och garageportar
-Fönstersättning och fönsterstorlek
-Garageportar i sockelvåning
-Markerat entréparti med indraget väggparti från sockel till tak, skärmtak ovan entréer
-Sadeltak med röda takpannor

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:154>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

372

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:155>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

407

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:156>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

318

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:157>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

340

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:158>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

339

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:159>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

383

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:160>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

382

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:161>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

322

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:162>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

404

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:163>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

337

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:164>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

336

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:165>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

415

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:166>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

369

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:167>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

332

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:168>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

400

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:169>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

413

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:17>1

Nybyggnadsår: 1966

Område: Hästhagen
Obj-ID:

485

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen vid Betselvägen tillkom under 1960- och 70-talen som en ytterligare årsring till Hästhagens småskaliga
bebyggelse i tegel. Byggnaderna ligger i souterräng likt Hästhagsterrassens radhus och har indraget väggparti vid
balkong. Utmärkande för byggnaderna är de stora perspektivfönstren som upptar stora delar av fasadlivet.
Byggnaderna hade ursprungligen en annan färgsättning. De smala vägarna mellan husen bidrar till den
småskaliga upplevelsen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel och stående panel
-Enluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Entré med sidoljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Förrådsdel med stående panel med tak som bildar skärmtak ovan entré
-Tomt utan omgärdande staket, med sparade träd och stenhällar
-Cykelställ bredvid entrén där det förekommer

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:17>1

Nybyggnadsår: 1966

Område: Hästhagen
Obj-ID:

489

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen vid Betselvägen tillkom under 1960- och 70-talen som en ytterligare årsring till Hästhagens småskaliga
bebyggelse i tegel. Byggnaderna ligger i souterräng likt Hästhagsterrassens radhus och har indraget väggparti vid
balkong. Utmärkande för byggnaderna är de stora perspektivfönstren som upptar stora delar av fasadlivet.
Byggnaderna hade ursprungligen en annan färgsättning. De smala vägarna mellan husen bidrar till den
småskaliga upplevelsen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel och stående panel
-Enluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Entré med sidoljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Förrådsdel med stående panel med tak som bildar skärmtak ovan entré
-Tomt utan omgärdande staket, med sparade träd och stenhällar
-Cykelställ bredvid entrén där det förekommer

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:17>1

Nybyggnadsår: 1966

Område: Hästhagen
Obj-ID:

491

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen vid Betselvägen tillkom under 1960- och 70-talen som en ytterligare årsring till Hästhagens småskaliga
bebyggelse i tegel. Byggnaderna ligger i souterräng likt Hästhagsterrassens radhus och har indraget väggparti vid
balkong. Utmärkande för byggnaderna är de stora perspektivfönstren som upptar stora delar av fasadlivet.
Byggnaderna hade ursprungligen en annan färgsättning. De smala vägarna mellan husen bidrar till den
småskaliga upplevelsen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel och stående panel
-Enluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Entré med sidoljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Förrådsdel med stående panel med tak som bildar skärmtak ovan entré
-Tomt utan omgärdande staket, med sparade träd och stenhällar
-Cykelställ bredvid entrén där det förekommer

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:17>1

Nybyggnadsår: 1966

Område: Hästhagen
Obj-ID:

495

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen vid Betselvägen tillkom under 1960- och 70-talen som en ytterligare årsring till Hästhagens småskaliga
bebyggelse i tegel. Byggnaderna ligger i souterräng likt Hästhagsterrassens radhus och har indraget väggparti vid
balkong. Utmärkande för byggnaderna är de stora perspektivfönstren som upptar stora delar av fasadlivet.
Byggnaderna hade ursprungligen en annan färgsättning. De smala vägarna mellan husen bidrar till den
småskaliga upplevelsen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel och stående panel
-Enluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Entré med sidoljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Förrådsdel med stående panel med tak som bildar skärmtak ovan entré
-Tomt utan omgärdande staket, med sparade träd och stenhällar
-Cykelställ bredvid entrén där det förekommer

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:17>1

Nybyggnadsår: 1966

Område: Hästhagen
Obj-ID:

505

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen vid Betselvägen tillkom under 1960- och 70-talen som en ytterligare årsring till Hästhagens småskaliga
bebyggelse i tegel. Byggnaderna ligger i souterräng likt Hästhagsterrassens radhus och har indraget väggparti vid
balkong. Utmärkande för byggnaderna är de stora perspektivfönstren som upptar stora delar av fasadlivet.
Byggnaderna hade ursprungligen en annan färgsättning. De smala vägarna mellan husen bidrar till den
småskaliga upplevelsen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel och stående panel
-Enluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Entré med sidoljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Förrådsdel med stående panel med tak som bildar skärmtak ovan entré
-Tomt utan omgärdande staket, med sparade träd och stenhällar
-Cykelställ bredvid entrén där det förekommer

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:17>2

Nybyggnadsår: 1966

Område: Hästhagen
Obj-ID:

487

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen vid Betselvägen tillkom under 1960- och 70-talen som en ytterligare årsring till Hästhagens småskaliga
bebyggelse i tegel. Byggnaderna ligger i souterräng likt Hästhagsterrassens radhus och har indraget väggparti vid
balkong. Utmärkande för byggnaderna är de stora perspektivfönstren som upptar stora delar av fasadlivet.
Byggnaderna hade ursprungligen en annan färgsättning. De smala vägarna mellan husen bidrar till den
småskaliga upplevelsen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel och stående panel
-Enluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Entré med sidoljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Förrådsdel med stående panel med tak som bildar skärmtak ovan entré
-Tomt utan omgärdande staket, med sparade träd och stenhällar
-Cykelställ bredvid entrén där det förekommer

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:17>2

Nybyggnadsår: 1966

Område: Hästhagen
Obj-ID:

490

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen vid Betselvägen tillkom under 1960- och 70-talen som en ytterligare årsring till Hästhagens småskaliga
bebyggelse i tegel. Byggnaderna ligger i souterräng likt Hästhagsterrassens radhus och har indraget väggparti vid
balkong. Utmärkande för byggnaderna är de stora perspektivfönstren som upptar stora delar av fasadlivet.
Byggnaderna hade ursprungligen en annan färgsättning. De smala vägarna mellan husen bidrar till den
småskaliga upplevelsen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel och stående panel
-Enluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Entré med sidoljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Förrådsdel med stående panel med tak som bildar skärmtak ovan entré
-Tomt utan omgärdande staket, med sparade träd och stenhällar
-Cykelställ bredvid entrén där det förekommer

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:17>2

Nybyggnadsår: 1966

Område: Hästhagen
Obj-ID:

494

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen vid Betselvägen tillkom under 1960- och 70-talen som en ytterligare årsring till Hästhagens småskaliga
bebyggelse i tegel. Byggnaderna ligger i souterräng likt Hästhagsterrassens radhus och har indraget väggparti vid
balkong. Utmärkande för byggnaderna är de stora perspektivfönstren som upptar stora delar av fasadlivet.
Byggnaderna hade ursprungligen en annan färgsättning. De smala vägarna mellan husen bidrar till den
småskaliga upplevelsen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel och stående panel
-Enluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Entré med sidoljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Förrådsdel med stående panel med tak som bildar skärmtak ovan entré
-Tomt utan omgärdande staket, med sparade träd och stenhällar
-Cykelställ bredvid entrén där det förekommer

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:17>2

Nybyggnadsår: 1966

Område: Hästhagen
Obj-ID:

496

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen vid Betselvägen tillkom under 1960- och 70-talen som en ytterligare årsring till Hästhagens småskaliga
bebyggelse i tegel. Byggnaderna ligger i souterräng likt Hästhagsterrassens radhus och har indraget väggparti vid
balkong. Utmärkande för byggnaderna är de stora perspektivfönstren som upptar stora delar av fasadlivet.
Byggnaderna hade ursprungligen en annan färgsättning. De smala vägarna mellan husen bidrar till den
småskaliga upplevelsen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel och stående panel
-Enluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Entré med sidoljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Förrådsdel med stående panel med tak som bildar skärmtak ovan entré
-Tomt utan omgärdande staket, med sparade träd och stenhällar
-Cykelställ bredvid entrén där det förekommer

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:17>2

Nybyggnadsår: 1966

Område: Hästhagen
Obj-ID:

500

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen vid Betselvägen tillkom under 1960- och 70-talen som en ytterligare årsring till Hästhagens småskaliga
bebyggelse i tegel. Byggnaderna ligger i souterräng likt Hästhagsterrassens radhus och har indraget väggparti vid
balkong. Utmärkande för byggnaderna är de stora perspektivfönstren som upptar stora delar av fasadlivet.
Byggnaderna hade ursprungligen en annan färgsättning. De smala vägarna mellan husen bidrar till den
småskaliga upplevelsen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel och stående panel
-Enluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Entré med sidoljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Förrådsdel med stående panel med tak som bildar skärmtak ovan entré
-Tomt utan omgärdande staket, med sparade träd och stenhällar
-Cykelställ bredvid entrén där det förekommer

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:170>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

390

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:171>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

310

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:172>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

380

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:173>1

Område: Hästhagen

Nybyggnadsår: 1950-tal

Obj-ID:

358

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden i souterräng utmärks av den
enkla rektangulära formen med pulpettak och med indraget väggparti vid balkong och uteplats mot park.
Liknanden byggnadstyp återkommer i Lugnets bostadsområde vid Bäckstigen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, enluftsfönster med smalt vädringsfönster, smala källarfönster
-Entré med trädörr och intilliggande sidoljus i klarglas
-Skärmtak och nummerskyltsarmatur ovan entré
-Indraget väggparti vid balkonger med tak med takfotstassar
-Balkongräcken med spjälor, i grön kulör
-Takutsprång
-Pulpettak med svag lutning, belagt med svart takpapp
-Murad skorsten i gult tegel
-Tomt utan omgärdande staket
-Cykelställ, där det finns bevarat

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:18>1

Nybyggnadsår: 1970

Område: Hästhagen
Obj-ID:

493

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen vid Betselvägen tillkom under 1960- och 70-talen som en ytterligare årsring till Hästhagens småskaliga
bebyggelse i tegel. Byggnaderna ligger i souterräng likt Hästhagsterrassens radhus och har indraget väggparti vid
balkong. Utmärkande för byggnaderna är de stora perspektivfönstren som upptar stora delar av fasadlivet.
Byggnaderna hade ursprungligen en annan färgsättning. De smala vägarna mellan husen bidrar till den
småskaliga upplevelsen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Entré med sidoljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront
-Förrådsdel med stående panel med tak som bildar skärmtak ovan entré
-Tomt utan omgärdande staket, med sparade träd och stenhällar

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:18>1

Nybyggnadsår: 1970

Område: Hästhagen
Obj-ID:

498

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen vid Betselvägen tillkom under 1960- och 70-talen som en ytterligare årsring till Hästhagens småskaliga
bebyggelse i tegel. Byggnaderna ligger i souterräng likt Hästhagsterrassens radhus och har indraget väggparti vid
balkong. Utmärkande för byggnaderna är de stora perspektivfönstren som upptar stora delar av fasadlivet.
Byggnaderna hade ursprungligen en annan färgsättning. De smala vägarna mellan husen bidrar till den
småskaliga upplevelsen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Entré med sidoljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront
-Förrådsdel med stående panel med tak som bildar skärmtak ovan entré
-Tomt utan omgärdande staket, med sparade träd och stenhällar

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:18>1

Nybyggnadsår: 1970

Område: Hästhagen
Obj-ID:

499

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen vid Betselvägen tillkom under 1960- och 70-talen som en ytterligare årsring till Hästhagens småskaliga
bebyggelse i tegel. Byggnaderna ligger i souterräng likt Hästhagsterrassens radhus och har indraget väggparti vid
balkong. Utmärkande för byggnaderna är de stora perspektivfönstren som upptar stora delar av fasadlivet.
Byggnaderna hade ursprungligen en annan färgsättning. De smala vägarna mellan husen bidrar till den
småskaliga upplevelsen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Entré med sidoljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront
-Förrådsdel med stående panel med tak som bildar skärmtak ovan entré
-Tomt utan omgärdande staket, med sparade träd och stenhällar

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:18>1

Nybyggnadsår: 1970

Område: Hästhagen
Obj-ID:

504

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Radhusen vid Betselvägen tillkom under 1960- och 70-talen som en ytterligare årsring till Hästhagens småskaliga
bebyggelse i tegel. Byggnaderna ligger i souterräng likt Hästhagsterrassens radhus och har indraget väggparti vid
balkong. Utmärkande för byggnaderna är de stora perspektivfönstren som upptar stora delar av fasadlivet.
Byggnaderna hade ursprungligen en annan färgsättning. De smala vägarna mellan husen bidrar till den
småskaliga upplevelsen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Entré med sidoljus, ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront
-Förrådsdel med stående panel med tak som bildar skärmtak ovan entré
-Tomt utan omgärdande staket, med sparade träd och stenhällar

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1940–50

Område: Hästhagen
Obj-ID:

21

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Den tekniska byggnaden ingår i Hästhagens bebyggelseområde och med samma arkitektur och fasadmaterial som
övrig bostadsbebyggelse. Byggnaden är integrerad med intilliggande lamellhus.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Spritputsade betongelement i kvadratisk form
-Fönstersättning, enluftsfönster

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

540

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Punkthusen utefter Gamla Svartens väg utgör Gustavsbergs mest framstående exempel på funktionalistisk
arkitektur, byggda under KF-tiden. Utmärkande för husen är att lägenheterna har fönster åt fyra väderstreck, vilket
möjliggörs genom de saxade byggnadskropparna varav den ena byggnaden vilar på pelare. Pelarkonstruktionen
understryker husens nätthet och minimala fotavtryck på marken samt bidrar till att en så fri sikt som möjligt
bibehålls i dalgången. Det utskjutande perspektivfönstret är även ett utmärkande drag för Thunströms arkitektur
och särskilt i Hästhagen. Byggnaden har ett högt arkitektoniskt värde tack vare byggnadens planform och
särpräglade funktionalistiska formspråk.

Kommentar:
Fönster är senare utbytta och bör vid nästa fönsterbyte bytas till ursprungligt utförande och dimensioner.
Balkongfronter bör bytas till en typ likt ursprungligt utförande.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym med förskjuten byggnadskropp i två sammansatta volymer med olika byggnadshöjd
-Grå putsad sockel och uppburen byggnadskropp genom pelare
-Gult fasadtegel
-Perspektivfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Ursprungliga träportar med fönsterglas
-Indraget väggparti vid balkonger
-Flackt sadeltak

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1950-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

541

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Punkthusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
genom den sakliga avskalade arkitekturen där det gula teglet får framträda. Få detaljer utmärker byggnaderna så
som burspråk och indraget väggparti vid balkonger samt utskjutande perspektivfönstret. Byggnaden har likt
punkthusen på Gamle Svartens väg två sammanfogade byggnadskroppar. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:
Fönster är senare utbytta och bör vid nästa fönsterbyte bytas till ursprungligt utförande och dimensioner.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym med förskjuten byggnadskropp i två sammansatta volymer med olika byggnadshöjd
-Gult fasadtegel
-Perspektivfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Entréer med stenomfattning
-Burspråk och indraget väggparti vid balkonger
-Utkragad gesims vid takfot
-Sadeltak med asymmetrisk vinkel, belagt med röda taktegelpannor
-Skorstenar i gult tegel

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

543

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Lamellhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
genom den sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Få detaljer utmärker byggnaderna
så som indraget väggparti vid balkonger, entréer och det utskjutande perspektivfönstret. Byggnaden ingår i
helhetsmiljön Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av
Olof Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:
Fönster är senare utbytta och bör vid nästa fönsterbyte bytas till ursprungligt utförande och dimensioner. Även
balkongfronter bör bytas till en typ likt ursprungligt utförande.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gult fasadtegel
-Perspektivfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Ursprungliga träportar med fönsterglas
-Indraget väggparti vid entréer och balkonger
-Sadeltak med röda taktegelpannor
-Skorstenar i gult tegel

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1950-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

544

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Punkthusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
genom den sakliga avskalade arkitekturen där det gula teglet får framträda. Få detaljer utmärker byggnaderna så
som burspråk och indraget väggparti vid balkonger samt utskjutande perspektivfönstret. Byggnaden har likt
punkthusen på Gamle Svartens väg två sammanfogade byggnadskroppar. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:
Fönster är senare utbytta och bör vid nästa fönsterbyte bytas till ursprungligt utförande och dimensioner.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym med förskjuten byggnadskropp i två sammansatta volymer med olika byggnadshöjd
-Gult fasadtegel
-Perspektivfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Entréer med stenomfattning
-Burspråk och indraget väggparti vid balkonger
-Utkragad gesims vid takfot
-Sadeltak med asymmetrisk vinkel, belagt med röda taktegelpannor
-Skorstenar i gult tegel

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1950-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

546

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna utefter Hästskovägen avviker med sitt röda tegel från Hästhagens övriga bebyggelse. Byggnadernas
placering och med tre sammanfogade byggnadskroppar är även utmärkande för arkitekturen. I övrigt har
byggnaderna ett utpräglat funktionalistiskt formspråk typisk för 1950-talets funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, förskjuten byggnadskropp i tre sammansatta volymer
-Rött fasadtegel
-Markerat entréparti med indraget väggparti från sockel till tak, klädd med locklistpanel
-Fönstersättning och fönsterstorlek, fönster med två lufter
-Utskjutande väggparti vid balkonger
-Sadeltak med asymmetrisk vinkel

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

547

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Lamellhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
genom den sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Få detaljer utmärker byggnaderna
så som indraget väggparti vid balkonger, entréer och det utskjutande perspektivfönstret. Byggnaden ingår i
helhetsmiljön Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av
Olof Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:
Fönster är senare utbytta och bör vid nästa fönsterbyte bytas till ursprungligt utförande och dimensioner. Även
balkongfronter bör bytas till en typ likt ursprungligt utförande.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gult fasadtegel
-Perspektivfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Ursprungliga träportar med fönsterglas
-Indraget väggparti vid entréer och balkonger
-Sadeltak med röda taktegelpannor
-Skorstenar i gult tegel

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1950-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

548

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Punkthusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
genom den sakliga avskalade arkitekturen där det gula teglet får framträda. Få detaljer utmärker byggnaderna så
som burspråk och indraget väggparti vid balkonger samt utskjutande perspektivfönstret. Byggnaden har likt
punkthusen på Gamle Svartens väg två sammanfogade byggnadskroppar. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:
Fönster är senare utbytta och bör vid nästa fönsterbyte bytas till ursprungligt utförande och dimensioner.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym med förskjuten byggnadskropp i två sammansatta volymer med olika byggnadshöjd
-Gult fasadtegel
-Perspektivfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Entréer med stenomfattning
-Burspråk och indraget väggparti vid balkonger
-Utkragad gesims vid takfot
-Sadeltak med asymmetrisk vinkel, belagt med röda taktegelpannor
-Skorstenar i gult tegel

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

549

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Lamellhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
genom den sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Få detaljer utmärker byggnaderna
så som indraget väggparti vid balkonger, entréer och det utskjutande perspektivfönstret. Byggnaden ingår i
helhetsmiljön Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av
Olof Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:
Fönster är senare utbytta och bör vid nästa fönsterbyte bytas till ursprungligt utförande och dimensioner. Även
balkongfronter bör bytas till en typ likt ursprungligt utförande.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gult fasadtegel
-Perspektivfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Ursprungliga träportar med fönsterglas
-Indraget väggparti vid entréer och balkonger
-Sadeltak med röda taktegelpannor
-Skorstenar i gult tegel

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

550

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Punkthusen utefter Gamla Svartens väg utgör Gustavsbergs mest framstående exempel på funktionalistisk
arkitektur, byggda under KF-tiden. Utmärkande för husen är att lägenheterna har fönster åt fyra väderstreck, vilket
möjliggörs genom de saxade byggnadskropparna varav den ena byggnaden vilar på pelare. Pelarkonstruktionen
understryker husens nätthet och minimala fotavtryck på marken samt bidrar till att en så fri sikt som möjligt
bibehålls i dalgången. Det utskjutande perspektivfönstret är även ett utmärkande drag för Thunströms arkitektur
och särskilt i Hästhagen. Byggnaden har ett högt arkitektoniskt värde tack vare byggnadens planform och
särpräglade funktionalistiska formspråk.

Kommentar:
Balkongfronter bör bytas till en typ likt ursprungligt utförande.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym med förskjuten byggnadskropp i två sammansatta volymer med olika byggnadshöjd
-Grå putsad sockel och uppburen byggnadskropp genom pelare
-Gult fasadtegel
-Perspektivfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Ursprungliga träportar med fönsterglas
-Indraget väggparti vid balkonger
-Flackt sadeltak

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1950-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

551

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna utefter Hästskovägen avviker med sitt röda tegel från Hästhagens övriga bebyggelse. Byggnadernas
placering och med tre sammanfogade byggnadskroppar är även utmärkande för arkitekturen. I övrigt har
byggnaderna ett utpräglat funktionalistiskt formspråk typisk för 1950-talets funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, förskjuten byggnadskropp i tre sammansatta volymer
-Rött fasadtegel
-Markerat entréparti med indraget väggparti från sockel till tak, klädd med locklistpanel
-Fönstersättning och fönsterstorlek, fönster med två lufter
-Utskjutande väggparti vid balkonger
-Sadeltak med asymmetrisk vinkel

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

553

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Punkthusen utefter Gamla Svartens väg utgör Gustavsbergs mest framstående exempel på funktionalistisk
arkitektur, byggda under KF-tiden. Utmärkande för husen är att lägenheterna har fönster åt fyra väderstreck, vilket
möjliggörs genom de saxade byggnadskropparna varav den ena byggnaden vilar på pelare. Pelarkonstruktionen
understryker husens nätthet och minimala fotavtryck på marken samt bidrar till att en så fri sikt som möjligt
bibehålls i dalgången. Det utskjutande perspektivfönstret är även ett utmärkande drag för Thunströms arkitektur
och särskilt i Hästhagen. Byggnaden har ett högt arkitektoniskt värde tack vare byggnadens planform och
särpräglade funktionalistiska formspråk.

Kommentar:
Balkongfronter bör bytas till en typ likt ursprungligt utförande.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym med förskjuten byggnadskropp i två sammansatta volymer med olika byggnadshöjd
-Grå putsad sockel och uppburen byggnadskropp genom pelare
-Gult fasadtegel
-Perspektivfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Ursprungliga träportar med fönsterglas
-Indraget väggparti vid balkonger
-Flackt sadeltak

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1940–50

Område: Hästhagen
Obj-ID:

556

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Innan Gustavsbergs centrum uppfördes på 1960-talet fanns närhetsbutiker i bostadsområdena. Konsumbutiken i
Hästhagen ligger i bottenvåningen på bostadshuset. Byggnaden hade ursprungligen mer påkostade detaljer så
som balkongfronter med vackert mönster. Hela bottenvåningen bestod av verksamhetslokaler, men har senare
byggts igen. Byggnaden ingår i helhetsmiljön Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under
KF:s ledning och utformades av Olof Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens
funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:
Vid eventuella framtida ändringar och renoveringar bör byggnadens ursprungliga kvaliteter eftersträvas.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gult fasadtegel
-Enluftsfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Dörrar med träpanel, ursprungliga för byggnaden
-Lastbryggor med klinkerplattor i fasad
-Utskjutande takfot
-Verksamhetsdel i bottenplan med perspektivfönster och dörrar med glasparti, sparkplåt
-Sadeltak belagt med röda taktegelpannor
-Skorsten i gult tegel

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

557

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Punkthusen utefter Gamla Svartens väg utgör Gustavsbergs mest framstående exempel på funktionalistisk
arkitektur, byggda under KF-tiden. Utmärkande för husen är att lägenheterna har fönster åt fyra väderstreck, vilket
möjliggörs genom de saxade byggnadskropparna varav den ena byggnaden vilar på pelare. Pelarkonstruktionen
understryker husens nätthet och minimala fotavtryck på marken samt bidrar till att en så fri sikt som möjligt
bibehålls i dalgången. Det utskjutande perspektivfönstret är även ett utmärkande drag för Thunströms arkitektur
och särskilt i Hästhagen. Byggnaden har ett högt arkitektoniskt värde tack vare byggnadens planform och
särpräglade funktionalistiska formspråk.

Kommentar:
Balkongfronter bör bytas till en typ likt ursprungligt utförande.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym med förskjuten byggnadskropp i två sammansatta volymer med olika byggnadshöjd
-Grå putsad sockel och uppburen byggnadskropp genom pelare
-Gult fasadtegel
-Perspektivfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Ursprungliga träportar med fönsterglas
-Indraget väggparti vid balkonger
-Flackt sadeltak

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

558

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Punkthusen utefter Gamla Svartens väg utgör Gustavsbergs mest framstående exempel på funktionalistisk
arkitektur, byggda under KF-tiden. Utmärkande för husen är att lägenheterna har fönster åt fyra väderstreck, vilket
möjliggörs genom de saxade byggnadskropparna varav den ena byggnaden vilar på pelare. Pelarkonstruktionen
understryker husens nätthet och minimala fotavtryck på marken samt bidrar till att en så fri sikt som möjligt
bibehålls i dalgången. Det utskjutande perspektivfönstret är även ett utmärkande drag för Thunströms arkitektur
och särskilt i Hästhagen. Byggnaden har ett högt arkitektoniskt värde tack vare byggnadens planform och
särpräglade funktionalistiska formspråk.

Kommentar:
Balkongfronter bör bytas till en typ likt ursprungligt utförande.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym med förskjuten byggnadskropp i två sammansatta volymer med olika byggnadshöjd
-Grå putsad sockel och uppburen byggnadskropp genom pelare
-Gult fasadtegel
-Perspektivfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Ursprungliga träportar med fönsterglas
-Indraget väggparti vid balkonger
-Flackt sadeltak

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1950-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

561

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Punkthusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
genom den sakliga avskalade arkitekturen där det gula teglet får framträda. Få detaljer utmärker byggnaderna så
som burspråk och indraget väggparti vid balkonger samt utskjutande perspektivfönstret. Byggnaden har likt
punkthusen på Gamle Svartens väg två sammanfogade byggnadskroppar. Byggnaden ingår i helhetsmiljön
Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof
Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:
Fönster är senare utbytta och bör vid nästa fönsterbyte bytas till ursprungligt utförande och dimensioner.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym med förskjuten byggnadskropp i två sammansatta volymer med olika byggnadshöjd
-Gult fasadtegel
-Perspektivfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Entréer med stenomfattning
-Burspråk och indraget väggparti vid balkonger
-Utkragad gesims vid takfot
-Sadeltak med asymmetrisk vinkel, belagt med röda taktegelpannor
-Skorstenar i gult tegel

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

563

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Punkthusen utefter Gamla Svartens väg utgör Gustavsbergs mest framstående exempel på funktionalistisk
arkitektur, byggda under KF-tiden. Utmärkande för husen är att lägenheterna har fönster åt fyra väderstreck, vilket
möjliggörs genom de saxade byggnadskropparna varav den ena byggnaden vilar på pelare. Pelarkonstruktionen
understryker husens nätthet och minimala fotavtryck på marken samt bidrar till att en så fri sikt som möjligt
bibehålls i dalgången. Det utskjutande perspektivfönstret är även ett utmärkande drag för Thunströms arkitektur
och särskilt i Hästhagen. Byggnaden har ett högt arkitektoniskt värde tack vare byggnadens planform och
särpräglade funktionalistiska formspråk.

Kommentar:
Balkongfronter bör bytas till en typ likt ursprungligt utförande.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym med förskjuten byggnadskropp i två sammansatta volymer med olika byggnadshöjd
-Grå putsad sockel och uppburen byggnadskropp genom pelare
-Gult fasadtegel
-Perspektivfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Ursprungliga träportar med fönsterglas
-Indraget väggparti vid balkonger
-Flackt sadeltak

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

567

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Lamellhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
genom den sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Få detaljer utmärker byggnaderna
så som indraget väggparti vid balkonger, entréer och det utskjutande perspektivfönstret. Byggnaden ingår i
helhetsmiljön Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av
Olof Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:
Fönster är senare utbytta och bör vid nästa fönsterbyte bytas till ursprungligt utförande och dimensioner. Även
balkongfronter bör bytas till en typ likt ursprungligt utförande.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gult fasadtegel
-Perspektivfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Ursprungliga träportar med fönsterglas
-Indraget väggparti vid entréer och balkonger
-Sadeltak med röda taktegelpannor
-Skorstenar i gult tegel

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1940–50

Område: Hästhagen
Obj-ID:

568

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Lamellhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden utmärks av den enkla
rektangulära byggnadskroppen med rektangulära perspektivfönster. Byggnaden ingår i helhetsmiljön Hästhagen
som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof Thunström.
Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:
Fönster är senare utbytta och bör vid nästa fönsterbyte bytas till ursprungligt utförande och dimensioner.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gult fasadtegel
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörromfattning vid entréer
-Ursprungliga dörrar, där det förekommer
-Indraget väggparti vid balkonger
-Utskjutande takfot
-Murade skorstenar och större skorsten vid gavel i gult tegel
-Sparade äldre träd

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

569

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Lamellhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
genom den sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Få detaljer utmärker byggnaderna
så som indraget väggparti vid balkonger, entréer och det utskjutande perspektivfönstret. Byggnaden ingår i
helhetsmiljön Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av
Olof Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:
Fönster är senare utbytta och bör vid nästa fönsterbyte bytas till ursprungligt utförande och dimensioner. Även
balkongfronter bör bytas till en typ likt ursprungligt utförande.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gult fasadtegel
-Perspektivfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Ursprungliga träportar med fönsterglas
-Indraget väggparti vid entréer och balkonger
-Sadeltak med röda taktegelpannor
-Skorstenar i gult tegel

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

571

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Punkthusen utefter Gamla Svartens väg utgör Gustavsbergs mest framstående exempel på funktionalistisk
arkitektur, byggda under KF-tiden. Utmärkande för husen är att lägenheterna har fönster åt fyra väderstreck, vilket
möjliggörs genom de saxade byggnadskropparna varav den ena byggnaden vilar på pelare. Pelarkonstruktionen
understryker husens nätthet och minimala fotavtryck på marken samt bidrar till att en så fri sikt som möjligt
bibehålls i dalgången. Det utskjutande perspektivfönstret är även ett utmärkande drag för Thunströms arkitektur
och särskilt i Hästhagen. Byggnaden har ett högt arkitektoniskt värde tack vare byggnadens planform och
särpräglade funktionalistiska formspråk.

Kommentar:
Balkongfronter bör bytas till en typ likt ursprungligt utförande.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym med förskjuten byggnadskropp i två sammansatta volymer med olika byggnadshöjd
-Grå putsad sockel och uppburen byggnadskropp genom pelare
-Gult fasadtegel
-Perspektivfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Ursprungliga träportar med fönsterglas
-Indraget väggparti vid balkonger
-Flackt sadeltak

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1940–50

Område: Hästhagen
Obj-ID:

572

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Lamellhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
med sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Byggnaden utmärks av den enkla
rektangulära byggnadskroppen med rektangulära perspektivfönster. Byggnaden ingår i helhetsmiljön Hästhagen
som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av Olof Thunström.
Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:
Fönster är senare utbytta och bör vid nästa fönsterbyte bytas till ursprungligt utförande och dimensioner.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gult fasadtegel
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Dörromfattning vid entréer
-Ursprungliga dörrar, där det förekommer
-Indraget väggparti vid balkonger
-Utskjutande takfot
-Murade skorstenar och större skorsten vid gavel i gult tegel
-Sparade äldre träd

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

573

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Lamellhusen ingår som en byggnadstyp i Hästhagens bebyggelseområde. Byggnaderna i området hålls samman
genom den sakliga avskalade arkitekturen och där det gula teglet får framträda. Få detaljer utmärker byggnaderna
så som indraget väggparti vid balkonger, entréer och det utskjutande perspektivfönstret. Byggnaden ingår i
helhetsmiljön Hästhagen som utgör ett av de bostadsområden som tillkom under KF:s ledning och utformades av
Olof Thunström. Byggnaderna har en tidstypisk utformning för efterkrigstidens funktionalistiska arkitektur.

