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Klubben 1:1, Östra Älvsala, Värmdö  
I östra Älvsala ligger Klubben, uppfört på tidigt 1900-tal bestående 
av en villa i Jugendstil med tillhörande komplementbyggnader i 
samma stil och färgsättning. Huvudbyggnaden är en villa med brant 
säteritak och genomgående symmetri, i östra fasaden bryts symme-
trin med en sammanbyggdflygel. Huvudbyggnaden har en tydlig 
framsida och baksida, med en fasad mot vatten som öppnar upp sig 
med centrerad fasadgavel och balkong. Fasaden mot landsidan är 
något enklare med fyra symmetriska fönsterkupor samt  
centrerad, välarbetad port av trä. Omsorgsfullt följer varje ekonomi-
byggnad och minsta bod huvudbyggnadens utformning med gulmå-
lad träfasad och lertegelpannor på tak. Förutom byggnader har an-
läggningen en välskött trädgård med grusgångar, stentrappor, form-
klippta häckar samt gräsmattor. Med bro ansluts en mindre holme 
som bebyggts med timrad stuga samt bryggor.    
 
Kulturhistoriskt värde 
Klubben är en representativ bebyggelse för sekelskiftets robusta ar-
kitektur av rekreationsmiljöer i skärgården. Stildragen hämtas från 
jugendstil i en högreståndsmässig utformning.  
 
Karaktär och bevarandevärda detaljer huvudbyggnad: 

 Byggnadens volym och takvinklar 

 Brant säteritak 

 Fönsterdimensioner, tillhörande fönsterluckor 

 Synlig sockel i natursten   

 Detaljerad entréport av trä  

 Symmetriska skorstenar 

 Flygel; volym, takvinkel  

 Fönsterkupor och ljusinsläpp i tak 

 Färgsättning, gul fasad med vita och gröna detaljer 
 

Huvudbyggnaden sedd från entrésidan in mot land.  

Flygel, huvudbyggnad. 

Timrad stuga placerad på holme, ansluten via bro. 

Anläggningen Klubben sedd från vatten med båthus, gästhus och huvudbyggnad. Från vattenvägen visar sig byggnaderna från 
sin bästa sida 
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Huvudbyggnad betecknas med q1 
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Fönster  
 
En förutsättning för eventuellt fönsterbyte är en uppmätning av be-
fintliga bågar. 
 
Gestaltningskrav: 

 Fönsterbågar ska vara av trä.  

 Fönsterutformning: Smala, smäckra bågar med spröjs 
enligt befintligt.  

 Proportioner enligt befintligt.  

 Fönsterluckor och takfönster likt befintligt. 

 Fönstersättning enligt befintligt. 
 
 

Trädgårdsmästarbostaden  
 
Trädgårdsmästarbostaden är till ytan den näst största byggnaden på 
fastigheten. Dess utformning knyter ann till huvudbyggnaden och  
entrén uppvisar ett dekorativt fönsterparti med rik spröjs och hand-
blåst glas. 
 
Karaktär och bevarandevärda detaljer: 

 Spröjsat glasparti i entré 

 Helvalmat mansardtak 

 Fönstersättning 

 Byggnadens placering 

 Lertegel på tak 
 
 

Bodar och komplementbyggnader stämmer överens med huvud-
byggnad i kulör uttryck och material. Mellan huvudbyggnad och 
komplementbyggnader finns förutom volym ingen hierarki. Timrad 
byggnad på broanslutenholme tillhör tanken en romantisk träd-
gårdsanläggning med olika rum. Båthuset är en avlång byggnad i L-
form som sträcker sig ut över vattnet. En del av taket utgörs av sa-
deltak, en annan av valmat tak med överhäng. Taken är klädda av 
lertegel. Sjöboden är miljöskapande med sina högt sittande små 
fönster och takets överhäng ut mot vattnet.  
 
 
 
 
Platsbesök 30.10.2017  
Lenore Weibull,  
kommunantikvarie,  
Värmdö kommun. 
 
 
 

Klubben 1:1 med huvudbyggnad, övriga byggnader, bryg-
gor, holme med bro.  

Fönstersättning, takfönster och fönsterluckor. 

Trädgårdsmästarbostaden. 

Komplementbyggnader stämmer överens med huvudbyggnad. 



 

 


