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INLEDNING

BAKGRUND OCH SYFTE
Vallentuna kommun har påbörjat arbetet
med en fördjupad översiktsplan för västra
Vallentuna tätort. Syftet är att ta fram en
tydlig vägledning för hur den fysiska miljön
ska användas, utvecklas och bevaras. Den
fördjupade översiktsplanen kommer att se
över möjligheterna att utvidga tätorten på
ett sammanhållet och mångfunktionellt sätt
samt stärka Väsbyvägen som en attraktiv
entré.
Projektets utförande är uppdelat i två
faser: ”Planförutsättningar” samt ”Plan”.
Föreliggande kulturmiljöanalys utgör ett
av flera underlag som kommer att tas fram
i den inledande fasen. I samband med att
själva planförslaget utarbetas (fas ”Plan”)
kommer sedan en konsekvensanalys
avseende kulturmiljön av tas fram. Denna
levereras i en separat rapport.
Kulturmiljöanalysen omfattar hela det
aktuella planområdet och syftar till att
fungera som ett operativt underlag i
planarbetet med målsättning att befintliga
kulturmiljöer ska kunna samverka med
tillkommande bebyggelse i den framtida
utvecklingen av västra Vallentuna tätort.

UPPDRAGET
Ramböll och KMV forum har på uppdrag
av Vallentuna kommun tagit fram en
kulturmiljöanalys över västra Vallentuna
tätort. Utredningen omfattar en
beskrivning av stadsbild, jordbrukslandskap
samt kulturhistoriska värden och syftar
framförallt till att tydliggöra landskapets
kulturhistoriska värden inför utbyggnad
och utveckling av området. Eftersom
uppdraget inte innebär en heltäckande
byggnadsinventering beskrivs bebyggelsen
i form av övergripande karaktärsområden.
Planområdet har i ett inledande skede
delats in i sex olika karaktärsområden med
övergripande och gemensamma fysiska,
funktionella och/eller historiska uttryck.
Denna grova indelning har som syfte att

ge en överblick över landskapets karaktärer
i stora drag, utifrån vilken generella
känslighetsaspekter kan identifieras.
Planområdet har i ett andra skede delats
upp i mindre delområden som utgått från
detaljplanegränser och sedan anpassats
efter verkliga förhållanden vad gäller till
exempel karaktär och historia, samt för
att hamna på en lämplig analysnivå. Varje
delområde beskrivs kortfattat utifrån
framväxt samt karaktär. Utifrån denna
beskrivning får varje område en värdering
samt riktlinjer kring känslighet.
Inom respektive delområde redovisas
sedan tidigare utpekade särskilt värdefulla
områden och byggnader ut. Utpekandet
har gjorts med hjälp av redan befintliga
underlag (Kulturmiljöprogram för
Vallentuna kommun, Vallentuna kommun
2010 samt gällande detaljplaner).
Uppdraget inbegriper inte värdering och
känslighetsanalys på byggnadsnivå och
det kan därför finnas fler särskilt värdefulla
byggnader än de som identifierats inom
ramen för denna kulturmiljöanalys.

MEDVERKANDE
Beställare av arbetet har varit Vallentuna
kommun genom Fredrik Skeppström,
Kommunplanerare. Arbetet har genomförts
av KMV forum och Ramböll. Arbetet har
utförts under december 2019 – februari
2020 av bebyggelseantikvarier Mikael
Hammerman (uppdragsansvarig), Lisa
Sarban, Karin Fröjmark Svanström,
kulturgeograf Jenny Göthberg, arkeolog
Helena Fennö, samtliga KMV forum, samt
planarkitekt Frida Andersson, Ramböll.
Illustrationer/typsektioner har tagits fram
av Frida Andersson/Ramböll. Fotografier
och kartor, där inget annat anges, har tagits
fram av KMV forum.

METODIK
Metodiken utgår från
Riksantikvarieämbetets Plattform för

kulturhistorisk värdering och urval,
Boverkets digitala vägledning Tema
Kulturvärden samt Boverkets föreskrifter
kring värdering av kulturhistoriskt
värdefulla byggnader (BFS 2016:6,
1:2213). Utgångspunkten är att värdering
och urval av värdefulla kulturmiljöer
och kulturhistoriska särdrag beskrivs
och motiveras på ett genomsiktligt
vis. Värderingen tas fram i en stegvis
process där analysens fyra olika moment
- Beskrivande/Analyserande/Planerande/
Beslutande - hålls väl avskilda från varandra
i syfte att låta processen och motiven
till värdering och rekommendationer
genomsyras av genomsiktlighet. Styrande
för den kulturhistoriska värderingen är hur
väl företeelsen är läs- och upplevelsebar
i dagens landskap, och dess relevans
i förhållande till kommunens och
inventeringsområdets särdrag och
kulturhistoriska utveckling.

estetiskt upplevelsemässiga aspekter som
arkitektonisk kvalitet och tidsdjup.
Att utveckla Vallentuna med hänsyn till
kulturmiljön handlar om att bygga vidare
på de karaktärsdrag och egenskaper som
redan finns. Det handlar om att använda
den befintliga bebyggelsen och landskapet
som en inspirationskälla på ett sätt som gör
det fortsatt möjligt att ”läsa” staden och se
sammanhangen - att utforma nytillskott
så att de inte bryter upp de befintliga
strukturerna. Det handlar om att fortsätta
bygga staden utifrån dess särdrag och
identitet.

