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1.1 Inledning
Bakgrund och syfte
Planområdet är beläget i Bro längs med Stationsvägen
och omfattas av fastigheten Bro Prästgård 6:29 som ägs
av Signum Fastigheter. Fastighetsägaren önskar utveckla
fastigheten genom att bevara och rusta upp den befintliga
villan samt bebygga fastigheten med flerbostadshus.
Föreliggande kulturmiljöutredning har tagits fram på
uppdrag av Upplands-Bro kommun. Syftet med detta
dokument är att på ett tydligt sätt redovisa det berörda
områdets historiska utveckling, dess nuläge och vilka
historiska spår som finns bevarade samt den berörda
fastighetens kulturhistoriska värde och hur detta kopplar
till utpekade värden i kommunens styrdokument. Vidare
analyseras ett antal valda vyer vilket visar den berörda
fastighetens påverkan på stadsbilden.
Avgränsning
Rapporten är avgränsad till den berörda fastigheten Bro
Prästgård 6:29. Den historiska beskrivningen är avgränsad till de skeden som haft betydelse för området rapporten berör.
Underlag
Kulturmiljöutredningen har använt tidigare utredningar
och befintligt material som utgångspunkt för den historiska sammanställningen.

Planområdets ungefärliga utstäckning markerad med streckad vit linje.

Fastighetsdata
Fastighetsbeteckning: Bro Prästgård 6:29
Adress: Stationsvägen 44, Bro
Ursprunglig användning: handelsbod/affär och bostad

Ortofoto: Lantmäteriet
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1.2 Kulturhistoriska förutsättningar
Gällande lagrum

Tidigare ställningstaganden

Plan- och bygglagen

Kursiv text är avsnitt direkt hämtade från respektive
styrdokument.

Enligt PBL 2 kap. 6 § så ska ny bebyggelse utformas
och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare så
ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt
så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt PBL 8 kap. 13§ får ”en byggnad som är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas” Denna paragraf
ska också tillämpas på bebyggelseområden. En byggnad
eller bebyggelsemiljö kan vara särskilt värdefull om den
exempelvis tydliggör tidigare samhällsförhållanden eller
belyser tidigare stadsbyggnadsideal och arkitektoniska
ideal samt värderingar och tankemönster.
All bebyggelse omfattas även av plan- och bygglagens
krav på varsamhet vid ändring, enligt PBL 8 kap. 17 §.
Detta innebär att ”ändring av en byggnad och flyttning
av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn
till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga
och konstnärliga värden.”
Enligt PBL 2 kap. 3§ ska kommunen ta hänsyn
till miljö- och klimataspekter i sin planering.

Översiktsplan för Bro-kommun 2011
Planeringsinriktningen i Översiktsplan för UpplandsBro är att bevara och utveckla kommunens natur- och
kulturmiljövärden.
Lokala intressen
Området kring Bro station är utpekat i Överikstplan för
Upplands-Bro kommun som lokalt intresse. Viktor Jonsson-huset omnämns specifikt.
Gamla stationshuset i Bro har ett stort lokalt värde som
hjärta för det gamla stationssamhället. Det är dessutom
ett av de få relativt oförvanskade stationshus som finns
kvar längs Västeråsbanan. I den gamla miljön kring stationen finns dessutom hus som tidigare var Viktor Jonssons affär, magasin, bageri, post och mejeristens bostad
kvar.

Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro
kommun 2001
Kulturmiljöprogrammet bygger på det tidigare programmet ”Upplands-Bro, kulturmiljöer” från 1991.
Motiv för bevarande:
De utspridda resterna av det tidiga stationssamhällets
byggnader är viktiga för förståelsen av tätortens historia
liksom för omvandlingen från lokalsamhälle till pendelförort.
Beskrivning av området:
Viktor Jonsson-huset omnämns specifikt med bild och i
text.
Bredvid stationshuset finns flera byggnader som har bevarat sin äldre karaktär. Närmast ligger Viktor Jonssons
affär, uppförd på 1910-talet, med en magasinsbyggnad.
Rekommendationer:
Syftet är att vårda och bevara de äldre miljöerna med
sina byggnader. Även om funktionen i byggnaden ändras kan byggnadernas exteriör och tomtens utformning
vad gäller infarter, grusgårdar, träd och buskar få be-
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hålla den äldre karaktären. Likaså bör inte det gamla
vägnätet förändras utan möjligen återställas så att det
lilla stationssamhällets struktur bevaras. Bebyggelsen i
södra Bro visar tydligt upp bebyggelseutvecklingen under 1900-talet med olika ”årsringar”.

terräng och vegetation för att tilläggen ska smälta in i
miljön. Det innebär att byggnaden bör anpassas till den
befintliga terrängen och därmed undvika sprängning,
schaktning och fyllning i möjligaste mån. Hällmark och
uppvuxna träd ska värnas.

Ny bebyggelse bör vara av en karaktär som passar in
i det lilla stationssamhället och inte placeras tätt eller
för nära vägarna. Området bör i framtiden få en luftig
bebyggelsespridning med rik växtlighet.

Bro gamla stationssamhälle har med ett organiskt vägnät vuxit upp norr om järnvägsspåret med det gamla stationshuset som utgångspunkt. Området utgörs idag av
en blandad bebyggelse från hela 1900-talet. De flesta av
bostadshusen är villor men här finns även ett par flerfamiljshus från 1950-talet. Vägnätet är till stor del intakt
från kartmaterial över tomtindelning från 1909. Topografin höjer sig norrut mot Enköpingsvägen vilket ger
upplevelsen av att järnvägen samtidigt som den utgör
den södra gränsen också är lägsta nivån. Kring det gamla stationshuset finns ett par äldre handelshus och något
högre upp ligger den gamla prästgården.

Kulturmiljövärden i Bro 2019
Kulturmiljövärden i Bro har tagits fram som underlag till
arbetet med fördjupad översiktsplan för Bro.
Bros kulturmiljövärden har delats upp i tre karaktärsområden och åtta särskilt värdefulla miljöer som anses ses
som särskilt motiverade att bevara, se karta på nästa sida.
Områderna representerar olika delar av Bros historia, såväl den agrara historian där jordbruk präglade landskapet som den när järnvägen drogs och ett stationssamhälle
växte fram samt den bebyggelse som tillkom efter andra
världskriget.
Bebyggelse och uttryck som visar på den tidiga stationsetableringen i samhällena, oavsett skick, har pekats ut
som ett av de tre karaktärsområderna.
Bro stationssamhälle som Viktor Jonsson-huset är en del
är utpekat som ett av dessa särskilt värdefulla bebyggelseområden. Området bedöms ha kulturhistoriska värden
som motiverar att förbud mot förvanskning bör råda.
Bebyggelsen som berättar om stationssamhället är viktiga för läsbarheten av tätortens ursprung. Flera av byggnaderna är uppförda under tidigt 1900-tal och utgör en
idag sällsynt bebyggelsegrupp i Bro då få finns bevarade. Sammantaget bedöms byggnaderna utgöra vad som
motsvarar en särskilt värdefull bebyggelsemiljö i Plan
och bygglagens mening.
Tillägg i form av ny bebyggelse bör utgå från platsens
förutsättningar vad gäller kopplingen till naturområde,
vegetation och terräng samt befintlig bebyggelse. Vid
eventuell komplettering inom särskilt värdefullt område
är det viktigt att ta motsvarande stor hänsyn till befintlig