Kommentar:
Fönster är senare utbytta och bör vid nästa fönsterbyte bytas till ursprungligt utförande och dimensioner. Även
balkongfronter bör bytas till en typ likt ursprungligt utförande.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gult fasadtegel
-Perspektivfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Ursprungliga träportar med fönsterglas
-Indraget väggparti vid entréer och balkonger
-Sadeltak med röda taktegelpannor
-Skorstenar i gult tegel

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:51>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Hästhagen
Obj-ID:

574

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Punkthusen utefter Gamla Svartens väg utgör Gustavsbergs mest framstående exempel på funktionalistisk
arkitektur, byggda under KF-tiden. Utmärkande för husen är att lägenheterna har fönster åt fyra väderstreck, vilket
möjliggörs genom de saxade byggnadskropparna varav den ena byggnaden vilar på pelare. Pelarkonstruktionen
understryker husens nätthet och minimala fotavtryck på marken samt bidrar till att en så fri sikt som möjligt
bibehålls i dalgången. Det utskjutande perspektivfönstret är även ett utmärkande drag för Thunströms arkitektur
och särskilt i Hästhagen. Byggnaden har ett högt arkitektoniskt värde tack vare byggnadens planform och
särpräglade funktionalistiska formspråk.

Kommentar:
Balkongfronter bör bytas till en typ likt ursprungligt utförande.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym med förskjuten byggnadskropp i två sammansatta volymer med olika byggnadshöjd
-Grå putsad sockel och uppburen byggnadskropp genom pelare
-Gult fasadtegel
-Perspektivfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Ursprungliga träportar med fönsterglas
-Indraget väggparti vid balkonger
-Flackt sadeltak

4.9 HÖJDHAGEN

Historik

Bostadsområdet Höjdhagen ritades av Olof Thunström och var det första nyproducerade
bostadsområdet i KF:s regi. Här uppfördes mellan 1938–1945 hyreshus till de anställda på
fabriken med 69 friliggande enfamiljshus. Majoriteten av byggnaderna var ursprungligen 54
kvm med två rum och kök men i områdets västra och östra utkant uppfördes även tio
tjänstemannavillor i två våningar i en annan volym och med skiftande utseende, men i
samma enkla utformning som vinkelbodarna. Grundtanken var att de friliggande
enfamiljshusen skulle kunna byggas till på ena vinkeln. 1960 ritade Thunström en tillbyggnad
som bestod av ett rum eller två mindre rum förlagt på norra vinkelarmens västgavel, flera av
husen har senare byggts till på detta sätt. Thunström strävade efter att bevara befintlig
vegetation och terräng, husen är därför omsorgsfullt placerade mellan stenhällar och
befintliga träd. Det sägs att Thun-Olle själv gick ut och stakade ut husens placering i
terrängen. Vid uppförandet fick också varje hushåll ett par fruktträd och trädgårdsväxter för
att sätta sin prägel på miljön.

Karaktärisering
Byggnaderna har en utpräglad funktionalistisk utformning med en byggnadskropp i vinkel
men återkopplar samtidigt till en traditionell arkitektur och en traditionell bruksstuga genom
fasadernas faluröda panel och vita fönsteromfattningar. Husen karaktäriseras av den
avskalade och enkla fasaden med rödmålad locklistpanel med platt profil, smäckra
fönsterbågarna och smala fönsterfoder samt smal vindskiva. Det mycket flacka sadeltaket
belagt med papp ger intryck av ett pulpettak. Byggnaden har i princip inget takutsprång,
vilket utmärker det funktionalistiska uttrycket. Området har en sammanhållen karaktär genom
husens färgsättning och grundform, trots att flera tillbyggnader och fasadändringar gjorts
inom området. Husens varierande placeringar i det kuperade skärgårdslandskapet bidrar
tillsammans med naturens skiftningar till områdets variationsrikedom. Även områdets vägnät
har anpassats efter den kuperade terrängen samt att Thunström lät följa den gamla
landsvägens slingrande sträckning i norr. De smala vägarna är ett viktigt karaktärsdrag i
området. Gränsen mellan privat och gemensam mark upplevs flytande, vilket också är ett
viktigt karaktärsdrag i området. Det var också den ursprungliga tanken att naturen runt husen
skulle upplevas som gemensam mark.

Motivering
Höjdhagen är det tidigaste exemplet på de utbyggnadsområden som byggdes efter att KF
tog över brukssamhället 1937 och utgör ett därmed ett av riksintressets uttryck. Byggnaderna
är uppförda i en brytningstid, i en modern funktionalistisk utformning med inspiration av de
tidigare bruksstugorna. De s.k. vinkelbodarnas karaktäristiska arkitektur har ett mycket högt
kulturhistoriskt värde ur såväl ett lokalt som nationellt perspektiv.

Höjdhagen 2018. (Foto: Sweco Architects)

Höjdhagen under 1980-talet. (Foto: Historiska foton från Värmdö kommun/digitalt arkiv.)

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:101>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

242

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:102>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

161

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:103>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

120

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:104>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

115

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:106>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

209

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:109>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

175

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:110>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

246

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:111>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

158

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:113>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

230

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:114>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

228

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:115>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

248

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:116>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

219

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:119>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

217

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:120>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

249

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:121>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

89

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:122>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

90

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:123>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

152

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:124>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

193

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:125>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

176

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:126>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

259

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:127>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

139

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:128>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

99

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:129>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

181

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:130>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

212

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:131>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

114

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:132>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

258

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:133>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

129

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:134>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

236

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:135>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

168

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:136>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

206

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:137>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

227

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:138>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

88

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:139>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

216

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:140>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

170

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:141>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

233

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:142>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

164

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:143>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

132

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:144>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

134

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:145>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

210

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:146>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

108

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:147>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

224

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:148>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

195

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:149>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

207

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:150>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

133

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:151>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

92

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:152>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

178

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar
-Gång av kalkstensplattor

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:154>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

136

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:155>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

229

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:42>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Höjdhagen
Obj-ID:

562

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Innan Gustavsbergs centrum uppfördes på 1960-talet fanns flera närhetsbutiker i bostadsområdena. Den tidigare
användningen som konsumbutik är fortfarande avläsbar i byggnadens exteriör genom de stora perspektivfönstren i
bottenvåningen. Likt intilliggande hus i Höjdhagen är byggnaden en karaktäristisk och välbevarad byggnad från
byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och färgsättning. Byggnaden särskiljer sig i sin
storlek och utformning från byggnaderna inom Höjdhagen men har samma typ av fasad med liggande och stående
fasspontpanel i faluröd kulör med vita byggnadsdetaljer. Byggnaden har haft en central roll i brukssamhället
Gustavsberg och har ett högt kulturhistoriskt och samhällshistoriskt värde.

Kommentar:
Senare förändringar och tillägg i byggnadens fasad har påverkat byggnadens ursprungliga karaktär och delvis det
kulturhistoriska värdet.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och takvinkel
-Stående och liggande panel
-Fönstersättning och fönsterstorlek, perspektivfönster
-Fasadkulör - faluröd fasad, vitmålade detaljer i fönster och takbrädor
-Utskjutande del i fasad för den tidigare butiksdelen
-Takfot med takfotstassar
-Tomt med förgårdsmark, utan omgärdande staket eller häck

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:52>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

223

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:67>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

101

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:68>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

111

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:69>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

155

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:70>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

165

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:71>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

185

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:72>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

190

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:73>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

145

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:75>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

187

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:76>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

93

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:77>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

177

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:78>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

201

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:79>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

200

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:80>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

143

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:82>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

182

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:83>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

218

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:85>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

144

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:86>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

123

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:87>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

197

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:88>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

156

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:89>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

243

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:93>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

119

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:94>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

151

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:95>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

194

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:96>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

103

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:97>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

110

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:99>1

Område: Höjdhagen

Nybyggnadsår: 1938–45

Obj-ID:

131

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Karaktäristisk och välbevarad byggnad från byggnadstiden, tidstypisk i sin enkla utformning genom material och
färgsättning. Tillhörande tomt med träd och eventuella stenhällar bidrar till karaktären och det kulturhistoriska
värdet och berättar bland annat om byggnadens medvetna placering i förhållande till befintligt landskap.
Avsaknaden av omgärdande staket och häckar ger en öppen karaktär på området som del av den befintliga
kuperade skärgårdsnaturen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och svag takvinkel
-Stående locklistpanel
-Fönster, dörrar och skärmtak ursprungliga för byggnaden
-Färgsättningen med faluröd fasad med vitmålade fönster och takbrädor, grönmålade källarfönster
-Spaljé vid uteplats där ursprunglig förkommer
-Tomt utan omgärdande staket eller häck
-Äldre träd och buskar

4.10 KVARNBERGSSKOLAN

Historik
Kvarnberget har fått sitt namn från den väderkvarn som tidigare stod uppe på berget,
väster om den nuvarande Kvarnbergsskolan. Kvarnen byggdes 1862, samtidigt som
Värdshuset och mjölnarens hus, och var i bruk fram till 1905 när den nya el-drivna
kvarnen vid Kattholmen uppfördes. Den revs sedan 1910 på order av Odelberg som
tröttnat på vandalisering av kvarnen. Grundstenarna för kvarnen finns ännu kvar på
platsen liksom en faluröd magasinsbyggnad. Den tidigare mjölnarbostaden låg på
bergssluttningen ner mot Farstaviken men är sedan länge borta. Uppe på berget låg
tidigare även en vattenreservoar från 1908 vars murar ännu finns kvar på platsen.
På toppen av Kvarnberget ligger idag Kvarnbergsskolan som är ritad av Olof Thunström,
byggd i etapper mellan åren 1950 – 1958. Skolan är uppförd under en tid då
verksamheten på Gustavsbergsfabriken gick bra och flertalet nya bostäder uppfördes i
samhället. Den L-formade byggnaden i rött tegel med vitmålade snickerier har en
avskalad arkitektur i en nätt skala, varsamt inplacerad i befintlig terräng och natur. Till
skolan hör även en vaktmästarbostad, även den ritad av Olof Thunström och som liknar
husen vid Höjdhagen men har en fasadbeklädnad i tegel likt skolan.

Nedanför berget, öster om skolan, ligger det före detta ungkarlshotellet, ritad av Olof
Thunström. Bygganden är uppförd 1943 och var ursprungligen ett bostadshotell för ogifta
manliga anställda vid fabriken. Huset är uppfört samtidigt som Grindstugärdet med
samma typ av puts och djupt liggande fönster. Formspråket med sadeltak med röda
tegelpannor och valmade gavlar, speglar den mjukare efterkrigstidens funktionalistiska
arkitektur.

Karaktärisering
Skolans låga bebyggelse på Kvarnberget gör att skärgårdsnaturen med talldungar och
släta berghällar får framträda, en för Gustavsberg typisk bebyggelsetradition och ett
viktigt karaktärsdrag i miljön. Byggnaderna är uppförda i en utpräglad funktionalistisk
utformning med höga arkitektoniska kvaliteter. Den sparade kvarngrunden och
magasinsbyggnaden har ett stort värde för upplevelsen av helhetsmiljön. De obebyggda
berghällarna i Gustavsberg är även ett viktigt karaktärsdrag i riksintresset.

Motivering
Skolan och skolmiljön är ett mycket tidstypiskt exempel på en skolbyggnad i
funktionalistisk stil med ett högt kulturhistoriskt- och arkitektoniskt värde. I
bebyggelsemiljön kan man avläsa platsens funktion från det tidiga brukssamhället till
fabrikens expansion under KF:s ledning vid mitten av 1900-talet. Skolmiljön och
ungkarlshotellet har ett högt kulturhistoriskt värde och är ett uttryck för riksintresset
Gustavsberg.

Kvarnbergsskolan 2018. (Foto: Sweco Architects)

Värdshuset och övre stenhuset med Kvarnberget i bakgrunden under 1870-talet. På Kvarnberget står då
fortfarande den gamla kvarnen som revs i början av 1900-talet. (Foto: Historiska foton från Värmdö
kommun/digitalt arkiv.)

Fastighet:

GUSTAVSBERG 2:2>1

Område: Kvarnbergsskolan

Nybyggnadsår: 1950-58

Obj-ID:

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Vaktmästarbostaden, som likt skolbyggnaden är ritad av Olof Thunström, utgör en del av skolmiljön och med
samma fasadmaterial som skolbyggnaden. Byggnaden är i sin utformning i övrigt lik husen i Höjdhagen.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Svartmålad betongsockel
-Fasad i rött tegel
-Fönster och dörrar som är ursprungliga för byggnaden, tvåluftsfönster med mittpost, ekdörrar
-Överljus och sidoljus vid dörrar
-Taktäckning av svart papp
-Sparade äldre träd och växter inom tomten för vaktmästarbostaden
-Tomten avgränsas med staket mot angränsande skolmiljö
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Fastighet:

GUSTAVSBERG 2:2>1

Område: Kvarnbergsskolan

Nybyggnadsår: 1950-58

Obj-ID:

538

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Skolbyggnaden, ritad av Olof Thunström, med karaktäristiskt formspråk från 1950-talet utgör en viktig del i
brukssamhället av riksintressebeskrivningens uttryck och är en av Gustavsbergs symbolbyggnader. Byggnadens
avskalade och sakliga tegelarkitektur, stora fönsterpartier med tidstypiska fönster har stora arkitekturhistoriska
värden och bidrar därmed till det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:
Ombyggnad 2018 medfört tillbyggd ny volym.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Svartmålad betongsockel
-Fasad i rött tegel
-Svarta smidesräcken, franska balkonger
-Fönster och dörrar som är ursprungliga för byggnaden
-Vitmålade fönster i olika utförande - med T-post, pivåhängda, fyrdelade med spröjs
-Taktäckning av svart papp med detaljer i kopparplåt.

Fastighet:

GUSTAVSBERG 2:2>1

Nybyggnadsår: 1860-tal

Område: Kvarnbergsskolan
Obj-ID:

3783

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Magasinsbyggnaden är belägen intill den gamla kvarngrunden och bildar tillsammans med den en samlad äldre
miljö intill skolbyggnaderna. Byggnaden har en välbevarad exteriör och är ett kulturhistoriskt värdefullt objekt i
miljön som berättar om platsens tidigare funktion och äldre tiders levnadsvillkor.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Locklistpanel
-Luckor med bandgångjärn
-Tak belagt med enkupigt tegel
-Fasadkulör – faluröd med svarta byggnadedetaljer

Fastighet:

GUSTAVSBERG 2:2>1

Nybyggnadsår: 1862

Område: Kvarnbergsskolan
Obj-ID:

4180

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Den tidigare kvarngrunden förmedlar kvarnens tidigare plats och utbredning. Tillsammans med den äldre
magasinsbyggnaden berättar den om platsens tidigare funktion och äldre tiders levnadsvillkor. Kvarnen utgjorde
tidigare ett utmärkande landmärke i Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Bevarad stenmur

Fastighet:

ÖSBY 1:252>1

Nybyggnadsår: 1943

Område: Kvarnbergsskolan
Obj-ID:

564

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden, ritad av Olof Thunström för ogifta manliga anställda vid bruket och har ett högt kulturhistoriskt värde. I
dalen, väster om byggnaden låg tidigare även ett ungflickshotell. Byggnadens funktionalistiska formspråk, som
speglar den mjukare efterkrigstidens funktionalism, och byggnadens koppling till fabriken under KF:s regi utgör en
del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad med slät grå kalkcementputs
-Fönstersättning med enluftsfönster och snedställda, utskjutande fönsterpartier
-Fönster och dörrar som är ursprungliga för byggnaden
-Snirkliga dekorativa räcken vid franska balkonger
-Taklist
-Murade skorstenar i rött tegel
-Tak belagt med rött taktegel

4.11 LUGNET

Historik
Bostadsområdet Lugnet är det första området som planerades i kommunen regi i samband
med lagstiftning om kommunens ansvar för bostadsförsörjning 1947. Området planerades av
Olof Thunström och Kurt Hollstrand och bebyggdes med radhus och egnahemshus. De
första husen som byggdes var kedjehusen och radhusen utefter Thun-ollevägen. Husen som
stod färdiga 1949 ritades av Olof Thunström och byggde på en lösning som KF:s kontor
presenterade på tävlingen om bostäder för industritjänstemän 1946. Radhusen planerades
för kommunens egna tjänstemän och uppfördes som hyreshus av kommunens egna
bostadsbolag, stiftelsen Värmdö bostäder. Flera andra arkitekter står bakom husen i
funktionalistisk stil i området, bl.a. Birger Borgström, men främst var det arkitekt Bertil
Ahlqvist som var den som fortsatte utbyggnaden i Lugnet i Thun-Olles anda. Ahlqvist tog
över efter Olof Thunströms död 1962 och planerade Norra Lugnet och bostadsområdet
Munkmora.
Området Lugnet har fått sitt namn av det gamla torpet Lugnet, som fortfarande finns kvar på
sin ursprungliga plats. Torpet uppfördes 1852 för skogs- och lantarbetare och låg då under
Ösby gårds ägor. Vid efterkrigstidens rivningsvåg fick byggnaden stå kvar tack vare Olof

Thunströms (Thun-Olle) tidiga intresse för att bevara äldre miljöer och bebyggelse. På 1980talet förlängdes den ursprungliga enkammarstugan till boningshusets nuvarande utbredning.
Ett annat äldre hus som likt Lugnet är en gammal skogs- och lantarbetarebostad är Nyhem
som uppfördes 1909 av porslinsfabriken som då ägde skogarna och lantbruksområdena norr
om samhället. Byggnaden är ritad av Saltsjö-Duvnäsarkitekten Knut "Perno" Peterson som
också har ritat hus i södra Gustavsberg, bl.a. vid Kvarntorpsvägen (f.d. Ingarögatan).
Ursprungligen hade Nyhem en detaljrik nationalromantisk arkitektur med mångspröjsade
fönster. Det nuvarande utseendet härrör från en ombyggnad 1960.

Karaktärisering
Området karaktäriseras av villor och radhus uppförda i gult och i rött tegel i en hustyp
tidstypisk under efterkrigstiden. Öster om torpet Lugnet och Björnskogsvägen ligger åtta
lamellhus med en byggnadshöjd på fyra våningar, sadeltak och fasader av rött tegel. Lugnet
karaktäriseras av att byggnadernas placering i landskapet följer befintlig topografi på ett
hänsynsfullt sätt, vilket är särskilt tydligt i radhusområdena men även vid lamellhusen. Så
många träd som möjligt liksom bergknallar har bevarats och upplevs som en naturlig del av
miljön. Karaktäristiskt är även att det generellt är en flytande gräns mellan privat och offentlig
mark, dvs. trädgårdar omgärdas inte av häckar eller staket utan husen står fritt placerade i
naturmarken, vilket genomsyrar många av de områden som Thun-Olle ritade i Gustavsberg.
Byggnaderna enkla och avskalade arkitektur är tongivande för funktionalismens byggnader.
Arkitekturen är känslig för exempelvis skärmtak, farstukvistar eller liknande entréutformning
samt staket och plank kring uteplats. Den typen av tillägg kan innebära en förvanskning av
byggnadernas karaktär.

Motivering
Som ett av de första områdena som kom att byggas i kommunens regi utgör Lugnet en
markering av en ny era i Gustavsberg. Områdets kulturhistoriska värde ligger i den
utpräglade funktionalistisk bebyggelsen och där särskilt rad- och kedjehusen vid Thunollevägen har höga arkitektoniska kvaliteter. Liksom Hästhagen utgör Lugnet en årsring av
bostadsbebyggelse som representerar KF:s arkitektkontors höga ambitioner om god
bostadsplanering. Som tidstypiska exempel på 1940- och 50-talens bostadsbebyggelse i
brukssamhället utgör området ett uttryck för riksintresset. Även torpet Lugnet och Nyhemn
har kulturhistoriska värden i miljön då de berättar om områdets äldre historia.

Ett av radhusen längs med Thun-ollevägen, 2018. (Foto: Sweco Architects)

Fastighet:

SKEVIK 1:46>1

Nybyggnadsår: 1959

Område: Lugnet
Obj-ID:

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet. Den återkommande
byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial - gult fasadtegel
-Enluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Takutsprång

137

Fastighet:

SKEVIK 1:47>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

276

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är ritad av arkitekt Birger Borgström som en av två villor, uppförda precis intill varandra i utkanten av
området Lugnet. Genom sin fjällpanel knyter byggnaderna an till delar av intilliggande bebyggelse. Byggnaderna
har genom sin byggnadsutbredning och takform en unik utformning med högt arkitektoniskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och flacka asymmetriska takform
-Fasadmaterial – fjällpanel
-Enluftsfönster, ursprungliga där det förekommer, fönsterband
-Markerande, högt murad skorsten i rött tegel
-Färgsättning- svart fasad, vita fönsterbågar

Fastighet:

SKEVIK 1:48>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

287

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är ritad av arkitekt Birger Borgström som en av två villor, uppförda precis intill varandra i utkanten av
området Lugnet. Genom sin fjällpanel knyter byggnaderna an till delar av intilliggande bebyggelse. Byggnaderna
har genom sin byggnadsutbredning och takform en unik utformning med högt arkitektoniskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och flacka asymmetriska takform
-Fasadmaterial – fjällpanel och rött tegel
-Enluftsfönster, ursprungliga där det förekommer, fönsterband
-Markerande, högt murad skorsten i rött tegel
-Färgsättning- vit fasad, vita fönsterbågar

Fastighet:

SKEVIK 1:49>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

244

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning
genom bland annat sitt asymmetriska tak. Den återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och
kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Takutsprång
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel med markerade fönsteromfattningar
-Enluftsfönster
-Murad skorsten
-Terrasserad mur mot gatan i öländsk kalksten

Fastighet:

SKEVIK 1:50>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

162

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Takutsprång med takfotstassar
-Fasadmaterial – Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Garageport
-Tegelpannor
-Mur och markbeläggning i öländsk kalksten mot gatan

Fastighet:

SKEVIK 1:51>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

167

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Takutsprång med takfotstassar
-Fasadmaterial – Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, ursprungliga fönster
-Dörr med sidoljus
-Garageport
-Tegelpannor
-Murad skorsten i gult tegel
-Mur och markbeläggning i öländsk kalksten mot gatan

Fastighet:

SKEVIK 1:52>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

186

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Takutsprång med takfotstassar
-Fasadmaterial – Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Dörr med sidoljus
-Garageport
-Tegelpannor
-Murad skorsten i gult tegel
-Mur och markbeläggning i öländsk kalksten mot gatan

Fastighet:

SKEVIK 1:53>1

Nybyggnadsår: 1909

Område: Lugnet
Obj-ID:

122

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Nyhem uppfördes 1909 av porslinsfabriken som då ägde skogarna och lantbruksområdena norr om samhället.
Byggnaden är ritad av Saltsjö-Duvnäsarkitekten Knut "Perno" Peterson som också har ritat hus i södra
Gustavsberg, bl.a. vid Kvarntorpsvägen (f.d. Ingarögatan). Ursprungligen hade Nyhem en detaljrik
nationalromantisk arkitektur med mångspröjsade fönster. Det nuvarande utseendet härrör från en ombyggnad
1960. Genom sin historiska bakgrund har byggnaden ett lokalhistoriskt värde och ett kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Fasad med locklistpanel
-Entré med förstukvist
-Glaserade tvåkupiga chamottetegeltakpannor
-Fasadkulör – faluröd, vita omfattningar och knutar

Fastighet:

SKEVIK 2:1>1

Nybyggnadsår: 1800-tal

Område: Lugnet
Obj-ID:

27

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden har en hög ålder med en synlig timmerstomme och beskriver för områdets tidigare bebyggelse, ett
värdefullt inslag i helhetsmiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym och takform
-Timmerbyggnad
-Färgsättning- faluröd fasad, svartmålad dörr och lucka, slamfärg
-Förrådsdörr med bandgångjärn
-Utskjutande takfot
-Tak belagt med enkupiga röda tegelpannor

Fastighet:

SKEVIK 4:1>1

Nybyggnadsår: Okänt

Område: Lugnet
Obj-ID:

25

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
I Gustavsberg finns ett flertal jordkällare synliga än idag i landskapet. Jordkällare hörde till varje bostad i det
förelektrifierade samhället och är kulturhistoriskt värdefulla spår i landskapet som visar på äldre tiders behov av
sval matförvaring. De utgör värdefulla inslag i äldre helhetsmiljöer och bör så långt som möjligt bevaras.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad med liggande panel, i faluröd kulör
-Förrådsdörrar med stående panel, bandgångjärn
-Utskjutande takfot
-Sadeltak med tvåkupiga chamottetegeltakpannor

Fastighet:

SKEVIK 4:1>1

Nybyggnadsår: Okänt
Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Förrådsbyggnaden utgör ett värdefullt inslag i helhetsmiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Fasad med stående och liggande fasspontpanel
-Förrådsdörrar med bandgångjärn
-Glaserade tvåkupiga chamottetegeltakpannor

Område: Lugnet
Obj-ID:

31

Fastighet:

SKEVIK 4:1>1

Nybyggnadsår: 1854

Område: Lugnet
Obj-ID:

87

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Torpet Lugnet är den äldsta kvarvarande byggnaden inom området och har gett namn till området. Torpet
uppfördes 1852 för skogs- och lantarbetare och låg då under Ösby gårds ägor. Vid efterkrigstidens rivningsvåg fick
byggnaden stå kvar tack vare Thun-Olles tidiga bevarandeinsatser. På 1980-talet förlängdes den ursprungliga
enkammarstugan till boningshusets nuvarande utbredning. Byggnaden kan idag beskriva för vilken typ av område
det var innan det började bebyggas med intilliggande radhus på 1950-talet. Genom sin historiska bakgrund har
byggnaden ett lokalhistoriskt värde och ett kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Fasad med locklistpanel
-Entré med förstukvist
-Tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Enkupigt taktegel
-Utkragad skorsten
-Fasadkulör – faluröd, vita omfattningar och knutar

Fastighet:

SKEVIK 5:1>1

Nybyggnadsår: 1952

Område: Lugnet
Obj-ID:

128

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Skärmtak i samma takvinkel som tak, ovan öppen veranda
-Murad skorsten i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 5:2>1

Nybyggnadsår: 1953

Område: Lugnet
Obj-ID:

245

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Skärmtak i samma takvinkel som tak, ovan veranda
-Murad skorsten i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 5:3>1

Nybyggnadsår: 1952

Område: Lugnet
Obj-ID:

105

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Skärmtak i samma takvinkel som tak, ovan veranda
-Murad skorsten i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 5:4>1

Nybyggnadsår: 1952

Område: Lugnet
Obj-ID:

208

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Skärmtak i samma takvinkel som tak, ovan öppen veranda
-Murad skorsten i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 5:5>1

Nybyggnadsår: 1952

Område: Lugnet
Obj-ID:

241

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Skärmtak i samma takvinkel som tak, ovan öppen veranda
-Murad skorsten i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 6:1>1

Nybyggnadsår: 1948–50

Område: Lugnet
Obj-ID:

10584

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Panncentralen är en del av den samlade helhetsmiljön och av samhällshistoriskt värde.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad av tegel
-Ursprungliga dörrar
-Öppningar för garageportar
-Flackt tak belagt med svart takpapp
-Hög skorsten, utkragad upptill

Fastighet:

SKEVIK 6:10>1

Nybyggnadsår: 1948-1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

297

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråputsad sockel med smala källarfönster
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Ursprungligt räcke vid entrén där det förekommer
-Utkragad gesims i gult tegel vid takfot
-Svart takpapp

Fastighet:

SKEVIK 6:11>1

Nybyggnadsår: 1948-1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

298

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråputsad sockel med smala källarfönster
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Ursprungligt räcke vid entrén där det förekommer
-Utkragad gesims i gult tegel vid takfot
-Svart takpapp

Fastighet:

SKEVIK 6:12>1

Nybyggnadsår: 1948-1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

299

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråputsad sockel med smala källarfönster
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Ursprungligt räcke vid entrén där det förekommer
-Utkragad gesims i gult tegel vid takfot
-Svart takpapp

Fastighet:

SKEVIK 6:13>1

Nybyggnadsår: 1948-1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

300

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråputsad sockel med smala källarfönster
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Ursprungligt räcke vid entrén där det förekommer
-Utkragad gesims i gult tegel vid takfot
-Svart takpapp

Fastighet:

SKEVIK 6:14>1

Nybyggnadsår: 1948-1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

301

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråputsad sockel med smala källarfönster
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Ursprungligt räcke vid entrén där det förekommer
-Utkragad gesims i gult tegel vid takfot
-Svart takpapp

Fastighet:

SKEVIK 6:15>1

Nybyggnadsår: 1948-1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

302

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråputsad sockel med smala källarfönster
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Ursprungligt räcke vid entrén där det förekommer
-Utkragad gesims i gult tegel vid takfot
-Svart takpapp

Fastighet:

SKEVIK 6:16>1

Nybyggnadsår: 1948-1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

303

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråputsad sockel
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, pivåfönster och smalt vädringsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor, målad i en grön kulör
-Svart takpapp

Fastighet:

SKEVIK 6:17>1

Nybyggnadsår: 1948-1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

304

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråputsad sockel
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, pivåfönster och smalt vädringsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor, målad i en grön kulör
-Svart takpapp

Fastighet:

SKEVIK 6:18>1

Nybyggnadsår: 1948-1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

305

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråputsad sockel
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, pivåfönster och smalt vädringsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor, målad i en grön kulör
-Svart takpapp

Fastighet:

SKEVIK 6:19>1

Nybyggnadsår: 1948-1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

306

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråputsad sockel
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, pivåfönster och smalt vädringsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor, målad i en grön kulör
-Svart takpapp

Fastighet:

SKEVIK 6:2>1

Nybyggnadsår: 1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

289

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadsvolym, två sammansatta volymer med olika byggnadshöjd, tak i olika vinklar
-Gråputsad sockel med smala källarfönster
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Utkragad gesims i gult tegel vid takfot
-Tegelpannor på tak

Fastighet:

SKEVIK 6:20>1

Nybyggnadsår: 1948-1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

307

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråputsad sockel
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, pivåfönster och smalt vädringsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor, målad i en grön kulör
-Svart takpapp

Fastighet:

SKEVIK 6:3>1

Nybyggnadsår: 1948-1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

290

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadsvolym, två sammansatta volymer med olika byggnadshöjd, tak i olika vinklar
-Gråputsad sockel med smala källarfönster
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Utkragad gesims i gult tegel vid takfot
-Tegelpannor på tak

Fastighet:

SKEVIK 6:4>1

Nybyggnadsår: 1948-1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

291

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadsvolym, två sammansatta volymer med olika byggnadshöjd, tak i olika vinklar
-Gråputsad sockel med smala källarfönster
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Utkragad gesims i gult tegel vid takfot
-Tegelpannor på tak

Fastighet:

SKEVIK 6:5>1

Nybyggnadsår: 1948-1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

292

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadsvolym, två sammansatta volymer med olika byggnadshöjd, tak i olika vinklar
-Gråputsad sockel med smala källarfönster
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Utkragad gesims i gult tegel vid takfot
-Tegelpannor på tak

Fastighet:

SKEVIK 6:6>1

Nybyggnadsår: 1948-1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

293

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråputsad sockel med smala källarfönster
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Ursprungligt räcke vid entrén där det förekommer
-Utkragad gesims i gult tegel vid takfot
-Svart takpapp

Fastighet:

SKEVIK 6:7>1

Nybyggnadsår: 1948-1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

294

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråputsad sockel med smala källarfönster
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Ursprungligt räcke vid entrén där det förekommer
-Utkragad gesims i gult tegel vid takfot
-Svart takpapp

Fastighet:

SKEVIK 6:8>1

Nybyggnadsår: 1948-1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

295

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråputsad sockel med smala källarfönster
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Ursprungligt räcke vid entrén där det förekommer
-Utkragad gesims i gult tegel vid takfot
-Svart takpapp

Fastighet:

SKEVIK 6:9>1

Nybyggnadsår: 1948-1950

Område: Lugnet
Obj-ID:

296

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mellan 1948–1950 uppförs rad- och kedjehus i gult tegel på Thun-ollevägen som hyresbostäder av den
kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder, vilket är det tidigaste exemplen på kommunalt byggda bostäder i
Gustavsberg. Hustypen byggde på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för
industritjänstemän 1946. Byggnaderna har ett högt arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning
samt ett högt kulturhistoriskt och lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på
den gamla brukskaraktären i Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråputsad sockel med smala källarfönster
-Gult fasadtegel
-Tvåluftsfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Ursprungligt räcke vid entrén där det förekommer
-Utkragad gesims i gult tegel vid takfot
-Svart takpapp

Fastighet:

SKEVIK 7:1>1

Nybyggnadsår: 1954

Område: Lugnet
Obj-ID:

239

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, ursprungliga fönster
-Takpannor
-Murad skorsten i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 7:2>1

Nybyggnadsår: 1952

Område: Lugnet
Obj-ID:

91

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, ursprungliga fönster
-Skärmtak ovan entré
-Garageport, ursprunglig
-Takpannor
-Murad skorsten i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 7:3>1

Nybyggnadsår: 1952

Område: Lugnet
Obj-ID:

211

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, ursprungliga fönster
-Skärmtak ovan entré
-Takpannor
-Murad skorsten i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 7:4>1

Nybyggnadsår: 1952

Område: Lugnet
Obj-ID:

104

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, ursprungliga fönster
-Skärmtak ovan entré
-Takpannor
-Murad skorsten i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 7:5>1

Nybyggnadsår: 1952

Område: Lugnet
Obj-ID:

138

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, ursprungliga fönster
-Skärmtak ovan entré
-Takpannor
-Murad skorsten i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 8:10>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

321

( kulturhistoriskt värde
!
Klassificering: !
( Högt

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront i sinuskorrigerad plåt
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel i vit kulör, smalt liggande fönsterband, ursprungliga garagedörrar
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:11>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

327

Klassificering:
( Högt kulturhistoriskt värde
( !
!