KULTURMILJÖ – EN RESURS
En hållbar utveckling handlar om att
förvalta befintliga resurser på bästa sätt.
Kulturmiljön är en viktig del av en stads
resurser - den spelar en avgörande roll för
stadens eller platsens karaktär, egenart
och attraktivitet liksom för människors
identitet och hemkänsla. Förutom de stora
ekonomiska, materiella och kulturella
investeringar den representerar skapar
den välbefinnande och livskvalitet.
Historiska strukturer i den fysiska miljön,
som byggnader, miljöer och lämningar ger
oss möjlighet att uppfatta och förstå vår
omgivning och dess utvecklingsskeden.
Förhistoriska lämningar berättar om
landskapets långa kontinuitet av boende
och brukande. Äldre bebyggelse tydliggör
tidigare stadsbyggnads- och arkitekturideal,
hantverks- och materialtradition samt
hur stadens bebyggelse har nyttjats
för olika funktioner och verksamheter.
Bebyggelsen kan berätta om tidigare
levnadsförhållanden, ekonomiska resurser
och vilka regelverk som varit rådande. Det
kulturhistoriska värdet inbegriper även
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LÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

OMFATTNING OCH
AVGRÄNSNING
Vallentuna kommun är belägen i den norra
delen av Stockholms län. Roslagsbanan
som löper genom kommunen utgör en
viktig koppling bland annat centrala
Stockholm. Aktuellt planområde utgör
en del av Vallentuna tätort och breder
ut sig direkt norr om Vallentunasjön i
direkt anslutning till Vallentuna centrum.
I norr följer området i stora delar
avgränsningen för Fördjupad översiktsplan
Norra Vallentuna och Lindholmen (laga
kraft 2018-07-14). Planområdet omfattar
(med undantag av en del av centrum)
i stort sett all tätortsbebyggelse väster
om järnvägen inklusive delar av naturoch jordbruksmarken i norr, väster
och söder. I utredningsområdet för
denna rapport ingår även ett utökat
område i nordväst, områdena runt
Lindö säteri och Lindö golfbana, samt
den östra delen av småhusområdet och
flerbostadshusområdet närmast centrum.

LANDSKAP OCH BEBYGGELSE
Landskapet inom planområdet
har karaktären av mellansvenskt
spricklandskap med lerfyllda dalsänkor och
moräntäckta bergshöjder. Planområdet
ligger framför allt inom vad som kan
betecknas övergångsbygd, och utgörs
av ett småkuperat landskap som
sammanbinder slättlandskapet i väster med
dalgångsbygden i öster. Västerut öppnar sig
landskapet kring Lindö herrgårdslandskap
med större sammanhängande
jordbruksområden och i sydväst övergår
landskapet i ett jordbrukspräglat
slättlandskap med bevarade gårdoch torpbebyggelse. I söder gränsar
planområdet till Vallentunasjön och strax
sydöst om planområde ligger Vallentuna
kyrka. I öster avgränsas planområdet av
Roslagsbanans sträckning i nord-sydlig
riktning.
Vallentuna tätort karaktäriseras
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AVGRÄNSINGEN FÖR DEN FÖRDJUPADE ÖVERSIK TSPLANEN OCH DE T NÅGOT STÖRRE UTREDNINGSOMRÅDE T.

av småskalig bostadsbebyggelse.
Närmast väster om centrum finns ett
egnahemsområde samt ett större område
med flerbostadshus i tre våningar. I
flerbostadshusområdets norra del ligger
Rosendalsskolan södra och på andra
sidan vägen Rosendalsskolan norra.
Norr- och väster därom breder öar av
framförallt småhusområden; villor, parhus
och kedjehus, ut sig. Två verksamhets/
industriområden finns inom planområdet,
ett längs järnvägen direkt norr om
Teknikvägen, och ett i väster direkt norr om

Väsbyvägen. Bebyggelsen närmast centrum
uppfördes framförallt under 1950- och
60-talet. Sedan har nya småhusområden
tillkommit längre ut under 1970- och
80-talen. Längst ut från centrum på gränsen
till grönområden och jordbrukslandskap
finns bostadsområden uppförda under
1990- och 2010-talet. Större delen av
bebyggelsen inom området är anlagd på
det som i historisk tid har varit kuperad
skogsmark eller mindre åkerpartier. Några
få äldre byggnader finns fortfarande
bevarade insprängda i tätortsbebyggelsen.
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GÄLLANDE PLANER OCH SKYDD
Översiktsplan
I Översiktsplan 2040 Vallentuna kommun
(antagen 2018) anges att en fördjupad
översiktsplan behöver tas fram för västra
Vallentuna tätort. Enligt översiktsplanen ska
den fysiska utvecklingen i kommunen ske
med utgångspunkt i fyra strategier:
1.
2.
3.
4.

Utveckla trygga och attraktiva
livsmiljöer
Berika samspelet mellan bebyggelse,
natur, kultur och rekreation
Samordna bebyggelse och
kollektivtrafik
Tätare bebyggelse med
småstadskvaliteter

Vad gäller de kulturhistoriska värdena
specifikt står det bland annat att
”Utvecklingen ska utgå från möjligheten att
förstå och uppleva kulturhistoriska värden”,
samt att ”-varje plats specifika historia,
karaktär och funktion ska vägas in när den
fysiska miljön utformas”.
Fördjupade översiktsplaner finns för Norra
Vallentuna tätort och Lindholmen, (antagen
2018), samt Karby och Brottby (antagen
2018).

Riksintresse
Den västra delen av Vallentuna socken
utgör riksintresse för kulturmiljön,
K71 (Skålhamravägen), och ska enligt
miljöbalken 3 kap. 6 § skyddas mot påtaglig
skada. Riksintresset är mycket stort och
omfattar även miljöer inom Sigtuna,
Sollentuna, Täby och Upplands Väsby
kommuner.
Riksintresset Skålhamravägen är
geografiskt omfattande och sträcker sig
in i fem kommuner. Miljön är komplex
och tyngdpunkten i de kulturhistoriska
värdena varierar inom de olika delarna.
Den del av riksintresset som omfattas av
eller angränsar till utredningsområdet
för FÖP Västra Vallentuna utgör den
nordöstra kanten av riksintresset och
6

karaktäriseras av ett fornlämningsrikt
odlingslandskap med rika lämningar från
järnåldern. Lindö säterianläggning med
omgivande godspräglade landskap utgör
ett utpekat uttryck för riksintresset. Även
Skålhamravägen, som utredningsområdets
västra utkant ansluter till Väsbyvägen, och
tillhörande runstenar vid vadstället vid
den s.k. Gullbron utgör omnämnda uttryck
för riksintresset, liksom stensträngsmiljöer
i anslutning till impediment i
jordbruksmarken.
Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar med
en pågående översyn av länets riksintressen
som kan komma att leda till revidering av
riksintressets avgränsning och värdetext.

Detaljplaner
Större delen av FÖP-området består av
tätortsbebyggelse som ingår i stadsplaner
från 1950- talet fram till 2000-talet. De
äldsta stadsplanerna tillhör bebyggelsen
närmast centrum, och de senaste tillhör
småhusområden som planerats på
skogsmark i områdets periferi. De flesta
äldre gård- och torplägena ligger utanför
detaljplanelagt område.