Bebyggelsen i stationssamhället är uppenbart uppförd
genom individuella initiativ utan sammanhållen planering. Med tiden har det gamla stationssamhället vuxit
till en tät väv av bostadstomter och oregelbundna gator.
Området som utgör det tidiga stationssamhället Bro berättar om 1900-talets bostads- och samhällsutveckling
från agrart bunden näring till förvärvsarbete och högre
bostadsstandard i tätort. Företeelsen stationssamhälle
berättar också om Stockholms utveckling och regionens
expansion, samt om järnvägens stora betydelse för denna utveckling.
Känslighet och potential
Det finns stor potential att stärka Bros identitet som
stationssamhälle från 1800-talet. Det kan göras genom
att tydliggöra och restaurera bebyggelse och strukturer
från denna tid. Bebyggelseområdet är samtidigt mycket
känsligt för ytterligare rivning av bebyggelse från före
1960-talet vilket skulle försvåra läsbarheten och där
med påverka områdets karaktär och kulturhistoriska
värde negativt.
Karaktärer att värna
• Gatunätet är helt oregelbundet och till stor del oförändrat sedan tidigt 1900-tal
• Stora tomter med mindre bebyggelse anpassad efter
topografin
• Grönstruktur inom stadsrummet
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• Småskalig och låg bebyggelse
• Oregelbunden tomtindelning
Enkla råd
• Vid kompletteringar och ändringar bör inte det huvudsakliga gatunätet ändras. Nya strukturer kan läggas till
men bör anpassas till den grundläggande gatustrukturen.
• Kompletteringar med flerbostadshus bör främst lokaliseras till områden med befintlig flerbostadsbebyggelse
• Tillgången till grönska och gaturum där grönskan är
påtaglig ska värnas. Större sammanhängande hårdgjorda ytor och bebyggelsestråk där fasad möter gata bör
undvikas och tomters förgårdsmark
värnas.
Byggnaderna vid stationen - Särskilt värdefullt område
Motiv till bevarande:
Kring stationshuset etablerades under 1900-talets första
hälft en hel del service. Här fanns både
butiker, postkontor, järnaffär och konditori. Flera av
dessa finns idag bevarade, om än i vissa fall
ordentligt ombyggda. Bebyggelsen är idag spridd med
moderna Bebyggelsen är viktiga för läsbarheten av tätortens ursprung. Flera av byggnaderna är uppförda under tidigt 1900-tal. De utgör en idag sällsynt bebyggelsegrupp i Bro då få finns bevarade. Sammantaget bedöms
byggnaderna utgöra vad som motsvarar en särskilt värdefull bebyggelsemiljö i Plan och bygglagens mening.

Bärande egenskaper, uttryck och särdrag
• Äldre byggnader från omkring sekelskiftet 1900, konstruktion i trä.
• Uttryck som visar att byggnaderna har haft någon typ
av servicefunktion, till exempel som
tågstation eller butik med stora skyltfönster.
• Tillhörande magasinsbyggnader
• Stationspark intill stationsbyggnaden
Enkla råd
• De byggnader som är äldre än 1930 ska så långt som
möjligt bevaras
• Kommunen bör underlätta för att en ny lämplig verksamhet kan inrymmas i byggnaderna
• Vid planläggning och ändring ska byggnaderna skyddas från förvanskning och ovarsamma åtgärder
• Antikvariska underlag bör krävas i samband med ändring

Känslighet och potential
Bebyggelsen som hör till den gamla stationsetableringen
och byggnader uppförda före 1960-talet
är mycket känsligt för ytterligare rivning. Få av dessa
finns kvar idag vilket gör årsringen känslig.
Flera av dessa byggnader har ett eftersatt underhåll vilket utgör en risk för dess bevarande.
Byggnaderna har också ett samband med varandra med
koncentration kring gamla stationshuset.
Detta samband är känsligt för ytterligare fragmentisering genom rivning och avvikande
nybyggnation. Åtgärder som försvårar läsbarheten av
ortens ursprung skulle påverka områdets
karaktär och kulturhistoriska värde negativt.
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>>Kulturhistoriska förutsättningar

Villor längs Prästgårdsvägen

Stationshuset

Klint
Viktor Jonsson-huset
Prästgården

Järnvägsparken

Karaktärsområde
Särskillt värdefullt område
Agrara byggnader uppförda före år 1930
Järnväg
Planområdet
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2.1 Historik

Bro stationssamhälle 1960-tal
Bildkälla: Upplands-Bro kommuns bildwebb

Före järnvägens etablering
Upplands-Bro har varit bebott av människor sedan forntiden. Närheten till Mälaren utgjorde förutsättningen för
en rik kulturbygd i denna del av Mälardalen spelade en
viktig roll från yngre järnåldern (ca 500 f.Kr.) fram till
stormaktstiden (omkring 1700) då landets centrum förflyttades alltmer mot Stockholm.
Före järnvägens etablering var Bro ett renodlat jordbrukslandskap med sockencentrum runt Bro kyrka i byn
Husby. Kyrkan uppfördes under 1100-talet och har kompletterats och byggts ut i omgångar under åren.
I Upplands Bro kommun finns ett flertal stora gods och
säterier. Närheten till huvudstaden, de goda transportmöjligheterna samt Mälarlandskapets förutsättningar i
form av vattenkraft, skog och bördig jordbruksmark bidrog till denna utveckling.
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Viktor Jonsson-huset

Stationssamhället Bro
Stationen Bro anlades 1876 mitt i den då stora byn Härnevi som bestod av nio gårdar och en prästgård. Den enda
kvarvarande byggnaden från de nio gårdarna i byn Härnevi är den lilla timrade stugan kallad Klint som idag är
hembygdsgård för Bro hembygdsförening. Stationen var
från början främst menad för transport av varor inte för
personresor; jordbruksprodukter och trädgårdsodlingar
var viktiga näringar. Stationen blev med tiden knutpunkt
i bygden och samhällsfunktionerna kom att flytta upp
norr om stationen. Stationshuset är välbevarat. Bro stations järnvägspark är nyligen upprustad. Järnvägen och
ångbåtstransporterna gjorde att Bro stationssamhälle utvecklades, industrier etablerades och bostäder byggdes.
Kring stationshuset etablerades under 1900-talets första
hälft en hel del service för invånarna då de vid denna
tid både bodde och arbetade i den egna bygden. Bred-