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront i sinuskorrigerad plåt
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel i vit kulör, smalt liggande fönsterband, ursprungliga garagedörrar
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:12>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

386

Klassificering:
( Högt kulturhistoriskt värde
( !
!

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront i sinuskorrigerad plåt
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel i vit kulör, smalt liggande fönsterband, ursprungliga garagedörrar
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:13>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

342

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront i sinuskorrigerad plåt
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel i vit kulör, smalt liggande fönsterband, ursprungliga garagedörrar
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:14>1

Nybyggnadsår: 1961

Område: Lugnet
Obj-ID:

364

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront i sinuskorrigerad plåt
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel i vit kulör, smalt liggande fönsterband, ursprungliga garagedörrar
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:15>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

405

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront i sinuskorrigerad plåt
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel i vit kulör, smalt liggande fönsterband, ursprungliga garagedörrar
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:16>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

409

Klassificering:
( Högt kulturhistoriskt värde
( !
!

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront i sinuskorrigerad plåt
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel i vit kulör, smalt liggande fönsterband, ursprungliga garagedörrar
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:17>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

317

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront i sinuskorrigerad plåt
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel i vit kulör, smalt liggande fönsterband, ursprungliga garagedörrar
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:18>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1960

Obj-ID:

378

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

(
!

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:19>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1961

(
!

Obj-ID:

401

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

(
!

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:2>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

360

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront i sinuskorrigerad plåt
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel i vit kulör, smalt liggande fönsterband, ursprungliga garagedörrar
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:20>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1961

(
!

Obj-ID:

356

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

(
!

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:21>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1960

(
!

Obj-ID:

329

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:22>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1960

Obj-ID:

377

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

(
!

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:23>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1961

!
(
Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde
(
!

Obj-ID:

326

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:24>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1961

!
(
Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde
(
!

Obj-ID:

353

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:25>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1960

!
(
Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde
(
!

Obj-ID:

406

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:26>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1961

!
(
Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde
(
!

Obj-ID:

330

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:27>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1961

!
(
Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde
(
!

Obj-ID:

314

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:28>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1962

!
(
Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde
(
!

Obj-ID:

348

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:29>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1961

!
(
Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde
(
!

Obj-ID:

345

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:3>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

365

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront i sinuskorrigerad plåt
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel i vit kulör, smalt liggande fönsterband, ursprungliga garagedörrar
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:30>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1961

!
(
Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde
(
!

Obj-ID:

333

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:31>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1961

!
(
Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde
(
!

Obj-ID:

350

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:32>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1961

(
!

Obj-ID:

394

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

(
!

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:33>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1961

!
(
Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde
(
!

Obj-ID:

402

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:34>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1960

!
(
Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde
(
!

Obj-ID:

414

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:35>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1960

!
(
Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Obj-ID:

374

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:36>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1960

Obj-ID:

363

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

(
!

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:37>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1961

!
(
Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde
(
!

Obj-ID:

312

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:38>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1961

!
(
Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde
(
!

Obj-ID:

355

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:39>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1960

!
(
Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Obj-ID:

384

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongräcke med raka spjälor
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel, smalt liggande fönsterband, garagedörrar där de ursprungliga förekommer
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:4>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

396

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront i sinuskorrigerad plåt
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel i vit kulör, smalt liggande fönsterband, ursprungliga garagedörrar
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:5>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

370

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront i sinuskorrigerad plåt
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel i vit kulör, smalt liggande fönsterband, ursprungliga garagedörrar
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:6>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1960

Obj-ID:

334

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront i sinuskorrigerad plåt
-Tak belagt med svart takpapp
-Förrådsdel med fjällpanel, i gul kulör, och pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:7>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

403

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront i sinuskorrigerad plåt
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel i vit kulör, smalt liggande fönsterband, ursprungliga garagedörrar
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:8>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

354

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront i sinuskorrigerad plåt
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel i vit kulör, smalt liggande fönsterband, ursprungliga garagedörrar
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 8:9>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Lugnet
Obj-ID:

357

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna har ett arkitektoniskt värde i sin tidstypiska funktionalistiska utformning samt ett kulturhistoriskt och
lokalhistoriskt värde som del av de utbyggnadsområden som bygger vidare på den gamla brukskaraktären i
Gustavsberg.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Rött fasadtegel
-Enluftsfönster med smalt vädringsfönster samt pivåfönster, ursprungliga där det förekommer
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Balkonger med balkongfront i sinuskorrigerad plåt
-Tak belagt med svart takpapp
-Garagedel med fjällpanel i vit kulör, smalt liggande fönsterband, ursprungliga garagedörrar
-Pulpettak med utskjutande takfot med takfotstassar

Fastighet:

SKEVIK 9:1>1

Nybyggnadsår: 1952

Område: Lugnet
Obj-ID:

220

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Veranda med stolpkonstruktion, lik ursprunglig utformning
-Murade skorstenar i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 9:10>1

Nybyggnadsår: 1952

Område: Lugnet
Obj-ID:

196

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Gult fasadtegel
-Skärmtak ovan entré och ursprungliga handledare där det förekommer
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Murade skorstenar i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 9:11>1

Nybyggnadsår: 1952

Område: Lugnet
Obj-ID:

226

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Gult fasadtegel
-Skärmtak ovan entré och ursprungliga handledare där det förekommer
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Murade skorstenar i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 9:12>1

Nybyggnadsår: 1952

Område: Lugnet
Obj-ID:

240

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Gult fasadtegel
-Skärmtak ovan entré och ursprungliga handledare där det förekommer
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Murade skorstenar i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 9:13>1

Nybyggnadsår: 1952

Område: Lugnet
Obj-ID:

202

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Gult fasadtegel
-Skärmtak ovan entré och ursprungliga handledare där det förekommer
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Murade skorstenar i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 9:14>1

Nybyggnadsår: 1953

Område: Lugnet
Obj-ID:

183

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Gult fasadtegel
-Skärmtak ovan entré och ursprungliga handledare där det förekommer
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Murade skorstenar i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 9:2>1

Nybyggnadsår: 1952

Område: Lugnet
Obj-ID:

96

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Veranda med stolpkonstruktion, lik ursprunglig utformning
-Gavel med garagedel vänd mot gatan
-Murade skorstenar i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 9:3>1

Nybyggnadsår: 1952

Område: Lugnet
Obj-ID:

237

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Veranda med stolpkonstruktion, lik ursprunglig utformning
-Gavel med garagedel vänd mot gatan
-Murade skorstenar i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 9:4>1

Nybyggnadsår: 1951

Område: Lugnet
Obj-ID:

191

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Veranda med stolpkonstruktion, lik ursprunglig utformning
-Gavel med garagedel vänd mot gatan
-Murade skorstenar i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 9:5>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1952

Obj-ID:

221

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:
Verandan har ursprunglig volym men har senare blivit inbyggd och förlorat sin ursprungliga karaktär.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Gavel med garagedel vänd mot gatan
-Murade skorstenar i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 9:6>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1953

Obj-ID:

98

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:
Verandan har ursprunglig volym men har senare blivit inbyggd och förlorat sin ursprungliga karaktär.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Gavel med garagedel vänd mot gatan
-Murade skorstenar i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 9:7>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1952

Obj-ID:

198

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:
Verandan har ursprunglig volym men har senare blivit inbyggd och förlorat sin ursprungliga karaktär.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning, ursprungliga fönster
-Gavel med garagedel vänd mot gatan
-Murade skorstenar i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 9:8>1

Område: Lugnet

Nybyggnadsår: 1952

Obj-ID:

100

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:
Verandan har ursprunglig volym men har senare blivit inbyggd och förlorat sin ursprungliga karaktär.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Gavel med garagedel vänd mot gatan
-Murade skorstenar i rött tegel

Fastighet:

SKEVIK 9:9>1

Nybyggnadsår: 1952

Område: Lugnet
Obj-ID:

172

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en återkommande förkommande byggnadstyp inom planområdet med en tidstypisk utformning. Den
återkommande byggnadstypen är viktig för områdets karaktär och kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Gult fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Murade skorstenar i rött tegel

Fastighet:

ÖSBY 1:36>1

Nybyggnadsår: 1960-tal

Område: Lugnet
Obj-ID:

19

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är integrerad med intilliggande lamellhus, uppförd i en tidstypisk utformning, i linje med rådande
gestaltningsidéer då verksamheter ofta förlades i bottenvåningen på bostadsbebyggelse. Den har ett
kulturhistoriskt värde genom sina arkitektoniska kvalitéer och ett samhällshistoriskt värde som verksamhetslokal.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Vita spritputsade betongelement med infärgade röda fogar
-Stora perspektivfönster med smala fönsterbågar

Fastighet:

ÖSBY 1:36>1

Nybyggnadsår: 1960-tal

Område: Lugnet
Obj-ID:

50

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är uppförda i en tidstypisk utformning, i linje med rådande gestaltningsidéer, och utgör en samlad
bebyggelsemiljö av kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Indragen balkong
-Garagedel i sockel

Fastighet:

ÖSBY 1:36>1

Nybyggnadsår: 1960-tal

Område: Lugnet
Obj-ID:

53

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är uppförda i en tidstypisk utformning, i linje med rådande gestaltningsidéer, och utgör en samlad
bebyggelsemiljö av kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Indragen balkong
-Garagedel i sockel

Fastighet:

ÖSBY 1:36>1

Nybyggnadsår: 1946

Område: Lugnet
Obj-ID:

492

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är uppförda i en tidstypisk utformning, i linje med rådande gestaltningsidéer, och utgör en samlad
bebyggelsemiljö av kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Indragen balkong
-Garagedel i sockel

Fastighet:

ÖSBY 1:36>1

Nybyggnadsår: 1960-tal

Område: Lugnet
Obj-ID:

1377

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är uppförda i en tidstypisk utformning, i linje med rådande gestaltningsidéer, och utgör en samlad
bebyggelsemiljö av kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Indragen balkong
-Garagedel i sockel

Fastighet:

ÖSBY 1:36>1

Nybyggnadsår: 1956-57

Område: Lugnet
Obj-ID:

10585

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Panncentral, en ”katedral” i tegel från 1956-57, kort efter Runda huset. Lamellhusen intill från samma tid är ritade
av Olof Thunström så panncentralen kan antas vara av hans hand. Lokaltidningen Gustavsbergaren kommenterar
panncentralen december 1957: ”Egnahemsområdet börjar nu komma i ordning och mitt emot växer de kommunala
bostadshusen med den egendomliga panncentralen, som från Björnskogsvägen mera liknar en katedral i
rödtegel”. En byggnad av arkitektoniska kvalitéer trotts sin enkla uppgift som panncentral.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skarpa vinklar och branta takform
-Fasad av tegel
-Höga fönsterpartier
-Valsat plåttak
-Skorsten

Fastighet:

ÖSBY 1:37>1

Nybyggnadsår: 1960-tal

Område: Lugnet
Obj-ID:

442

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är uppförda i en tidstypisk utformning, i linje med rådande gestaltningsidéer, och utgör en samlad
bebyggelsemiljö av kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Indragen balkong med balkongfronter i formgjuten betong

Fastighet:

ÖSBY 1:37>1

Nybyggnadsår: 1960-tal

Område: Lugnet
Obj-ID:

447

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är uppförda i en tidstypisk utformning, i linje med rådande gestaltningsidéer, och utgör en samlad
bebyggelsemiljö av kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Indragen balkong med balkongfronter i formgjuten betong

Fastighet:

ÖSBY 1:37>1

Nybyggnadsår: 1960-tal

Område: Lugnet
Obj-ID:

450

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är uppförda i en tidstypisk utformning, i linje med rådande gestaltningsidéer, och utgör en samlad
bebyggelsemiljö av kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Indragen balkong med balkongfronter i formgjuten betong

Fastighet:

ÖSBY 1:37>1

Nybyggnadsår: 1960-tal

Område: Lugnet
Obj-ID:

470

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaderna är uppförda i en tidstypisk utformning, i linje med rådande gestaltningsidéer, och utgör en samlad
bebyggelsemiljö av kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasadmaterial – Rött fasadtegel
-Fönsterstorlek och fönstersättning
-Indragen balkong med balkongfronter i formgjuten betong

4.12 MARIAPLAN

Historik

Mariaplan var det första bostadsprojekt som KF genomförde eter att de övertagit fabriken
1937. Med de fem smalhusen i tre våningar introducerades flerfamiljshus i brukssamhället.
Husen, ritade av Olof Thunström, var moderna för sin tid med pivothängda fönster, blandade
lägenhetstyper och med sopnedkast. De saxade husen är placerade så de bildar en
rektangulär gård.

Karaktärisering

Husens fasader har likt Hästhagens flerfamiljshus det karaktäristiska gula teglet. Husen är
enkla i sin utformning med få arkitektoniska detaljer så som en utkragad takgesims, snirkliga
dekorativa räcken vid franska balkonger, fönster med svagt spetsig båge i bottenvåningen
och ett svagt utskjutande trekantigt burspråk i gaveln. De något saxade husen och de olika
nockhöjderna ger en rytm åt bebyggelsen.
Vid senare renoveringar har de ursprungliga nätta fönsterbågarna i trä bytts till breda
aluminiumbågar och som inte är anpassade till husets ursprungskaraktär. Även burspråket
med ursprungligt trämaterial har vid senare tillfälle klätts in med plåt. Vid framtida
renoveringar bör husets ursprungliga karaktär eftersträvas. Även gårdsmiljön har tidigare haft
en större omsorg om gestaltning.

Motivering

Som ett av de första flerbostadshusen, byggda i KF:s regi markerar Mariaplan en tydlig
årsring bland den äldre bruksbebyggelsen vid de södra bruksgatorna. Som tidstypiska
exempel på 1940-talets bostadsbebyggelse i brukssamhället utgör området ett uttryck för
riksintresset. Husen har trots sentida förändringar ett tydligt funktionalistiskt formspråk och
med kvarvarande detaljer och som bidrar till det kulturhistoriska värdet.

Mariaplan 2018. (Foto: Sweco Architects)

Mariaplan under 1940-talet. (Foto: Historiska foton från Värmdö kommun/digitalt arkiv.)

Fastighet:

ÖSBY 1:64>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Mariaplan
Obj-ID:

545

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mariaplan var det första bostadsprojekt som KF genomförde efter att de övertagit fabriken 1937. Husen, ritade av
Olof Thunström, var moderna för sin tid med pivothängda fönster, blandade lägenhetstyper och med sopnedkast.
De saxade husen ger en rytm åt bebyggelsen och är placerade så de bildar en rektangulär gård. Husen är enkla i
sin utformning med få arkitektoniska detaljer och har trots sentida förändringar ett tydligt funktionalistiskt
formspråk. Som ett av de första flerbostadshusen, byggda i KF:s regi, markerar Mariaplan en tydlig årsring bland
den äldre bruksbebyggelsen vid de södra bruksgatorna. Som tidstypiska exempel på 1940- och 50-talens
bostadsbebyggelse i brukssamhället utgör området ett uttryck för riksintresset.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasadmaterial – gult tegel
-Fönstersättning och fönsterstorlek
-Fönster med svagt spetsig båge med tvärställd murning ovan fönster i fasad
-Svagt utskjutande trekantigt burspråk i gaveln
-Entréer inklädda med stenomfattning
-Snirkliga dekorativa räcken vid franska balkonger
-Utkragad takgesims
-Tak belagt med rött taktegel

Fastighet:

ÖSBY 1:64>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Mariaplan
Obj-ID:

554

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mariaplan var det första bostadsprojekt som KF genomförde efter att de övertagit fabriken 1937. Husen, ritade av
Olof Thunström, var moderna för sin tid med pivothängda fönster, blandade lägenhetstyper och med sopnedkast.
De saxade husen ger en rytm åt bebyggelsen och är placerade så de bildar en rektangulär gård. Husen är enkla i
sin utformning med få arkitektoniska detaljer och har trots sentida förändringar ett tydligt funktionalistiskt
formspråk. Som ett av de första flerbostadshusen, byggda i KF:s regi, markerar Mariaplan en tydlig årsring bland
den äldre bruksbebyggelsen vid de södra bruksgatorna. Som tidstypiska exempel på 1940- och 50-talens
bostadsbebyggelse i brukssamhället utgör området ett uttryck för riksintresset.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasadmaterial – gult tegel
-Fönstersättning och fönsterstorlek
-Fönster med svagt spetsig båge med tvärställd murning ovan fönster i fasad
-Svagt utskjutande trekantigt burspråk i gaveln
-Entréer inklädda med stenomfattning
-Snirkliga dekorativa räcken vid franska balkonger
-Utkragad takgesims
-Tak belagt med rött taktegel

Fastighet:

ÖSBY 1:64>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Mariaplan
Obj-ID:

559

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mariaplan var det första bostadsprojekt som KF genomförde efter att de övertagit fabriken 1937. Husen, ritade av
Olof Thunström, var moderna för sin tid med pivothängda fönster, blandade lägenhetstyper och med sopnedkast.
De saxade husen ger en rytm åt bebyggelsen och är placerade så de bildar en rektangulär gård. Husen är enkla i
sin utformning med få arkitektoniska detaljer och har trots sentida förändringar ett tydligt funktionalistiskt
formspråk. Som ett av de första flerbostadshusen, byggda i KF:s regi, markerar Mariaplan en tydlig årsring bland
den äldre bruksbebyggelsen vid de södra bruksgatorna. Som tidstypiska exempel på 1940- och 50-talens
bostadsbebyggelse i brukssamhället utgör området ett uttryck för riksintresset.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasadmaterial – gult tegel
-Fönstersättning och fönsterstorlek
-Fönster med svagt spetsig båge med tvärställd murning ovan fönster i fasad
-Svagt utskjutande trekantigt burspråk i gaveln
-Entréer inklädda med stenomfattning
-Snirkliga dekorativa räcken vid franska balkonger
-Utkragad takgesims
-Tak belagt med rött taktegel

Fastighet:

ÖSBY 1:64>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Mariaplan
Obj-ID:

560

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mariaplan var det första bostadsprojekt som KF genomförde efter att de övertagit fabriken 1937. Husen, ritade av
Olof Thunström, var moderna för sin tid med pivothängda fönster, blandade lägenhetstyper och med sopnedkast.
De saxade husen ger en rytm åt bebyggelsen och är placerade så de bildar en rektangulär gård. Husen är enkla i
sin utformning med få arkitektoniska detaljer och har trots sentida förändringar ett tydligt funktionalistiskt
formspråk. Som ett av de första flerbostadshusen, byggda i KF:s regi, markerar Mariaplan en tydlig årsring bland
den äldre bruksbebyggelsen vid de södra bruksgatorna. Som tidstypiska exempel på 1940- och 50-talens
bostadsbebyggelse i brukssamhället utgör området ett uttryck för riksintresset.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasadmaterial – gult tegel
-Fönstersättning och fönsterstorlek
-Fönster med svagt spetsig båge med tvärställd murning ovan fönster i fasad
-Svagt utskjutande trekantigt burspråk i gaveln
-Entréer inklädda med stenomfattning
-Snirkliga dekorativa räcken vid franska balkonger
-Utkragad takgesims
-Tak belagt med rött taktegel

Fastighet:

ÖSBY 1:64>1

Nybyggnadsår: 1940-tal

Område: Mariaplan
Obj-ID:

570

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mariaplan var det första bostadsprojekt som KF genomförde efter att de övertagit fabriken 1937. Husen, ritade av
Olof Thunström, var moderna för sin tid med pivothängda fönster, blandade lägenhetstyper och med sopnedkast.
De saxade husen ger en rytm åt bebyggelsen och är placerade så de bildar en rektangulär gård. Husen är enkla i
sin utformning med få arkitektoniska detaljer och har trots sentida förändringar ett tydligt funktionalistiskt
formspråk. Som ett av de första flerbostadshusen, byggda i KF:s regi, markerar Mariaplan en tydlig årsring bland
den äldre bruksbebyggelsen vid de södra bruksgatorna. Som tidstypiska exempel på 1940- och 50-talens
bostadsbebyggelse i brukssamhället utgör området ett uttryck för riksintresset.

Kommentar:
De enskilda detaljerna har en stor betydelse för det arkitektoniska uttrycket, en enkelhet med avsaknad av dekor
som är tongivande för funktionalismens byggnader.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasadmaterial – gult tegel
-Fönstersättning och fönsterstorlek
-Fönster med svagt spetsig båge med tvärställd murning ovan fönster i fasad
-Svagt utskjutande trekantigt burspråk i gaveln
-Entréer inklädda med stenomfattning
-Snirkliga dekorativa räcken vid franska balkonger
-Utkragad takgesims
-Tak belagt med rött taktegel

4.13 NORRA BRUKSGATORNA

Historik
De första bostadsgatorna utanför fabriksområdet som uppfördes på initiativ av Wilhelm
Odelberg var de norra bruksgatorna Grindstugatan, Värmdögatan och Ekedalsvägen.
Uppdraget att rita husen gick till porslinsfabrikens dåvarande konstnärliga ledare Magnus
Isaeus. Bostäderna, som uppfördes mellan 1873 och 1880, var avsedda för fabrikens
yrkesskickliga anställda. Bebyggelsen längs Grindstugatan och Värmdögatan placerades i
räta led i enlighet med traditionell brukskaraktär. Husen längs Grindstugatan kom att bli
samhällets första fåfamiljshus för fabrikens anställda och med detta skapades uppdelningen
av bruket i ett bostadsområde och ett industriområde. Bostäderna uppfördes i 1-1 ½ plan
med tomter för odling och fruktträdgård. Under 1900-talets början anlades Skeviksgatan och
Höjdgatan som bebyggdes med en förstorad variant av Värmdögatans hustyp.
I de södra delarna av området, söder om Gamla Skärgårdsvägen, ligger ett fåtal villor
belägna. Söder om Ekedalsskolan ligger bostadshuset Haga. Huset är byggt under 1870-tal
efter samma typritning som användes vid Värmdövägen, men har kvar det mesta av
snickarglädjen i förhållande till Värmdögatans hus. Bredvid Haga ligger Villa Strandvik som
uppfördes 1911 åt brukspatronen Wilhelm Odelbergs son Axel. Ferdinand Boberg sägs vara
arkitekten bakom Villa Strandvik och huset har i senare tid fungerat som fabrikens

representationshus. Öster om Villa Strandvik ligger de så kallade Franska byggena, tre
tegelhus uppförda 1873-1875 som bostäder åt yrkesskickliga porslinsarbetare. Intill det östra
Franska bygget ligger Blomkulan som byggdes 1872 som ett envåningshus i trä av
grindstugatsmodell. 1942 blev huset ett daghem och fick då dagens funktionalistiska
utseende.
Gatunamnet Grindstugatan härstammar från att gatan leder fram till den gamla landsvägen
mot Värmdö där en grindstuga från slutet av 1700-talet ligger, senare kallad Ebbalund.
Utöver torpet Ebbalund, som är ett av få hus från tiden före fabriken, tillhör även
bostadskasernen Höjden från 1870 området.

Karaktärisering
Den äldsta bruksbebyggelsen är en viktig länk i Gustavsbergs brukshistoria där vägnätet,
husens placering, förgårdsmarken, de kuperade trädgårdarna med häckar och träd bidrar till
den kulturhistoriska miljön. De raka gatorna och de regelbundet grupperade husen ger en
tydlig karaktär som redovisar det sena 1800-talets brukssamhälle. Byggnaderna har en
relativt välbevarad arkitektur från byggnadstiden vilket bidrar till miljöns upplevelsevärde. En
påfallande grönska karaktäriserar området då merparten av byggnaderna är indragna från
gatan med en förgårdsmark som omgärdas av häckar och höga träd i alléer. Detta bildar
främst vid Grindstugatan, Värmdögatan och Skeviksgatan tydliga gaturum.

Motivering
Området utgörs av Gustavsbergs första bruksgator. Byggnaderna har överlag en välbevarad
tidstypisk utformning och är i ett varierat utförande som redovisar för utvecklingen av
Gustavsberg under slutet på 1800-talet och den tidiga framväxten av bruksorten. Miljön utgör
tack vare den bibehållna karaktären den mest avläsbara bruksbebyggelsen och utgör ett
omistligt uttryck för riksintresset Gustavsberg.

Grindstugatan 2018. (Foto: Sweco Architects)

Grindstugatan kring sekelskiftet 1900, oklart datum. (Foto: Historiska foton från Värmdö kommun/digitalt arkiv.)

Fastighet:

ÖSBY 1:565>1

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1870

Obj-ID:

51

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Grindstugatan är den äldsta bruksgatan och har, tillsammans med Värmdögatan, den mest homogena och tydliga
brukskaraktären i Gustavsberg. Byggnaderna, ritade av dåvarande porslinsfabrikens konstnärlige ledare Magnus
Isaeus, uppfördes i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad och är relativt välbevarade exteriört med högt
kulturhistoriskt värde. På 1950-talet renoverades byggnaderna med bland annat nya entrépartier synliga exteriört.
Trädgårdarna med fruktträd och plats för köksland liksom förgårdsmarken med avgränsande häckar mot gatan och
allén längs gatan skapar tydliga gaturum som gör att området karaktäriseras av grönska vilket är en del av det
kulturhistoriska värdet för bebyggelsemiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråmålad naturstensgrund
-Liggande fjällpanel och stående panel på övre del av gavel med spetsigt avslut
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar
-Markerad mitt på fasad med utanpåliggande trädekor
-Spröjsade tvåluftfönster med tre rutor i varje luft, dekorerade fönsterfoder
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Höga murade skorstenar i rött tegel
-Förgårdsmark med avgränsande häck mot gatan

Fastighet:

ÖSBY 1:565>1

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1871

Obj-ID:

54

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Grindstugatan är den äldsta bruksgatan och har, tillsammans med Värmdögatan, den mest homogena och tydliga
brukskaraktären i Gustavsberg. Byggnaderna, ritade av dåvarande porslinsfabrikens konstnärlige ledare Magnus
Isaeus, uppfördes i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad och är relativt välbevarade exteriört med högt
kulturhistoriskt värde. På 1950-talet renoverades byggnaderna med bland annat nya entrépartier synliga exteriört.
Trädgårdarna med fruktträd och plats för köksland liksom förgårdsmarken med avgränsande häckar mot gatan och
allén längs gatan skapar tydliga gaturum som gör att området karaktäriseras av grönska vilket är en del av det
kulturhistoriska värdet för bebyggelsemiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråmålad naturstensgrund
-Liggande fjällpanel och stående panel på övre del av gavel med spetsigt avslut
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar
-Dekorerade fönsterfoder
-Spröjsade tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Markerade hörn i fasad med utanpåliggande träkors
-Lövsågad taklist
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Höga murade skorstenar i rött tegel
-Förgårdsmark med avgränsande häck mot gatan

Fastighet:

ÖSBY 1:565>1

Nybyggnadsår: 1961

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

56

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Grindstugatan är den äldsta bruksgatan och har, tillsammans med Värmdögatan, den mest homogena och tydliga
brukskaraktären i Gustavsberg. Byggnaderna, ritade av dåvarande porslinsfabrikens konstnärlige ledare Magnus
Isaeus, uppfördes i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad och är relativt välbevarade exteriört med högt
kulturhistoriskt värde. Grindstugan 7 uppfördes som förtätning på före detta parkmark 1961. Byggnaden ansluter
till 1870-talets bebyggelse i utbredning och utformning men redovisar samtidigt för ett senare tillkomstår genom
tidstypiska detaljer i fasad liksom en enklare typ av utsmyckning. Byggnaden är även något större volymmässigt i
förhållande till ursprunglig bebyggelse längs Grindstugatan. Trädgården med fruktträd och plats för köksland
liksom förgårdsmarken med avgränsande häckar mot gatan och allén längs gatan skapar ett tydligt gaturum som
gör att området karaktäriseras av grönska vilket är en del av det kulturhistoriska värdet för bebyggelsemiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Liggande fjällpanel
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar
-Dekorationer i gavelröste
-Tvådelade vita fönster av original
-Dörrar av original
-Skärmtak och trappräcken vid entré
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Förgårdsmark med avgränsande häck mot gatan
-Kuperad naturtomt med äldre sparade träd

Fastighet:

ÖSBY 1:565>1

Nybyggnadsår: 1870

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

58

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Grindstugatan är den äldsta bruksgatan och har, tillsammans med Värmdögatan, den mest homogena och tydliga
brukskaraktären i Gustavsberg. Byggnaderna, ritade av dåvarande porslinsfabrikens konstnärlige ledare Magnus
Isaeus, uppfördes i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad och är relativt välbevarade exteriört med högt
kulturhistoriskt värde. På 1950-talet renoverades byggnaderna med bland annat nya entrépartier synliga exteriört.
Trädgårdarna med fruktträd och plats för köksland liksom förgårdsmarken med avgränsande häckar mot gatan och
allén längs gatan skapar tydliga gaturum som gör att området karaktäriseras av grönska vilket är en del av det
kulturhistoriska värdet för bebyggelsemiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråmålad naturstensgrund
-Liggande fjällpanel
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar
-Spröjsade tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Lövsågad taklist
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Höga murade skorstenar i rött tegel
-Förgårdsmark med avgränsande häck mot gatan

Fastighet:

ÖSBY 1:565>1

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1870

Obj-ID:

59

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Grindstugatan är den äldsta bruksgatan och har, tillsammans med Värmdögatan, den mest homogena och tydliga
brukskaraktären i Gustavsberg. Byggnaderna, ritade av dåvarande porslinsfabrikens konstnärlige ledare Magnus
Isaeus, uppfördes i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad och är relativt välbevarade exteriört med högt
kulturhistoriskt värde. På 1950-talet renoverades byggnaderna med bland annat nya entrépartier synliga exteriört.
Trädgårdarna med fruktträd och plats för köksland liksom förgårdsmarken med avgränsande häckar mot gatan och
allén längs gatan skapar tydliga gaturum som gör att området karaktäriseras av grönska vilket är en del av det
kulturhistoriska värdet för bebyggelsemiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråmålad naturstensgrund
-Liggande fjällpanel och stående panel på övre del av gavel med spetsigt avslut
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar
-Markerad mitt på fasad med utanpåliggande trädekor
-Spröjsade tvåluftfönster med tre rutor i varje luft, dekorerade fönsterfoder
-Lövsågad taklist
-Glaserade chamottetegeltakpannor

Fastighet:

ÖSBY 1:565>1

Nybyggnadsår: 1948

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

64

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Grindstugatan är den äldsta bruksgatan och har, tillsammans med Värmdögatan, den mest homogena och tydliga
brukskaraktären i Gustavsberg. Byggnaderna, ritade av dåvarande porslinsfabrikens konstnärlige ledare Magnus
Isaeus, uppfördes i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad och är relativt välbevarade exteriört med högt
kulturhistoriskt värde. Grindstugan 3 uppfördes i anpassad stil efter en brand 1948. Byggnaden ansluter till den
tidigare bebyggelsen från 1870-talet i utbredning och utformning men redovisar samtidigt för ett senare tillkomstår
genom tidstypiska detaljer i fasad så som fönster och dörrar, tillägg av smala källarfönster, liksom en enklare typ av
utsmyckning. Trädgården med fruktträd och plats för köksland liksom förgårdsmarken med avgränsande häckar
mot gatan och allén längs gatan skapar ett tydligt gaturum som gör att området karaktäriseras av grönska vilket är
en del av det kulturhistoriska värdet för bebyggelsemiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Liggande fjällpanel
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar
-Dekorationer i gavelröste
-Tvådelade vita fönster av original
-Dörrar av original
-Skärmtak och trappräcken vid entré
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Låga murade skorstenar i rött tegel
-Förgårdsmark med avgränsande häck mot gatan

Fastighet:

ÖSBY 1:565>2

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1872

Obj-ID:

48

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Grindstugatan är den äldsta bruksgatan och har, tillsammans med Värmdögatan, den mest homogena och tydliga
brukskaraktären i Gustavsberg. Byggnaderna, ritade av dåvarande porslinsfabrikens konstnärlige ledare Magnus
Isaeus, uppfördes i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad och är relativt välbevarade exteriört med högt
kulturhistoriskt värde. På 1950-talet renoverades byggnaderna med bland annat nya entrépartier synliga exteriört.
Trädgårdarna med fruktträd och plats för köksland liksom förgårdsmarken med avgränsande häckar mot gatan och
allén längs gatan skapar tydliga gaturum som gör att området karaktäriseras av grönska vilket är en del av det
kulturhistoriska värdet för bebyggelsemiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråmålad naturstensgrund
-Liggande fjällpanel och stående panel på övre del av gavel med spetsigt avslut
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar
-Lövsågad taklist
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Höga murade skorstenar i rött tegel
-Förgårdsmark med avgränsande häck mot gatan

Fastighet:

ÖSBY 1:565>2

Nybyggnadsår: 1870

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

49

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Grindstugatan är den äldsta bruksgatan och har, tillsammans med Värmdögatan, den mest homogena och tydliga
brukskaraktären i Gustavsberg. Byggnaderna, ritade av dåvarande porslinsfabrikens konstnärlige ledare Magnus
Isaeus, uppfördes i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad och är relativt välbevarade exteriört med högt
kulturhistoriskt värde. På 1950-talet renoverades byggnaderna med bland annat nya entrépartier synliga exteriört.
Trädgårdarna med fruktträd och plats för köksland liksom förgårdsmarken med avgränsande häckar mot gatan och
allén längs gatan skapar tydliga gaturum som gör att området karaktäriseras av grönska vilket är en del av det
kulturhistoriska värdet för bebyggelsemiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråmålad naturstensgrund
-Liggande fjällpanel
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar
-Spröjsade tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Lövsågad taklist
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Höga murade skorstenar i rött tegel
-Förgårdsmark med avgränsande häck mot gatan

Fastighet:

ÖSBY 1:565>2

Nybyggnadsår: 1875

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

52

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Grindstugatan är den äldsta bruksgatan och har, tillsammans med Värmdögatan, den mest homogena och tydliga
brukskaraktären i Gustavsberg. Byggnaderna, ritade av dåvarande porslinsfabrikens konstnärlige ledare Magnus
Isaeus, uppfördes i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad och är relativt välbevarade exteriört med högt
kulturhistoriskt värde. På 1950-talet renoverades byggnaderna med bland annat nya entrépartier synliga exteriört.
Trädgårdarna med fruktträd och plats för köksland liksom förgårdsmarken med avgränsande häckar mot gatan och
allén längs gatan skapar tydliga gaturum som gör att området karaktäriseras av grönska vilket är en del av det
kulturhistoriska värdet för bebyggelsemiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråmålad naturstensgrund
-Liggande fjällpanel
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar
-Markerad mitt på fasad med utanpåliggande trädekor
-Spröjsade tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Lövsågad taklist
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Höga murade skorstenar i rött tegel
-Förgårdsmark med avgränsande häck mot gatan

Fastighet:

ÖSBY 1:565>2

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1870

Obj-ID:

55

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Grindstugatan är den äldsta bruksgatan och har, tillsammans med Värmdögatan, den mest homogena och tydliga
brukskaraktären i Gustavsberg. Byggnaderna, ritade av dåvarande porslinsfabrikens konstnärlige ledare Magnus
Isaeus, uppfördes i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad och är relativt välbevarade exteriört med högt
kulturhistoriskt värde. På 1950-talet renoverades byggnaderna med bland annat nya entrépartier synliga exteriört.
Trädgårdarna med fruktträd och plats för köksland liksom förgårdsmarken med avgränsande häckar mot gatan och
allén längs gatan skapar tydliga gaturum som gör att området karaktäriseras av grönska vilket är en del av det
kulturhistoriska värdet för bebyggelsemiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråmålad naturstensgrund
-Liggande fjällpanel och stående panel på övre del av gavel och fasad med spetsigt avslut
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar
-Dekorerade fönsterfoder
-Spröjsade tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Lövsågad takfotslist
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Höga murade skorstenar i rött tegel
-Förgårdsmark med avgränsande häck mot gatan
-Uppresta stenar som markerar för entré till tomten

Fastighet:

ÖSBY 1:565>2

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1870

Obj-ID:

57

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Grindstugatan är den äldsta bruksgatan och har, tillsammans med Värmdögatan, den mest homogena och tydliga
brukskaraktären i Gustavsberg. Byggnaderna, ritade av dåvarande porslinsfabrikens konstnärlige ledare Magnus
Isaeus, uppfördes i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad och är relativt välbevarade exteriört med högt
kulturhistoriskt värde. På 1950-talet renoverades byggnaderna med bland annat nya entrépartier synliga exteriört.
Trädgårdarna med fruktträd och plats för köksland liksom förgårdsmarken med avgränsande häckar mot gatan och
allén längs gatan skapar tydliga gaturum som gör att området karaktäriseras av grönska vilket är en del av det
kulturhistoriska värdet för bebyggelsemiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråmålad naturstensgrund
-Liggande fjällpanel och stående panel på övre del av gavel och fasad med spetsigt avslut
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar
-Dekorerade fönsterfoder
-Spröjsade tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Lövsågad takfotslist
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Höga murade skorstenar i rött tegel
-Förgårdsmark med avgränsande häck mot gatan
-Uppresta stenar som markerar för entré till tomten

Fastighet:

ÖSBY 1:565>3

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1800-tal

Obj-ID:

28

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
I Gustavsberg finns särskilt kopplat till bruksbebyggelsen ett flertal förrådsbyggnader och uthuslängor, med i vissa
fall plats för torrdass. I det förindustriella samhället hörde de till varje bostad och var en aktiv del av flertalet
boendemiljöer ända in till mitten av 1900-talet. Förrådsbyggnader och uthuslängor är kulturhistoriskt värdefulla
spår i landskapet som visar på äldre tiders levnadssituation och utgör värdefulla inslag i äldre helhetsmiljöer som
så långt som möjligt bör bevaras.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Enklare typ av panel i form av liggande fjällpanel med stående panel i full byggnadshöjd vid dörrar
-Enkla förrådsdörrar av plank, bandgångjärn
-Överljus med tre lufter ovan dörrar på gavel, till tidigare torrdass
-Utskjutande takfot med snidade takfotstassar
-Fasadkulör – faluröd fasad, svarta byggnadsdetaljer

Fastighet:

ÖSBY 1:32>1

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1950

Obj-ID:

22

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Televerket byggde byggnaden i funktionalistisk stil 1950, som telestation i samband med att telefonnätet
automatiserades. Troligen har telebyggnaden inspirerats, färg- och materialmässigt, vid uppförandetiden av den
intilliggande ”Konsumettan”. Tvåvåningsbyggnaden mot Värmdögatan är uppförd i rött tegel med kort takutsprång.
Fönstersättning och takfot markeras i gult tegel. Byggnadens små kvadratiska fönster ger byggnaden en sluten
fasad vilket anspelar på verksamheten vid uppförandet. Den lägre bakomliggande tegelbyggnaden är uppförd i en
våning i tegel med bemålad taksarg i plåt. Den tekniska byggnaden är uppförd i en tidstypisk arkitektur som
anpassats till intilliggande byggnad och miljö.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadernas volym och takform
-Fasadtegel följer terränganpassad sockel
-Fasad i rött tegel med fönsteromfattningar, gördelgesims och takfot i gult tegel
-Fönstersättningen och fönsterstorlek
-Taksarg och fönsterplåt i ljusgrön kulör

Fastighet:

ÖSBY 1:569>1

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1883

Obj-ID:

1379

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnadens funktion och del i brukssamhället, uppförd som prästgård åt brukspredikanten, gör att byggnaden har
både ett lokalhistoriskt och samhällshistoriskt värde. Huset byggdes samma år som träkyrkan i Ekedal stod färdig
1883 och gick till en början under namnet Marieberg efter en av brukspatronen Wilhelm Odelbergs döttrar, Maria
Bennisch. När Gustavsberg blev egen församling 1902 byggdes Prästgården om och fick dagens utseende.
Byggnaden har i övrigt fungerat som kyrkoherdebostad och pastorsexpedition. Byggnaden har en tidstypisk
karaktär för en villa uppförd i slutet av 1800-talet och har ett miljöskapande värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Liggande panel och stående panel ovan sockel som markerar byggnadens bas
-Fönstersättningen och fönsterstorlek med spröjsade fönster och mindre fönster
-Skärmtak som markerar för entrén
-Veranda och balkong med trästaket
-Utskjutande takfot med snidade takfötter
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Höga murade utkragade skorstenar i gult tegel
-Tomt med äldre träd

Fastighet:

ÖSBY 1:61>1

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1877–82

Obj-ID:

422

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Värmdögatan är en av de äldsta bruksgatorna och har, tillsammans med Grindstugatan, den mest homogena och
tydliga brukskaraktären i Gustavsberg. Exteriört påminner husen om Grindstugatans men Värmdögatans fem hus
är uppförda i större storlek på 1 ½ plan. Byggnaderna har förlorat värdefulla karaktärsdrag efter mer genomgående
renoveringar främst under 1950-talet, men har genom sin ålderdomliga karaktär och sammanhang ett högt
kulturhistoriskt värde. Byggnaderna, ritade av dåvarande porslinsfabrikens konstnärlige ledare Magnus Isaeus,
uppfördes i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad. Fasadpanelen var ursprungligen mer varierad.
Trädgårdarna med fruktträd och plats för köksland liksom förgårdsmarken med avgränsande häckar mot gatan och
allén längs gatan skapar tydliga gaturum som gör att området karaktäriseras av grönska vilket är en del av det
kulturhistoriska värdet för bebyggelsemiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Liggande fjällpanel och stående panel på övre våningsplanet med spetsigt avslut
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar
-Spröjsade vita tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Dörr med överljus
-Lövsågad takfotslist
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Höga murade skorstenar i gult tegel
-Förgårdsmark markerad med häck och träd mot gatan
-Uppresta stenar som markerar för entré till tomten

Fastighet:

ÖSBY 1:61>1

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1877–82

Obj-ID:

451

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Värmdögatan är en av de äldsta bruksgatorna och har, tillsammans med Grindstugatan, den mest homogena och
tydliga brukskaraktären i Gustavsberg. Exteriört påminner husen om Grindstugatans men Värmdögatans fem hus
är uppförda i större storlek på 1 ½ plan. Byggnaderna har förlorat värdefulla karaktärsdrag efter mer
genomgående renoveringar främst under 1950-talet, men har genom sin ålderdomliga karaktär och sammanhang
ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaderna, ritade av dåvarande porslinsfabrikens konstnärlige ledare Magnus
Isaeus, uppfördes i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad. Fasadpanelen var ursprungligen mer varierad.
Trädgårdarna med fruktträd och plats för köksland liksom förgårdsmarken med avgränsande häckar mot gatan och
allén längs gatan skapar tydliga gaturum som gör att området karaktäriseras av grönska vilket är en del av det
kulturhistoriska värdet för bebyggelsemiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Liggande fjällpanel och stående panel på övre våningsplanet med spetsigt avslut
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar
-Spröjsade vita tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Dörr med överljus
-Lövsågad takfotslist
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Höga murade skorstenar i gult tegel
-Förgårdsmark markerad med häck och träd mot gatan

Fastighet:

ÖSBY 1:61>1

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1877–82

Obj-ID:

452

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Värmdögatan är en av de äldsta bruksgatorna och har, tillsammans med Grindstugatan, den mest homogena och
tydliga brukskaraktären i Gustavsberg. Exteriört påminner husen om Grindstugatans men Värmdögatans fem hus
är uppförda i större storlek på 1 ½ plan. Byggnaderna har förlorat värdefulla karaktärsdrag efter mer genomgående
renoveringar främst under 1950-talet, men har genom sin ålderdomliga karaktär och sammanhang ett högt
kulturhistoriskt värde. Byggnaderna, ritade av dåvarande porslinsfabrikens konstnärlige ledare Magnus Isaeus,
uppfördes i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad. Fasadpanelen var ursprungligen mer varierad.
Trädgårdarna med fruktträd och plats för köksland liksom förgårdsmarken med avgränsande häckar mot gatan och
allén längs gatan skapar tydliga gaturum som gör att området karaktäriseras av grönska vilket är en del av det
kulturhistoriska värdet för bebyggelsemiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Liggande fjällpanel och stående panel på övre våningsplanet med spetsigt avslut
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar
-Spröjsade vita tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Dörr med överljus
-Lövsågad takfotslist
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Höga murade skorstenar i gult tegel
-Förgårdsmark markerad med häck och träd mot gatan
-Uppresta stenar som markerar för entré till tomten

Fastighet:

ÖSBY 1:61>1

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1877–82

Obj-ID:

455

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Värmdögatan är en av de äldsta bruksgatorna och har, tillsammans med Grindstugatan, den mest homogena och
tydliga brukskaraktären i Gustavsberg. Exteriört påminner husen om Grindstugatans men Värmdögatans fem hus
är uppförda i större storlek på 1 ½ plan. Byggnaderna har förlorat värdefulla karaktärsdrag efter mer genomgående
renoveringar främst under 1950-talet, men har genom sin ålderdomliga karaktär och sammanhang ett högt
kulturhistoriskt värde. Byggnaderna, ritade av dåvarande porslinsfabrikens konstnärlige ledare Magnus Isaeus,
uppfördes i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad. Fasadpanelen var ursprungligen mer varierad.
Trädgårdarna med fruktträd och plats för köksland liksom förgårdsmarken med avgränsande häckar mot gatan och
allén längs gatan skapar tydliga gaturum som gör att området karaktäriseras av grönska vilket är en del av det
kulturhistoriska värdet för bebyggelsemiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Liggande fjällpanel och stående panel på övre våningsplanet med spetsigt avslut
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar
-Spröjsade vita tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Dörr med överljus
-Lövsågad takfotslist
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Höga murade skorstenar i gult tegel
-Förgårdsmark markerad med häck och träd mot gatan

Fastighet:

ÖSBY 1:61>1

Nybyggnadsår: 1880

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

2976

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
I Gustavsberg finns särskilt kopplat till bruksbebyggelsen ett flertal förrådsbyggnader och uthuslängor, med i vissa
fall plats för torrdass. I det förindustriella samhället hörde de till varje bostad och var en aktiv del av flertalet
boendemiljöer ända in till mitten av 1900-talet. Förrådsbyggnader och uthuslängor är kulturhistoriskt värdefulla
spår i landskapet som visar på äldre tiders levnadssituation och utgör värdefulla inslag i äldre helhetsmiljöer som
så långt som möjligt bör bevaras.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym och takform
-Liggande panel
-Enkla förrådsdörrar av plank med bandgångjärn
-Tak belagt med takpapp som efterliknar pannplåt
-Fasadkulör – faluröd fasad, svarta byggnadsdetaljer

Fastighet:

ÖSBY 1:61>1

Nybyggnadsår: 1880

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

2977

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
I Gustavsberg finns särskilt kopplat till bruksbebyggelsen ett flertal förrådsbyggnader och uthuslängor, med i vissa
fall plats för torrdass. I det förindustriella samhället hörde de till varje bostad och var en aktiv del av flertalet
boendemiljöer ända in till mitten av 1900-talet. Förrådsbyggnader och uthuslängor är kulturhistoriskt värdefulla
spår i landskapet som visar på äldre tiders levnadssituation och utgör värdefulla inslag i äldre helhetsmiljöer som
så långt som möjligt bör bevaras.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym och takform
-Liggande panel
-Enkla förrådsdörrar av plank med bandgångjärn
-Tak belagt tvåkupigt tegel
-Fasadkulör – svarttjärad fasad

Fastighet:

ÖSBY 1:62>1

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1877–82

Obj-ID:

456

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Värmdögatan är en av de äldsta bruksgatorna och har, tillsammans med Grindstugatan, den mest homogena och
tydliga brukskaraktären i Gustavsberg. Exteriört påminner husen om Grindstugatans men Värmdögatans fem hus
är uppförda i större storlek på 1 ½ plan. Byggnaderna har förlorat värdefulla karaktärsdrag efter mer genomgående
renoveringar främst under 1950-talet, men har genom sin ålderdomliga karaktär och sammanhang ett högt
kulturhistoriskt värde. Byggnaderna, ritade av dåvarande porslinsfabrikens konstnärlige ledare Magnus Isaeus,
uppfördes i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad. Fasadpanelen var ursprungligen mer varierad.
Trädgårdarna med fruktträd och plats för köksland liksom förgårdsmarken med avgränsande häckar mot gatan och
allén längs gatan skapar tydliga gaturum som gör att området karaktäriseras av grönska vilket är en del av det
kulturhistoriska värdet för bebyggelsemiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Liggande fjällpanel och stående panel på övre våningsplanet med spetsigt avslut
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar
-Spröjsade vita tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Dörr med överljus
-Lövsågad takfotslist
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Höga murade skorstenar i gult tegel
-Förgårdsmark markerad med häck och träd mot gatan
-Uppresta stenar som markerar för entré till tomten

Fastighet:

ÖSBY 1:72>1

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1883

Obj-ID:

254

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnad från slutet av 1800-talet med en tidstypisk karaktär. Byggnaden har ett miljöskapande värde i både sin
utformning och sin placering i landskapet. Byggnadens funktion och del i brukssamhället, uppförd som doktorsvilla,
gör att byggnaden har både ett lokalhistoriskt och samhällshistoriskt värde. Det är oklart när villan uppfördes men
första doktorn flyttade in 1881. Från 1968 var huset bostad åt Stig Lindberg. 1990-tal var byggnaden
församlingshem.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Liggande panel och stående panel för sockel
-Fönstersättningen och fönsterstorlek med spröjsade fönster och mindre fönster
-Fönsterfoder med detaljer i finsnickeri
-Veranda och balkong med dekorativt utformat trästaket och framförliggande trappa
-Utskjutande takfot med snidade takfötter
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Höga murade skorstenar i rött eller gult tegel
-Byggnadens placering på en höjd och en tomt med äldre träd

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:107>1

Nybyggnadsår: 1938-39

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

117

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Den östra sidan av Höjdgatan byggdes aldrig ut i samband med uppförande av arbetarbostäder 1903. Bebyggelse
på den östra sidan har tillkommit betydligt senare och byggts ut successivt under åren 1938 till 1970. Det första
huset ”Betongvillan” från 1938 byggdes åt ingenjören och chef för dekoravdelningen Walter Weimark. Byggnaden
är ett av de första hus som Olof Thunström ritade i Gustavsberg. Namnet ”Betongvillan” uppstod då stommen
uppfördes av blåbetong och hade ursprungligen en nästan rent kubisk form. 1946 byggdes huset ut med en lägre
tillbyggnad i tegel enligt Thunströms ritningar. Det ursprungliga flacka sadeltaket höjdes samtidigt. Från början
saknade fönstren foder, detta för att efterlikna utskurna hål, vilket var ett typiskt drag för denna tids funktionalism.
Fler villor av denna typ uppfördes inte i Gustavsberg. Huset förändrades under 1990-talet med lockpanel och
fönsterfoder, fasaden har därmed förlorat sitt tidstypiska släta och skivliknande utseende.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Takutsprång
-Fasad med få detaljer
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Kuperad tomt med berg i dagen

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:108>1

Nybyggnadsår: 1963

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

203

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Den östra sidan av Höjdgatan byggdes aldrig ut i samband med uppförande av arbetarbostäder 1903. Bebyggelse
på den östra sidan har tillkommit betydligt senare och byggts ut successivt under åren 1938 till 1970, i
funktionalistisk stil men med olika karaktär utifrån modernismens olika epoker. Byggnaden är välanpassad till det
intilliggande landskapet och har en utpräglad tidstypisk stil. Den är en del av intilliggande bebyggelse i
modernistisk stil uppförda för högre uppsatta inom fabriken.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad i rött tegel
-Fönstersättning och fönsterstorlek
-Ursprungliga dörrar, där det förekommer
-Indragen fasad vid entré med snidat trappräcke
-Murad skorsten i rött tegel
-Kuperad tomt

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:112>1

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1700-tal

Obj-ID:

33

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en gammal enkelstuga med tillbyggd vedbod och tillhör ett av de äldsta torpen i Gustavsberg och är
en del av Ebbalunds helhetsmiljö och gårdsmiljö. Byggnadens välbevarade exteriör ger byggnaden dess
ålderdomliga karaktär med ett högt kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym och takform
-Naturstensgrund
-Timmerbyggnad klädd med stående panel
-Fönstersättningen och fönsterstorlek i kvadratisk form med tvåluftfönster med två rutor i varje luf
-Enkla dörrar, stående plank, bandgångjärn
-Enkupigt taktegel
-Putsad, utkragad skorsten
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar, gröna fönsterspröjs

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:112>1

Nybyggnadsår: Okänt

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

(
!

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden tillhör ett av de äldsta torpen i Gustavsberg och är en del av Ebbalunds helhetsmiljö och gårdsmiljö.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym och takform
-Fasad med panel i faluröd kulör
-Dörr med liggande panel i grön kulör
-Sadeltak med glaserade chamottetegeltakpannor

34

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:112>1

Nybyggnadsår: Okänt

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

(
!

Motivering
Byggnaden tillhör ett av de äldsta torpen i Gustavsberg och är en del av Ebbalunds helhetsmiljö och gårdsmiljö.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym och takform
-Naturstensgrund
-Stående panel i faluröd kulör
-Förrådsdörrar med stående plank och bandgångjärn
-Sadeltak belagt med pannplåt

35

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:112>1

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1750

Obj-ID:

506

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden tillhör ett av de äldsta torpen i Gustavsberg vilket redovisas i byggnadens olika byggnadsfaser med
välbevarad exteriör, byggnaden har därför ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnadens tidigare centrala funktion
som lanthandel, mellan 1870–1945, och dessförinnan krog, under första hälften av 1800-talet, gör att byggnaden
har ett lokalhistoriskt värde och samhällshistoriskt värde. Byggnadens placering intill den gamla landsvägen och
den tidigare ”krogmiljön” med gårdsplan är en del av bebyggelsemiljöns kulturhistoriska värde. Bevarade
krogmiljöer är relativt sällsynta varför Ebbalund är extra intressant ur kulturhistorisk synvinkel.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform med brutet tak
-Naturstensgrund
-Timmerbyggnad klädd med stående panel och knutlådor
-Inglasad veranda/frontespis mot gatan med spröjsade fönster
-Fönstersättningen och fönsterstorlek med tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Dekorerande fönsterluckor och överstycke med lövsågeri
-Tvåkupigt glaserat taktegel
-Putsad, utkragad skorsten
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar, gröna fönsterspröjs

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:118>1

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1877–78

Obj-ID:

214

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Bostadshuset Haga är byggt efter samma typritning som användes vid Värmdögatans bebyggelse men till skillnad
från Värmdögatan har Hagas kvar det mesta av snickarglädjen. Huset skiljer sig från trähusen vid Värmdögatan
genom en högre vindsvåning med spisrum vid gavlarna. Spisrum fungerade som en familjs sovrum, kök och
vardagsrum. 1948 förenklades huset och blev påbyggt med en frontespis på sjösidan. Trots förändringarna är
bostadshuset Haga, det mest välbevarade huset av värmdögatstyp.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Liggande fjällpanel och stående panel på övre våningsplanet med spetsigt avslut
-Spröjsade tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Dörr med överljus
-Lövsågad takfotslist
-Glaserade tvåkupiga chamottetegeltakpannor
-Höga murade skorstenar (inplåtade)
-Förgårdsmark
-Kuperad tomt med bevarade fruktträd

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:156>1

Nybyggnadsår: 1875

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

235

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Vid änden av Grindstugatan ligger Gamla Apoteket och såg ursprungligen ut som de resterande 1870-tals husen
vid Grindstugatan. Vid en om- och tillbyggnad 1913 kom byggnaden att omvandlas till dagens utformning.
Byggnaden hade verksamhetsfunktionen apotek fram tills 1960-talet. På 1950-talet renoverades byggnaderna med
bland annat nya entrépartier synliga exteriört. Byggandens funktion och karaktär från tidigt 1900-tal med stora
spröjsade fönster och brutet tak har ett högt kulturhistoriskt värde och utgör ett karaktäristiskt inslag i
bruksgatemiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Gråmålad naturstensgrund
-Liggande fjällpanel
-Spröjsade fönster
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Förgårdsmark med avgränsande häck mot gatan
-Kuperad naturtomt med äldre sparade träd
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och knutar

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:43>1

Nybyggnadsår: 1911

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

260

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Strandvik byggdes till Wilhelm och Hilma Odelbergs äldste son Axel Odelbergs. Axel Odelberg var teknisk chef
fram till försäljningen 1937 då familjen lämnade Strandvik och Gustavsberg. I slutet av 1950-talet byggdes
Strandvik om och blev då fabrikens representationshus fram till mitten av 1980-talet. Exteriören förblev byggnaden
oförändrad med undantag för de franska fönstren som försvann liksom vinterträdgården och den långa muren av
gulvitt tegel från fabriken. Sjösidans fasader skiljer sig med olika utformningar, anledning bakom sägs vara att
makarna Odelberg inte kom överens om gavlarna skulle vara runda eller spetsiga. Byggnaden har tillskrivits
arkitekt Ferdinand Boberg, men är inte belagt. Som bostad uppförd till fabrikens ägarfamilj och med sin eleganta
jugendstil har bygganden ett högt kulturhistoriskt värde. Bostadsutvecklingen med byggnader intill villan innebär
dock att villans miljö och ståndsmässiga karaktär förminskas.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Spritputsad grå sockel
-Spritputsad beige fasad med gesims
-Indragen veranda och balkonger i fasad mot sjösidan
-Fönstersättningen och fönsterstorlek med småspröjsade fönster
-Tak belagt med tegelpannor
-Murade, breda skorstenar (inplåtade)
-Naturstensmur med kvarnsten inmurad
-Öppen tomt ned till Farsta vik
-Intilliggande äppelund

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:45>1

Nybyggnadsår: 1970

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

141

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Den östra sidan av Höjdgatan byggdes aldrig ut i samband med uppförande av arbetarbostäder 1903. Bebyggelse
på den östra sidan har tillkommit betydligt senare och byggts ut successivt under åren 1938 till 1970, i
funktionalistisk stil men med olika karaktär utifrån modernismens olika epoker. ”Villa Broms” är det sista i raden
tegelhus som uppfördes 1970. Villan byggdes till Bo Broms som var fabrikens VD mellan 1969–78. Byggnaden är
välanpassad till det intilliggande landskapet och har en utpräglad tidstypisk stil som redovisar för ett av de senare
tidsskikten i fabrikens utveckling och utgör på så sätt ett uttryck för riksintresset Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Tegelfasad i vit kulör
-Glaserade chamottetegeltakpannor

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:47>1

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1903-04

Obj-ID:

445

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Höjdgatan och Skeviksgatan var de sista bruksgatorna som Wilhelm Odelberg lät bygga i det norra
bruksgatuområdet. Höjdgatan byggdes 1903–04 och fick endast en husrad på vänster sida. De sex hus som lät
byggas hade två rum på nedre plan och tre 1-rummare på övre plan. Närmare 30 personer kunde bo i ett hus.
Hustypen är en förstorad variant av Värmdögatans frontespishus med samma planlösning. Husen skilde sig dock
från de äldre gatorna genom att frontespisen vändes mot gatan och att fasaderna hade en enklare panel.
Ursprungligen var husen klädda med fasspontpanel och hade vitmålade detaljer. Övre våningens lägenheter nås
via förstukvisten på husets långsida medan bottenvåningens lägenheter nås via separata farstukvistar på vardera
husgaveln. Husen fick sitt nuvarande utseende till stor del på 1960-talet. Trots vissa senare förändringar har de en
bevarad karaktär från byggnadstiden. Som del i de norra bruksgatornas ursprungliga bebyggelse har byggnaden
ett högt kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Fasad med stående panel
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita knutar och omfattningar, gröna byggnadsdetaljer
-Spröjsade tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Ursprungliga dörrar, där det förekommer
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Murade skorstenar
-Förgårdsmark markerad med häck och stödmur i huggen sten
-Kuperad tomt

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:47>1

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1903–04

Obj-ID:

457

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Höjdgatan och Skeviksgatan var de sista bruksgatorna som Wilhelm Odelberg lät bygga i det norra
bruksgatuområdet. Höjdgatan byggdes 1903–04 och fick endast en husrad på vänster sida. De sex hus som lät
byggas hade två rum på nedre plan och tre 1-rummare på övre plan. Närmare 30 personer kunde bo i ett hus.
Hustypen är en förstorad variant av Värmdögatans frontespishus med samma planlösning. Husen skilde sig dock
från de äldre gatorna genom att frontespisen vändes mot gatan och att fasaderna hade en enklare panel.
Ursprungligen var husen klädda med fasspontpanel och hade vitmålade detaljer. Övre våningens lägenheter nås
via förstukvisten på husets långsida medan bottenvåningens lägenheter nås via separata farstukvistar på vardera
husgaveln. Husen fick sitt nuvarande utseende till stor del på 1960-talet. Trots vissa senare förändringar har de en
bevarad karaktär från byggnadstiden. Som del i de norra bruksgatornas ursprungliga bebyggelse har byggnaden
ett högt kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Fasad med stående panel
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita knutar och omfattningar, gröna byggnadsdetaljer
-Spröjsade tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Ursprungliga dörrar, där det förekommer
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Murade skorstenar
-Förgårdsmark markerad med häck och stödmur
-Kuperad tomt