Befintligt skydd av kulturvärden

•

bebyggelse.
Lindö dragontorp Bebyggelsen/
området försett med q för att
säkerställa att den utformas med
särskild hänsyn till omgivningens
egenart. Torpet försett med
utformningsbestämmelser, f, för att
säkra övergripande karaktärsdrag.

Fornlämningar
Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen
kap 2 (KML). Med fornlämningar menas
”lämningar efter människors verksamhet
under forna tider, som har tillkommit
genom äldre tiders bruk och som är
varaktigt övergivna” Lämningarna ska ha
tillkommit före 1850. Till varje fornlämning
hör även ett fornlämningsområde, så
stort som det behövs för att bevara
fornlämningen samt ge den ett tillräckligt
utrymme med hänsyn till dess art och
betydelse. Fornlämningsområdets storlek
bestäms av länsstyrelsen och varierar
bland annat beroende på lämningstyp och
topografi. Detta område har samma skydd
som fornlämningen. Det är förbjudet att
utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka
över samt genom bebyggelse, plantering
eller på annat sätt ändra eller skada en
fornlämning.

Få byggnader och miljöer inom FÖPområdet omfattas av formellt lagskydd
avseende kulturvärden. Följande
bebyggelse omfattas av någon form av
skydds- eller varsamhetsbestämmelser i
detaljplan (q-bestämmelser som införts för
utformning av ny bebyggelse finns ej med i
listan nedan):

Övriga kulturhistoriska lämningar som
är yngre än år 1850 skyddas genom
Skogsvårdslagen (SvL) och genom
Kulturmiljölagens portalparagraf, “det är
en nationell angelägenhet att skydda och
vårda kulturmiljön”.

Mangårdsbyggnad fd Västanberga gård
( Västanberga 1:5). Byggnaden har åsatts
bestämmelsen Q för att tydliggöra att
fasaden bör bevaras.
Rättarbostaden ( Västanberga 1:10)
Mörby gård ( Vallentuna-Mörby 1:131)
Miljövärden ska enligt planbeskrivning i
möjligaste mån bevaras.
Lilla Ekeby mangårdsbyggnad
( Vallentuna-Ekeby 2:251). K – reservat
för befintlig kulturhistoriskt värdefull

Vallentuna fick 2010 ett nytt
kulturmiljöprogram som då ersatte det
gamla från 1986. I kulturmiljöprogrammet
pekas två områden ut som berör aktuellt
utredningsområde:

•

•
•

•

Kulturmiljöprogram

•

•

Område med mycket höga
kulturhistoriska kvaliteter: Runriket/
Gullbron
Område med höga kulturhistoriska
kvaliteter: Vintervägen och Tuna

Inventeringar
I Bebyggelseregistret samt i ett antal äldre
inventeringar finns utpekad värdefull
bebyggelse som ej redovisas på kartan.
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INFÖR FRAMTIDEN
KULTURHISTORISKT VÄRDE
Utredningsområdet har värderats på
en övergripande områdesnivå. De olika
delarna i området; bebyggelse, landskap,
grönstruktur, fornlämningar bedöms
var för sig innan den sammantagna
bedömningen görs. De individuella
bedömningarna framgår under varje
delområdesbeskrivning. För hela
utredningsområdet gäller plan- och
bygglagens allmänna varsamhetskrav (PBL
8 kap 17 §) samt krav på bebyggelsens
utformning och placering med hänsyn till
landskapsbild, natur- och kulturvärden
på platsen (PBL 2 kap 6§). Det kan även
finnas /höga/ kulturhistoriska värden på
objektsnivå som inte pekats ut i denna
rapport att värna.

Område med höga kulturhistoriska
värden
Området som helhet bedöms ha
höga kulturhistoriska värden i form av
bebyggelse, landskap, grönstruktur och/
eller fornlämningar som bedömts ha höga
kulturhistoriska värden. Det rör sig om
särskilt representativa miljöer som berättar
om en viss historisk funktion eller förlopp.
Miljöerna är välbevarade och ingår i ett
tydligt sammanhang med hög läsbarhet.
Här kan till exempel finnas bebyggelse/
områden/som bedömts som särskilt
värdefulla enligt PBL 8 kap 13 §.

Område med kulturhistoriska värden
Området som helhet bedöms ha
kulturhistoriska värden i form av landskap,
grönstruktur och/eller fornlämningar som
bedömts ha kulturhistoriska värden. Det rör
sig om representativa, relativt välbevarade
miljöer som berättar om en viss historisk
funktion eller förlopp. Miljöerna är vanligt
förekommande men viktiga för den
historiska läsbarheten. Här kan till exempel
finnas bebyggelse/områden/som bedömts
som vara av allmänt kulturhistoriskt värde
så som avses i PBL 8 kap 17 §.

8

Övriga områden
Områden som inte bedöms innehålla
kulturhistoriska värden på en övergripande
nivå. Även för dessa områden gäller PBL 8
kap 17 § samt PBL 2 kap 6§.

KÄNSLIGHET
Område med hög grad av känslighet
för förtätning och/eller förändring
Dessa områden ska skyddas mot förvanskning. Inom dessa områden avråds från
större exploateringar. Eventuell nybebyggelse i mindre omfattning bör föregås av
grundliga kulturmiljöutredningar samt konsekvensanalyser.

Område med känslighet för förtätning
och/eller förändring
Dessa områden har värden och karaktärsdrag som bör hanteras varsamt. Komplettering av bebyggelse kan vara möjlig om den
utförs med hänsyn till områdets karaktärsdrag. Eventuell exploatering bör föregås av
kulturmiljöutredningar samt konsekvensanalyser.

Område utan särskild känslighet för
förtätning och/eller förändring på en
övergripande niv å
Dessa områden bör kunna utvecklas för ny
bebyggelse, men förslagen bör utredas för
eventuell påverkan på utredningsområdets
generella känslighetsaspekter.