Viktor Jonsson-huset

vid stationshuset finns flera av dessa för stationssamhället viktiga byggnader kvar, även om vissa har byggts
om. Viktor Jonssons affär med magasinsbyggnad, som
beskrivs mer ingående på de följande sidorna, uppfördes på 1910-talet. Mitt emot Viktor Jonssons affär, i den
funktionalistiska byggnaden, låg posten. Längre upp i
backen finns byggnaden för det gamla bageriet och lite
längre bort caféet och järnaffären. I området ligger även
flera villor och bostadshus från denna tid.
På andra sidan järnvägen ligger byggnader som inrymt
två viktiga arbetsplatser under stationssamhällets tid,
mejeriet och konservfabriken. Andelsmejeriet uppfördes
vid sekelskiftet av småbrukarna i Bro. Efter ca 40 år lades mejeriet ner och en grammofonskivefabrik flyttade
in i byggnaderna.

Rekordåren
Under 1950-70-talet skedde ett omfattande bostadsbyggande i Bro. Tätorten bredde ut sig norr om Enköpingsvägen och i stationssamhällets östra del byggdes villor.
Under rekordåren byggdes miljonprogramsområden som
Råby och Finnsta. För dessa projekt togs jordbruksmark
i anspråk och gårdar revs till stor del. 1900 st lägenheter
byggdes i Bro mellan åren 1968-75 vilket innebar att antalet bostäder tredubblades på sju år. Bostäderna bestod
av radhus, flerfamiljshus om tre våningar och villor. Alla
bostäder organiserades i grönområden med direkt anslutning till park, enligt tidens ideal. Pendeltågstrafikens
slutstation förlades till Kungsängen 1968 och några år
senare slutar Bro järnvägsstation att användas som hållplats för persontrafik. 1973 invigdes ett nytt centrum i
anslutning till de moderna bostadsområdena, både posten och Konsum flyttade dit samt en ny Ica-butik öppnades. Samma år upphörde Viktor Jonssons affär. Centrum
brann ner under 1990-talet och ett nytt stod klart 1994.
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>>Historik
Viktor Jonssons Speceri- och Diversehandel
1907-1936
Viktor Jonssons Speceri- och Diversehandel öppnade
1907. Centrum i det vid tiden lilla samhället var stationen och affären, med stationens stora lastkaj mellan, och
i närheten fanns sedan tidigare en lanthandel som övertagits av Emil Boije 1904.
Jonssons affärsbyggnad var vid uppförandet en villa med
stående plankstomme, liggande panel och stensockel,
med butik och kontor på nedre våningen och bostad för
familjen Jonsson på ovanvåningen.
Bakom huset uppfördes en större ekonomibyggnad med
varulager, stall och dass samt en mindre bostadsdel.
Beskrivningen nedan kommer i huvudsak från prostsonen Torsen G:son Elg, som växte upp i Bro i början av
1900-talet.
”Utanför affären var en lång stång, där gårdskuskarna
band sina hästar, när de om morgnarna kom ner till byn
med mjölken och samtidigt hämtade posten i stora svarta
väskor. Vägen utanför var ganska bred och var ordentligt sönderkörd för det mesta – om höstarna kunde man
knappt ta sig över, för man sjönk decimeterdjupt i leran.

Viktor Jonssons affär när den var nyöppnad.
Taket lades om relativt kort efter uppförandet och skorstenarna kläddes in (jämför med bilden
intill). Även trappan minskades. Bildkälla: Upplands-Bro kommuns bildwebb

Viktor Jonssons affär 1920-1940-tal (enligt bildkällan)
Uppvuxna träd, trädgårdskaraktär med staket, plantering och klätterväxter kring verandan.
Bildkälla: Upplands-Bro kommuns bildwebb

Några trappsteg upp till affären och innanför dörren
slog en lukt av kryddor, saltlake, lut och svett jämte åtskilligt annat oidentifierbart emot en.
Inne i affären var det ganska dunkelt och trångt. I taket
hängde allehanda varor såsom lyktor, seldon och sågar.
I hyllorna efter väggarna låg tyger, fanns porslin och
till och med leksaker. Stora utdragbara trälådor innehöll mjöl, socker och gryn. På golvet låg ett tjockt lager
av fuktad sågspån. Och vid disken stod Viktor Jonsson
själv med skärmmössa och penna bakom örat, glad och
fryntlig.”

Järnvägen med posthuset 1915.
Bildkälla: Upplands-Bro kommuns bildwebb
Karta från 1909. Den aktuella fastigheten är markerad med en röd
rektangel.
Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv, Lantmäteriet
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>>Historik

Karta över Bro stationssamhällle 1909. Den aktuella tomten är markerad med streckad röd rektangel. Notera att magasinet ursprungligen var knappt hälften så stort som det är i nuläget.
Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv, Lantmäteriet
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>>Historik
Viktor Jonssons affär
1937-1972
1930-talet var en tid av förändring för det lilla stationssamhällets näringsliv. Konsum i Bro öppnade 1931 och
blev en konkurrent till Viktor Jonssons butik. De respektive butikerna hade dock olika kundkretsar. 1935 lades
den närliggande Boijes affär ned.
1937 byggdes hela Viktor Jonssons byggnad om och fick
en tidsenlig funkisutformning. Till det ytte höjdes taket
och det tidigare plåttaket ersattes med tvåkupigt tegel.
Panelen ersattes med en revetering och själva butiken
moderniserades och fick pallar som kunderna kunde sitta på
vid disken. Här fick handlandet ta sin tid, och ingen behövde
själv hämta varor i en kundvagn skriver G:son Elgs i sin text Så
var det i Bro på tjugotalet. Viktor Jonsson – en äkta lanthandel.

Även magasinsbyggnaden förändrades: det förlängdes
mot väster och den tidigare taktäckningen med plåt ersattes med samma typ av tegel som på huvudbyggnaden.

Viktor Jonssons affär 1940-tal (enligt bildkällan).
Byggnaden och butiken moderniserades 1937. Stången att
binda hästarna vid utanför entrén har man dock behållit.
Bildkälla: Upplands-Bro kommuns bildwebb

Posthuset, 1940-tal.
Bildkälla: Upplands-Bro kommuns bildwebb

Vid samma tid som affären byggdes om uppfördes posthuset, granne med affären, också denna med modern funkisutformning vilket gav området vid stationen en känsla
av modernitet.