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:47>1

Nybyggnadsår: 1903–04

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

471

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Höjdgatan och Skeviksgatan var de sista bruksgatorna som Wilhelm Odelberg lät bygga i det norra
bruksgatuområdet. Höjdgatan byggdes 1903-1904 och fick endast en husrad på västra sidan. De sex hus som lät
byggas hade två rum på nedre plan och tre 1-rummare på övre plan. Bostäderna var avsedda för fabrikens
yrkesskickliga arbetare, närmare 30 personer kunde bo i ett hus. Hustypen är en förstorad variant av
Värmdögatans frontespishus med samma planlösning. Husen skilde sig dock från de äldre gatorna genom att
frontespisen vändes mot gatan och att fasaderna hade en enklare panel. Ursprungligen var husen klädda med
fasspontpanel och hade vitmålade detaljer. Övre våningens lägenheter nås via förstukvisten på husets långsida
medan bottenvåningens lägenheter nås via separata farstukvistar på vardera husgaveln. 1960 fick husen sitt
nuvarande utseende. Som del i de norra bruksgatornas ursprungliga bebyggelse har byggnaden ett högt
kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Fasad med stående panel
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita knutar och omfattningar
-Spröjsade tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Ursprungliga dörrar, där det förekommer
-Glaserat chamottetaktegel
-Murade skorstenar
-Förgårdsmark markerad med häck och stödmur i huggen sten
-Kuperad tomt

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:48>1

Nybyggnadsår: 1903-04

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

419

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Höjdgatan och Skeviksgatan var de sista bruksgatorna som Wilhelm Odelberg lät bygga i det norra
bruksgatuområdet. Höjdgatan byggdes 1903–04 och fick endast en husrad på vänster sida. De sex hus som lät
byggas hade två rum på nedre plan och tre 1-rummare på övre plan. Närmare 30 personer kunde bo i ett hus.
Hustypen är en förstorad variant av Värmdögatans frontespishus med samma planlösning. Husen skilde sig dock
från de äldre gatorna genom att frontespisen vändes mot gatan och att fasaderna hade en enklare panel.
Ursprungligen var husen klädda med fasspontpanel och hade vitmålade detaljer. Övre våningens lägenheter nås
via förstukvisten på husets långsida medan bottenvåningens lägenheter nås via separata farstukvistar på vardera
husgaveln. Husen fick sitt nuvarande utseende till stor del på 1960-talet. Trots vissa senare förändringar har de en
bevarad karaktär från byggnadstiden. Som del i de norra bruksgatornas ursprungliga bebyggelse har byggnaden
ett högt kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Fasad med stående panel
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita knutar och omfattningar
-Spröjsade tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Ursprungliga dörrar, där det förekommer
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Murade skorstenar
-Förgårdsmark markerad med häck
-Kuperad tomt

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:48>1

Nybyggnadsår: 1903–04

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

436

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Höjdgatan och Skeviksgatan var de sista bruksgatorna som Wilhelm Odelberg lät bygga i det norra
bruksgatuområdet. Höjdgatan byggdes 1903–04 och fick endast en husrad på vänster sida. De sex hus som lät
byggas hade två rum på nedre plan och tre 1-rummare på övre plan. Närmare 30 personer kunde bo i ett hus.
Hustypen är en förstorad variant av Värmdögatans frontespishus med samma planlösning. Husen skilde sig dock
från de äldre gatorna genom att frontespisen vändes mot gatan och att fasaderna hade en enklare panel.
Ursprungligen var husen klädda med fasspontpanel och hade vitmålade detaljer. Övre våningens lägenheter nås
via förstukvisten på husets långsida medan bottenvåningens lägenheter nås via separata farstukvistar på vardera
husgaveln. Husen fick sitt nuvarande utseende till stor del på 1960-talet. Trots vissa senare förändringar har de en
bevarad karaktär från byggnadstiden. Som del i de norra bruksgatornas ursprungliga bebyggelse har byggnaden
ett högt kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Fasad med stående panel
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita knutar och omfattningar
-Spröjsade tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Ursprungliga dörrar, där det förekommer
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Murade skorstenar
-Förgårdsmark
-Kuperad tomt

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:48>1

Nybyggnadsår: 1903-04

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

437

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Höjdgatan och Skeviksgatan var de sista bruksgatorna som Wilhelm Odelberg lät bygga i det norra
bruksgatuområdet. Höjdgatan byggdes 1903–04 och fick endast en husrad på vänster sida. De sex hus som lät
byggas hade två rum på nedre plan och tre 1-rummare på övre plan. Närmare 30 personer kunde bo i ett hus.
Hustypen är en förstorad variant av Värmdögatans frontespishus med samma planlösning. Husen skilde sig dock
från de äldre gatorna genom att frontespisen vändes mot gatan och att fasaderna hade en enklare panel.
Ursprungligen var husen klädda med fasspontpanel och hade vitmålade detaljer. Övre våningens lägenheter nås
via förstukvisten på husets långsida medan bottenvåningens lägenheter nås via separata farstukvistar på vardera
husgaveln. Husen fick sitt nuvarande utseende till stor del på 1960-talet. Trots vissa senare förändringar har de en
bevarad karaktär från byggnadstiden. Som del i de norra bruksgatornas ursprungliga bebyggelse har byggnaden
ett högt kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Fasad med stående panel
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita knutar och omfattningar
-Spröjsade tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Ursprungliga dörrar, där det förekommer
-Glaserade chamottetegeltakpannor
-Murade skorstenar
-Förgårdsmark markerad med häck
-Kuperad tomt

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:49>1

Nybyggnadsår: 1800-tal

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Uthuslängorna bland bruksbebyggelsen utgör ett värdefullt inslag i helhetsmiljön och berättar om äldre tiders
levnadssituation.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Profilerade takfotstassar i trä
-Fasad med stående panel
-Dörrar med äldre gångjärn och spik
-Fasadkulör – faluröd fasad, svarta byggnadsdetaljer
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Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:49>1

Nybyggnadsår: 1875

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

464

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
De franska byggena var troligen avsedda för franska skickliga porslinsmålare som fabriken värvade i början av
1870-talet, därav namnet. Västra franska bygget, är ett av tre tegelhus uppfört i denna stil. Arkitekten bakom var
fabrikens konstnärlige ledare Magnus Isaeus. Vid uppförandetiden var lägenheterna ovanligt rymliga, vilket talar
för att de var avsedda för yrkesskicklig arbetskraft. Placering och exteriör skiljer sig från samtida arbetsbostäder,
bland annat placerades husen längre in i trädgården. Byggnaden har relativt bevarad exteriör från byggnadstiden
vilket bidrar till det kulturhistoriska värdet. Även den rymlig trädgårdstomten och äldre fruktträd förstärker det
kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad i rött tegel
-Takutsprång med profilerade takfotstassar i trä
-Spröjsade tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Glaserade tvåkupiga chamottetegeltakpannor
-Rundbågiga fönsteröppningar och tvärställd murning ovan fönster och dörr
-Svartmålad naturstensgrund
-Sparade fruktträd, äldre trädgårdsväxter, odlingsytor och jordkällare

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:49>1

Nybyggnadsår: 1873

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

480

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
De franska byggena var troligen avsedda för franska skickliga porslinsmålare som fabriken värvade i början av
1870-talet, därav namnet. Östra Franska bygget, även kallat Fridhem, är ett av tre tegelhus uppfört i denna stil.
Arkitekten bakom var fabrikens konstnärlige ledare Magnus Isaeus. Vid uppförandetiden var lägenheterna ovanligt
rymliga, vilket talar för att de var avsedda för yrkesskicklig arbetskraft. Placering och exteriör skiljer sig från
samtida arbetsbostäder, bland annat placerades husen längre in i trädgården. Byggnaden har relativt bevarad
exteriör från byggnadstiden vilket bidrar till det kulturhistoriska värdet. Även den rymlig trädgårdstomten och äldre
fruktträd förstärker det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad i rött tegel
-Utskjutande takfot med snidade takfötter i trä
-Spröjsade tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Glaserade tvåkupiga chamottetegeltakpannor
-Rundbågiga fönsteröppningar och tvärställd murning ovan fönster och dörr
-Svartmålad naturstensgrund
-Sparade fruktträd och äldre trädgårdsväxter

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:50>1

Nybyggnadsår: 1905–07

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

420

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Skeviksgatan och Höjdgatan var de sista bruksgatorna som Wilhelm Odelberg lät bygga norr om Farstaviken.
Skeviksgatan byggdes mellan 1905-1907 och är en fortsättning på Höjdgatan. Karaktäristiskt är att byggnaderna
placerades växelvis istället för parvis. Husen var ursprungligen lika de som byggdes längs Höjdgatan men i
samband med en modernisering i början av 1960-talet fick husen på Skeviksgatan ny fasadbeklädnad av rött tegel
som särskiljer dem från de övriga bruksgatornas byggnader. Byggnadernas tidigare rödfärgade fasspontpanelen
bekläddes med rött tegel och gult tegel i husknutar och fönsteromfattningar. Husgavlarnas förstukvistar i trä fick
vara kvar medan den mot gatan kläddes in i tegel. Även om byggnaderna förändrats ger den karaktäristiska
tegelfasaden och en enhetlig karaktär typisk för en gata i en bruksmiljö. Den mycket sammanhållna karaktären och
gaturummet förgårdar som markeras av häckar och allé bidrar till bebyggelsen höga kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Tegelfasader i rött med byggnadsdetaljer i gult tegel
-Spröjsade vita tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Husgavlarnas farstukvist med stående panel i faluröd kulör
-Murade skorstenar, utkragade upptill
-Förgårdsmark markerad med häck
-Tomt med sparade fruktträd

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:50>1

Nybyggnadsår: 1905–07

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

425

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Skeviksgatan och Höjdgatan var de sista bruksgatorna som Wilhelm Odelberg lät bygga norr om Farstaviken.
Skeviksgatan byggdes mellan 1905-1907 och är en fortsättning på Höjdgatan. Karaktäristiskt är att byggnaderna
placerades växelvis istället för parvis. Husen var ursprungligen lika de som byggdes längs Höjdgatan men i
samband med en modernisering i början av 1960-talet fick husen på Skeviksgatan ny fasadbeklädnad av rött tegel
som särskiljer dem från de övriga bruksgatornas byggnader. Byggnadernas tidigare rödfärgade fasspontpanelen
bekläddes med rött tegel och gult tegel i husknutar och fönsteromfattningar. Husgavlarnas förstukvistar i trä fick
vara kvar medan den mot gatan kläddes in i tegel. Även om byggnaderna förändrats ger den karaktäristiska
tegelfasaden och en enhetlig karaktär typisk för en gata i en bruksmiljö. Den mycket sammanhållna karaktären och
gaturummet förgårdar som markeras av häckar och allé bidrar till bebyggelsen höga kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Tegelfasader i rött med byggnadsdetaljer i gult tegel
-Spröjsade vita tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Husgavlarnas farstukvist med stående panel i faluröd kulör
-Murade skorstenar, utkragade upptill
-Förgårdsmark markerad med häck
-Tomt med sparade fruktträd

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:50>1

Nybyggnadsår: 1905–07

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

429

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Skeviksgatan och Höjdgatan var de sista bruksgatorna som Wilhelm Odelberg lät bygga norr om Farstaviken.
Skeviksgatan byggdes mellan 1905-1907 och är en fortsättning på Höjdgatan. Karaktäristiskt är att byggnaderna
placerades växelvis istället för parvis. Husen var ursprungligen lika de som byggdes längs Höjdgatan men i
samband med en modernisering i början av 1960-talet fick husen på Skeviksgatan ny fasadbeklädnad av rött tegel
som särskiljer dem från de övriga bruksgatornas byggnader. Byggnadernas tidigare rödfärgade fasspontpanelen
bekläddes med rött tegel och gult tegel i husknutar och fönsteromfattningar. Husgavlarnas förstukvistar i trä fick
vara kvar medan den mot gatan kläddes in i tegel. Även om byggnaderna förändrats ger den karaktäristiska
tegelfasaden och en enhetlig karaktär typisk för en gata i en bruksmiljö. Den mycket sammanhållna karaktären och
gaturummet förgårdar som markeras av häckar och allé bidrar till bebyggelsen höga kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Tegelfasader i rött med byggnadsdetaljer i gult tegel
-Spröjsade vita tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Husgavlarnas farstukvist med stående panel i faluröd kulör
-Murade skorstenar, utkragade upptill
-Förgårdsmark markerad med häck
-Tomt med sparade fruktträd

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:50>1

Nybyggnadsår: 1905–07

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

430

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Skeviksgatan och Höjdgatan var de sista bruksgatorna som Wilhelm Odelberg lät bygga norr om Farstaviken.
Skeviksgatan byggdes mellan 1905-1907 och är en fortsättning på Höjdgatan. Karaktäristiskt är att byggnaderna
placerades växelvis istället för parvis. Husen var ursprungligen lika de som byggdes längs Höjdgatan men i
samband med en modernisering i början av 1960-talet fick husen på Skeviksgatan ny fasadbeklädnad av rött tegel
som särskiljer dem från de övriga bruksgatornas byggnader. Byggnadernas tidigare rödfärgade fasspontpanelen
bekläddes med rött tegel och gult tegel i husknutar och fönsteromfattningar. Husgavlarnas förstukvistar i trä fick
vara kvar medan den mot gatan kläddes in i tegel. Även om byggnaderna förändrats ger den karaktäristiska
tegelfasaden och en enhetlig karaktär typisk för en gata i en bruksmiljö. Den mycket sammanhållna karaktären och
gaturummet förgårdar som markeras av häckar och allé bidrar till bebyggelsen höga kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Tegelfasader i rött med byggnadsdetaljer i gult tegel
-Spröjsade vita tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Husgavlarnas farstukvist med stående panel i faluröd kulör
-Murade skorstenar, utkragade upptill
-Förgårdsmark markerad med häck
-Tomt med sparade fruktträd

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:50>1

Nybyggnadsår: 1905–07

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

458

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Skeviksgatan och Höjdgatan var de sista bruksgatorna som Wilhelm Odelberg lät bygga norr om Farstaviken.
Skeviksgatan byggdes mellan 1905-1907 och är en fortsättning på Höjdgatan. Karaktäristiskt är att byggnaderna
placerades växelvis istället för parvis. Husen var ursprungligen lika de som byggdes längs Höjdgatan men i
samband med en modernisering i början av 1960-talet fick husen på Skeviksgatan ny fasadbeklädnad av rött tegel
som särskiljer dem från de övriga bruksgatornas byggnader. Byggnadernas tidigare rödfärgade fasspontpanelen
bekläddes med rött tegel och gult tegel i husknutar och fönsteromfattningar. Husgavlarnas förstukvistar i trä fick
vara kvar medan den mot gatan kläddes in i tegel. Även om byggnaderna förändrats ger den karaktäristiska
tegelfasaden och en enhetlig karaktär typisk för en gata i en bruksmiljö. Den mycket sammanhållna karaktären och
gaturummet förgårdar som markeras av häckar och allé bidrar till bebyggelsen höga kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Tegelfasader i rött med byggnadsdetaljer i gult tegel
-Spröjsade vita tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Husgavlarnas farstukvist med stående panel i faluröd kulör
-Murade skorstenar, utkragade upptill
-Förgårdsmark markerad med häck
-Tomt med sparade fruktträd

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:51>1

Nybyggnadsår: 1905–07

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

438

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Skeviksgatan och Höjdgatan var de sista bruksgatorna som Wilhelm Odelberg lät bygga norr om Farstaviken.
Skeviksgatan byggdes mellan 1905-1907 och är en fortsättning på Höjdgatan. Karaktäristiskt är att byggnaderna
placerades växelvis istället för parvis. Husen var ursprungligen lika de som byggdes längs Höjdgatan men i
samband med en modernisering i början av 1960-talet fick husen på Skeviksgatan ny fasadbeklädnad av rött tegel
som särskiljer dem från de övriga bruksgatornas byggnader. Byggnadernas tidigare rödfärgade fasspontpanelen
bekläddes med rött tegel och gult tegel i husknutar och fönsteromfattningar. Husgavlarnas förstukvistar i trä fick
vara kvar medan den mot gatan kläddes in i tegel. Även om byggnaderna förändrats ger den karaktäristiska
tegelfasaden och en enhetlig karaktär typisk för en gata i en bruksmiljö. Den mycket sammanhållna karaktären och
gaturummet förgårdar som markeras av häckar och allé bidrar till bebyggelsen höga kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Tegelfasader i rött med byggnadsdetaljer i gult tegel
-Spröjsade vita tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Husgavlarnas farstukvist med stående panel i faluröd kulör
-Murade skorstenar, utkragade upptill
-Förgårdsmark markerad med häck
-Tomt med sparade fruktträd

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:51>1

Nybyggnadsår: 1905–07

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

441

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Skeviksgatan och Höjdgatan var de sista bruksgatorna som Wilhelm Odelberg lät bygga norr om Farstaviken.
Skeviksgatan byggdes mellan 1905-1907 och är en fortsättning på Höjdgatan. Karaktäristiskt är att byggnaderna
placerades växelvis istället för parvis. Husen var ursprungligen lika de som byggdes längs Höjdgatan men i
samband med en modernisering i början av 1960-talet fick husen på Skeviksgatan ny fasadbeklädnad av rött tegel
som särskiljer dem från de övriga bruksgatornas byggnader. Byggnadernas tidigare rödfärgade fasspontpanelen
bekläddes med rött tegel och gult tegel i husknutar och fönsteromfattningar. Husgavlarnas förstukvistar i trä fick
vara kvar medan den mot gatan kläddes in i tegel. Även om byggnaderna förändrats ger den karaktäristiska
tegelfasaden och en enhetlig karaktär typisk för en gata i en bruksmiljö. Den mycket sammanhållna karaktären och
gaturummet förgårdar som markeras av häckar och allé bidrar till bebyggelsen höga kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Tegelfasader i rött med byggnadsdetaljer i gult tegel
-Spröjsade vita tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Husgavlarnas farstukvist med stående panel i faluröd kulör
-Murade skorstenar, utkragade upptill
-Förgårdsmark markerad med häck
-Tomt med sparade fruktträd

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:51>1

Nybyggnadsår: 1945

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

454

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Det s.k. ungflickshotellet stod klart 1945 efter ritningar av Olof Thunström. Bostadshotellet utgör ett av samhällets
bäst bevarade hus i funktionalistisk stil och med en exteriör som är relativt oförändrad. Byggnadens fasader och
ursprungliga fönstersnickerier, entréporter och smäckra balkongräcken finns fortfarande bevarade. Den
funktionalistiska stilen men som med material och skala är väl inpassad i den äldre miljön bidrar till det höga
kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Putsad sockel i svart kulör
-Fasad i stående träpanel i faluröd kulör och rött tegel vid entréer
-Fönstersättningen med tvåluftfönster
-Dörrar med träram och fönsterluft
-Entréer markerade med balkong och räcke
-Murad skorsten i rött tegel
-Förgårdsmark markerad med häck
-Tomt med sparade fruktträd

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:51>1

Nybyggnadsår: 1905–07

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

465

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Skeviksgatan och Höjdgatan var de sista bruksgatorna som Wilhelm Odelberg lät bygga norr om Farstaviken.
Skeviksgatan byggdes mellan 1905-1907 och är en fortsättning på Höjdgatan. Karaktäristiskt är att byggnaderna
placerades växelvis istället för parvis. Husen var ursprungligen lika de som byggdes längs Höjdgatan men i
samband med en modernisering i början av 1960-talet fick husen på Skeviksgatan ny fasadbeklädnad av rött tegel
som särskiljer dem från de övriga bruksgatornas byggnader. Byggnadernas tidigare rödfärgade fasspontpanelen
bekläddes med rött tegel och gult tegel i husknutar och fönsteromfattningar. Husgavlarnas förstukvistar i trä fick
vara kvar medan den mot gatan kläddes in i tegel. Även om byggnaderna förändrats ger den karaktäristiska
tegelfasaden och en enhetlig karaktär typisk för en gata i en bruksmiljö. Den mycket sammanhållna karaktären och
gaturummet förgårdar som markeras av häckar och allé bidrar till bebyggelsen höga kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Tegelfasader i rött med byggnadsdetaljer i gult tegel
-Spröjsade vita tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Husgavlarnas farstukvist med stående panel i faluröd kulör
-Murade skorstenar, utkragade upptill
-Förgårdsmark markerad med häck
-Tomt med sparade fruktträd

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:51>1

Nybyggnadsår: 1905–07

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

467

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Skeviksgatan och Höjdgatan var de sista bruksgatorna som Wilhelm Odelberg lät bygga norr om Farstaviken.
Skeviksgatan byggdes mellan 1905-1907 och är en fortsättning på Höjdgatan. Karaktäristiskt är att byggnaderna
placerades växelvis istället för parvis. Husen var ursprungligen lika de som byggdes längs Höjdgatan men i
samband med en modernisering i början av 1960-talet fick husen på Skeviksgatan ny fasadbeklädnad av rött tegel
som särskiljer dem från de övriga bruksgatornas byggnader. Byggnadernas tidigare rödfärgade fasspontpanelen
bekläddes med rött tegel och gult tegel i husknutar och fönsteromfattningar. Husgavlarnas förstukvistar i trä fick
vara kvar medan den mot gatan kläddes in i tegel. Även om byggnaderna förändrats ger den karaktäristiska
tegelfasaden och en enhetlig karaktär typisk för en gata i en bruksmiljö. Den mycket sammanhållna karaktären och
gaturummet förgårdar som markeras av häckar och allé bidrar till bebyggelsen höga kulturhistoriska värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Tegelfasader i rött med byggnadsdetaljer i gult tegel
-Spröjsade vita tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Ursprungliga dörrar där det förekommer
-Husgavlarnas farstukvist med stående panel i faluröd kulör
-Murade skorstenar, utkragade upptill
-Förgårdsmark markerad med häck
-Tomt med sparade fruktträd

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:53>1

Nybyggnadsår: 1963

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

232

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Den östra sidan av Höjdgatan byggdes aldrig ut i samband med uppförande av arbetarbostäder 1903. Bebyggelse
på den östra sidan har tillkommit betydligt senare och byggts ut successivt under åren 1938 till 1970, i
funktionalistisk stil men med olika karaktär utifrån modernismens olika epoker. Villan med stora ateljéfönster mot
norr uppfördes 1962 som ”Lisa och Gunnar Larsons” ateljé och bostad. Keramikern Lisa Larson var verksam vid
fabrikens konstgodsverkstad 1954-79. Byggnaden är välanpassad till det intilliggande landskapet och har en
utpräglad tidstypisk stil som redovisar för ett av de senare tidsskikten i fabrikens utveckling och utgör på så sätt ett
uttryck för riksintresset Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Grå putsad sockel
-Fasad i rött tegel, liggande fjällpanel i svart kulör
-Fönstersättning och fönsterstorlek, enluftsfönster
-Stort fönsterparti på norra fasaden vid ateljé
-Ursprungliga dörrar, där det förekommer
-Indragen fasad vid entré med trappa och trappräcke
-Murad skorsten i rött tegel
-Kuperad tomt

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:54>1

Nybyggnadsår: 1872

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

533

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Envåningshus uppfört 1872 av den hustyp som finns utmed Grindstugata. 1942 byggdes huset om till daghem.
Byggnaden fick då nuvarande utseende i en mer funktionalistisk stil. Från början innehöll byggnade både daghem,
lekskola samt en liten lägenhet till personal. Daghemmet Blomkulan var det första daghemmet öster om
Danvikstull och kom att besökas av många delegationer i studiesyfte. Byggnaden har en tillbyggnad i vinkel mot
långsidans norra fasad. Byggnaden har i över åttio år haft en koppling till barnverksamhet för Gustavsbergsborna.
Uppförd i samma hustyp som byggnaderna längs med Grindstugatan är byggnaden en del av 1800-talets
brukssamhälle och utgör ett uttryck för riksintresset Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Bemålad naturstenssockel
-Ursprunglig placering dock tillbyggd
-Skorstenar
-Enkupigt glaserat chamottetaktegel

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:74>1

Område: Norra bruksgatorna

Nybyggnadsår: 1874

Obj-ID:

542

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Gustavsberg största bostadskasern Höjden byggdes 1874, ritad av fabrikens konstnärlige ledare Magnus Isaeus.
Det fanns bostadskaserner sedan tidigare i Gustavsberg men Höjden var den första som Wilhelm Odelberg lät
uppföra, och förblev under Odelbergs levnadsår samhällets största bostadshus. Byggnaden var avsedd för
säsongsarbetare i porslinsfabriken, i huvudsak var det lågavlönade arbetare som bodde i så kallade ”spisrum”,
enkelrum med spis. Även stora barnfamiljer hade inneboende i sina enkelrum av ekonomiska skäl.
Bostadskasernen innehöll ursprungligen 32 bostäder, varav de flesta var spisrum men det fanns även två lite
större lägenheter. Höjden kom att moderniseras 1952, bl.a. murades ett nytt slätare ytskikt upp av tegel med de tre
ingångarna från framsidan är kvar än idag. Höjden redovisar genom sin tidigare funktion som bostadskasern för ett
av de äldre tidsskikten av brukssamhället och utveckling, ett uttryck för riksintresset Gustavsberg.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Tegelfasad indelad med svagt utskjutande pilastrar och trappgesims vid takfot
-Fönstersättningen och fönsterstorlek med tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Dörrar 1950-tal med överljus, sparkplåt och originalhandtag
-Tak belagt med tegelpannor
-Murade, breda skorstenar i rött tegel

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:74>1

Nybyggnadsår: 1952

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

566

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Tvättstugor var ett vanligt inslag bland bruksbebyggelsens arbetarbostäder varför byggnaden med ursprunglig
funktion som tvättstuga har ett kulturhistoriskt värde. Höjdens gamla tvätteri uppfördes 1952 i samband med
moderniseringarna av den intilliggande bostadskasernen Höjden, som värmecentral samt bad och tvättstuga.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Putsad, grå sockel
-Rött fasadtegel
-Fönstersättning
-Garageportar med stående panel och överljus
-Sadeltak belagt med tvåkupiga tegelpannor
-Murade skorstenar i rött tegel

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:74>1

Nybyggnadsår: 1800-tal

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

3781

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Intill Höjdens gamla tvätteris gavel, mot skogen, ligger en grupp jordkällare som förr kallades Kineskvarteren. I
Gustavsberg finns ett flertal jordkällare synliga än idag i landskapet. Jordkällare hörde till varje bostad i det
förelektrifierade samhället och är kulturhistoriskt värdefulla spår i landskapet som visar på äldre tiders behov av
sval matförvaring och bör så långt som möjligt bevaras.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Placering i landskapet, samlade i grupp
-Enkel förrådsdörr med bandgångjärn
-Gräsbevuxna tak

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:81>1

Nybyggnadsår: 1873

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

192

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
De franska byggena var troligen avsedda för franska skickliga porslinsmålare som fabriken värvade i början av
1870-talet, därav namnet. Norra franska bygget är ett av tre tegelhus uppfört i denna stil. Arkitekten bakom var
fabrikens konstnärlige ledare Magnus Isaeus. Vid uppförandetiden var lägenheterna ovanligt rymliga, vilket talar
för att de var avsedda för yrkesskicklig arbetskraft. Byggnadens exteriör har förändrats på ett ovarsamt sätt sedan
byggnadstiden men byggnadens ålder och samhörighet med de övriga två s.k. franska byggena bidrar till det
kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad i rött tegel
-Takutsprång med profilerade takfotstassar i trä
-Glaserade tvåkupiga chamottetegeltakpannor
-Murade skorstenar
-Tvärställd och murning ovan fönster
-Stickbågig murning ovan dörr
-Svartmålad naturstensgrund

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:84>1

Nybyggnadsår: 1964

Område: Norra bruksgatorna
Obj-ID:

135

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Den östra sidan av Höjdgatan byggdes aldrig ut i samband med uppförande av arbetarbostäder 1903. Bebyggelse
på den östra sidan har tillkommit betydligt senare och byggts ut successivt under åren 1938 till 1970, i
funktionalistisk stil men med olika karaktär utifrån modernismens olika epoker. Byggnaden är välanpassad till det
intilliggande landskapet och har en utpräglad tidstypisk stil. Den är en del av intilliggande bebyggelse i
modernistisk stil uppförda för högre uppsatta inom fabriken.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Tegelfasad i vitt mexitegel
-Fönstersättning
-Skärmtak ovan entré
-Kuperad tomt med berg i dagen

4.14 SKOGSBO

Historik
Inom området ligger tre byggnader som har och har haft lite olika funktioner i samhället
Gustavsberg. Två av dem, Ekhaga och Hälsans hus, är ritade av Olof Thunström och
uppförda av byggmästaren Anton Skoglund under 1930–1940-talet, finansierad av
Gustavsbergs fabriker.
Ekhaga är byggt enligt modellen för det karaktäristiska ”typhus” som uppfördes i Höjdhagen
under samma tid, med en ursprunglig byggnadskropp i vinkel. Enligt uppgift fungerade
byggnaden troligtvis som bostad till Syster Rut till en början som också drev en
vårdmottagning där. Byggnaden fortsatte därefter att fungera som bostad under en lång tid
men har idag funktionen som en lokal för daglig verksamhet.
Hälsans hus invigdes 1949 av KF som ett BB i samverkan med landstinget byggt för att
tjäna som förlossningshem för kommunerna Gustavsberg, Värmdö, Ingarö, Djurö och Boo.
Då fanns i byggnaden tre patientrum, ett för tiden modernt undersökningsrum, ett
förlossningsrum, ett steriliseringsrum och ett välutrustat kök. Idag finns andra typer av
vårdinrättningar i byggnaden, med tandvård och fotvård.

Skogsbo byggdes som bostad till skogshuggare och lantarbetare, uppförd 1907 av timmer
som fanns efter rivningen av Statbyggningen, enligt uppgift. I samband med att KF övertar
Gustavsbergs bruk omvandlas byggnaden till kollektivboende för ogifta kvinnor som bodde
tillsammans med en vaktmästarfamilj som skötte huset. Skogsbo var KF:s första
kollektivboende i Gustavsberg. Kollektivboendeformen, som var mycket modern för sin tid,
var bland annat en del i KF:s ambition att höja bostadsstandarden och lösa bostadsbristen
för de fabriksarbetande. Kollektivet Skogsbo var till en början en succé men kom redan
under 1960-talet att anses vara förlegad. Byggnaden har därefter fungerat som kontor och
bostad, idag nyttjas byggnaden av Värmdö djurklinik.

Karaktärisering
Området präglas både av naturmark med stora ekar utmed Skärgårdsvägen och Kråkberget
skogbeväxta höjd, och planschaktad hårdgjord mark kring handels och industrifastigheterna.
Förgårdsmarken till Hälsans hus är en del av helhetsmiljön och ger en institutionsmässig
karaktär som beskriver för byggnadens allmänna funktion, som vårdinrättning. De äldre
bevarade byggnaderna och som berättar om platsens tidigare historia utgör ett värdefullt
inslag intill den moderna bebyggelsen.

Motivering
Byggnaderna är relativt välbevarade exteriört och är ett uttryck för uppförandetidens
byggnadsideal. Deras tydliga anknytning till Gustavsbergsfabrikens verksamhet,
industrisamhälles framväxt och KF:s centrala roll i denna utveckling gör att de har ett högt
kulturhistoriskt och socialhistoriskt värde, ett uttryck för riksintresset Gustavsberg.

