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Förklaring
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Barriärer

BILAGA 6 EKINVENTERING

skala 1:25000
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Förklaring

Park

Planerad friyta

Grönt vägområde

Öppen gräsyta

Skogsmark

Grön kvartersmark

Villaträdgårdar

Åkermark/äng

Kyrkogård

Bollplan, gräs

Restyta

Odlingslotter

Utsiktsplats - oplanerad

Entré till rekreativ natur

Hamnpromenad

BILAGA 7 GRÖNYTORNAS FUNKTIONER

skala 1:25000
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Förklaring

Allmän platsmark 
PARK

Allmän platsmark
NATUR

Träd får ej fällas

Kvartersmark - 
naturmark

Odlingslotter

Bestämmelse - 
markens höjd får ej 
ändras

Gröna värden inom 
området är
väl beskrivna i 
gestaltningsprogram
och planbeskrivning - 
motivering för 
bevarande finns.

Vattenområde

Vattenlinje inom 
detaljplan

BILAGA 8 TRÄD OCH NATUR I DETALJPLANER

skala 1:25000
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Förklaring

Markägare
Värmdö kommun

BILAGA 9 KOMMUNALÄGD MARK

skala 1:25000
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BILAGA 10 REKREATION
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BILAGA 11 - GRÖNA KULTURMILJÖER

skala 1:25000
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BILAGA 12 - KULTURMILJÖ 1(3)

Grindstugatan (1)
Byggnadstid: 1871-73
Den första bruksgatan anlades på ömse sidor om utfarten 
till den gamla landsvägen. Gaturummet präglas av sym-
metri, låg bebyggelse och fria hus. Gatan är asfalterad, 
omgiven av en högväxt allé av blandade lövträd. Tomter-
na inramas vid gatan av häckar. Till varje lägenhet hörde 
en köks- och fruktträdgård.  Köks- och fruktträdgården 
har idag ersatts av traditionella tomter. 
På vissa ställen har alléträd tagits bort. Gatan har ett 
stort antal tillfälliga skyltar och andra anordningar för att 
sänka hastigheten. 

Riktlinjer för framtida förändringar, ur Bevarandeplan:
 Inhägnader: Befintliga häckar bör vara tillräckliga även i 
framtiden. På bevarade grindstolpar rekommenderas grindar av 
enhetligt slag (se exempel i bevarandeplan). 
Gatumiljö: Gatubredd, allé, häckar och gatuarmatur behålles. 

     (1)

Värmdö gata (2)
( 1870-80-tal)
Exteriört påminner husen om Grindstugatans, skillnaden 
är den större storleken. 
Den asfalterade gatan är kantad av en högt växande allé, 
mellan varje hus löper häckar parallellt och indelar tom-
terna. Mellan Grindstugatans bebyggelse och Värmdöga-
tan, finns ett större grönområde.

Riktlinjer för framtida förändringar, ur Bevarandeplan: Inhäng-
nader: Lika Grindstugatan. Grinden vid Wärmdövägen 2 kan 
vara vägledande vid uppsättande av nya grindar. Gatumiljö: 
Gatubredd, allé, häckar och gatuarmatur behålles. 

Mariagatan (4)
(1890-tal)
På 1880-talet infördes en byggnadsmodell från en bruks-
egendom i Gästrikland. Omkring alla bostadshusen, men 
särskilt i sänkan som löper parallellt med Mariagatan 
uppläts områden för köks- och fruktträdgårdar. Köks-
trädgårdarna finns inte längre kvar men en del fruktträd 
och stora lövträd har sparats och ger framförallt den 
högre belägna delen av gatan en lummig karaktär. Flera 
av de öppna ytorna mellan husen utnyttjas idag för par-
kering och förvaringsytor.

(3)     (4)

Höjdgatan (5)
(1900-tal)
1900-talet inleddes med en ny typ av arbetarbostäder. 
Tydliga engelska influenser i ”villastil” gör sig gällande. 
För arbetarnas del innebar det en förbättrad boendestan-
dard.
På husens baksida finns frukt- och köksträdgårdar. Stora 
uppvuxna lövträd står inne på tomtmark. En del hus har 
låga häckar invid gatan, andra har stödmurar i huggen 
sten. En del partier av de ursprungliga häckarna finns 
kvar men är ibland borttagna och ersatta av gräsmatta 
fram till gatan. Grindstolpar av granit framför varje entré 
står kvar och gaturummets ursprungliga struktur är fort-
farande läsbar men inte komplett.

(5)      (6)

Villa Strandvik - park (6)
(1890-1910-tal)
Villan ligger monumentalt med framförliggande parkan-
läggning i romantisk stil från 1800-talet, och utgör ett 
betydelsefullt inslag till miljön vid Farstaviken. Parken 
har inslag av naturmark, med bergshällar, slingrande 
gångar samt en del fruktträd. Den gamla vägdragningen 
fram till villan samt grindstolpar finns kvar. Öster om den 
romantiska parken finns en lindallé som leder rakt norrut 
mot Gamla Skärgårdsvägen. Längs strandlinjer finns idag 
en mindre stig, som ansluter till båtbryggor i Farstaviken. 
Strandviks placering är framträdande invid Farstavikens 
norra strand, och mitt emot det gamla fabriksområdet. 