N 6600315

E 649771

1957 byggdes butiken om till en självbetjäningsaffär;
väggar revs för en mer öppen planlösning och affären
fick mer karaktären av snabbköp än lanthandel, där kunderna själva plockade sina varor istället för att bli betjänade över disk.
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E 648873

Butikens interiör efter ombyggnaden. Lägg märke till pallarna vid disken.
Här fick handlandet ta sin tid, och ingen behövde själv hämta varor i en
kundvagn skriver G:son Elg.

N 6599739

Bro 1960-tal.
Bildkälla: Lantmäteriet
1:3 172

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

Viktor Jonssonhuset | Bro | Kulturmiljöutredning

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

Viktor Jonsson med Vegamössan på
butikens trappa.
Bildkälla: familjen Jonssons privata
bilder via UKF

>>Historik
Viktor Jonsson-huset
1973-nu
1973 byggdes Bro centrum vid Råby-Finnsta. Posten,
som tidigare legat intill Jonssons affär, samt Konsum
flyttade dit och en ICA-affär öppnade, vilket i kombination med att persontrafiken till Bro station upphört året
innan innebar att Jonssons butik inte kunde överleva
utan fick stänga samma år.
När fastigheten skulle säljas erbjöd sig Bro hembygdsförening att röja ur och städa lokalerna mot att de fick
sälja lagret på auktion. Lagret hade varit orört sedan
nedläggningen 1973. Under två dagar i juni 1999 hölls
därmed en mycket välbesökt auktion till förmån för hembygdsföreningens verksamhet.
Byggnaden har efter nedläggningen haft andra verksamheter i den före detta butikslokalen, och ovanvåningens
lägenhet har delats upp i flera lägenheter. Till det yttre
har dock huset i huvudsak bevarat sin utformning.

Magasinet och Viktor Jonsson-huset, 1984
Körvägen upp till garaget syns i bildens nederkant. Vid magasinets gavel står en stor björk.
Bildkälla: Upplands-Bro kommuns bildwebb

Bro centrum, 1992
Bildkälla: Upplands-Bro kommuns bildwebb

Stationsgatan med Viktor Jonsson-huset till höger, 1982. Häcken som ramar in trädgården
mot gatan är välklippt och i trädgården syns tre storvuxna björkar och ytterligare att storväxt
lövträd. Idag finns en av dessa björkar kvar. Bildkälla: Upplands-Bro kommuns bildwebb

Bro 1979. Den aktuella tomten är markerad med streckad röd rektangel.
Bildkälla: Rikets allmänna kartverks arkiv, Lantmäteriet
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2.2 Kartsekvens

Generalstabskartan 1873. Järnvägen har anlaggts och ett samhälle börjar etableras kring Bro station.
Söder om järnvägen ligger mejeriet och längs Järnvägsgatan finns ett fåtal byggander.
Bildkälla: Rikets allmänna kartverks arkiv, Lantmäteriet
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Karta över alla ägorna till Hernevi, upprättad 1909. Den vita kvadraten är inzoomad på utsnittet till höger, där den aktuella tomten är markerad med
streckad röd rektangel.
Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv
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>>Kartsekvens

N 6601289

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet
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E 648092

E 648092

1970-tal. Ortofoto.
Bildkälla: Lantmäteriet

N 6599683

1:8 837

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

1:8 837

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

1960-tal. Ortofoto.
Bildkälla: Lantmäteriet

N 6599683

E 650592

E 650592

N 6601289

1979. Ekonomiska kartan.
Bildkälla: Rikets allmänna kartverks arkiv, Lantmäteriet
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2.3 Tidslinje

C F Häggs lanthandel.

Posthuset.

Miljonprogramsbostadshus.

1876 Startar järnvägstrafik Stockholm – Köping

1875

1900

1999 Bro kommun köper
det gamla stationsområdet
2001 Pendeltågsstationen i Bro
klar för invigning

1973 Bro centrum invigs

1925

1950

1975

2000

1956 Första flerfamiljshuset i
Bro byggs, vid Norrgårdsvägen
1958 Bro Livs startar,
Bros första självbetjäningsbutik
1962 Bageriet stänger

1900 Mejeriet byggs och startar sin verksamhet

1992 Bro centrum förstörs i en brand
1994 Nya Bro centrum invigs

1938 Nytt posthus byggs
intill Viktor Jonssons affär
1939 Mejeriet läggs ner
1940 Svensk grammofonindustri
etableras i Bros gamla mejeri
1947 Konsum flyttar till ny lokal på nuvarande Köpmansvägen

1904 Emil Boije tar över
lanthandeln från CF Hägg
1907 Startar Viktor Jonssons diversehandel

1931 Konsum öppnar i
hörnet Köpmansvägen-Stationsvägen
1932 Folkets hus byggs
1935 Heymans Lantbefolkningens
varuhus öppnas
1935 Boijes affär läggs ner
1937 ombyggnad av Viktor Jonssons affär

1972 Bro järnvägsstation slutar att
användas för persontrafik
1973 Post och Konsum flyttar till
Bro centrum, Ica öppnar i centrum
1973 Viktor Jonssons affär upphör

Under nära 70 år fanns Viktor Jonssons affär i Bro stationssamhälle

Butiken 1910-tal.
14

Butiken 1940-tal.

Butiken 1980-tal.

Butiken 2020.
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3 Vystudier
Syfte
Vystudier görs för att för att identifiera viktiga utblickar
i förhållande till stadsrummet vilka potentiellt kan påverkas i en framtida exploatering. Syftet är att underlätta
i kommande planarbete genom att peka ut komponenter
som konstituerar Bro stationssamhälles kulturmiljö och
hur de upplevs i stadsbilden. Vyerna kan sedan användas
vid en konsekvensbeskrivning av ett utvecklingsförslag.
Vyerna beskrivs utifrån relevanta skrivningar i kommunens styrdokument och kunskapsunderlaget.
Valda vyer
Vyerna är valda av rapportförfattarna utifrån var den aktuella tomten syns. På längre avstånd går tomten inte att
se.

Prästgården

n

ma

p
Kö

Prästvägen

en

g
vä

Hembygdsgården

3
a
Tun
en

väg

2
Sta

tion

4

svä

ge

n

1
Stationsparken
Stationshuset

3

Karta över området med valda vypunkter markerade, Viktor Jonsson-huset markerat med rött.
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>>Vystudier
Vy 1 - längs Stationsvägen mot
sydöst

Viktor Jonsson-huset

Vyn är tagen längs Stationsvägen med Viktor Jonssonhuset till vänster i bild och Järnvägsparken till höger.
Bakom parken skymtar det gamla stationshuset och
framför Viktor Jonsson-huset står byggnaden som förr
var den gamla posten.
Gaturummet är grönt och trädgårdarna bidrar med
grönska till gaturummet i form av stora trädkronor som
är väl synliga på avstånd samt häckar.
Att ta hänsyn till utifrån vyn:
För att bevara karaktären av det lilla stationsamhället
som dynamiskt växt fram kring stationen bär den nya bebyggelsen anpassas i skala för att inte få en för dominerande karaktär. Relationen mellan stationshuset, Viktor
Jonsson-huset och byggnaden för den gamla posten ska
fortsatt vara avläsbart.
För att bevara det gröna gaturummet ska den nya bebyggelsen placeras på ett sådant sätt så att en rik växtlighet
fortsatt är möjlig.
Viktor Jonsson huset ska fortsatta annonsera sig mot gatan.