9

ÖVERGRIPANDE KÄNSLIGHET
•

•

•

ILLUSTRATION: FRIDA ANDERSSON/RAMBÖLL
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Siktlinjer som är känsliga för avbrott
eller förändringar finns mellan äldre
byar, mellan Väsby kvarn och Vallentuna
kyrka, från byarna söder om Väsbyvägen
över det öppna odlingslandskapet söderut och över Vallentunasjön, från Lindö
över det öppna jordbrukslandskapet
och golfbanan samt längs Lindövägen
mot Lindö herrgård. Inom tätorten finns
två viktiga siktlinjer: Allévägen med sin
allé från centrum och mot centrum;
Gärdesvägen söderut mot kyrkan.
Bebyggelsen i tätorten är känslig för
nytillskott som inte följer befintlig skala, bebyggelsestruktur och utformning.
Detta gäller i synnerhet de homogena bostadsområdena. De avskilda bebyggelseområdena som upplevs som
“öar” är även känsliga för ingrepp i de
avskiljande skogs-/grönområdena.
Det agrara landskapet med öppen jordbruksmark är känslig för åtgärder som
leder till nedlagt brukande, igenplantering/igenväxning eller större nyetableringar som splittrar jordbruksmarken
eller tar jordbruksmark i anspråk för
bebyggelse. Relationen mellan gårdsbebyggelse och tillhörande omgivande
kulturlandskap där odlingsmarker, äldre
vägar, stenmurar och gravfält ingår är
också känsliga för åtgärder som bryter
sambanden dem emellan.

•

Fornlämningsmiljöer såsom gravfält,
hägnadssystem, fossila åkermarker eller
andra fornlämningsmiljöer är känsliga
för nytillskott som medför att de rumsliga och visuella sambanden bryts och
upplevelsen av fornlämningsmiljöns
läge i landskapsrummet minskar.

REKOMMENDATIONER
•

•

•

•

•

•

Ta hänsyn till befintliga höjder samt
viktiga vyer som (se övergripande känslighet) vid planering för ny bebyggelse.
Västra Vallentunas två industri- och
verksamhetsområden har bedömts som
mindre känsliga. Inom dessa områden
kan exploatering ske relativt fritt, så länge hänsyn tas till eventuell påverkan på
närområden samt siktlinjer.
Bygg vidare på västra Vallentunas karaktär av ”stad-möter-land”. Här är den
tydliga karaktärsskillnaden norr (tätortsbebyggelse) och söder ( jordbruksmark)
om Väsbyvägen viktig att värna.
Nya bostadsområden kan med fördel
placeras som ”öar” i bevarade skogsområden i de norra delarna av utredningsområdet, som har bedömts vara utan
särskild känslighet för förtätning eller
förändring.
Undvik i möjligaste mån exploatering
för nya bebyggelseområden vid Lindö
säteri med omland, samt jordbrukslandskapet söder om Väsbyvägen. Dessa
områden kan med fördel utvecklas för
friluftsliv och rekreation.
Inventera de fåtal äldre villor, sommarstugorna och egnahemmen som
finns bevarade, i syfta att värdera och ta
fram ett urval som kan vårdas och bevaras för framtiden.

•
•

Vårda de planerade grönmiljöerna samt
inslagen av äldre trädgårdar.
Vårda och tillgängliggör fornlämningsområden och använd dem som en
resurs för att stärka platsernas identitet.

VÄSTRA VALLENTUNAS HISTORISKA FRAMVÄXT
DET FÖRHISTORISKA VALLENTUNA

Vallentuna präglas av ett rikt fornlämningsbestånd och det finns närmare 3000 objekt registrerade inom kommunen varav ett
hundratal har tagits bort av olika anledningar. De flesta förhistoriska spår i Vallentuna
härrör från järnåldern och så är fallet även
inom utredningsområdet för FÖP Västra Vallentuna. Vid järnålderns början, 500 år före
vår tideräknings början, var Vallentunasjön
en del av en havsvik vars strandkant låg
betydligt längre norrut än idag. Då täcktes
dagens odlingsmarker helt av vatten. Under
sten- och bronsålder låg endast de högre
liggande delarna av Västra Vallentuna, de
norra och centrala områdena, ovan vattenlinjen. Därför finns få kända lämningar från
äldre förhistoriska perioder inom utredningsområdet.
Fornlämningarna i Västra Vallentuna utgörs
i hög grad av järnåldersgravfält belägna vid
eller i närheten av historiska by- och gårdstomter med medeltida belägg. Vid gårdslä-

RUNSTEN INTILL VÄSBY VÄGEN (L2014:2489).

gena för Mörby, Väsby, Ekeby, Västanberga,
Foderby och Lindö gårdar finns fortfarande
betydande gravfält kvar. Inom dagens skogsmarker finns rester av stensträngssystem som tillhört ett fossilt odlingslandskap
samt äldre vägsträckningar som förband
de dåtida gårdarna. Det som kommunen är
mest känd för är de många runstenarna som
uppgår till 27 stycken bara inom Vallentuna
socken. Fyra av dem finns inom utredningsområdet.
Delområden som särskilt väl belyser västra
Vallentunas tidiga historia är; 2, 3, 4, 9, 12,
16, 19, 21 och 22.

JORDBRUKSBYGD,
MEDELTID FRAM TILL IDAG
VVästra Vallentuna karaktäriseras av ett
jordbrukslandskap med lång kontinuitet,
där bönderna i regel har varit självägande.

Jordbruk och boskapsskötsel har varit de
dominerande näringarna i området under
historisk tid och marken har i stort sett brukats på liknande sätt från medeltiden fram
till sent 1700-tal då större rationaliseringar
infördes inom jordbruket.
Utredningsområdet ligger inom Vallentuna
socken, där Vallentuna kyrka från sent 1100tal, utgjort religiöst och administrativt centrum från medeltiden och framåt. Medeltida
belägg finns för ett antal byar och gårdar
inom området: Lindö, Västanberga, Foderby, Ekeby, Mörby, Väsby, Nyby och Björkby.
Flertalet av dessa byar ligger i anslutning
till gravfält och kan antas ha varit bebodda
redan under forntiden. Rickeby finns belagt
från åtminstone tidigt 1600-tal. Under tidigt
1600-tal kom marken till ovan nämnda byar
att karteras, och den största byn i området,
Lindö, bestod då av sex hemman och utgjorde en klungby. Byarna i Vallentuna-trakten bestod annars i regel av två till tre gårdar
och låg oregelbundet samlade på bytomten.
Bebyggelsen var oftast förlagd på moränkullar i landskapet eller i övergången mellan
skog och odlingsmark. Från 1200-talet och
framåt var tvåsäde rådande i Vallentunatrakten och innebar att åkermarken var indelad
i två gärden där växelvis det ena brukades
medan det andra låg i träda. Betesdjuren
gick i regel fritt på utmarken och betade,
medan åkergärden hägnades in för att hålla
boskapen borta. Speciellt för Västra vallentuna är dock att man inte har haft tillgång
till skog annat än i trädesgärdet.
Inom utredningsområdet finns inga medeltida säterier belagda. Lindö säteri byggdes
under 1700-talet på platsen för den äldre
byn Lindö, som avhystes i samband med
säteribildningen. Huvudbyggnaden i rokokostil uppfördes under 1750-talet. Under
1800-talet kom även herrgårdarna att bruka
sin mark efter stordriftsprinciper och de tidigare arrendegårderna på herrgårdens ägor
avhystes i många fall eller omvandlades till
torp. Från 1810 finns fjorton torp karterade
på Lindö ägor, däribland Hasselkrogen, Uppnäset, Nedernäset vars namn lever kvar på
platserna idag.