Ekhaga 2018. (Foto: Sweco Architects)

Fastighet:

ÖSBY 1:87>1

Område: Skogsbo

Nybyggnadsår: 1930-tal

Obj-ID:

3

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden uppfördes av KF som sjukvårdsmottagning och tjänstebostad i slutet av 1930-talet och har kvar
ursprungliga proportioner, materialval och färgsättning. Byggnaden utgör ett för Gustavsberg karaktäristiskt och
välkänt typhus, är ett tydligt uttryck för KF-epokens byggnadsideal och bär ett kulturhistoriskt värde som anknyter
till Gustavsbergsfabrikens verksamhet och riksintresset.

Kommentar:
Byggnaden har en tillbyggnad från 2010.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens ursprungliga volym och tak med svag takvinkel
-Putsad sockel i mörkgrå kulör
-Fasad med locklistpanel i faluröd kulör med vita knutar, vindskivor och fönsteromfattningar
-Enluftsfönster med en ovanliggande smal luft
-Trädörrar med stående panel
-Taktäckning pannplåt och trapetskorrugerad plåt

Fastighet:

ÖSBY 1:91>1

Område: Skogsbo

Nybyggnadsår: omkring 1900

Obj-ID:

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden bedöms utgöra ett tydligt uttryck för tidens byggnadsideal och bär ett socialhistoriskt värde som
anknyter till Gustavsbergsfabrikens verksamhet och riksintresset. Byggnaden utgör ett fysiskt uttryck för
Gustavsbergs industrisamhälles framväxt och KF:s centrala roll i denna utveckling.

Kommentar:
Byggnaden har exteriört genomgått flera förändringar. Taktäckningen byts med fördel till rött tegel.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym och takvinkel, tälttak
-Liggande fasspontpanel i faluröd kulör, indelande lister i fasad och fönsterfoder i vit kulör
-Tvåluftsfönster
-Dörrar med ljusinsläpp
-Utskjutande takfot med snidade takfötter
-Tak belagt med takpannor
-Skorstenar inklädda med svart plåt

1

Fastighet:

ÖSBY 1:92>1

Nybyggnadsår: 1949

Område: Skogsbo
Obj-ID:

2

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är ritad av Olof Thunström och uppfördes år 1949 av KF som ett BB i samverkan med landstinget.
Byggnaden är välbevarad och saknar motsvarighet inom Gustavsberg. Byggnaden utgör ett fysiskt uttryck för
Gustavsbergs industrisamhälles framväxt och KF:s centrala roll i denna utveckling.

Kommentar:
En tillbyggnad har ersatt den ursprungliga ingången i öster.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadsvolym i tre sektioner, med indraget entréparti i en mindre volym
-Betongsockel
-Fasad i rött tegel
-Enluftsfönster, pivåhängda och rektangulära källarfönster
-Sadeltak belagt med rött tegel
-Två skorstenar i rött tegel, varav den ena inklädd i svart plåt

4.15 SÖDRA BRUKSGATORNA

Historik
Bostadskasernerna vid de södra bruksgatorna uppfördes av porslinsfabriken mellan 1890–
1910-tal. Till skillnaden från Gustavsbergs norra bruksgator som var avsedd för högavlönade
arbetare, hade de södra bruksgatorna en lägre social status med bostadskaserner för flera
familjer.
De första hyreskasernerna uppfördes på Kvarnberget längs Bergsgatan 1882–1883. Husen
var från början rödmålade med träpanel, men har sedan 1900-talets början varit reveterade i
en puts med gul nyans. Balkonger tillkom 1978.

Längs med Mariagatan tillkom under 1890-talet tolv gulputsade byggnader, de s.k.
Mariagathusen, byggda efter en förlaga vid en bruksegendom i Gästrikland.
Byggnaderna bestod av tre lägenheter på ett rum och kök på nedre botten och två
lägenheter på övervåningen. Magnus Isaeus ritade husen. Gatan är uppkallad efter
brukspatron Odelbergs älsklingsdotter Maria.
På Kvarnbergets sydsida, på Stenkullen, uppfördes på 1910-talet tre bostadshus i gult
chamottetegel och som till sin utformning är karaktäristiskt för 1910-talets bostadshus

med brutet sadeltak och frontespis. Husen ligger fritt placerade, utan avgränsningar mot
omgivande gator. Synliga bergknallar, bersåer och uteplatser finns i miljön.
I miljön ingår även det före detta Epidemisjukhuset och den s.k. Hyddan, uppförd 1873
och som varit hemvist åt religiösa organisationer. Missionsförsamlingen hade bl.a. sina
möten här innan de fick sitt eget hus då Tallåskyrkan uppfördes 1901.

Karaktärisering
Bruksgatorna vid Mariagatan och Bergsgatan domineras av stark kuperad terräng med
sparad natur mellan husen. Vägarna är dragna längs med höjdkurvorna i nordsydlig
riktning. Till skillnad mot de norra bruksgatornas raka gator är vägarna här krökta och
bitvis slingrande. Byggnadernas placering har anpassats efter terrängen. De smala
vägarna och husens varsamma placering i terrängen med förgårdsmark och inga
gränsavskiljare är ett viktigt karaktärsdrag för området. Husens färgsättning och
välbevarade exteriör utan större om- och tillbyggnader är även viktiga för helhetsmiljön
och det kulturhistoriska värdet. Den sparade naturen, äldre trädgårdarna med rödfärgade
uthus och jordkällare är även ett viktigt inslag i miljön. Större trädäck och staket bör
undvikas i miljön.

Motivering
De södra bruksgatorna utgör en homogen bostadsmiljö med Gustavsbergs äldsta
bruksbebyggelse tillkomna under brukspatron Odelbergs tid. Bebyggelsen har höga
kulturhistoriska värden och utgör en central del av Gustavsbergs äldre brukshistoria och
är därmed ett uttryck för riksintresset. Även ingående byggnader med koppling till
brukssamhällets samhälleliga funktioner som epidemisjukhuset och frikyrkobyggnaden
Hyddan utgör uttryck för riksintresset.

Mariagathus 2018. (Foto: Sweco Architects)

Mariagatan i början av 1900-talet. (Foto: Historiska foton från Värmdö kommun/digitalt arkiv.)

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:309>2

Nybyggnadsår: Oklart

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Inom de södra bruksgatornas arbetarbostadsbebyggelse har det funnits flera jordkällare. Dessa utgör
karaktäristiska och kulturhistoriskt värdefulla objekt i miljön då de berättar om äldre tiders levnadsvillkor.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Inpassad i befintlig omgivande landskapshöjning
-Murad naturstensmur vid entré
-Gjuten, ofärgad putsad fasad
-Förrådsdörrar med liggande panel
-Gräsbevuxet tak, sadeltak vid entréingång

2984

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:31>1

Nybyggnadsår: 1875

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

484

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Epidemisjukhuset uppfördes 1875 som ett mindre isoleringssjukhus. Byggnaden har byggts om och till, men den
ursprungliga byggnadskroppen kan ännu utläsas. Byggnaden har genom sin ålder och ursprungliga
samhällsfunktion ett högt kulturhistoriskt värde. Även om byggnaden är om- och tillbyggd har den till viss del
bevarad karaktär från byggnadstiden vad gäller fasadmateriel fönstersättning och lunettfönster i gavel.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Naturstensgrund
-Slätputsad fasad
-Fasadkulör – vit, grå sockel och snickeri
-Fönsterplacering och storlek med tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Lunettfönster i gavel
-Takutsprång med profilerade takfotstassar
-Sadeltak med glaserade tvåkupiga chamottetegeltakpannor
-Murad skorsten putsad i vit kulör
-Omgärdande huggen stenmur
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

Ösby 1:1>12

Nybyggnadsår: Okänt

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

7382

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
I Gustavsberg och inom de södra bruksgatornas arbetarbostadsbebyggelse finns ett flertal jordkällare synliga än
idag i landskapet. Jordkällare hörde till varje bostad i det förelektrifierade samhället och är kulturhistoriskt
värdefulla spår i landskapet som visar på äldre tiders behov av sval matförvaring. De utgör värdefulla inslag i äldre
helhetsmiljöer och bör så långt som möjligt bevaras.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Murad naturstensmur
-Enkel förrådsdörr med stående panel, bandgångjärn
-Gräsbevuxet tak

Fastighet:

ÖSBY 1:48>1

Nybyggnadsår: 1899

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

552

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mariagatehusen, uppförda mellan 1891–99, har ritats av Magnus Isaeus. Arkitekten inspirerades av en
bruksegendom i Gästrikland. Byggnaden i 1 ½ plan har en ålderdomlig byggnadsteknik med korsvirkesstomme.
Byggnaden hade ursprungligen 4 lägenheter om ett rum och kök i bottenvåningen och fyra spisrum på det övre
planet. De snedställda skorstenarna är en originell och praktisk detalj som gör att så många rum som möjligt kan
kopplas till samma murstock. Byggnadernas ålder, byggnadsskick och del av Gustavsbergs äldsta
bruksbebyggelse gör att byggnaderna har ett särskilt värdefull kulturhistoriskt värde. Vid ombyggnad har takkupor
tillkommit men i övrigt har samtliga av Mariagatshusen, välbevarad exteriör.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Spritputsad fasad, slätputsade fönsteromfattningar och gavlar
-Fasadkulör – ockragul med svartmålad sockel och gröna snickerier
-Tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Takutsprång med profilerade takfotstassar
-Taktegel där bibehållet chamottetegeltakpannor finns
-Skorstenar med chamottetegel diagonalt ställda
-Befintliga takkupor (får ej göras större)
-Placering utefter gatan med förgårdsmark utan staket eller häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

ÖSBY 1:49>1

Nybyggnadsår: 1897

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

434

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mariagatehusen, uppförda mellan 1891–99, har ritats av Magnus Isaeus. Arkitekten inspirerades av en
bruksegendom i Gästrikland. Byggnaden i 1 ½ plan har en ålderdomlig byggnadsteknik med korsvirkesstomme.
Byggnaden hade ursprungligen 4 lägenheter om ett rum och kök i bottenvåningen och fyra spisrum på det övre
planet. De snedställda skorstenarna är en originell och praktisk detalj som gör att så många rum som möjligt kan
kopplas till samma murstock. Byggnadernas ålder, byggnadsskick och del av Gustavsbergs äldsta
bruksbebyggelse gör att byggnaderna har ett särskilt värdefull kulturhistoriskt värde. Vid ombyggnad har takkupor
tillkommit men i övrigt har samtliga av Mariagatshusen, välbevarad exteriör.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Spritputsad fasad, slätputsade fönsteromfattningar och gavlar
-Fasadkulör – ockragul med svartmålad sockel och gröna snickerier
-Tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Takutsprång med profilerade takfotstassar
-Taktegel där bibehållet chamottetegeltakpannor finns
-Skorstenar med chamottetegel diagonalt ställda
-Befintliga takkupor (får ej göras större)
-Placering utefter gatan med förgårdsmark utan staket eller häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

ÖSBY 1:50>1

Nybyggnadsår: 1891–99

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

466

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mariagatehusen, uppförda mellan 1891–99, har ritats av Magnus Isaeus. Arkitekten inspirerades av en
bruksegendom i Gästrikland. Byggnaden i 1 ½ plan har en ålderdomlig byggnadsteknik med korsvirkesstomme.
Byggnaden hade ursprungligen 4 lägenheter om ett rum och kök i bottenvåningen och fyra spisrum på det övre
planet. De snedställda skorstenarna är en originell och praktisk detalj som gör att så många rum som möjligt kan
kopplas till samma murstock. Byggnadernas ålder, byggnadsskick och del av Gustavsbergs äldsta
bruksbebyggelse gör att byggnaderna har ett särskilt värdefull kulturhistoriskt värde. Vid ombyggnad har takkupor
tillkommit men i övrigt har samtliga av Mariagatshusen, välbevarad exteriör.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Spritputsad fasad, slätputsade fönsteromfattningar och gavlar
-Fasadkulör – ockragul med svartmålad sockel och gröna snickerier
-Tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Takutsprång med profilerade takfotstassar
-Taktegel där bibehållet chamottetegeltakpannor finns
-Skorstenar med chamottetegel diagonalt ställda
-Befintliga takkupor (får ej göras större)
-Placering utefter gatan med förgårdsmark utan staket eller häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

ÖSBY 1:51>1

Nybyggnadsår: 1896

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

439

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mariagatehusen, uppförda mellan 1891–99, har ritats av Magnus Isaeus. Arkitekten inspirerades av en
bruksegendom i Gästrikland. Byggnaden i 1 ½ plan har en ålderdomlig byggnadsteknik med korsvirkesstomme.
Byggnaden hade ursprungligen 4 lägenheter om ett rum och kök i bottenvåningen och fyra spisrum på det övre
planet. De snedställda skorstenarna är en originell och praktisk detalj som gör att så många rum som möjligt kan
kopplas till samma murstock. Byggnadernas ålder, byggnadsskick och del av Gustavsbergs äldsta
bruksbebyggelse gör att byggnaderna har ett särskilt värdefull kulturhistoriskt värde. Vid ombyggnad har takkupor
tillkommit men i övrigt har samtliga av Mariagatshusen, välbevarad exteriör.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Spritputsad fasad, slätputsade fönsteromfattningar och gavlar
-Fasadkulör – ockragul med svartmålad sockel och gröna snickerier
-Tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Takutsprång med profilerade takfotstassar
-Taktegel där bibehållet chamottetegeltakpannor finns
-Skorstenar med chamottetegel diagonalt ställda
-Befintliga takkupor (får ej göras större)
-Placering utefter gatan med förgårdsmark utan staket eller häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

ÖSBY 1:52>1

Nybyggnadsår: 1899

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

421

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mariagatehusen, uppförda mellan 1891–99, har ritats av Magnus Isaeus. Arkitekten inspirerades av en
bruksegendom i Gästrikland. Byggnaden i 1 ½ plan har en ålderdomlig byggnadsteknik med korsvirkesstomme.
Byggnaden hade ursprungligen 4 lägenheter om ett rum och kök i bottenvåningen och fyra spisrum på det övre
planet. De snedställda skorstenarna är en originell och praktisk detalj som gör att så många rum som möjligt kan
kopplas till samma murstock. Byggnadernas ålder, byggnadsskick och del av Gustavsbergs äldsta
bruksbebyggelse gör att byggnaderna har ett särskilt värdefull kulturhistoriskt värde. Vid ombyggnad har takkupor
tillkommit men i övrigt har samtliga av Mariagatshusen, välbevarad exteriör.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Spritputsad fasad, slätputsade fönsteromfattningar och gavlar
-Fasadkulör – ockragul med svartmålad sockel och gröna snickerier
-Tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Takutsprång med profilerade takfotstassar
-Taktegel där bibehållet chamottetegeltakpannor finns
-Skorstenar med chamottetegel diagonalt ställda
-Befintliga takkupor (får ej göras större)
-Placering utefter gatan med förgårdsmark utan staket eller häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

ÖSBY 1:53>1

Nybyggnadsår: 1895

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

428

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mariagatehusen, uppförda mellan 1891–99, har ritats av Magnus Isaeus. Arkitekten inspirerades av en
bruksegendom i Gästrikland. Byggnaden i 1 ½ plan har en ålderdomlig byggnadsteknik med korsvirkesstomme.
Byggnaden hade ursprungligen 4 lägenheter om ett rum och kök i bottenvåningen och fyra spisrum på det övre
planet. De snedställda skorstenarna är en originell och praktisk detalj som gör att så många rum som möjligt kan
kopplas till samma murstock. Byggnadernas ålder, byggnadsskick och del av Gustavsbergs äldsta
bruksbebyggelse gör att byggnaderna har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Vid ombyggnad har takkupor tillkommit
men i övrigt har samtliga av Mariagatshusen, välbevarad exteriör.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Spritputsad fasad, slätputsade fönsteromfattningar och gavlar
-Fasadkulör – ockragul med svartmålad sockel och gröna snickerier
-Tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Takutsprång med profilerade takfotstassar
-Taktegel där bibehållet chamottetegeltakpannor finns
-Skorstenar med chamottetegel diagonalt ställda
-Befintliga takkupor (får ej göras större)
-Placering utefter gatan med förgårdsmark utan staket eller häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

ÖSBY 1:54>1

Nybyggnadsår: 1891–99

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

468

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mariagatehusen, uppförda mellan 1891–99, har ritats av Magnus Isaeus. Arkitekten inspirerades av en
bruksegendom i Gästrikland. Byggnaden i 1 ½ plan har en ålderdomlig byggnadsteknik med korsvirkesstomme.
Byggnaden hade ursprungligen 4 lägenheter om ett rum och kök i bottenvåningen och fyra spisrum på det övre
planet. De snedställda skorstenarna är en originell och praktisk detalj som gör att så många rum som möjligt kan
kopplas till samma murstock. Byggnadernas ålder, byggnadsskick och del av Gustavsbergs äldsta
bruksbebyggelse gör att byggnaderna har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Vid ombyggnad har takkupor tillkommit
men i övrigt har samtliga av Mariagatshusen, välbevarad exteriör.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Spritputsad fasad, slätputsade fönsteromfattningar och gavlar
-Fasadkulör – ockragul med svartmålad sockel och gröna snickerier
-Tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Takutsprång med profilerade takfotstassar
-Taktegel där bibehållet chamottetegeltakpannor finns
-Skorstenar med chamottetegel diagonalt ställda
-Befintliga takkupor (får ej göras större)
-Placering utefter gatan med förgårdsmark utan staket eller häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

ÖSBY 1:55>1

Nybyggnadsår: 1896

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

476

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mariagatehusen, uppförda mellan 1891–99, har ritats av Magnus Isaeus. Arkitekten inspirerades av en
bruksegendom i Gästrikland. Husen i 1 ½ plan har en ålderdomlig byggnadsteknik med korsvirkesstomme. Husen
hade ursprungligen 4 lägenheter om ett rum och kök i bottenvåningen och fyra spisrum på det övre planet. De
snedställda skorstenarna är en originell och praktisk detalj som gör att så många rum som möjligt kan kopplas till
samma murstock. Byggnadernas ålder, byggnadsskick och del av Gustavsbergs äldsta bruksbebyggelse gör att
byggnaderna har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Vid ombyggnad har takkupor tillkommit men i övrigt har samtliga
av Mariagatshusen, välbevarad exteriör.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Spritputsad fasad, slätputsade fönsteromfattningar och gavlar
-Fasadkulör – ockragul med svartmålad sockel och gröna snickerier
-Tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Takutsprång med profilerade takfotstassar
-Taktegel där bibehållet chamottetegeltakpannor finns
-Skorstenar med chamottetegel diagonalt ställda
-Befintliga takkupor (får ej göras större)
-Placering utefter gatan med förgårdsmark utan staket eller häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

ÖSBY 1:566>1

Nybyggnadsår: Oklart

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

23

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
I Gustavsberg finns särskilt kopplat till bruksbebyggelsen ett flertal förrådsbyggnader och uthuslängor, med i vissa
fall plats för torrdass. I det förindustriella samhället hörde de till varje bostad och var en aktiv del av flertalet
boendemiljöer ända in till mitten av 1900-talet. Förrådsbyggnader och uthuslängor är kulturhistoriskt värdefulla
spår i landskapet som visar på äldre tiders levnadssituation och utgör värdefulla inslag i äldre helhetsmiljöer som
så långt som möjligt bör bevaras.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad med stående locklistpanel
-Fasadkulör – faluröd med svarta dörrar, slamfärg
-Förrådsdörrar med stående panel med bandgångjärn
-Sadeltak belagt med papptak

Fastighet:

ÖSBY 1:566>1

Nybyggnadsår: 1912–14

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

65

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Arbetarbostad i tegel, uppförd 1912–14. Byggnaden innehöll ursprungligen fem lägenheter om ett rum och kök
samt två enkelrum. Bostadshuset i gult chamottetegel är till sin utformning karaktäristiskt för 1910-talets
bostadshus med brutet sadeltak och frontespis. Husen ligger fritt placerade, utan avgränsningar mot omgivande
gator. Synliga bergknallar, bersåer och uteplatser finns i miljön. Byggnaden har som en del av brukssamhällets
äldsta bostadsbebyggelse ett stort kulturhistoriskt. Byggnadens bevarade exteriör och gula chamottetegel bidrar till
kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Naturstensgrund
-Fasad med gult chamottetegel, stickbågar ovan fönster och källardörr
-Fönsterplacering och storlek
-Dörrar som är ursprungliga
-Inbyggda entréer
-Brutet sadeltak och frontespis med glaserat taktegel
-Skorstenar i gult chamottetegel och dess form
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

ÖSBY 1:566>1

Nybyggnadsår: 1912–14

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

66

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Arbetarbostad i tegel, uppförd 1912–14. Byggnaden innehöll ursprungligen fem lägenheter om ett rum och kök
samt två enkelrum. Bostadshuset i gult chamottetegel är till sin utformning karaktäristiskt för 1910-talets
bostadshus med brutet sadeltak och frontespis. Husen ligger fritt placerade, utan avgränsningar mot omgivande
gator. Synliga bergknallar, bersåer och uteplatser finns i miljön. Byggnaden har som en del av brukssamhällets
äldsta bostadsbebyggelse ett stort kulturhistoriskt. Byggnadens bevarade exteriör och gula chamottetegel bidrar till
kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Naturstensgrund
-Fasad med gult chamottetegel med stickbågar ovan fönster och källardörr
-Fönstersättningen och fönsterstorlek
-Dörrar som är ursprungliga
-Inbyggda entréer
-Brutet sadeltak och frontespis med glaserat taktegel
-Skorstenar i gult chamottetegel och dess form
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

ÖSBY 1:566>1

Nybyggnadsår: 1912–14

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

67

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Arbetarbostad i tegel, uppförd 1912–14. Byggnaden innehöll ursprungligen fem lägenheter om ett rum och kök
samt två enkelrum. Bostadshuset i gult chamottetegel är till sin utformning karaktäristiskt för 1910-talets
bostadshus med brutet sadeltak och frontespis. Husen ligger fritt placerade, utan avgränsningar mot omgivande
gator. Synliga bergknallar, bersåer och uteplatser finns i miljön. Byggnaden har som en del av brukssamhällets
äldsta bostadsbebyggelse ett stort kulturhistoriskt. Byggnadens bevarade exteriör och gula chamottetegel bidrar till
kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Naturstensgrund
-Fasad med gult chamottetegel, stickbågar ovan fönster och källardörr
-Fönsterplacering och storlek
-Dörrar som är ursprungliga
-Inbyggda entréer
-Brutet sadeltak och frontespis med glaserat taktegel
-Skorstenar i gult chamottetegel och dess form
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

ÖSBY 1:57>1

Nybyggnadsår: 1882-1883

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

424

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
De två flerbostadshusen vid Bergsgatan var de första bostadskasernerna som porslinsfabriken uppförde vid de
södra bruksgatorna. Träkasernerna var beräknade för 24 matlag. Husen hade från början träpanel men har sedan
början av 1900-talet varit reveterade med gul puts. Sanering 1952 och upprustning 1978 har förändrats husens
fasader. Balkonger har även tillkommit vid senare tillfälle samt att fönster har bytts till pivothängda. Trots olika
fasadförändringar har husen bibehållit karaktäristiska drag från byggnadstiden. Byggnadernas ålder och del av
Gustavsbergs äldsta bruksbebyggelse gör att byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform, ej takkupor
-Svartmålad naturstenssockel
-Spritputsad fasad, slätputsade fönsteromfattningar och gavlar
-Fasadkulör – gulbeige, vita omfattningar och knutar, röda snickerier
-Fönsterplacering och storlek
-Dörrinfattning med pilastrar med uppburen fronton med centrerad armatur
-Dörrar med glasat parti och överljus, med träverk i röd kulör
-Utskjutande takfot med snidade takfotstassar
-Sadeltak med tvåkupiga tegelpannor
-Symmetriskt placerade skorstenar

Fastighet:

ÖSBY 1:58>1

Nybyggnadsår: Okänt

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

32

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
I Gustavsberg finns särskilt kopplat till bruksbebyggelsen ett flertal förrådsbyggnader och uthuslängor, med i vissa
fall plats för torrdass. I det förindustriella samhället hörde de till varje bostad och var en aktiv del av flertalet
boendemiljöer ända in till mitten av 1900-talet. Förrådsbyggnader och uthuslängor är kulturhistoriskt värdefulla
spår i landskapet som visar på äldre tiders levnadssituation och utgör värdefulla inslag i äldre helhetsmiljöer som
så långt som möjligt bör bevaras.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad med stående panel
-Fasadkulör – faluröd med svarta dörrar, slamfärg
-Förrådsdörrar med stående panel med bandgångjärn

Fastighet:

ÖSBY 1:58>1

Nybyggnadsår: 1882-83

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

432

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
De två flerbostadshusen vid Bergsgatan var de första bostadskasernerna som porslinsfabriken uppförde vid de
södra bruksgatorna. Träkaserneran var beräknade för 24 matlag. Husen hade från början träpanel men har sedan
början av 1900-talet varit reveterade med gul puts. Sanering 1952 och upprustning 1978 har förändrats husens
fasader. Balkonger har även tillkommit vid senare tillfälle samt att fönster har bytts till pivothängda. Trots olika
fasadförändringar har husen bibehållit karaktäristiska drag från byggnadstiden. Byggnadernas ålder och del av
Gustavsbergs äldsta bruksbebyggelse gör att byggnaderna har ett särskilt värdefull kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform, ej takkupor
-Svartmålad naturstenssockel
-Spritputsad fasad, slätputsade fönsteromfattningar och gavlar
-Fasadkulör – gulbeige, vita omfattningar och knutar, röda snickerier
-Fönsterplacering och storlek
-Dörrinfattning med pilastrar med uppburen fronton med centrerad armatur
-Dörrar med glasat parti och överljus, med träverk i röd kulör

Fastighet:

ÖSBY 1:59>1

Nybyggnadsår: 1891–99

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

446

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mariagatehusen, uppförda mellan 1891–99, har ritats av Magnus Isaeus. Arkitekten inspirerades av en
bruksegendom i Gästrikland. Husen i 1 ½ plan har en ålderdomlig byggnadsteknik med korsvirkesstomme. Husen
hade ursprungligen 4 lägenheter om ett rum och kök i bottenvåningen och fyra spisrum på det övre planet. De
snedställda skorstenarna är en originell och praktisk detalj som gör att så många rum som möjligt kan kopplas till
samma murstock. Byggnadernas ålder, byggnadsskick och del av Gustavsbergs äldsta bruksbebyggelse gör att
byggnaderna har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Vid ombyggnad har takkupor tillkommit men i övrigt har samtliga
av Mariagatshusen, välbevarad exteriör.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Spritputsad fasad, slätputsade fönsteromfattningar och gavlar
-Fasadkulör – ockragul med svartmålad sockel och gröna snickerier
-Tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Takutsprång med profilerade takfotstassar
-Taktegel där bibehållet chamottetegeltakpannor finns
-Skorstenar med chamottetegel diagonalt ställda
-Befintliga takkupor (får ej göras större)
-Placering utefter gatan med förgårdsmark utan staket eller häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

ÖSBY 1:59>1

Nybyggnadsår: Okänt

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

2985

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
I Gustavsberg och inom de södra bruksgatornas arbetarbostadsbebyggelse finns ett flertal jordkällare synliga än
idag i landskapet. Jordkällare hörde till varje bostad i det förelektrifierade samhället och är kulturhistoriskt
värdefulla spår i landskapet som visar på äldre tiders behov av sval matförvaring. De utgör värdefulla inslag i äldre
helhetsmiljöer och bör så långt som möjligt bevaras.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Murad naturstensmur
-Förrådsdörr med liggande panel, bandgångjärn
-Gräsbevuxet tak, sadeltak vid entréingång

Fastighet:

ÖSBY 1:60>1

Nybyggnadsår: 1891

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

460

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mariagatehusen, uppförda mellan 1891–99, har ritats av Magnus Isaeus. Arkitekten inspirerades av en
bruksegendom i Gästrikland. Husen i 1 ½ plan har en ålderdomlig byggnadsteknik med korsvirkesstomme. Husen
hade ursprungligen 4 lägenheter om ett rum och kök i bottenvåningen och fyra spisrum på det övre planet. De
snedställda skorstenarna är en originell och praktisk detalj som gör att så många rum som möjligt kan kopplas till
samma murstock. Byggnadernas ålder, byggnadsskick och del av Gustavsbergs äldsta bruksbebyggelse gör att
byggnaderna har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Vid ombyggnad har takkupor tillkommit men i övrigt har samtliga
av Mariagatshusen, välbevarad exteriör.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Spritputsad fasad, slätputsade fönsteromfattningar och gavlar
-Fasadkulör – ockragul med svartmålad sockel och gröna snickerier
-Tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Takutsprång med profilerade takfotstassar
-Taktegel där bibehållet chamottetegeltakpannor finns
-Skorstenar med chamottetegel diagonalt ställda
-Befintliga takkupor (får ej göras större)

Fastighet:

ÖSBY 1:63>1

Nybyggnadsår: 1897

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

417

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Mariagatehusen, uppförda mellan 1891–99, har ritats av Magnus Isaeus. Arkitekten inspirerades av en
bruksegendom i Gästrikland. Byggnaden i 1 ½ plan har en ålderdomlig byggnadsteknik med korsvirkesstomme.
Byggnaden hade ursprungligen 4 lägenheter om ett rum och kök i bottenvåningen och fyra spisrum på det övre
planet. De snedställda skorstenarna är en originell och praktisk detalj som gör att så många rum som möjligt kan
kopplas till samma murstock. Byggnadernas ålder, byggnadsskick och del av Gustavsbergs äldsta
bruksbebyggelse gör att byggnaderna har ett särskilt värdefull kulturhistoriskt värde. Vid ombyggnad har takkupor
tillkommit men i övrigt har samtliga av Mariagatshusen, välbevarad exteriör.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Spritputsad fasad, slätputsade fönsteromfattningar och gavlar
-Fasadkulör – ockragul med svartmålad sockel och gröna snickerier
-Tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Takutsprång med profilerade takfotstassar
-Taktegel där bibehållet chamottetegeltakpannor finns
-Skorstenar med chamottetegel diagonalt ställda
-Befintliga takkupor (får ej göras större)
-Placering utefter gatan med förgårdsmark utan staket eller häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

ÖSBY 1:85>1

Nybyggnadsår: Okänt

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

37

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Förrådet ingår i miljön för den s.k. Hyddan: Förrådet som är av senare datum står på en äldre bearbetad stengrund
har ett miljöskapande värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform, pulpettak
-Naturstensgrund
-Fasad med fjällpanel
-Fasadkulör – faluröd med vita snickerier
-Fönster med spröjs

Fastighet:

ÖSBY 1:85>1

Nybyggnadsår: 1870–80

Område: Södra bruksgatorna
Obj-ID:

157

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Den s.k. Hyddan, ett kvadratiskt trähus med pyramidtak var länge hemvist för religiösa organisationer, bl.a.
Missionsförbundet och Templet Sirius. Huset har även kallats Fyrkanten eller Bläckhornet. Byggnaden har genom
sin ålder och tidigare funktion som frikyrkobyggnad ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Även byggnadens unika
byggnadsform utgör en del av det kulturhistoriska värdet. Byggnadens exteriör förändrades till viss del vid mitten
av 1990-talet och ursprunglig Schweizerstil försvann.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Fasad med fjällpanel
-Fasadkulör – faluröd med vita snickerier
-Tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Tälttak med centrerad skorsten
-Murad skorsten i rött tegel
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

4.16 TALLÅSEN

Historik
Tallåsen bebyggdes mellan 1911 och 1917 med 31 mindre villor i ett och ett halvt plan.
Arkitekten är okänd. Husen var avsedda för barnrika familjer och bostadsområdet var det
sista som Wilhem Odelberg lät bygga och markerar därför slutet på den patriarkaliska eran
på bruksorten. Husen hade ursprungligen en nationalromantisk stil med fönsterfoder,
spröjsade fönster, farstukvistar och fasader med liggande fasspontpanel. Bostadshusen
kallades vid samtiden modell 1911. När husen renoverades på 1950-talet under ledning av
Olof Thunström fick de en enklare funktionalistisk utformning.