16

Viktor Jonssonhuset | Bro | Kulturmiljöutredning

>>Vystudier
Vy 2 - längs Stationsvägen mot
sydöst

Viktor Jonsson-huset, skyms av vegetation

Vyn är tagen längs Stationsvägen med Viktor Jonssonhuset till vänster i bild.
Vyn är tagen från busshållplatsen, en av de huvudsaklinga
kommunikationspunkterna i orten.
Nuvarande vy ger ett något brokigt intryck med rekordårens
flerfamiljshus till vänster i bild och pendelparkering till
höger. Den gröna gaturummet, karaktäristiskt för Bro
stationssamhälle, är påtagligt och innebär att den aktuella
tomten inte syns, trots att det endast är drygt 200 meter
från vypunkten.

Att ta hänsyn till utifrån vyn:
Den enda byggnaden längs Stationsvägen som inte har
grön förgårdsmark är Viktor Jonsson-huset, eftersom det
tidigare varit en handelsbod med entré mot gatan. Eventuell tillkommande bebyggelse bör förhålla sig till detta.
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>>Vystudier
Vy 3 - längs Stationsvägen mot
nordväst
Viktor Jonsson-huset

Vy från Stationsvägen i riktning mot nordväst med stationshuset och järnvägsparken till vänster och Viktor
Jonsson-huset till höger.
Gaturummet flankeras av höga trädkronor. Bebyggelsen
underordnar sig trädtoppshöjd, vilket bidrar till upplevelsen av de gröna gaturum som karaktäriserar Bro stationssamhälle.
Att ta hänsyn till utifrån vyn:
De storväxta lövträden på gränsen mellan Viktor Jonssontomten och grannfastigheten i öster bör värnas.
Nytillkommande bebyggelse bör likt befintlig underordna sig trätoppshöjd.

18
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>>Vystudier
Vy 4 - längs Tunavägen söderut
Vyn är tagen från Tunavägen med Viktor Jonsson-huset
i fonden.
Vyn är inte särskilt frekventerad men är en av de platser
där Viktor Jonsson-huset annonserar sig.

Viktor Jonsson-huset

Att ta hänsyn till utifrån vyn:
Eventuell tillkommande bebyggelse bör anpassas så att
Viktor Jonsson-huset fortsatt dominerar blickfånget.

Viktor Jonssonhuset | Bro | Kulturmiljöutredning
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>>Vystudier
Vy 5 - Söderut från Bagarvägen
Viktor Jonsson-huset nedan bergshöjden, ej synligt i vyn

Vyn är tagen från Bagarvägen norr om den aktuella tomten. De topografiska förhållandena och de framförliggande trädvolymerna innebär att byggnaderna inte syns.
Att ta hänsyn till utifrån vyn:
Bevara större träd och grönska mot tomtens norra del för
att bevara karaktären av lummig småstad.

20
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4.1 Nulägesbeskrivning
Bro Prästgård 6:29 - Viktor Jonsson-huset
Fastigheten består av tre byggnader, en huvudbyggnad
som tidigare varit Viktor Jonssons affär, en magasinsbyggnad och ett mindre garage/uthus i lättbetong. Utöver
dessa finns även en liten lekstuga och ett enkelt växthus.
Öster om huvudbyggnaden längs med Stationsgatan
finns fastighetens trädgård. Byggnarerna och trädgården
beskrivs mer ingående på nästföljande sidor.

0
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>>Nulägesbeskrivning
Bro Prästgård 6:29 Viktor Jonsson-huset - Huvudbyggnad, exteriör
Huvudbyggnaden är en reveterad träkonstruktion
med vitputsade fasader, betongsockel, valmat tak med
tvåkupiga tegelpannor och två murade skorstenar sant
enstaka överljusfönster i järn. Fönstren mot gatan är
skyltfönster, övriga fönster är i huvudsak spröjade
träfönster med fyra eller sex lufter. Dörrarna mot gatan
är glasade med sparkplåtar i nedre delen. Dörrarna
mot gårdssidan är liknande de mot gatan men med
karosseripanel i nederdelen. Ovanför altanen som nås
från övre våningen sitter ett enkelt tak av korrugerad
plast.

Ovan och nedan: byggnaden från gatan. Reveteringen är synlig där putsen fallit bort.

Nedan: dörrarna till lagret respektive trapphuset.
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Ovan: dörren till den före detta butikslokalen.

Ovan och nedan: byggnaden från gårdssidan.
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>>Nulägesbeskrivning
Bro Prästgård 6:29 Viktor Jonsson-huset - Huvudbyggnad, interiör -

bottenvåning
Bottenvåningen är i hög grad präglad av ombyggnaden
1957; ytskikten i merparten av planet är från denna tid
och består av klinkergolv och kaklade väggar. I den tidigare butiksdelen har sentida mellanväggar av enklare
karaktär satts in, samt ett nytt undertak.
I princip inga spår finns av den ursprungliga inredningen
från 1907. Enstaka ramverksdörrar är från ombyggnaden
1937, i övrigt är dörrar sannolikt från 1957.

Ovan: den främre delen av butiken. Nedan: våtutrymme i bakre delen av lokalen.

Ovan: dörren till källaren respektive ytterdörren på baksidan. Nedan: lagret.
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Nedan: bakre delen av lokalen.
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>>Nulägesbeskrivning
Bro Prästgård 6:29 Viktor Jonsson-huset - Huvudbyggnad, interiör -

ovanvåning
Ovanvåningen innehöll ursprungligen bostaden för
familjen Jonsson. I nuläget är den uppdelad i flera lägenheter med mer eller mindre temporärt installerade
kökslösningar. Nuvarande inredning är i huvudsak från
ombyggnationen 1937 där fiskbenskparkett, skjutdörrar,
köksinredning, fönsterbänkar, radiatorer samt möjligtvis
en kakelugn är tidstypiska delar som bevarats. Bevarade
delar från 1907 består av en del inredning i en tidigare
serveringsgång.
Köksinredning bevarad från ombyggnaden 1937.

Tidigare vardagsrum i den ursprungligen
fiskbensparketten och indelningen i taket.

Glasad dörr till en av lägenheterna. själva dörren bevarad från ombyggnaden
1937.