Storskiftet genomfördes i Vallentuna socken
under framför allt 1790-talet och början av
1800-talet och kom att omfatta de flesta
byar. Vid skiftet kom den tidigare uppsplittrade ägostrukturen i varje by att förändras
så att ägorna blev mer enhetliga, i syfte att
rationalisera jordbruket. Under 1800-talet
kom laga skiftet att genomföras i Vallentuna
socken och kom att innebära ännu större
förändringar i både ägostrukturen i markerna och bebyggelsestrukturer i landskapet. I
de flesta fall kom minst en av gårdarna i byn
att flytta ut från bytomten och de utflyttade
gårdarna förlades till nya platser i landskapet. Under 1800-talet kom också ny jordbruksmark att tas i anspråk i de tidigare för
tunga lerjordarna, en följd av att stålplogen
med vändskiva togs i bruk. Konsekvensen i
landskapet blev att ny mark omvandlades
till åkermark, mark som tidigare ofta brukats som ängsmark. Även större våtmarker
dikades ut och sjöar sänktes i jakten på ny
åkermark. Under 1900-talet fortsatte rationaliseringen av jordbruket då mekanisering
av jordbruket genomfördes. Samtidigt koncentrerades jordbruksdriften till ett färre antal gårdar med större arealer, och många av
de mindre gårdarna övergavs. Det är följden
av jordbrukets rationaliseringar under framför allt 1800-talet och 1900-talet som vi ser
i jordbrukslandskapet i utredningsområdets
västra delar idag.
Äldre gårdsbebyggelse finns fortfarande
kvar på några av de gamla byplatserna, exempelvis Björkby och Foderby. Ekeby revs
först på 1970-talet, då det fick lämna plats
åt en daghemsbyggnad men en ekonomibyggnad står kvar och är idag platsen för en
4H-gård. Även Väsby gård revs på 1970-talet,
och idag minner endast två grindstolpar av
sten, stora träd, samt den för Vallentuna så
viktiga symbolbyggnaden Väsby kvarn som
sedermera kom att nyuppföras efter brand.
Västanbergas gamla ekonomibyggnader
försvann vid seklets slut. Rickeby gård försvann i samband med etableringen av först
järnvägen och senare egnahemsbebyggelse
på de gamla ägorna. Idag finns endast lite
växtlighet samt rester av en stenmur kvar i
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grönområdet söder om flerbostadshusen
vid Fornminnesvägen.
Vägnätet inom området är i stort sett helt
förändrat under modern tid. Delar av dagens
Mörbylundsvägen har bevarat sin sträckning
sedan sekelskiftet 1800/1900 och även delar av Mörbyvägen, i övrigt är i princip alla
vägar i området tillkomna senare. Rester av
det äldre vägnätet finns kvar i anslutning till
gårdsbebyggelsen i Björkby, mellan Väsbyvägen och Vallentuna kyrka samt i anslutning till golfbanan och Lindö säteri i utredningsområdets nordvästra del.
Från Vallentunasjön och norrut, öster om
Lindö passerade i historisk tid den så kallade
vintervägen genom området. Den utgjorde
en förbindelse mellan Stockholm och norra
Uppland och användes för tyngre och längre
transporter, framför allt via sjöar i landskapet. En minnessten som står vid Krogörn i
Markims socken berättar att vintervägen användes fram till år 1860.
Delområden som särskilt väl belyser västra
Vallentunas historiska jordbruksbygd är; 3, 9,
12, 19, 21 och 22.

STATIONSSAMHÄLLET

Det stora antalet godsägare och bönder i
denna del av Uppland hade under 1800-talet
sin avsättning för mjölk och andra produkter
i Stockholm. Det var för att förenkla transportmöjligheterna för dessa produkter som
Roslagsbanan drogs hit. Sträckan Östra station- Rimbo invigdes 1885. Vallentuna station fick en placering strategiskt nära de
mjölkproducerande gårdarna, exempelvis
Prästgården, Rickeby, Mörby och Väsby. Roslagsbanan underlättade inte bara leverans
av jordbruksprodukter, den öppnade också
upp för arbetspendling samt etablering av
nya industrier. Öster om det lilla stationscentrumet började tidigt fabriksverksamhet
i form av sågverk, tegelbruk och snickerifabrik växa fram. På den västra sidan började
av villastad med bostäder för arbetarna och
deras familjer ta form. Ett mindre antal sommarstugor uppfördes också. Roslagsbanan
12

HÄRADSKARTAN FRÅN 1904 VISAR DE ÄLDRE AGRARA STRUK TURERNA I VÄSTRA VALLENTUNA

är inte bara lokalhistoriskt intressant genom
sin stora påverkan på framväxten av stationssamhället och tätorten, utan var även
den första elektrifierade järnvägen i Sverige
och en av de absolut första i världen att användas för persontrafik.
Prästgården och andra gårdar som Rickeby,
Mörby och Väsby upplät eller sålde tidigt
delar av sina markområden till kommunen
eller tomtbolag. På 1910-talet startade bolaget Billiga tomter sin verksamhet i ett kon-

tor på Allévägen. Bolaget köpte upp markområden, som de styckade upp i mindre
tomter och sålde vidare. Egnahemsrörelsen
hade kommit till Vallentuna. De olika tomtområdena kom att ligga åtskilda från varandra inom de gamla jordbruksfastigheternas
gränser. Avstyckningarna gjordes i rätvinkliga rutnät utan särskild hänsyn till naturmark och terräng. Det var främst snickare
och timmermän som genom statliga lån fick
möjlighet till att uppföra ett eget hus. Den
så kallade ”Röda stugan” på Stendösvägen 9,