Karaktärisering
Husen ligger på en bergås längs slingriga smala vägar, kantade med häckar. Husen är
hänsynsfullt placerade efter topografins förutsättningar vilket har bidragit till att varje tomt har
fått en individuell prägel. Miljön vid Tallåsen är fint bevarad med sina naturtomter, med
uppväxta fruktträd och häckar som tomtavskiljare samt de smala slingrade gatorna.

Placeringen av husen avvek därför från tidigare mönster med hus placerade utefter en
bruksgata. Fem av de s.k. Tallåshusen uppfördes även längs Kvarntorpsvägen samt två hus
vid Skärgårdsvägen nära centrum. Viktiga karaktärsdrag för området är de smala vägarna
kantade av häckar, bebyggelsens småskalighet, färgsättning och enkla karaktär. Där
ursprungligt glaserade chamottetegeltakpannor finns, är det viktigt för karaktären och det
kulturhistoriska värdet.

Motivering
Tallåsen utgör en ytterligare årsring av de bostadsområdens som fabriken lät anlägga under
Odelbergs tid, varför området utgör en viktig del av Gustavsbergs brukshistoria. Området har
som helhet ett högt kulturhistoriskt värde och ingår som ett av riksintressets uttryck. De väl
bevarade husen, både vad gäller deras småskalighet och bevarade karaktär är viktiga för
helhetsmiljön och det kulturhistoriska värdet.

Tallåsen 2018. (Foto: Sweco Architects)

Tallåsen troligtvis under början av 1900-talet i samband med områdets uppförande, oklart foto-datum. (Foto:
Historiska foton från Värmdö kommun/digitalt arkiv.)

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:107>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

147

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:145>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

204

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:146>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

127

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:147>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

215

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:148>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

180

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:149>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

433

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:32>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

94

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:46>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

234

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:48>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

213

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:53>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

140

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:54>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

189

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:93>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

251

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:94>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

130

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:179>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

205

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:201>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

106

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:202>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

118

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:204>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

159

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:214>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

109

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:220>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

150

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:222>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

148

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:223>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

113

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:230>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

257

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:233>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

222

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:240>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

107

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:241>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

238

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:244>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

160

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:245>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

149

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:246>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

256

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:247>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

188

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:248>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

146

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:39>1

Nybyggnadsår: 1965

Område: Tallåsen
Obj-ID:

169

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är ett bra och välbevarat exempel på en villa uppförd under 1960-talet, genom en tidstypisk blandning
av material i fasad, med rött tegel och liggande fasspontpanel i mörkt brun kulör liksom den avläsbara interiören i
byggnadens exteriör, genom varierande fönsterstorlek och fönsterband. Den välbevarade exteriören gör att
byggnaden har ett kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Fasad i rött tegel med liggande fjällpanel i svart kulör
-Fönster och dörrar som är ursprungliga för byggnaden, ekdörrar med sidoljus
-Skorsten i gavel slätputsad med grå kalkcementputs
-Taktäckning av svart papp
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

ÖSBY 1:559>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

252

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:78>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

517

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:83>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

518

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:89>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

95

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:93>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

163

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:94>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

102

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

Fastighet:

ÖSBY 1:95>1

Nybyggnadsår: 1911–17

Område: Tallåsen
Obj-ID:

247

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Som en del av bruksbebyggelsens ytterligare årsring och ett av brukspatrons Odelbergs sista bostadsprojekt har
Tallåshusen mycket höga kulturhistoriska värden. Bostadshusen, kallade modell 1911, var ursprungligen utförda i
nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk prägel. Byggnadens
enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, skala och takform
-Naturstensockel
-Sadeltak med takutsprång och dekorativa takfotstassar
-Fönstersättning
-Fönstertyp-tvåluftsfönster
-Takmaterial
-Glaserade chamottetegeltakpannor där det förekommer
-Skorsten med gult chamottetegel
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Små uthus med fasadkulör och utformning likt huvudbyggnad

4.17 VILLAGATAN OCH KVARNTORPSVÄGEN

Historik
Arbetarbostäderna utefter Kvarntorpsvägen, f.d. Ingarövägen och utefter Villagatan
uppfördes i fabrikens regi i början av 1900-talet. Husen i 1 ½ våning med brutet sadeltak är
signerade av saltsjö-Duvnäs-arkitekten Knut ”Perno” Peterson som i tidens nationalistiska
anda använt sig av med allmogeinspirerade detaljer i arkitekturen. Hustypen var avsedd för
fyra lägenheter om ett rum och kök. Varje lägenhet hade sin egen farstukvist. Husen utefter
Kvarntorpsvägen har trots renoveringar 1945 och 1982 till stor del bevarad exteriör med
liggande rödmålad fasspontpanel, dekorativa vita allmogedetaljer i kring fönsteromfattningar
och vindskivor samt bevarat ursprungligt taktegel från Gustavsbergsfabriken. Tre lika hus
finns utmed Villagatan, men renoverades något hårdare på 1970-talet och där det
ursprungliga allmogedetaljerna försvann. Fasaderna har här gulmålade stående spontpanel
takmaterialen är ersatta med betongtegel. Utmed villagatan uppfördes 1909–11 även en
variant av villorna men med ett sadeltak som bryts upp av två större takkupor med stora
spröjsade fönster för ljusinsläpp i den övre våningen. Mitt i kvarteret mellan Kvarntorpsvägen
och Villagatan flöt tidigare kvarnströmmen från Kvarnsjön ned till fabrikerna och Farstaviken.
Strömmen är dock sedan länge igenfylld och är bebyggd med nya hus.

I förlängningen av Kvarngatan och mot torpet Charlottendal på fastighet Gustavsberg 1:20
ligger Södra Kullen med tre bostadshus i tegel från 1889 och även fem så kallade Tallåshus,
Gustavsberg 1:248 m.fl. I området ligger också ett vattenverk med filterhus och pumpverk
samt en tvättstuga, uppförda 1900 - 1910. Vattenverket byggdes för att säkerställa vatten till
samhället när brunnarna sinade. Vattnet togs från Kvarnsjön som fick en ny fördämning
1908. Det renade vattnet pumpades upp till en vattenreservoar på Kvarnberget. Det
omsorgsfullt utformade pumphuset är byggt i chamottetegel med profilerade murningar. I
förlängningen av Villagatan finns även ett till s.k. Mariagatshus, från 1891–99.

Karaktärisering
Byggnadernas bibehållna karaktär, detaljer och färgsättning är avgörande för helhetsmiljön.
Även byggnadernas placering med häckar som markerar tomten och lummiga uppväxta
trädgårdar är värdefulla inslag i miljön. De smala gatusektionerna med häckar, äldre lövträd
och bitvis låga kallmurar är av betydelse för miljöns upplevelsevärde och kulturhistoriska
värde.

Motivering
De röda f.d. arbetarbostäderna i nationalromantisk stil är väl synliga från Gustavsbergs allé
och utgör ett karaktäristiskt och vackert inslag vid entrén till Gustavsberg. Bebyggelsemiljön
utgör en del av Gustavsbergs brukshistoria och ingår som ett av riksintresset uttryck. Både
som arbetarbostäder knutna till fabriken och ingående byggnader med en koppling till
samhällets tidiga utveckling av tekniska funktioner. Området har som helhet ett högt
kulturhistoriskt värde, mycket tack vare att byggnaderna till stor del har bibehållen karaktär
från byggnadstiden med höga arkitektoniska värden.

Ett av Kullenhusen längs med Kvarntorpsvägen, 2018. (Foto: Sweco Architects)

Villagatan kring sekelskiftet 1900, oklart datum. (Foto: Historiska foton från Värmdö kommun/digitalt arkiv.)

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:20>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1885

Obj-ID:

426

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Utmed Kvarntorpsvägen f.d. Ingarövägen uppfördes 1884–89 tre s.k. Kullenhus på en höjd, kallad södra kullen.
Dessa s.k. Kullenhus fanns tidigare även invid fabriksområdet, benämnt Kullen. Här låg ursprungligen åtta stycken
tvåvåningshus uppförda mellan 1884–89. De sista tre husen revs i samband med utvecklingen av
Porslinskvarterens flerbostadshus. Tvåvåningshusen vid södra Kullen inrymde ursprungligen sammanlagt trettio
matlag inom enkelrum. Det ljust gula och skiftande teglet kommer från ett tegelbruk som öppnades år 1879 vid
Blekängen (Kyrkparken) intill Wärmdögatan. Byggnaden har vid senaste renovering återfått spröjsade fönster.
Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom husets ålder och koppling till fabriken. Även byggnadens
fasadmaterial och ursprungliga karaktärsdrag samt den högt liggande naturtomt utgör en del av det kulturhistoriska
värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Fasad i gult tegel, fönster- och dörröverstycke med stående tegel
-Smala stående fönster med tre respektive sex rutor i varje luft
-Sadeltak med taktegel där bibehållet chamottetegeltakpannor finns
-Skorstenar murade med gult chamottetegel
-Takkupor (får ej göras större)
-Placering utefter gatan med förgårdsmark utan staket eller häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:20>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1884

Obj-ID:

462

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Utmed Kvarntorpsvägen f.d. Ingarövägen uppfördes 1884–89 tre s.k. Kullenhus på en höjd, kallad södra kullen.
Dessa s.k. Kullenhus fanns tidigare även invid fabriksområdet, benämnt Kullen. Här låg ursprungligen åtta stycken
tvåvåningshus uppförda mellan 1884–89. De sista tre husen revs i samband med utvecklingen av
Porslinskvarterens flerbostadshus. Tvåvåningshusen vid södra Kullen inrymde ursprungligen sammanlagt trettio
matlag inom enkelrum. Det ljust gula och skiftande teglet kommer från ett tegelbruk som öppnades år 1879 vid
Blekängen (Kyrkparken) intill Wärmdögatan. Byggnaden har vid senaste renovering återfått spröjsade fönster.
Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom husets ålder och koppling till fabriken. Även byggnadens
fasadmaterial och ursprungliga karaktärsdrag samt den högt liggande naturtomt utgör en del av det kulturhistoriska
värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Fasad i gult tegel, fönster- och dörröverstycke med stående tegel
-Smala stående fönster med tre respektive sex rutor i varje luft
-Sadeltak med taktegel där bibehållet chamottetegeltakpannor finns
-Skorstenar murade med gult chamottetegel
-Takkupor (får ej göras större)
-Placering utefter gatan med förgårdsmark utan staket eller häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:20>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1889

Obj-ID:

472

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Utmed Kvarntorpsvägen f.d. Ingarövägen uppfördes 1884–89 tre s.k. Kullenhus på en höjd, kallad södra kullen.
Dessa s.k. Kullenhus fanns tidigare även invid fabriksområdet, benämnt Kullen. Här låg ursprungligen åtta stycken
tvåvåningshus uppförda mellan 1884–89. De sista tre husen revs i samband med utvecklingen av
Porslinskvarterens flerbostadshus. Tvåvåningshusen vid södra Kullen inrymde ursprungligen sammanlagt trettio
matlag inom enkelrum. Det ljust gula och skiftande teglet kommer från ett tegelbruk som öppnades år 1879 vid
Blekängen (Kyrkparken) intill Wärmdögatan. Byggnaden har vid senaste renovering återfått spröjsade fönster.
Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom husets ålder och koppling till fabriken. Även byggnadens
fasadmaterial och ursprungliga karaktärsdrag samt den högt liggande naturtomt utgör en del av det kulturhistoriska
värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Fasad i gult tegel, fönster- och dörröverstycke med stående tegel
-Smala stående fönster med tre respektive sex rutor i varje luft
-Sadeltak med taktegel där bibehållet chamottetegeltakpannor finns
-Skorstenar murade med gult chamottetegel
-Takkupor (får ej göras större)
-Placering utefter gatan med förgårdsmark utan staket eller häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:21>1

Nybyggnadsår: 1908

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen
Obj-ID:

440

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Den ursprungliga fyrfamiljsbyggnaden uppfördes 1908 efter ritningar av Knut ”Perno” Peterson i fabrikens regi.
Både byggnadens koppling till fabriken och byggnadens välbevarade exteriör i tidstypisk nationalromantisk
allmogestil bidrar till det höga kulturhistoriska värdet.

Kommentar:
Det ursprungliga takmaterialet har varit glaserat chamottetegel.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad grund
-Fasad med liggande fasspontpanel
-Fasadkulör – faluröd med vita snickerier
-Fönster med spröjs
-Inbyggd farstukvist med stående panel
-Takutsprång med dekorerande vindskiva
-Brutet sadeltak
-Skorsten murad med gult chamottetegel
-Placering utefter gatan med förgårdsmark inhägnande av häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:21>1

Nybyggnadsår: 1908

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen
Obj-ID:

444

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Den ursprungliga fyrfamiljsbyggnaden uppfördes 1908 efter ritningar av Knut ”Perno” Peterson i fabrikens regi.
Både byggnadens koppling till fabriken och byggnadens välbevarade exteriör i tidstypisk nationalromantisk
allmogestil bidrar till det höga kulturhistoriska värdet.

Kommentar:
Det ursprungliga takmaterialet har varit glaserat chamottetegel.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad grund
-Fasad med liggande fasspontpanel
-Fasadkulör – faluröd med vita snickerier
-Fönster med spröjs
-Inbyggd farstukvist med stående panel
-Takutsprång med dekorerande vindskiva
-Brutet sadeltak
-Skorsten murad med gult chamottetegel
-Placering utefter gatan med förgårdsmark inhägnande av häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:21>1

Nybyggnadsår: 1907

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen
Obj-ID:

448

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Den ursprungliga fyrfamiljsbyggnaden uppfördes 1908 efter ritningar av Knut ”Perno” Peterson i fabrikens regi.
Både byggnadens koppling till fabriken och byggnadens välbevarade exteriör i tidstypisk nationalromantisk
allmogestil bidrar till det höga kulturhistoriska värdet.

Kommentar:
Det ursprungliga takmaterialet har varit glaserat chamottetegel.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad grund
-Fasad med liggande fasspontpanel
-Fasadkulör – faluröd med vita snickerier
-Fönster med spröjs
-Inbyggd farstukvist med stående panel
-Takutsprång med dekorerande vindskiva
-Brutet sadeltak
-Skorsten murad med gult chamottetegel
-Placering utefter gatan med förgårdsmark inhägnande av häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:21>1

Nybyggnadsår: 1908

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen
Obj-ID:

459

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Den ursprungliga fyrfamiljsbyggnaden uppfördes 1908 efter ritningar av Knut ”Perno” Peterson i fabrikens regi.
Både byggnadens koppling till fabriken och byggnadens välbevarade exteriör i tidstypisk nationalromantisk
allmogestil bidrar till det höga kulturhistoriska värdet.

Kommentar:
Det ursprungliga takmaterialet har varit glaserat chamottetegel.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad grund
-Fasad med liggande fasspontpanel
-Fasadkulör – faluröd med vita snickerier
-Fönster med spröjs
-Inbyggd farstukvist med stående panel
-Takutsprång med dekorerande vindskiva
-Brutet sadeltak
-Skorsten murad med gult chamottetegel
-Placering utefter gatan med förgårdsmark inhägnande av häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:22>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1891–99

Obj-ID:

423

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Ett s.k. Mariagatehus, uppfört 1891–99, ritat av Magnus Isaeus ligger på väster sida i förlängningen av Villagatan
sekelskiftesbebyggelse. Arkitekten inspirerades av en bruksegendom i Gästrikland. Bygganden i 1 ½ plan har en
ålderdomlig byggnadsteknik med korsvirkesstomme. Byggnaden hade ursprungligen 4 lägenheter om ett rum och
kök i bottenvåningen och fyra spisrum på det övre planet. De snedställda skorstenarna är en originell och praktisk
detalj som gör att så många rum som möjligt kan kopplas till samma murstock. Byggnaden har vid sentida
renovering ändrat bl.a. fönstertyp (perspektivfönster) och entrédörr till en typ som ej är karaktäristisk för
ursprungligt utseende. Även skorstenarna har klätts in med plåt. Vid ändring och underhåll bör husets ursprungliga
karaktär eftersträvas likt husen utefter Mariagatan. Byggnadernas ålder, byggnadsskick och del av Gustavsbergs
äldsta bruksbebyggelse gör att byggnaderna har ett särskilt värdefull kulturhistoriskt värde.

Kommentar:
Byggnaden har vid sentida renovering ändrat bl.a. fönstertyp och entrédörr till en typ som ej är karaktäristisk för
ursprungligt utseende. Även skorstenarna har klätts in med plåt. Vid ändring och underhåll bör husets ursprungliga

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Spritputsad fasad, slätputsade fönsteromfattningar och gavlar
-Fasadkulör – svartmålad sockel
-Mindre tvåluftsfönster vid takfot
-Takutsprång med profilerade takfotstassar
-Sadeltak med taktegel där bibehållet chamottetegeltakpannor finns
-Skorstenar klädda i svartmålad plåt diagonalt ställda (troligtvis murade i chamottetegel)
-Befintliga takkupor (får ej göras större)
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:247>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1911–19

Obj-ID:

153

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
I Gustavsberg är det inte ovanligt att en hustyp återanvändes på flera håll i samhället. Utefter Kvarntorpsvägen
finns fem s.k. Tallåshus som brukspatron Odelberg lät uppföra i Tallåsen. Bostadshusen, kallade modell 1911, var
ursprungligen utförda i nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk
prägel. Byggnadens enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet. Ett
viktigt karaktärsdrag i miljön är de stora naturpräglade tomterna och avsaknad av omgärdande staket.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad med liggande och stående fasspontpanel
-Fasadkulör – faluröd med svartmålad sockel, vita snickerier samt vita och gröna fönsterbågar
-Tvåluftsfönster och treluftsfönster med spröjsade fönster i källarplan
-Sadeltak med takutsprång
-Taktegel där bibehållet chamottetegeltakpannor finns
-Murad skorsten
-Häckar som omgärdar tomten
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:248>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1911–19

Obj-ID:

174

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
I Gustavsberg är det inte ovanligt att en hustyp återanvändes på flera håll i samhället. Utefter Kvarntorpsvägen
finns fem s.k. Tallåshus som brukspatron Odelberg lät uppföra i Tallåsen. Bostadshusen, kallade modell 1911, var
ursprungligen utförda i nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk
prägel. Byggnadens enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet. Ett
viktigt karaktärsdrag i miljön är de stora naturpräglade tomterna och avsaknad av omgärdande staket.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad med stående locklistpanel
-Fasadkulör – faluröd med svartmålad sockel, vita snickerier samt vita och gröna fönsterbågar
-Tvåluftsfönster och spröjsade fönster i källarplan
-Sadeltak med takutsprång
-Murad skorsten
-Häckar som omgärdar tomten
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:27>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1911

Obj-ID:

280

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

(
!

Motivering
Hustypen en variant på den hustyp som ritades av Knut Peterson, men har ett sadeltak som bryts upp av stora
takkupor. Byggandens koppling till fabriken och relativt bevarad exteriör från byggnadstiden bidrar till det
kulturhistoriska värdet. För bevarande av ursprungskaraktären är det viktigt att bevara ursprunglig glaserat
chamottetegeltakpannor samt fönstertyp; tvåluftsfönster alternativt treluftsfönster med tre rutor i varje luft.

Kommentar:
Det ursprungliga fasadmaterialet har troligen varit liggande rödmålad fasspontpanel.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad grund
-Fasad av fasspontpanel
-Fasadkulör – vita snickerier
-Inbyggd farstukvist
-Tvåluftsfönster och treluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Takutsprång med dekorerande vindskiva
-Sadeltak med taktegel där bibehållet glaserat chamottegeltakpannor finns
-Skorsten murad med delvis gult chamottetegel
-Placering utefter gatan med förgårdsmark inhägnande av häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:28>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1909-11

Obj-ID:

272

(
!

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Hustypen en variant på den hustyp som ritades av Knut Peterson, men har ett sadeltak som bryts upp av stora
takkupor. Byggandens koppling till fabriken och relativt bevarad exteriör från byggnadstiden bidrar till det
kulturhistoriska värdet. För bevarande av ursprungskaraktären är det viktigt att bevara ursprunglig glaserat
chamottetegeltakpannor samt fönstertyp; tvåluftsfönster alternativt treluftsfönster med tre rutor i varje luft.

Kommentar:
Det ursprungliga fasadmaterialet har troligen varit liggande rödmålad fasspontpanel.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad grund
-Fasad av fasspontpanel
-Fasadkulör – vita snickerier
-Inbyggd farstukvist
-Tvåluftsfönster och treluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Sadeltak med takutsprång och dekorerande vindskiva
-Skorsten murad med delvis gult chamottetegel
-Placering utefter gatan med förgårdsmark inhägnande av häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:30>1

Nybyggnadsår: 1912

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen
Obj-ID:

124

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
I Gustavsberg är det inte ovanligt att en hustyp återanvändes på flera håll i samhället. Utefter Kvarntorpsvägen
finns fem s.k. Tallåshus som brukspatron Odelberg lät uppföra i Tallåsen. Bostadshusen, kallade modell 1911, var
ursprungligen utförda i nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk
prägel. Byggnaden har under senare år blivit tillbyggd. Den ursprungliga byggnadens enkla form, skala, material
och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet. Ett viktigt karaktärsdrag i miljön är de stora
naturpräglade tomterna och avsaknad av omgärdande staket.

Kommentar:
Byggnaden har byggts till med en tillbyggnad som påverkar byggnadens ursprungliga karaktär och det
kulturhistoriska värdet.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens ursprungliga volym och takform
-Fasad med stående locklistpanel
-Fasadkulör – faluröd med svartmålad sockel och vita snickerier
-Sadeltak med takutsprång
-Skorsten murad med gult chamottetegel, utkragad upptill
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:33>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1912

Obj-ID:

269

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

(
!

Motivering
Hustypen en variant på den hustyp som ritades av Knut Peterson, men har ett sadeltak som bryts upp av stora
takkupor. Byggandens koppling till fabriken och relativt bevarad exteriör från byggnadstiden bidrar till det
kulturhistoriska värdet. För bevarande av ursprungskaraktären är det viktigt att bevara ursprunglig glaserat
chamottetegeltakpannor samt fönstertyp; tvåluftsfönster alternativt treluftsfönster med tre rutor i varje luft.

Kommentar:
Det ursprungliga fasadmaterialet har troligen varit liggande rödmålad fasspontpanel.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad grund
-Fasad av fasspontpanel
-Fasadkulör – vita snickerier
-Inbyggd farstukvist
-Tvåluftsfönster och treluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Takutsprång med dekorerande vindskiva
-Sadeltak med taktegel där bibehållet glaserat chamottetegeltakpannor finns
-Skorsten murad med delvis gult chamottetegel
-Placering utefter gatan med förgårdsmark inhägnande av häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:34>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1911

Obj-ID:

278

(
!

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Hustypen en variant på den hustyp som ritades av Knut Peterson, men har ett sadeltak som bryts upp av stora
takkupor. Byggandens koppling till fabriken och relativt bevarad exteriör från byggnadstiden bidrar till det
kulturhistoriska värdet. För bevarande av ursprungskaraktären är det viktigt att bevara ursprunglig glaserat
chamottetegeltakpannor samt fönstertyp; tvåluftsfönster alternativt treluftsfönster med tre rutor i varje luft.

Kommentar:
Det ursprungliga fasadmaterialet har troligen varit liggande rödmålad fasspontpanel.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad grund
-Fasad av fasspontpanel
-Fasadkulör – vita snickerier
-Inbyggd farstukvist
-Tvåluftsfönster och treluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Takutsprång med dekorerande vindskiva
-Sadeltak med taktegel där bibehållet glaserat chamottetegeltakpannor finns
-Skorsten murad med delvis gult chamottetegel
-Placering utefter gatan med förgårdsmark inhägnande av häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:35>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1911

Obj-ID:

273

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

(
!

Motivering
Hustypen en variant på den hustyp som ritades av Knut Peterson, men har ett sadeltak som bryts upp av stora
takkupor. Byggandens koppling till fabriken och relativt bevarad exteriör från byggnadstiden bidrar till det
kulturhistoriska värdet. För bevarande av ursprungskaraktären är det viktigt att bevara ursprunglig glaserat
chamottetegeltakpannor samt fönstertyp; tvåluftsfönster alternativt treluftsfönster med tre rutor i varje luft.

Kommentar:
Det ursprungliga fasadmaterialet har troligen varit liggande rödmålad fasspontpanel.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad grund
-Fasad av fasspontpanel
-Fasadkulör – vita snickerier
-Inbyggd farstukvist
-Tvåluftsfönster och treluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Sadeltak med takutsprång och dekorerande vindskiva
-Skorsten murad med delvis gult chamottetegel
-Placering utefter gatan med förgårdsmark inhägnande av häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:36>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1910

Obj-ID:

284

(
!

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Hustypen är en variant på den hustyp som ritades av Knut Peterson, men har ett sadeltak som bryts upp av stora
takkupor. Byggnadens koppling till fabriken och relativt bevarad exteriör från byggnadstiden bidrar till det
kulturhistoriska värdet. För bevarande av ursprungskaraktären är det viktigt att bevara ursprunglig glaserat
chamottetegeltakpannor samt fönstertyp; tvåluftsfönster alternativt treluftsfönster med tre rutor i varje luft.

Kommentar:
Det ursprungliga fasadmaterialet har troligen varit liggande rödmålad fasspontpanel.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad grund
-Fasad av fasspontpanel
-Fasadkulör – vita snickerier
-Inbyggd farstukvist
-Tvåluftsfönster och treluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Sadeltak med takutsprång och dekorerande vindskiva
-Skorsten murad med delvis gult chamottetegel
-Placering utefter gatan med förgårdsmark inhägnande av häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:37>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1911

Obj-ID:

270

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

(
!

Motivering
Den ursprungliga fyrfamiljsbyggnaden uppfördes 1909–11, efter ritningar av Knut ”Perno” Peterson i fabrikens regi.
Byggnadens koppling till fabriken bidrar till det kulturhistoriska värdet. Byggnadens volym, skala och takform
redovisar byggnadens ursprung, men har delvis förändrad exteriör i samband med renovering under 1970-talet.

Kommentar:
Det ursprungliga fasadmaterialet har troligen varit liggande rödmålad fasspontpanel.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad grund
-Fasad av fasspontpanel
-Fasadkulör – vita snickerier
-Inbyggd farstukvist
-Takutsprång med dekorerande vindskiva
-Brutet sadeltak
-Skorsten murad med gult chamottetegel
-Placering utefter gatan med förgårdsmark inhägnande av häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:38>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1911

Obj-ID:

279

(
!

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Den ursprungliga fyrfamiljsbyggnaden uppfördes 1909–11, efter ritningar av Knut ”Perno” Peterson i fabrikens regi.
Byggnadens koppling till fabriken bidrar till det kulturhistoriska värdet. Byggnadens volym, skala och takform
redovisar byggnadens ursprung, men har delvis förändrad exteriör i samband med renovering under 1970-talet.

Kommentar:
Det ursprungliga fasadmaterialet har troligen varit liggande rödmålad fasspontpanel.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad grund
-Fasad av fasspontpanel
-Fasadkulör – vita snickerier
-Inbyggd farstukvist
-Takutsprång med dekorerande vindskiva
-Brutet sadeltak
-Skorsten murad med gult chamottetegel
-Placering utefter gatan med förgårdsmark inhägnande av häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:39>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1909

Obj-ID:

281

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

(
!

Motivering
Den ursprungliga fyrfamiljsbyggnaden uppfördes 1909–11, efter ritningar av Knut ”Perno” Peterson i fabrikens regi.
Byggnadens koppling till fabriken bidrar till det kulturhistoriska värdet. Byggnadens volym, skala och takform
redovisar byggnadens ursprung, men har delvis förändrad exteriör i samband med renovering under 1970-talet.

Kommentar:
Det ursprungliga fasadmaterialet har troligen varit liggande rödmålad fasspontpanel.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad grund
-Fasad av fasspontpanel
-Fasadkulör – vita snickerier
-Inbyggd farstukvist
-Takutsprång med dekorerande vindskiva
-Brutet sadeltak
-Skorsten murad med gult chamottetegel
-Placering utefter gatan med förgårdsmark inhägnande av häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:40>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1910

(
!

Obj-ID:

286

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Den ursprungliga fyrfamiljsbyggnaden uppfördes 1909-11, efter ritningar av Knut ”Perno” Peterson i fabrikens regi.
Byggnadens koppling till fabriken bidrar till det kulturhistoriska värdet. Byggnadens volym, skala och takform
redovisar byggnadens ursprung, men har delvis förändrad exteriör i samband med renovering under 1970-talet.

Kommentar:
Det ursprungliga fasadmaterialet har troligen varit liggande rödmålad fasspontpanel.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad grund
-Fasad av fasspontpanel
-Fasadkulör – vita snickerier
-Inbyggd farstukvist
-Takutsprång med dekorerande vindskiva
-Brutet sadeltak
-Skorsten murad med gult chamottetegel
-Placering utefter gatan med förgårdsmark inhägnande av häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:41>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1910

Obj-ID:

285

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

(
!

Motivering
Den ursprungliga fyrfamiljsbyggnaden uppfördes 1909–11, efter ritningar av Knut ”Perno” Peterson i fabrikens regi.
Byggnadens koppling till fabriken bidrar till det kulturhistoriska värdet. Byggnadens volym, skala och takform
redovisar byggnadens ursprung, men har delvis förändrad exteriör i samband med renovering under 1970-talet.

Kommentar:
Det ursprungliga fasadmaterialet har troligen varit liggande rödmålad fasspontpanel.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Svartmålad grund
-Fasad av fasspontpanel
-Fasadkulör – vita snickerier
-Inbyggd farstukvist
-Fönster med spröjs
-Takutsprång med dekorerande vindskiva
-Brutet sadeltak
-Skorsten murad med gult chamottetegel
-Placering utefter gatan med förgårdsmark inhägnande av häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:42>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1909

(
!

Obj-ID:

275

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Den ursprungliga fyrfamiljsbyggnaden uppfördes 1909–11, efter ritningar av Knut ”Perno” Peterson i fabrikens regi.
Byggnadens koppling till fabriken bidrar till det kulturhistoriska värdet. Byggnadens volym, skala och takform
redovisar byggnadens ursprung, men har delvis förändrad exteriör i samband med renovering under 1970-talet.

Kommentar:
Det ursprungliga fasadmaterialet har troligen varit liggande rödmålad fasspontpanel.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad grund
-Fasad av fasspontpanel
-Fasadkulör – vita snickerier
-Inbyggd farstukvist
-Fönster med spröjs
-Takutsprång med dekorerande vindskiva
-Brutet sadeltak
-Skorsten murad med tegel
-Placering utefter gatan med förgårdsmark inhägnande av häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:43>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1910

Obj-ID:

288

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

(
!

Motivering
Hustypen en variant på den hustyp som ritades av Knut Peterson, men har ett sadeltak som bryts upp av stora
takkupor. Byggandens koppling till fabriken och relativt bevarad exteriör från byggnadstiden bidrar till det
kulturhistoriska värdet. För bevarande av ursprungskaraktären är det viktigt att bevara ursprunglig glaserat
chamottetegeltakpannor samt fönstertyp; tvåluftsfönster alternativt treluftsfönster med tre rutor i varje luft.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad grund
-Fasad med stående fasspontpanel
-Fasadkulör – gul med vita snickerier
-Inbyggd farstukvist
-Tvåluftsfönster och treluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Takutsprång med vindskiva
-Sadeltak med taktegel där bibehållet glaserat chamottetegeltakpannor finns
-Skorsten murad med gult chamottetegel
-Placering utefter gatan med förgårdsmark inhägnande av häckar
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:44>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1910

(
!