Skjutdörrar från ombyggnaden 1937.

Skåpsinredning i före detta serveringsgång, Kakelugn, sannolikt från ombyggnaden 1937. Rum med sannolikt sentida öppnad mellanvägg, alternativt förstorad öppning.
sannolikt delvis ursprunglig från 1907.
Stav- och fiskbensparkett från ombyggnaden 1937.

24

stora

lägenheten.

Notera

Hörnrum med sannolikt sentida insatt mellanvägg. Parkett, radiatorer och
fönsterbänkar från ombyggnaden 1937.
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>>Nulägesbeskrivning
Bro Prästgård 6:29 Viktor Jonsson-huset - Huvudbyggnad, interiör -

vindsvåning
Vindsvåningen är delvis inredd med ett bostadsrum med
handfat. Dörren till detta utrymme är en ursprunglig
ramverksdörr från 1907.

Trapphus.

Vinden med det inredda rummet, dörren sannolikt ursprunglig från 1907.

Dörren till vindsrummet.

Vindsrummet.
Vindsutrymme.
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>>Nulägesbeskrivning
Pro Prästgård 6:29 Viktor Jonsson-huset - Magasinsbyggnaden
Bakom huvudbyggnaden sett söderifrån ligger en stor
magasinsbyggnad i trä med sutterängsockelvåning i sten
och betong. Byggnaden innehöll varulager för affären,
en mindre bostadsdel, stall, vedbod, dass och andra uthusfunktioner. hela byggnaden var inte tillänglig vid
inventeringstillfällena men de två skorstenarna på taket
visar på att delar av magasinsbyggnaden var avsedda att
vistas i mer än vid kortare besök.
Spår efter varulagerfunktionen finns i stallet, där skåp
märkta med ”explosiv vara” finns (Viktor Jonsson saluförde bland annat dynamit).
Sockelvåningen är spritputsad, fasaderna består av
rödfärgad stående lockpanel, taket är ett sadeltak med
tvåkupiga lertegelpannor, på den mindre bostadsdelen
ligger ett valmat plåttak.

Magasinet från väster.

Magasinet från söder.

Magasinets huvudsakliga nuvarande karaktär tillkom
sannolikt samtidigt som huvudbyggnaden byggdes om
1937, då den har samma typ av fönster och takmaterial,
vilket den inte hade på äldre fotografier från 1920-talet
(se fotografi på sidan 31). Magasinet har sannolikt även
byggts ut vid denna tid, då det är kortare på kartmaterialet från tiden innan 1937. Fönster i kupor har bytts ut vid
ett senare tillfälle, i övrigt har magasinet bevarat dess
äldre karaktär.

Dörr till bostadsdel.
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Stallet med skåp för explosiva varor.

Dörr till källarutrymme.

Utrymme i källare.

Dassdörrar.
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>>Nulägesbeskrivning
Pro Prästgård 6:29 Viktor Jonsson-huset - Övriga byggnader
På tomten finns utöver huvudbyggnaden och magasinet
även ett fallfärdigt uthus i princip helt igenvuxet med sly,
ett enklare växthus och en prefabricerad lekstuga.
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Uthus.

Växthus.

Uthus.

Lekstuga.
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>>Nulägesbeskrivning
Pro Prästgård 6:29
Viktor Jonsson-huset - Trädgård

Öster om huvudbyggnaden längs med Stationsgatan
finns fastighetens trädgård. I nord-öst avgränsas trädgården av ett bergsparti som reser åtta höjdmeter över marknivån nivån invid huvudbyggnaden. Mot Stationsgatan
i söder avgränsas trädgården av en hagtornshäck. Mot
grannfastigheten i öster avgränsas trädgården av storväxta lövträd. Mellan huvudbyggnaden och magasinet
finns en asfalterad yta ut mot Tunavägen.
Trädgårdens utformning är något svårläst då den delvis
är igenväxt med högt gräs och sly. Mitt i trädgården står
en flerstammig blodbok och det finns ett flertal olika sorters rosor och perenner. Invid huvudbyggnadens södra
gavel finns en äldre björk med delvis död topp och ett
stort gammalt äppelträd. Mot fastigheten i öster står ett
par storväxta lövträd varav en ask eventuellt står inom
fastigheten.
Trädgårdens norra del består av det högre bergspartiet.
Längs med bergets fot löper en låg mur, muren är beklädd med öländsk kalksten. Ovan muren finns mindre
terrasseringar av natursten. Längs muren och upp på
berget växter kaprifol och bärbuskar samt olika sorters
taklök och sedumväxter. En trappa, även den i öländsk
kalksten, leder upp på berget. Trappan har handledare i
grönmålat rundstål. Uppe på berget finns en ställning för
torkning av tvätt, även det i grönmålat rundstål samt ett
sentida växthus.
Trädgårdens läge i landskapet med berget i norr som lagrar värme och avvattnas ner mot trädgården bidrar till de
goda förutsättningarna för en lummig trädgård så som
den vi idag ser.
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>>Nulägesbeskrivning

Situationsplan
Trädgård
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>>Nulägesbeskrivning

Växtmaterial
Den befintliga vegetationen består av uppvuxna träd och
trädgårdsväxter med olika ålder. Växtmaterialet vittnar
om att någon med intresse för växter har bott i huset och
intresserat sig för trädgårdsodling. Det är ett lite ovanligt och intressant växtmaterial med många olika sorters
buskar och träd. Här finns både klassiska trädgårdsinslag
som fläder, syren och hagtorn men även ormhassel, rönnsumak, bambu och ullungrönn. Av de perenna växterna
återfinns jättedaggkåpa, vallmo och daglilja. Magasinet
är nästan helt inklätt i klättervildvin och klätterhortensia,
på gaveln i sydväst växer vindruvor.

Ullungrönn

Rönnsumak

Fläder

Blodbok

Hagtorn

Bambu

Syrén

Ormhassel

Buskros

Buskros

Finlands vita ros

Nyponros

Klättervildvin

Vindruva

Det finns ett äldre äppelträd och en äldre syren samt storväxta askar mot grannfastigheten i öst. Resterande växtmaterial är något yngre, troligen från ett par årtionden
tillbaka.

Daglilja
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Vallmo

Jättedaggkåpa

Klätterhortensia
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4.2 Huvudbyggnadens tidslager

1920-tal

Huvudbyggnad
Huvudbyggnaden på tomten har genomgått en större
förändring som påverkat exteriör och interiör samt utterligare en relativt stor förändring som påverkat bottenvåningen. Utöver det har några mindre, odaterade förändringar skett.