är ett av få bevarade exempel på den tidiga
egnahemsbebyggelsen i de centrala delarna
av Vallentuna. Från 1920-talet finns även
ett hus bevarat på Sommarvägen 23. Under
1930-talets depression var byggtakten låg,
för att sedan försiktigt komma igång under
1940-talet. Några få hus från denna period
finns bevarade i villaområdet direkt väster
om järnvägen. Kommunen upprättade nu
för första gången en generalplan och planerade för att bygga 75% flerbostadshus och
25% egna hem. Men då det visade sig att

efterfrågan på småhus var stor blev resultatet det omvända.
Stora delar av den bebyggelse som var
knuten till det tidiga stationssamhällets
framväxt i västra Vallentuna har rivits. Delområden som fortfarande i viss mån belyser
denna del av historien är; 2 (Egnahemmen
Röda stugan och gula huset), 7 (rester av
äldre villor och trädgårdar, sommarstugor
och/eller egnahem) och 15 (rester av äldre
villor och trädgårdar, sommarstugor och/
eller egnahem).

VALLENTUNA VÄXER PENDLARSAMHÄLLET
I början av 1950-talet var efterfrågan på
tomter för egnahem är stor, och byggtakten ökade markant. 1952 sker den första
kommunsammanslagningen då fyra mindre

kommuner går ihop och samlas i Vallentuna
kommun. Kommunen köpte 1950 Prästgårdsgärdet strax norr om Väsbyvägen från kyrkan
och börjar här bygga ett modernt affärscentrum med flerbostadshus på Centralvägens
östra sida. Samtidigt uppfördes det ena av
centrumområdets två dominerande småhusområden mellan Centralvägen och Allévägen. Det andra uppfördes mellan Mörbyvägen och Banvägen.
Nu byggdes även de första flerbostadshusen, längs Allévägen samt några i den så kallade ”Villastaden” norr om Allévägen. Beslut
togs om att hus om högst 3 våningar skulle
byggas. Även om denna riktlinje frångåtts
vad gäller själva centrumbebyggelsen så
håller sig bebyggelsen väster om centrum
i stort till denna riktlinje. Vallentuna kommun hade liksom övriga landet en ambition
att förverkliga folkhemmets och modernismens stadplaneideal. Även om Vallentuna
inte uttryckligen var en del av det så kal-

FLYGFOTO ÖVER CENTRALA VALLENTUNA MED SMÅHUSOMRÅDE T VID CENTRALVÄGEN I BILDENS MIT T. NORR OM
ALLÉVÄGEN BREDER DEN ÄLDRE VILLABEBYGGELSEN, NU NÄSTAN HELT FÖRSVUNNA, VILLABEBYGGELSEN UT SIG.
(4847), VALLENTUNA BILDARKIV.

lade ”miljonprogrammet” (1965-74), så var
flerbostadshusen som byggdes av den typ
som var vanligast i landet under perioden.
Samtliga flerbostadshus från tiden byggdes
av Karl Johanssons Byggnads AB, en firma
från Uppsala som fortsatte bygga i Vallentuna ända in på 1980-talet. Under 1960-talet
fortsatte den expansiva utbyggnaden. Den
gamla villastaden norr om Allévägen med
hus uppförda kring 1910- och 20-talen kom
att ersättas med ett flerbostadshusområde.
Ungefär samtidigt lägger tegelbruken öster
om järnvägen ner, och 1969 försvann godstrafiken slutligen från Stockholm-Rimbobanan. Under 1960-talet byggs området
Snapptuna, beläget norr om centrum, ut
med typhus och kedjehus och ett småindustriområde söder därom. Nu uppförs även
Ekebyskolan (nuvarande södra Rosendalsskolan södra).

SKANSEN I MÖRBY SÅLDE I BÖRJAN AV 1900-TALE T SIN JORD TILL AB BILLIGA TOMTER. ALLA EKONOMIBYGGNADER SAMT FLYGLARNA REVS, MEN MANGÅRDSBYGGNADEN FINNS K VAR PÅ MÖRBYGÅRDEN 10. FOTO CA
1900, VALLENTUNA BILDARKIV

Norrgården, Rosengården och Dragonvreten byggs ut och en ny skola, Hammarbackskolan (nuvarande Rosendalsskolan
norra) uppförs. Under 1980-talet fortsätter
inflyttningen till centralorten och centrum
utvecklas genom förtätning, rivningar och
nybyggnationer. Samtidigt fortsätter utbyggnaden i tätortens västra ytterområden,
varav villaområdet Nyby är det senaste tillskottet uppfört under 2010-talet. En stor del
av kommunens invånare arbetspendlar idag
till Stockholm och andra kommuner.
Delområden som särskilt väl belyser västra
Vallentunas framväxt från 1950-talet och
framåt är; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 och 20.