Obj-ID:

268

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Hustypen en variant på den hustyp som ritades av Knut Peterson, men har ett sadeltak som bryts upp av stora
takkupor. Byggandens koppling till fabriken och relativt bevarad exteriör från byggnadstiden bidrar till det
kulturhistoriska värdet. För bevarande av ursprungskaraktären är det viktigt att bevara ursprunglig glaserat
chamottetegeltakpannor samt fönstertyp; tvåluftsfönster alternativt treluftsfönster med tre rutor i varje luft.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Svartmålad grund
-Fasad med stående fasspontpanel
-Fasadkulör – gul med vita snickerier
-Inbyggd farstukvist
-Tvåluftsfönster och treluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Takutsprång med vindskiva
-Sadeltak med taktegel där bibehållet glaserat chamottetegeltakpannor finns
-Skorsten murad med gult chamottetegel
-Placering utefter gatan med förgårdsmark inhägnande av häckar

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:459>1

Nybyggnadsår: Okänt

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen
Obj-ID:

528

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Gustavsbergs vattenverk uppfördes 1908 med filterhus och pumpverk. Vattenverket byggdes för att säkerställa
vatten till samhället när brunnarna sinade. Vattnet togs från Kvarnsjön som fick en ny fördämning 1908. Det renade
vattnet pumpades upp till en vattenreservoar på Kvarnberget. Filterhusets bevarade exteriör samt ursprungliga
samhällsfunktion utgör det höga kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad med stående panel
-Fyra symmetriskt placerade skorstenar, utkragade upptill
-Sadeltak med tvåkupiga tegeltakpannor
-Fasadkulör – faluröd fasad med vita snickerier, slamfärg

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:459>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1908

Obj-ID:

8582

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Gustavsbergs vattenverk uppfördes 1908 med filterhus och pumpverk. Vattenverket byggdes för att säkerställa
vatten till samhället när brunnarna sinade. Vattnet togs från Kvarnsjön som fick en ny fördämning 1908. Det renade
vattnet pumpades upp till en vattenreservoar på Kvarnberget. Det omsorgsfullt utformade pumphuset är byggt i
chamottetegel med profilerade murningar. Byggnadens bevarade exteriör och arkitektoniska detaljer samt
ursprungliga samhällsfunktion utgör det höga kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Tegelfasad i gult tegel med stående tegel ovan fönster- och dörröppningar
-Fönstersättningen och fönsterstorlek
-Utkragad gesims, markerade gavlar
-Tak - tegelpannor
-Skorsten, utkragad upptill

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:50>1

Nybyggnadsår: 1919

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen
Obj-ID:

126

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
I Gustavsberg är det inte ovanligt att en hustyp återanvändes på flera håll i samhället. Utefter Kvarntorpsvägen
finns fem s.k. Tallåshus som brukspatron Odelberg lät uppföra i Tallåsen. Bostadshusen, kallade modell 1911, var
ursprungligen utförda i nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk
prägel. Byggnadens enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet. Ett
viktigt karaktärsdrag i miljön är de stora naturpräglade tomterna och avsaknad av omgärdande staket.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensockel
-Fasad med stående locklistpanel
-Fasadkulör – faluröd med vita snickerier
-Tvåluftsfönster
-Inbyggd farstukvist
-Sadeltak med takutsprång
-Skorsten murad med gult chamottetegel, utkragad upptill
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:59>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1911–19

Obj-ID:

171

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
I Gustavsberg är det inte ovanligt att en hustyp återanvändes på flera håll i samhället. Utefter Kvarntorpsvägen
finns fem s.k. Tallåshus som brukspatron Odelberg lät uppföra i Tallåsen. Bostadshusen, kallade modell 1911, var
ursprungligen utförda i nationalromantisk stil, men fick när husen renoverades på 1950-talet en mer modernistisk
prägel. Byggnadens enkla form, skala, material och färgsättning utgör en del av det kulturhistoriska värdet. Ett
viktigt karaktärsdrag i miljön är de stora naturpräglade tomterna och avsaknad av omgärdande staket.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad med stående locklistpanel
-Fasadkulör – faluröd, svartmålad sockel, vita snickerier samt vita och gröna fönsterbågar
-Tvåluftsfönster och spröjsade fönster i källarvåning
-Sadeltak med takutsprång
-Taktegel där bibehållet chamottetegeltakpannor finns
-Skorsten murad med gult chamottetegel, utkragad upptill
-Häckar som omgärdar tomten (ej staket)
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

GUSTAVSBERG 1:60>1

Område: Villagatan, Kvarntorpsvägen

Nybyggnadsår: 1896

Obj-ID:

8583

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Tvättstugor var ett vanligt inslag bland bruksbebyggelsens arbetarbostäder varför byggnaden med ursprunglig
funktion som tvättstuga har ett kulturhistoriskt värde. Byggnaden är samtida med vattenverket och med samma
fasadmaterial i chamottetegel.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Tegelfasad i gult tegel med stående tegel ovan fönster- och dörröppningar
-Fönstersättningen och fönsterstorlek
-Utkragad gesims
-Tak med svart bandplåt
-Två symmetriskt placerade skorstenar på gavel, utkragade upptill

4.18 VÄSTRA EKEDAL, GRANSÄTER

Historik
Gården Västra Ekedal omnämns i källorna 1535, men har troligen anor tillbaka till
medeltiden. 1641 förvärvas gården av Gustav Oxenstierna, även dåvarande ägare till
Farsta säteri i Gustavsberg. Likt de flesta gårdarna i Skärgården brändes gården ner
under rysshärjningarna 1719. Under 1700-talet fanns på Västra Ekedals ägor en krog
och under början av 1800-talet ett gästgiveri. Under perioden 1799–1881 skedde många
ägarbyten, i de flesta fall var det stockholmsborgare men även hantverkare som ägde
gården. Gården fungerade under denna troligen främst som en sommarherrgård, en
lantgård med mindre jordbruk till nytta och nöje för huvudstadsbon. Nuvarande
huvudbyggnad i två våningar uppfördes 1801 av handelsmannen Lars Rolander.
Huvudbyggnaden har mycket av 1700-talets formspråk, genom exempelvis kvadratiska
fönster och valmat mansardtak med två symmetriskt placerade skorstenar.
Från 1880-talet blev Västra Ekedal en av de gårdar som Gustavsbergs porslinsfabrik
förvärvade för tomtavstyckningar till sommarvillabebyggelse utmed Baggensfjärden och
kring Farstavikens inlopp. Här uppförs sommarvillor för flera av dåtidens ledande
konstnärer och kulturpersonligheter, ritade av den tidens mest namnkunniga arkitekter. Villa

Gransäter är ett exempel på en av dessa sommarvillor. Villan är ritad av arkitekt Agi Lindgren
på beställning av konsthistorikern och museimannen Johan Böttinger. Byggnaden uppfördes
1886–1887 men byggdes till redan 1897 till nuvarande storlek. Tillbyggnaden är även denna
ritad av arkitekt Agi Lindegren. Villan är uppförd av timmer i tidstypisk romantiskhistoriserande villastil med en oregelbunden planform och flera olika utbyggnader och
burspråk. Byggnaden är ett mycket välbevarat exempel på en sommarvilla från 1880-talet
med ett högt kulturhistoriskt värde och förklarad som byggnadsminne sedan 1980. Den
tillhörande trädgården i den omgivande skärgårdsnaturen, med barrskog och klippor, har
planteringar vilka Kronprinsessan Margareta varit med och format.
Utöver gården Västra Ekedal och villa Gransäter finns exempel på flera andra större villor i
området, tillkomna under senare tid så som 1980–1990-talet.

Karaktärisering
Området är ett utpräglat skärgårds- och kulturlandskap som domineras av stark kuperad
terräng med stenhällar och äldre ekar i landskapet. De nationalromantiska villorna, väl
anpassade till terrängen, har satt sin prägel på området. De många stora och gamla ekarna i
området och Västra Ekedals gårdsanläggning med tillhörande park, bidrar till ett utpräglat
ålderdomligt kulturlandskap. Området är glest bebyggt och har en fortsatt skogrik karaktär
med sparad natur mellan husen vilket är en viktig del av områdets karaktär. Till flera av
villorna tillhör en äldre trädgårdsanläggning med välbevarade gångar och/eller äldre träd,
strukturer som är en del av helhetsmiljön och det kulturhistoriska värdet. Områdets naturoch kulturmiljö är mycket känslig för förändringar och tillägg.

Motivering
Västra Ekedal redovisar för den äldre delen av Gustavsberg och är ett äldre tidsskikt i
brukssamhällets utveckling, som gård med medeltida anor och senare ägd av
porslinsfabriken. Villorna som senare kom att uppföras i området beskriver för 1800-talets
stilriktning att uppföra sommarvillor för högreståndsfamiljer att flytta ut till under
sommarhalvåret och är dokument för dåtidens arkitekturströmningar, bl.a. i en romantiskhistoriserande villastil. Västra Ekedal och villorna inom området har betydande
kulturhistoriska och arkitektoniska värden som utgör uttryck för riksintresset
Gustavsberg.

Gården Västra Ekedal med tillhörande parkanläggning, 2018. (Foto: Sweco Architects)

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL

Område: Västra Ekedal, Gransäter

Nybyggnadsår: 1800-tal

Obj-ID:

12

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en sjöbod med en äldre karaktär, i form och storlek, och av kulturhistoriskt värde då byggnaden
beskriver för nyttjandet av miljön under en lägre tid.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad med liggande fasspontpanel och stående panel vid gavelröste med ett spetsigt avslut
-Tvåluftfönster med tre rutor i varje luft
-Förrådsdörrar med tvärställd panel med bandgångjärn
-Sadeltak med takpannor
-Skorsten med utkragning

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:11>1

Område: Västra Ekedal, Gransäter

Nybyggnadsår: 1800-tal

Obj-ID:

18

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Ladugården är en del av gården Västra Ekedals helhetsmiljö och utgör ett karaktäristiskt och kulturhistoriskt
värdefullt objekt i miljön då det berättar om äldre tiders levnadsvillkor.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Naturstensgrund
-Fasad med stående locklistpanel och knutlådor
-Fönster i kvadratisk form med tvåluftfönster med två rutor i varje luft samt mindre fönster
-Enkla förrådsdörrar, liggande panel, bandgångjärn
-Sadeltak belagt med enkupigt tegel
-Lastningsluckor i tak
-Skorstenar
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita och svarta byggnadsdetaljer, slamfärg

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:11>1

Område: Västra Ekedal, Gransäter

Nybyggnadsår: 1800-tal

Obj-ID:

44

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Sjöboden är en del av gården Västra Ekedal och utgör ett värdefullt inslag i helhetsmiljön. Den har en välbevarad
exteriör och berättar om äldre tiders levnadsvillkor.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad med stående locklistpanel
-Fönster med spröjs
-Förrådsdörrar med liggande panel med bandgångjärn
-Sadeltak med tvåkupigt tegel
-Skorsten med utkragning
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita omfattningar och gula byggnadsdetaljer

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:11>1

Område: Västra Ekedal, Gransäter

Nybyggnadsår: 1801

Obj-ID:

70

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Västra Ekedal är en gård med anor troligen tillbaka till medeltid, benämnt som bondehemman 1535. Gården
brändes ner under rysshärjningarna 1719 och nuvarande gård uppfördes 1801 av handelsmannen Lars Rolander.
Huvudbyggnaden har mycket av 1700-talets formspråk, genom exempelvis kvadratiska fönster och valmat
mansardtak med två symmetriskt placerade skorstenar. Byggnadens och gårdens ålder med tillhörande
trädgårdsanläggning är välbevarad och har ett högt kulturhistoriskt värde. Gustavsbergs porslinsfabrik förvärvade
delar av gårdens ägor vid slutet av 1800-talet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Fasad med stående panel
-Fönster i kvadratisk form med tvåluftfönster med två rutor i varje luft, lunettfönster i tak
-Fönsterluckor med snedställd panel
-Dörrar och pardörrar med oxögon (fönster)
-Valmat mansardtak belagt med enkupigt rött tegel
-Skorstenar med utkragning
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita knutar och omfattningar, gröna och ockragula byggnadsdetaljer
-Vårdträd på entréplan
-Bakomliggande trädgårdsanläggning med planteringar, träd och grusgångar

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:11>1

Område: Västra Ekedal, Gransäter

Nybyggnadsår: 1800-tal

Obj-ID:

72

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en del av gården Västra Ekedal, en välbevarad gård med hög ålder som har ett högt kulturhistoriskt
värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Fasad med stående locklistpanel
-Fönstersättningen och fönsterstorlek med spröjsade fönster och fönsterluckor
-Dörr med fönster med spröjs
-Valmat mansardtak belagt med tvåkupigt rött tegel
-Skorstenar med utkragning
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita knutar och omfattningar, gröna och ockragula byggnadsdetaljer

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:11>1

Område: Västra Ekedal, Gransäter

Nybyggnadsår: 1800-tal
Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad naturstensgrund
-Fasad med synlig timmerstomme på långsidor, stående panel med knutlådor på gavlar
-Fönstrens storlek och bågar med spröjs
-Dörr med snedställd panel och dörrar med liggande panel
-Sadeltak med enkupigt rött tegel
-Murad skorsten
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita knutar och omfattningar, svarta byggnadsdetaljer, slamfärg
-Vällingklocka

Obj-ID:

77

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:11>1

Nybyggnadsår: 1910

Område: Västra Ekedal, Gransäter
Obj-ID:

78

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en del av gården Västra Ekedals helhetsmiljö. Den är välbevarad exteriört och har därmed ett
kulturhistoriskt värde. Byggnaden har ursprungligen haft en annan placering och flyttats till nuvarande plats i
samband med nybyggnation viadukten.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad med stående locklistpanel
-Fönster med spröjs
-Utskjutande takfot med snidade takfotstassar
-Sadeltak med svart bandplåt
-Murade skorstenar med utkragning
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita knutar och omfattningar

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:11>1

Nybyggnadsår: 1800-tal

Område: Västra Ekedal, Gransäter
Obj-ID:

2176

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Förrådsbyggnaden är en del av gården Västra Ekedals helhetsmiljö och utgör ett karaktäristiskt och kulturhistoriskt
värdefullt objekt i miljön då det berättar om äldre tiders levnadsvillkor.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform, pulpettak
-Fasad med stående locklistpanel
-Förrådsdörrar med stående locklistpanel
-Fasadkulör – faluröd fasad, svarta byggnadsdetaljer, slamfärg

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:11>1

Nybyggnadsår: 1800-tal

Område: Västra Ekedal, Gransäter
Obj-ID:

2576

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Ladugården är en del av gården Västra Ekedals helhetsmiljö. Byggnaden är välbevarad exteriört, med avläsbar
timmerstomme bland annat, och utgör ett karaktäristiskt och kulturhistoriskt värdefullt objekt i miljön då det berättar
om äldre tiders levnadsvillkor.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad med stående locklistpanel och knutlådor
-Förrådsdörrar med stående panel med bandgångjärn
-Fasadkulör – faluröd fasad, svarta byggnadsdetaljer, slamfärg

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:15>1

Nybyggnadsår: 1910-20

Område: Västra Ekedal, Gransäter
Obj-ID:

74

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är troligtvis uppförd omkring 1920 och har en äldre karaktär i form och storlek. De kvadratiska fönstren
ger en nationalromantisk karaktär. Byggnaden har på grund av sin ålder och relativt välbevarade exteriör ett
kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasad med liggande fasspontpanel
-Fönsterstorlek, treluftsfönster med tre rutor i varje luft
-Utskjutande takfot med snidade takfotstassar
-Sadeltak med röda tvåkupiga tegelpannor
-Fasadkulör – faluröd, vita omfattningar med gröna byggnadsdetaljer

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:16>1

Område: Västra Ekedal, Gransäter

Nybyggnadsår: 1800-tal

Obj-ID:

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Förrådsbyggnader och äldre båthus utgör ett värdefullt inslag i helhetsmiljön och berättar om äldre tiders
levnadssituation.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasad med stående panel
-Förrådsdörrar med stående panel med dekorativt snidade bandgångjärn
-Sadeltak
-Fasadkulör – faluröd, slamfärg

13

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:16>1

Nybyggnadsår: 1960

Område: Västra Ekedal, Gransäter
Obj-ID:

75

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är uppförd i ett plan i en enkel utformning och är i sin skala tydligt underordnad intilliggande villa
Gransäter liksom väl anpassad till omgivande natur. Byggnaden har även anpassats i material och färgskala till
intilliggande villa Gransäter.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens skala och takform
-Fasad med liggande fasspontpanel
-Fönsterstorlek, enluftsfönster och tvåluftsfönster
-Sadeltak belagt med papptak
-Fasadkulör – mörkbrun fasad med gröna byggnadsdetaljer

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:3>1

Område: Västra Ekedal, Gransäter

Nybyggnadsår: Okänt
Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en del av helhetsmiljön till intilliggande villa.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad med fasspontpanel som delas in i olika väggfält genom bräder i en avvikande mörkare kulör
-Fönster och fönsterfoder
-Utskjutande takfot
-Sadeltak belagt med bandplåt

Obj-ID:

9

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:3>1

Nybyggnadsår: Okänt

Område: Västra Ekedal, Gransäter
Obj-ID:

15

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en del av helhetsmiljön till intilliggande villa. Likt huvudbyggnaden utmärker sig byggnaden i sin
utsmyckning i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad och är en del av det kulturhistoriska värdet då den är
viktig i beskrivandet av miljön och hur miljön har nyttjats.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, form och takform
-Lövsågat staket med räcke
-Stolpkonstruktion
-Tak belagt med bandplåt
-Spira i takets mitt

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:3>1

Område: Västra Ekedal, Gransäter

Nybyggnadsår: 1800-tal

Obj-ID:

46

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden är en del av helhetsmiljön till intilliggande villa. Likt huvudbyggnaden utmärker sig byggnaden i sin
utsmyckning i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad och är en del av det kulturhistoriska värdet då den är
viktig i beskrivandet av miljön och hur miljön har nyttjats.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad med fasspontpanel, med liggande, stående och tvärställd panel som delas in i olika väggfält
-Fönster med lövsågade fönsterfoder
-Lövsågeri vid gavelrösten
-Utskjutande takfot med dekorerade takfotstassar
-Sadeltak belagt med bandplåt
-Dekorerande taklister vid taknock och spiror vid gavelrösten
-Skorsten med utkragning

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:3>1

Område: Västra Ekedal, Gransäter

Nybyggnadsår: 1800-tal

Obj-ID:

76

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Villan är ett bra exempel på en sommarvilla från omkring slutet av 1800-talet och sekelskiftet 1900 och utmärker
sig i sin utsmyckning i ”schweizerstil” med lövsågade detaljer i fasad, en stil som vid byggnadens uppförande var
högsta mode. Den stora trädgården och med äldre ekar ingår i det kulturhistoriska värdet för bebyggelsemiljön.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Natustensgrund
-Fasad med fasspontpanel, med liggande, stående och tvärställd panel som delas in i olika väggfält
-Fönstersättning, storlek och spröjsade fönster med lövsågade fönsterfoder
-Utsmyckad entré och veranda mot sjösidan med trappa, lövsågeri och spröjsade fönsterpartier
-Lövsågeri vid gavelrösten
-Utskjutande takfot med dekorerade takfotstassar
-Sadeltak belagt med bandplåt
-Dekorerande taklister vid taknock och spiror vid gavelrösten
-Skorsten med utkragning

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:5>1

Område: Västra Ekedal, Gransäter

Nybyggnadsår: 1886

Obj-ID:

266

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Villa Gransäter är ett mycket välbevarat exempel på en sommarvilla från 1880-talet med högt kulturhistoriskt
värde. Ritad av Agi Lindgren på beställning av konsthistorikern och överintendenten Johan Böttinger, är villan ett
bra exempel på romantisk-historiserande stil som vid byggnadens uppförande var högsta mode. Den tillhörande
trädgården i den omgivande skärgårdsnaturen, med barrskog och klippor, har planteringar vilka Kronprinsessan
Margareta varit med och format.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym, oregelbundna byggnadsform med utbyggnader samt takform
-Naturstensgrund
-Fasad med liggande panel, tvärställd panel och spånpanel med i listverk indelade väggfält
-Burspråk och utkragningar med konsoler
-Ursprungliga fönster
-Fönsterluckor
-Ursprungliga dörrar
-Tak med olika takfall täckt med ljusgrön plåt
-Skorstenar inklädda i ljusgrön plåt med dekorativa rökhuvar med järnspiror
-Fasadkulör – mörkbrun fasad med röda omfattningar och gröna byggnadsdetaljer

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:6>1

Område: Västra Ekedal, Gransäter

Nybyggnadsår: 1800-tal

Obj-ID:

264

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Byggnaden har en äldre karaktär och mycket av 1700-talets formspråk, genom exempelvis kvadratiska fönster och
valmat mansardtak, likt huvudbyggnaden för Västra Ekedal. Byggnaden är välbevarad och har ett högt
kulturhistoriskt värde. Byggnadens placering i landskapet talar också för byggnaders äldre ålder och är en del av
det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:
Byggnaden har troligen en koppling till gården Västra Ekedal.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Svartmålad grund
-Fasad med stående lockpanel och tvärgående lister i fasad
-Fönstersättningen och fönsterstorlek med kvadratiska tvåluftfönster med två rutor i varje luft
-Valmat mansardtak belagt med rött tegel
-Skorsten
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita knutar och omfattningar
-Sparade kulturväxter intill byggnaden

Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:8>1

Område: Västra Ekedal, Gransäter

Nybyggnadsår: 1800-tal

Obj-ID:

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Förrådsbyggnader och äldre båthus utgör ett värdefullt inslag i helhetsmiljön och berättar om äldre tiders
levnadssituation.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Fasad med stående panel
-Liggande fönster med spröjs
-Enkla förrådsdörrar av plank med bandgångjärn
-Tak med takpapp
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita knutar och omfattningar, svarta byggnadsdetaljer
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Fastighet:

VÄSTRA EKEDAL 1:8>1

Område: Västra Ekedal, Gransäter

Nybyggnadsår: 1887

Obj-ID:

262

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Granebo är den före detta trädgårdsmästarbostaden till villa Gransäter, uppförd samtidigt som villan, år 1887.
Ursprungligen bestod byggnaden av kök och en kammare med en tillhörande bagarstuga och materialbod.
Byggnaden har därefter byggts på men ser ut likt ursprunglig byggnadskropp från trädgårdssidan. Granebo var i
bruk som trädgårdsmästarbostad fram till 1940-talet. Byggnaden är en del av den samlade bebyggelsemiljön kring
villa Gransäter och beskriver vikten av den intilliggande trädgårdsmiljön. Byggnaden är välbevarad exteriört och
har ett högt kulturhistoriskt värde.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Naturstensgrund
-Liggande panel med stående panel vid gavelrösten, med spetsigt avslut
-Fönster med spröjs och dekorativa fönsteromfattningar
-Dörr med glasat fönsterparti med spröjs
-Sadeltak med tvåkupigt tegel
-Murad skorsten i rött tegel och skorsten i plåt
-Fasadkulör – faluröd fasad, vita knutar och omfattningar, gröna byggnadsdetaljer

4.19 ÖSTRA EKEDAL

Historik

Östra Ekedal är en gård med anor troligen tillbaka till medeltid. Likt Västra Ekedal dyker
uppgifter om gårdens existens upp först benämnt som bondehemman 1535. Likt många
andra äldre gårdar i skärgården brändes gården ner under rysshärjningarna 1719. Den
nuvarande huvudbyggnaden och den norra delen av västra flygeln uppfördes strax
därpå. Huvudbyggnaden byggs sedan på under 1850-talet till nuvarande två våningar.
Under 1863 förvärvade Gustavsbergs porslinsfabrik gården. Dessförinnan hade gården
från 1616 tillhört skepparkapten Hans Jönsson för att sedan bli införlivad i Farsta säteri
1641 tillsammans med Västra Ekedal och därefter legat under kronan en kortare period.
Gården är placerad intill den gamla landsvägen som gick till Värmdö kyrka och som löper
längs gårdskullens södra kant. Fram till 1860-talet låg här en landsvägskrog strax öster
om gården.
Intill gården ligger två torp som är en del av gårdens helhetsmiljö. Sydost om gården har
det funnits ett gravfält, på den plats där Ekedalskolan idag är belägen.

Karaktärisering

Gården är placerad på en höjd i ett äldre jordbrukslandskap, intill den gamla landsvägen
till Värmdö kyrka som löper längs gårdskullens södra kant. Upp till gården leder en allé
med ett äldre trädbestånd och bakom huvudbyggnaden sträcker sig en äldre trädgård
med bland annat en äldre fruktträdgård. Det öppna landskapet kring gården är viktig för
helhetsmiljön och förståelsen för gårdens ursprung.

Motivering

Byggnadens och gårdens ålder med tillhörande trädgårdsanläggning är välbevarad, med
avläsbar äldre karaktär, och har ett högt kulturhistoriskt värde. Gården redovisar ett äldre
tidsskikt i Gustavsbergs historia och brukssamhälle och som ursprungligen omfattade skogsoch jordbruksmark, varför miljön även utgör ett uttryck för riksintresset Gustavsberg.

Allén upp mot gården Östra Ekedal, 2018. (Foto: Sweco Architects)

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:43>1

Nybyggnadsår: Okänt

Område: Östra Ekedeal
Obj-ID:

38

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Tillhörande torp till Östra Ekedals gård utgör ett värdefullt inslag i helhetsmiljön och berättar om äldre tiders
levnadssituation.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Timmerstuga med panel
-Svartmålad naturstensgrund
-Fasad med locklistpanel
-Fasadkulör – faluröd, vita knutar och fönsterfoder, grönmålade byggnadsdetaljer
-Sadeltak med enkupigt tegel
-Murad utkragad skorsten i gult tegel
-Tillhörande uthus i samma färgsättning med pulpettak belagt med papp
-Marktäckande kulturväxter i anslutning till torpet

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:43>1

Nybyggnadsår: Okänt

Område: Östra Ekedeal
Obj-ID:

39

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Tillhörande torp till Östra Ekedals gård utgör ett värdefullt inslag i helhetsmiljön och berättar om äldre tiders
levnadssituation.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Timmerstuga med panel
-Naturstensgrund
-Fasad med locklistpanel
-Fasadkulör – faluröd, vita knutar och fönsterfoder, grönmålade byggnadsdetaljer
-Sadeltak med enkupigt tegel
-Murad utkragad skorsten i rött tegel
-Tillhörande uthus i samma färgsättning med pulpettak belagt med papp
-Tillhörande jordkällare
-Marktäckande kulturväxter i anslutning till torpet

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:43>1

Nybyggnadsår: Okänt

Område: Östra Ekedeal
Obj-ID:

3782

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
I Gustavsberg finns ett flertal jordkällare synliga än idag i landskapet. Jordkällare hörde till varje bostad i det
förelektrifierade samhället och är kulturhistoriskt värdefulla spår i landskapet som visar på äldre tiders behov av
sval matförvaring. De utgör värdefulla inslag i äldre helhetsmiljöer och bör så långt som möjligt bevaras.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Byggnadens volym och takform
-Naturstensmur
-Bred, omålad vindskiva
-Äldre trädörr

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:46>1

Område: Östra Ekedeal

Nybyggnadsår: 1720-tal

Obj-ID:

418

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Östra Ekedal är en gård med anor troligen tillbaka till medeltid. Likt Västra Ekedal dyker uppgifter om gårdens
existens upp först benämnt som bondehemman 1535. Gården brändes ner under rysshärjningarna 1719 och den
nuvarande huvudbyggnaden och den norra delen av västra flygeln uppfördes strax därpå. Huvudbyggnaden byggs
sedan på under 1850-talet till nuvarande två våningar. Gustavsbergs porslinsfabrik förvärvade gården under 1863.
Byggnadens och gårdens ålder med tillhörande trädgårdsanläggning är välbevarad, med avläsbar äldre karaktär,
och har ett högt kulturhistoriskt värde. Gårdens placering i landskapet, intill den gamla landsvägen till Värmdö
kyrka som löper längs gårdskullens södra kant, är en del av det kulturhistoriska värdet.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och takvinklar
-Svartmålad grund
-Stående panel
-Fönstersättningen och fönsterstorlek med tvåluftfönster med tre rutor i varje luft, fönsterfoder
-Veranda och balkong med dekorativt utformat lövsågeri
-Utskjutande takfot med snidade takfotstassar
-Symmetriskt placerade skorstenar, utkragade upptill
-Byggnadens placering på en höjd med allé mot huvudbyggnaden
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:46>1

Område: Östra Ekedeal

Nybyggnadsår: 1720-tal

Obj-ID:

435

Klassificering: !
( Visst kulturhistoriskt värde

Motivering
Östra Ekedal är en gård med anor troligen tillbaka till medeltid. Likt Västra Ekedal dyker uppgifter om gårdens
existens upp först benämnt som bondehemman 1535. Gården brändes ner under rysshärjningarna 1719 och den
nuvarande huvudbyggnaden och den norra delen av västra flygeln uppfördes strax därpå. Gustavsbergs
porslinsfabrik förvärvade gården under 1863. Byggnadens och gårdens ålder med tillhörande trädgårdsanläggning
är välbevarad, med avläsbar äldre karaktär, och har ett högt kulturhistoriskt värde. Gårdens placering i landskapet,
intill den gamla landsvägen till Värmdö kyrka som löper längs gårdskullens södra kant, är en del av det
kulturhistoriska värdet.

Kommentar:
Byggnaden är senare tillbyggd vilket påverkar avläsbarheten av byggnadens äldre ålder.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och takvinklar
-Svartmålad grund
-Stående panel
-Fönstersättningen och fönsterstorlek med tvåluftfönster med tre rutor i varje luft, fönsterfoder
-Veranda och balkong med dekorativt utformat lövsågeri och fönster med spröjs
-Utskjutande takfot med snidade takfotstassar
-Symmetriskt placerade skorstenar, utkragade upptill
-Byggnadens placering som flygel
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:

ÖSTRA EKEDAL 1:46>1

Område: Östra Ekedeal

Nybyggnadsår: 1700-tal

Obj-ID:

469

Klassificering: !
( Högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Östra Ekedal är en gård med anor troligen tillbaka till medeltid. Likt Västra Ekedal dyker uppgifter om gårdens
existens upp först benämnt som bondehemman 1535. Gården brändes ner under rysshärjningarna 1719 och den
nuvarande huvudbyggnaden och den norra delen av västra flygeln uppfördes strax därpå. Gustavsbergs
porslinsfabrik förvärvade gården under 1863. Gårdens placering i landskapet, intill den gamla landsvägen till
Värmdö kyrka som löper längs gårdskullens södra kant, är en del av det kulturhistoriska värdet. Flygelbyggnaden
har till stor del äldre karaktär bevarad så som fönstersättning och fönsterstorlek samt utkragad takfotsgesims och
svartmålad sockel.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
-Volym, skala och takvinklar
-Svartmålad grund
-Putsad fasad
-Fönstersättningen och fönsterstorlek med kvadratiska tvåluftfönster med två rutor i varje luft
-Utskjutande takfot
-Utkragad takfotsgesims
-Skorsten utkragad upptill
-Byggnadens placering som flygel
-Sparade uppväxta träd och trädgårdsväxter

Fastighet:
Nybyggnadsår: Okänt

Obj-ID:

5780

Klassificering: !
( Mycket högt kulturhistoriskt värde

Motivering
Kapellet är ett kyrkligt kulturminne i enlighet med 4 kap. KML. Tillkommen före utgången av år 1939 omfattas
kyrkan av tillståndsplikt 4kap.3§.

Kommentar:

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
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