1940-tal

Nuläge

1937
Byggnadens exteriöra karaktär med slätputsade fasader,
betongsockel, takform
Spröjsade träfönster
Interöra detaljer på ovanvåningen som kakelugn, parkettgolv, ramverksdörrar, glasade dörrar, köksinredning

1957
Bottenvåningens disposition och ytskikt i butikslokal
och lager
Enstaka dörrar på bottenvåningen
Butikens dörrparti och trappräcken
Överljusfönster till butikslokal på västra fasaden

Efter 1973
Mellanväggar och undertak i butikslokal
Lägenhetsindelningar

Putsade fasader och spröjsade fönster, 1937.

Butikens entrédörr, sannolikt 1957.

Mellanväggar och undertak i butikslokal, efter 1973.

1907
Byggnadens fotavtryck
Ramverksdörr till vindsrum
Skåpsinredning i serveringsgång

Ramverksdörr, sannolikt 1907.

Viktor Jonssonhuset | Bro | Kulturmiljöutredning

31

4.3 Trädgårdens tidslager

I trädgården är tre tidslager tydligt avläsbara, det gamla
landskapet som gett platsen dess naturliga förutsättningar, äldre träd och detaljutforming från 1930-talet samt
ett varierat och intressant växtmaterial från de senare årtionderna.

Landskapets förutsättningar
Det äldsta tidslagret är platsens naturliga förutsättningar
som berättar om hur landskapet formats. Urberget som
avgränsar tomten i nordöst är mjukt format av inlandsisens krafter. Bebyggelsens placering är anpassad till platsen och trädgården är anlagd nedan berget som avvatnar
ner mot den planare trädgårdsdelen.
Bro gamla stationssamhälle har växt fram i samklang
med de för platsen givna förutsättningarna. Vägnätet och
bebyggelsen har anpassats efter topografin vilket har gett
både ett oregelbundet gatunät, i stort sett oförändrat sedan tidigt 1900 tal. Även tomtindelningen är oregelbunden med småskalig bebyggelse och uppväxta trädgårdar.
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Funktionalistisk trädgårdsutformning
Det andra tidslagret är den funktionalistiska trädgårdsutformningen som troligen är samtida med moderniseringen av huvudbyggnaden och magasinet. Längs berget,
som avgränsning mellan den gröna trädgården och trädgården på berget, löper en låg kalkstensinklädd mur.
En trappa med sättsteg i kalksten leder upp på berget.
Sydöst om trappan finns några terrasseringar i natursten.
Trappans ledstång är i rundstål och uppe på berget står en
ställning för tvätthängning, även denna i rundstål. Ståldetaljerna är grönmålade. De gamla björkarna är troligen
från denna tid, samt det gamla äppelträdet och en knotig
syren. Lövträden mot grannfastigheten i öster är även de
från denna tid.

Senare tillägg
Det tredje tidslagret är från de senare årtionderna då
trädgården planterats med lite mer exotiska växter. Här
finns bambu, trollhassel och rönnsumack bland annat.
Växthus, lekstuga och terrass invid huvudbyggnaden är
sentida. Under de senare åren har trädgården inte skötts
vilket lett till att perennplanteringarna växt igen och sly
växt upp.
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5.1 Kulturhistoriskt värde / Värdebärande karaktärsdrag
Begreppet kulturhistoriskt värde definieras av Riksantikvarieämbetet som ”de möjligheter materiella och immateriella företeelser kan ge vad gäller att inhämta och
förmedla kunskaper om och förståelse av olika skeenden
och sammanhang – samt därigenom människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som råder
idag”.
Kulturhistoriskt värde definieras här med utgångspunkt
i tre huvudkriterier: Möjlighet till kunskap och förståelse, kulturhistorisk helhet och kulturhistorisk relevans.
Bedömningen av det kulturhistoriska värdet är förankrad
i historiken och de kulturhistoriska sammanhang som
avgränsats där. De tre kriterierna fungerar som olika ingångar till en samlad bedömning och förklaring av kulturhistoriska värden utifrån vilka berättelser som kulturmiljön har potential att förmedla.

Kulturhistorisk värdebeskrivning bebyggelse

Kulturhistorisk värdebeskrivning utemiljö

Värdebärande karaktärsdrag huvudbyggnad

Viktor Jonsson-huset har ett kulturhistoriskt värde som
en del av den bebyggelsemiljö som berättar om Bros historia som stationssamhälle och dess blomstringstid.
Befintliga byggnader har anpassats till topografin och
disponerats med hänsyn till platsens naturliga förutsättningar, vilket bidrar till fastighetens kulturhistoriska läsbarhet.

En gammal trädgård som den på fastigheten kan ses
både som historisk och samtida då den dynamiskt växt
fram under åren och utvecklats med de olika ägarna. Det
sammanhållande dragen som går att tyda från platsbesök och äldre fotografier är att berget i norr har lämnats
oexploaterat, att trädgården har haft en grön karaktär
med storväxta träd och att trädgården har bidragit med
grönska till Stationsgatan i form av trädkronor och häck.
En trädgård är levande och att växtmaterial har ändrats
under åren är naturligt för en villaträdgård som denna,
det vittnar om att trädgården har varit använd och omhändertagen av sina ägare.

Huvudbyggnadens volym
Butikslokalens karaktär av just butikslokal, med entré
vänd mot gatan och skyltfönster
Butikens dörrar mot gatan
Byggnadens spröjsade träfönster
Enstaka interiöra detaljer som kakelugn, skjutdörr, glasade dörrar, ramverksdörrar, skåpsinredning från 1907 i
serveringsgång

Huvudbyggnadens nuvarade karaktär kommer ur ombyggnaden 1937 då huvudbyggnaden tillsammans med
det intilliggande posthuset gav stationssamhället en modern front gentemot anländande från stationen. Detta bidrar till fastighetens kulturhistoriska värde då den därmed även kopplar till ytterligare ett skede i Bros historia,
vilket manifesterats i dess arkitektoniska utformning.
Magasinsbyggnaden har ett kulturhistoriskt värde genom
dess dubbla koppling till huvudbyggnaden; dels har det
fungerat som varulager för butiken, dels har det haft uthusfunktioner kopplade till bostaden.
Övriga mindre byggnader på fastigheten bedöms inte ha
något kulturhistoriskt värde.
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De värdebärande strukturer som är särskilt nödvändiga
för miljöns värde är de som uttrycker de tre tidslagren,
topografin med urberget som berättar om hur landskapet
formats, den funktionalistiska trädgårdsutformningen
med kalkstensmur, trappa, terrasseringar på berget och
smidesdetaljer i rundstål samt äldre frukt- och lövträd
samt växtmaterialet från de senare årtionderna då trädgården planterats med lite mer exotiska växter som bambu, rönnsumak och ullungrönn.
De funktionalistiska tilläggen i trädgården är troligen
samtida med ombyggnaden av huvudbyggnaden och del
av ett viktigt skeende i Viktor Jonsson-husets utveckling.
Muren, trappan och terrasseringarna på berget, samt detaljer som ledstång och piskställning är element till utformning och materialval tidstypiska för funktionalismen.