Under 1970-talet sker den andra kommunsammanslagningen när Össeby och Vallentuna bildar en gemensam storkommun. Nu
börjar även områden längre från järnvägen
att utvecklas och områden som Sörgården,
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1. PRÄSTGÅRDENS
EGNAHEMSOMRÅDE
Bostadsområde direkt väster om centrum.
Byggnadsplanen för området, upprättat
1948 av Vattenbyggnadsbyrån, är den första
stadsplanen som upprättas i Vallentuna.
Området är främst bebyggt med egnahemsvillor uppförda under 1950-talets första
hälft. Husen är uppförda i en våning och
har samtliga sadeltak och fasadbeklädnad
i tegel, puts eller trä. Flertalet byggnader
har förändrats genom tillbyggnader, byte
av fasadmaterial, omfärgning samt byte av
fönster och dörrar. Vad gäller till exempel
byggnadernas placering på tomten, den
låga skalan samt tak- och fönsterformer
bevarar dock området en enhetlig karaktär.
Trädgårdarna i området har delvis bevarad
karaktär av egnahemsträdgårdar med äldre
fruktträd, bärbuskar och större sparade träd
på tomterna, främst björkar. Raden av villor
söder om Centralvägen är uppförda i 1- 1,5
våning och har en större variation vad gäller
uppförandeår och hustyper.
Längs Allévägen löper en rad med
flerbostadshus i 2,5 våningar. Husen är
ritade av ingenjör Harry Jorild under tidigt
1950-tal. Fasaderna är putsade i olika milda
beiga, gula och gröna kulörer. Balkonger
har tillkommit på husens gårdsfasader. Husen har i övrigt väl bevarade karaktärer med
bland annat ursprungliga portar. Längs
förgårdsmarken samt i vägens mittparti står
rader av planerade alléträd.
I korsningen Gärdesvägen/Allévägen ligger
Vallentuna gamla läkarmottagning i en enplans tegelbyggnad från 1950-talet. I slutet
av 1980-talet flyttade läkarstationen och
polisen flyttade in. Byggnaden har förändrats genom till- och ombyggnad, men bevarar ännu delvis sin ursprungliga karaktär.
Centralvägen är liksom Allévägen en tidig
huvudgata som leder till stationen och centrum, och vyn ner mot kyrkan från Centralvägen är en mycket viktig siktlinje att värna.
Det finns inga fornlämningar inom delområdet.
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Trots att många byggnader förändrats har
området som helhet i stora drag bevarat sin
ursprungliga karaktär. Villorna med trädgårdar norr om Centralvägen har värden som ett
av få sammanhålla tidiga bostadsområdena
i centrumområdet och kan trots vissa förändringar berätta om egnahemsbyggandet i
Vallentuna. Flerbostadshusen längs Allévägen med sina enhetliga, tidstypiska och välbevarade gatufasader ger tillsammans med
den planerad förgårdsmarken med hamlade
alléträd höga kulturhistoriska värden. Vyn
till och från Vallentuna centrum, liksom ner
mot kyrkan innehar höga stadsbildsmässiga
värden,

Värdering
Höga kulturhistoriska värden:
•
Flerbostadshusen med förgårdsmark
samt alléplantering längs Allévägen
Kulturhistoriska värden:
Egnahemsområde samt
läkarstation från 1950-tal.

•

före

detta

Känslighet
Hög känslighet för förtätning och/eller
förändring:
•
Flerbostadshusen med förgårdsmark
samt alléplantering längs Allévägen
är mycket känsliga för ändringar som
påverkar gatufasaderna uttryck, exempelvis byte av portar, fönster och ändrad
färgsättning.
Känslighet för förtätning och/eller förändring
•
Egnahemsområdet från 1950-tal är känsligt för förtätning som påverkar områdets karaktär av sammanhållet bostadsområde med egnahemskaraktär. Före
detta läkarstation är känslig för förändring som ytterligare förändrar den ursprungliga karaktären.
•

Siktlinjer: Allévägen samt Gärdesvägen
är känsliga mot tillägg som påverkar siktlinjerna till och från centrum samt ner
mot kyrkan.

EGNAHEM UPPFÖRDA UNDER 1950-TALE T. BYGGNADERNA BEVARAR VISS URSPRUNGLIG KARAK TÄR.

FLERBOSTADSHUS MED ALLÉPLANTERING LÄNGS ALLÉVÄGEN, EN VIK TIG VY FRÅN VALLENTUNA CENTRUM.

VALLENTUNAS FÖRSTA STADSPLAN UPPRÄT TAD 1948
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2. FLERBOSTADSHUSOMRÅDE
VÄSTER OM CENTRUM
Större område med främst flerbostadshus i
3-4 våningar uppförda under senare delen
av 1950-talet fram till 1990-talet. Husens
har placerats enligt tidstypiskt manér, vissa
grupperar sig runt gårdsbildningar medan andra är utplacerade som fria lameller.
Fasadmaterial och fasaduttryck varierar, här
finns exempel på både rött och gult tegel,
puts i olika kulörer samt fasadpartier klädda
i panel. En stor andel av husen har förändrats avseende balkonger, inglasade balkonger, portar, fönster, garageportar mm. I
områdets södra mitt finns ett kvarter med
flerbostadshus uppförda under senare delen
av 1980-talet. Dessa tegelhus med vinkelformade planformer i olika varianter har inte
förändrats i lika hög grad. Den senast uppförda bebyggelsen i området ligger längs
Mörbyvägen och tillkom under sent 1990tal. De nya flerbostadshusen uppfördes
medvetet om max 3 våningar av hänsyn till
områdets i övrigt så sammanhållna hushöjder. Mörbyvägens sträckning har delvis
bevarats sedan sekelskiftet 1900.
I områdets norra del ligger Rosendalsskolan
södra (f d Ekebyskolan), en låg tegelbyggnad
bestående av flera huskroppar, uppförd efter
ritningar av Cedervalls arkitektkontor 1975.
Till skolområdet hör flera byggnader, bland
annat en sporthall. Längs Fornminnesvägen
söder om skolan finns ett stort antal hamlade träd i anslutning till flerbostadshusen.
Vid utbyggnaden av området försvann
nästan hela den gamla ”villastaden” med egnahem från tiden kring 1900-talets början.
Några få hus, rester av äldre trädgårdar samt
naturmark sparades vid områdets utbyggnad och blev en del av de gemensamma
grönytorna. Mitt i flerbostadshusområdet
finns två äldre villor som idag utgör de enda
resterna av egnahemsområdet som tidigare
fanns här, den så kallade ”röda stugan” med
bevarad äldre karaktär, samt en villa från
1920-talet med en mer förändrad karaktär.
I delområdets sydvästra del, söder om Gamla Väsbyvägen, finns ett koloniområde med
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odlingslotter för fritidsodling. Området
tillkom på 1970-talet på byn Väsbys gamla
odlingsmark. Området består av ca 100 lotter med varierande storlek från 50 till 100
kvadratmeter och är bebyggda med små
skjul i enhetlig färg. Inom området finns ett
stort antal fruktträd, bärbuskar och en variation i perenner och ettåriga växter.
I områdets södra del låg den gamla bytomten för gården Väsby, vars mark såldes och
bebyggdes med flerbostadshus. De enda
resterna kvar av den gamla gårdstomten på
platsen är ett antal alléträd samt två grindstolpar. Till fornlämningsbilden kring Väsby
kan troligen ett gravfält, en färdväg och enstaka stensättningar vid Kvarnbadet söder
om Väsbyvägen knytas, vilka är belägna
inom delområde 22. Det finns även ett större
gravfält i skogen vid Gamla Väsbyvägen som
består av ett tjugotal flacka gravar samt fyra
större rösen. Ett mindre gravfält finns också
öster om Tvärvägen, bestående av sju gravar med varierade former, bland andra en
treudd och en rest sten som kan vara rester
av en domarring. På gravfältet är anlagt en
lekplats som troligen har skadat gravarna. I
anslutning till gravfältet finns rester av en
äldre trädgård bestående av syrenbuskar
och andra trädgårdsväxter. Inom området
finns också enstaka stensättningar, rösen
och hägnadsrester.
Området har en relativt enhetlig och tidstypisk planering och gestaltning övervägande bebyggt med lamellhus med sadeltak. Fasaderna har förändrats genom bland
annat inglasning av balkonger. Grönytorna
i området som bland annat innehåller fornlämingar, rester från den gamla villastaden
samt Väsby gård utgör en viktig del av berättelsen om Vallentunas framväxt.