Franska byggena (3)
(1870-tal)
Franska byggena är namnet på tre arbetarbostäder med 
en för Gustavsberg särpräglad exteriör. Byggnaderna 
tillhör Farstavikens strandområde De två invid vatt-
net liggande husen har sina köks- och fruktträdgårdar 
bevarade. Söder om trädgårdarna finns ett mindre uthus 
av stående plank och en kort men högväxt trädrad som 
bidrar till upplevelsen av en geniunt bevarad miljö. Den 
nuvarande polisstationen har fått trädgården avskuren av 
den breddade Skärgårdsvägen. 
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Skeviksgatan (7)
( 1905-1907)
Skeviksgatan utgör en förlängning av Höjdgatan i nordlig 
riktning. På vardera sida om den alléförsedda gatan 
uppfördes fem arbetarbostäder. Husen är tegelvillor som 
ursprungligen var exakt lika dem utmed ”Höjdgatan.” 
Bebyggelsen utmed Skeviksgatan är placerade växelvis 
istället för parvis. Troligtvis var Skeviksgatan från början 
en alléplanterad gata med popplar, idag finns några stora 
träd kvar.
Tomterna omgärdas längs gatan av låga häckar. Varje hus 
är omgivet av en frukt- och köksträdgård. Karaktären 
längs gatan är väl bevarad.

Riktlinjer för framtida förändringar, ur bevarandeplan: Gatu-
miljö: Skeviksgatan har under åren erhållit en värdefull enhetlig 
miljö, med förgårdar, häckar och alléträd.

      (7)

Villagatan (8)
(1909-1911)
Trädgårdarna kring Villagatans arbetarbostäder är vända 
inåt kvarteret. Staket och häckar delar in tomterna. 
Mitt i kvarteret flöt under 1800-talet fortfarande den s 
k  Kvarnströmmen. I den före detta strömfåran finns en 
interngata som heter Sofiagatan och här ligger vedbod-
längor som hör till ”Villagatan” respektive Kvarntorpsga-
tan (fd. Ingarögatan).  Sofiagatan utgör en lugn grön zon 
som är viktigt för området nära den starkt trafikerade 
Gustavsbergsvägen.

Riktlinjer för framtida förändringar, ur bevarandeplan: Inhägna-
der: Vid uppsättning av staket bör dessa hållas låga och utformas 
enhetligt inom kvarteret. 

   
      (8)

Tallåsen (9)
(1911-1920)
Ett 40-tal enfamiljshus. Placeringen av bostäderna avvek 
från tidigare mönster, istället för husen i den traditionella 
bruksgatan, ligger de spridda på några bergåsar.
Tomtavgränsningar har uppkommit efter hand inom 
området. Tomtstorlek varierar efter behov och naturliga 
barriärer. I sänkan parallellt med Tallvägen fanns träd-
gårdslotter tillgängliga även för Tallåsbor. Idag har denna 
mark delvis förvildats. De smala slingrande topografiskt 
anpassade vägarna igenom området är asfalterade och 
kantade med häckar och ibland med kallmurar av gra-
nitsten. Gaturummets standard varierar längs sträckan. 
Välklippta häckar och gräsremsor, välbevarade delar 
av murar bryts av med murar som rasat eller med stark 
inväxning av sly och ogräs. 

Riktlinjer för framtida förändringar, ur bevarandeplan: Inhägna-
der: Låga staket och häckar kan accepteras, men utformningen 
skall vara enhetlig inom området.

      (9)
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Hästhagen (12)
(1945-51)

Hästhagen byggdes under flera etapper åren 1945-51. 
Området består av punkthus, smalhus och radhus i kupe-
rad barrskogsterräng. Idag är den tidstypiska karaktären 
till stor del bevarad med gräsmattor fram till gatan och 
sparad natur med tallar mellan bebyggelsen.

Lugnets bostadsområde (13)
(1950-tal -1960-tal)

Lugnets bostadsområde innehåller både friliggande hus 
och radhus. Typiskt för Lugnets radhusområden är att 
det inte finns en tydlig gräns mellan det privata och det 
offentliga eller mellan parkmark och trädgård. Särskilt är 
tallar vanliga inslag i funktionalismens bostadsområden 
och så också i Lugnet. Träden inom området består till 
största delen av höga tallar med inslag av lövträd, främst 
björk.

För bevarandet av områdets karaktär är det viktigt att det 
typiska i mark och vegetation bibehålls, såsom bergshäl-
lar, tallar och ekar.

      (13)

Höjdhagen (10)
(1938-42)

Stora delar av Höjdhagen har en tydlig ”hus-i-skog-
karaktär”. Området utgörs av omkring 70 hus i trä, 
flertalet välplanerade tvårummare om 54 kvm. De räknas 
till de första bostäderna i samhället med fullt utrustade 
badrum. Thunström placerade ut käppar för att känna 
in husens placering i terrängen. Hans mål var att ta vara 
på markens varitationsrikedom, djurstigar och markens 
topografi. Vägarna följer terrängen och en äldre landsväg 
som passerar genom området. Olof Thunström: ”Ett hus 
ska vara som vuxet ur jorden”.

För bevarandet av områdets karaktär är det viktigt att 
träd sparas och på sikt ersätts samt att staket undviks.

  

      (10)

Grindstugärde (11)
(1943-44)

Radhusområde. Huvudvägen mellan radhusen är asfal-
terad och fungerar som genomfart. Fickvägar, vinkelräta 
mot huvudvägen är smala och grusade. På ömse sidor om 
fickvägen finns frodiga planteringar. Å ena sidan finträd-
gårdar vid huvudentréerna och på andra sidan köksträd-
gårdar. Fickvägarna har med tiden blivit allt smalare, träd 
och syrenbuskar allt tätare. På tegelväggarna ser man ofta 
vildvin eller andra klängväxter. Avgränsningar i form av 
staket saknas i området, och fruktträd och solitärbuskar i 
klippta gräsytor är vanliga på husens framsidor.

Riktlinjer för framtida förändringar, ur bevarandeplan: 
Inhägnader: Staket bör ej uppsättas inom området. 

            (12)

(11)

BILAGA 12 -  KULTURMILJÖ 3(3)