Värdebärande karaktärsdrag magasin

Magasinets volym
Rödfärgad panel i trä
Taktäckning med tvåkupigt lertegel
Spröjsade fönster i trä
Värdebärande karaktärsdrag utemiljö

Bebeyggelse anpassad till topografi
Berg i dagen
Storvuxna träd
Den generella trädgårdskaraktären
Funktionalistiska trädgårdselement
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5.2 Känslighet - tålighetsanalys

BRO PRÄSTGÅRD
6:11

Analysen av områdets känslighet och tålighet utgår från
och grundas i dess kulturhistoriska värde. Ett övergripande syfte med analysen är dels att redovisa bebyggelsemiljöns kulturhistoriska värde, dels att bedöma
områdets känslighet och tålighet avseende ändringar och
tillägg. Bedömningen av känslighet och tålighet sker i
tre nivåer:
-- hög känslighet för ändring (röd)
-- känsligt för ändring (lila)
-- tålig för ändring (ljusbrun)

6:7

6:28

6:13
6:29

Känslighet - tålighet bebyggelse

Känslighet - tålighet yttre miljö

Hög känslighet

Hög känslighet

Ingen del av bebyggelsen har bedömts ha hög känslighet
utifrån dess kulturhistoriska värdering och förändringshistorik.

Ingen del av den yttre miljön har bedömts ha hög känslighet.

6:6
6:79 - 6:80
6:81 - 6:85

Känsligt
Känsligt

Huvudbyggnaden och magasinet har bedömts vara känsliga för ändring utifrån att de har förhållandevis välbevarade karaktärer från ombyggnadsåret 1937.
Tåligt

Den mindre bebyggelsen på fastigheten har inte bedömts
ha några sötrre kulturhistoriska värden och bedöms därmed vara känsliga för ändring.

1. Berg i dagen. Känsligt för sprängning men komplettering av trädgårdsanläggning är möjlig.
2. Trädgård. Känsligt för förändring som innebär att
trädgårdskaraktären försvinner. Möjligt att utveckla.
3. Stort lövträd.

Känslighet - tålighet - bebyggelse

BRO PRÄSTGÅRD
6:11

Tåligt

Ytor utan större kulturhistoriskt värde.
6:7

6:28

6:13

1

6:29

2

6:6
6:79 - 6:80
6:81 - 6:85

Hög känslighet för ändring

3

Känsligt för ändring

Tåligt för ändring
Känslighet - tålighet - yttre miljö
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6 Rekommendationer inför framtida exploatering
All exploatering i befintliga miljöer innebär en förlust
av kulturhistoriska värden. En avvägning bör alltid göras
där kulturvärden vägs mot andra samhällsintressen så att
en god helhetsverkan uppnås.
Exploatering kan även ha positiv påverkan utifrån att
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer kan
ges långsiktigt skydd i detaljplan i form av rivningsförbud, skydds- och varsamhetsbestämmelser.
För att planförslaget inte ska innebära en för stor negativ
påverkan på fastighetens kulturhistoriska värden bör följande rekommendationer beaktas:
Fastighetens värdebärande karaktärsdrag bör beaktas.
En prioritering i vilken bebyggelse som sparas bör göras
utifrån känslighet - tålighetsanalysen. Byggnader markerade som känsliga ska beaktas vid förändring.
Tillkommande bebyggelse bör förhålla sig till känslighet
- tålighetsanalysen för yttre miljö. Ytor markerade som
känsliga bör beaktas.
Eventuella tillkommande volymer bör ta hänsyn till de
riktlinjer som pekas ut under rubriken vystudier, och förhålla sig höjdmässigt till befinlig bebyggelse.
Byggnadens kontinuitetsvärde som publik lokal är överordnad interiören i bottenvåningen. Så länge det exteriöra uttrycket är i huvudsak intakt kan relativt omfattande
förändringar tillåtas på bottenvåningen, för att anpassa
byggnaden för ny verksamhet.
Följande delar bör förses med k-bestämmelse:
Byggnadens volym, taktäckning, spröjsade fönster i trä,
ursprungliga delar från 1907, butikens dörrar mot gatan
samt den före detta butikslokalens karaktär av publik lokal.
Hänsyn bör tas tas till befintlig terräng och bergschakt
undvikas i möjligaste mån. Terränganpassning bör även
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ske så att schakt och fyllning undviks, på detta sätt kan
många av trädgårdens befintliga värden bevaras.
Det är viktigt att den nya bebyggelsen anpassas i placering och utförande till den befintliga terrängen och att
angöring, parkering och funktioner som sophantering
hanteras på ett sådant sätt så att en trädgård intill huvudbyggnaden fortsatt finns kvar. Trädgården kommer
hjälpa till att binda samman den nya exploateringen med
den befintliga bebyggelsen.
Om berget, de funktionalistiska trädgårdsdetaljerna och
de storvuxna träden som är i gott skick bevaras kommer
mycket av det kulturhistoriska värdet finnas kvar även
om trädgården får nya inslag som krävs för att anpassa
denna till dess nya funktion som bostadsgård. Karaktären
av trädgård är viktig att bevara även om nya funktioner
läggs till. Ett bevarande av de äldre delarna tillsammans
med nya uttryck kommer ge trädgården en egen karaktär och en upplevelse av tidsdjup, en serie förändringar
gjorda vid olika tidpunkter.
Kommunen bör ställa krav på antikvarisk medverkan under processen. Kommunen bör även ställa krav på byggherren att landskapsarkitekt ska involveras i planskedet
och vara delaktig i placering av byggnader och utformning av gårdsytor.
Byggskedet
Under byggskedet riskerar många värden att gå förlorade
om aktsamhet inte vidtas. Byggskedet bör följas av antikvarisk medverkan, vars kontrollplan följer upp olika,
för byggnadens kulturvärden, känsliga moment.
Aktsamhet av träd, markskikt som ska bevaras samt
byggda detaljer ska ske under hela byggskedet, även vid
rivning ska särskild hänsyn vidtas. Landskapsarkitekt
ska vara involverad i framtagande av schakt- och etableringsplaner, dessa ska stämmas av mot kulturmiljö.
Etableringsytor, kranuppställning och byggvägar bör i
möjligaste mån förläggas utanför den del av tomten som
ska bevaras som trädgård. Storväxta träd bör mätas in
med stamomfång och kronutbredning. Schakt och kompaktering får ej ske i värdefull vegetations rotzon. I det
fall kommunen inte har egna riktlinjer för hantering av
värdefull vegetation kan Stockholms stads trädhandbok
följas.
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