Värdering
Höga kulturhistoriska värden:
•
”Röda stugan”
•
Grindstolpar och äldre bevarade alléträd
vid Väsbys gamla gårdsläge.
•
Gravfältet Vallentuna 32:1 – L2014:2307
samt enstaka rösen

Kulturhistoriska värden:
•
Flerbostadshusområde, skola samt inslag av äldre villastad.
•
Gravfältet Vallentuna 25:1 - L2014:2171

Känslighet
Hög känslighet för förtätning och/eller
förändring:
•
”Röda stugan” är mycket känslig för ändringar som påverkar fasadens som uttryck.
•
Gravfälten och övriga fornlämningar liksom grindstolparna och de äldre bevarade alléträden vid Väsbys gamla gårdsläge är viktiga för områdets läsbarhet
och därmed mycket känsliga för förändring.

Känslighet för förtätning och/eller
förändring
•
Flerbostadshusområdet är känsligt för
förtätning samt tillägg som påverkar
områdets enhetliga skala och planstruktur.
•
Inslagen av äldre villastad i form av egnahemsbyggnaden från 1920-talet samt
rester av trädgårdar är viktiga för områdets läsbarhet och därmed känsliga för
ändringar som påverkar den äldre karaktären.

SPÅR AV VÄSBY GAMLA GÅRD I FROM AV GRINDSTOLPAR I STEN SAMT

FLERBOSTADSHUS UPPFÖRDA UNDER 1980-TALE T.

KOLONIOMRÅDE T

FLERBOSTADSHUS UPPFÖRDA UNDER 1960-TALE T SOM FÅT T INGLASADE
BALKONGER.

”RÖDA STUGAN” EGNAHEMSVILLA FRÅN 1910-TALE T MED BEVARAD KARAK TÄR.

RÖSE I NÄRHE TEN AV GAMLA VÄSBY VÄGEN

FLERBOSTADSHUS UPPFÖRDA UNDER 1950-TALE T SOM FÅT T INGLASADE
BALKONGER.

EGNAHEMSVILLA FRÅN 1920-TALE T, KRAFTIGT OMBYGGD.

REST STEN PÅ GRAVFÄLTE T ÖSTER OM T VÄR VÄGEN
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3. MÖRBY GAMLA GÅRDSMILJÖ
MED OMGIVNINGAR
Området utgörs av Mörby gård med gårdsläge i anslutning till gravfält och betesmark,
samt senare tillkomna villor i områdets östra utkant. Av gårdsbebyggelsen finns idag
endast mangårdsbyggnaden från 1700-tal
samt en äldre magasinsbyggnad kvar. Båda
byggnaderna har bevarad äldre karaktär.
Norr om huset finns en grusad gårdsplan
och en trädgård bevuxen med fruktträd,
lövträd och buskage. En stor ek växer i södra
hörnet av tomtgränsen. I markerna direkt
norr om gården finns stora enar som indikerar att miljön varit öppen mark under en
längre tid.
Norr om gården breder ett äldre kulturlandskap bestående av skog, äldre vägsträckningar, hägnader, rester av åkermark och fornlämningar i form av enstaka stensättningar
och gravfält ut sig. Även två andra gravfält
hör till Mörby ägor, varav det ena är utgrävt.
Gravfältet närmast gården, Hammarbybacken, har höga upplevelsevärden genom att
betesdjur håller marken öppen och strukturerna är tydliga. Markerna tillhör Mörby
gårds ägor och gränsar till Ekeby ägor i norr,
Rickeby i öster och Björkby-Väsby i söder.
Byns läge är belagd sedan åtminstone tidigt 1600-tal, och Snapptunafältet har varit
Mörby gårds gamla byäng, en struktur som
varit orörd sedan åtminstone 1700-talet.
Gravfältet i anslutning till bebyggelsen indikerar bebyggelseläge med kontinuitet
sedan järnålder. Området vid Mörby gård
utgör idag en liten oas inklämd mellan industriområde, nya bebyggelseområden och
en skola. Området används av skolbarn och
allmänheten som ströv- och fritidsområde.
Strax öster om Mörby gård finns ett mindre
villaområde. Två äldre hus finns i området,
det ena gården Skansens gamla mangårdsbyggnad och det andra en villa uppförd
runt 1920-talet. (muntlig uppgift). Mörby
och Skansen var två av de gårdar som Tomtbolaget AB Billiga Tomter köpte in delar av
under 1900-talets början för att stycka av
tomter för egnahemsbebyggelse. De äldre
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husen har bevarad äldre karaktär. Övriga
fyra villor i området är av blandad ålder och
karaktär.
Mörby gårds välbevarade gårdsbebyggelse ingår tillsammans med Skansen och
det ålderdomliga odlingslandskapet med
fornlämningar en helhetsmiljö med mycket
höga kulturhistoriska värden.

Värdering
Höga kulturhistoriska värden:
•
Mörby gårdsanläggning med omgivande äldre kulturlandskap och fornlämningar, Skansens mangårdsbyggnad
samt villa från 1920-tal.
•
De tydliga och avläsbara sambanden
mellan gravfälten, odlingsmarken och
det historiska gårdsläget gör att området har höga kulturhistoriska värden.
Både det förhistoriska och det historiska
sammanhanget är intressant och lätt att
förstå.
Kulturhistoriska värden:
Mindre villaområde med sentida villor.

•

Känslighet
Hög känslighet för förtätning och/eller
förändring:
•
Mörby gårdsanläggning är mycket
känsligt för ändringar och tillägg som
påverkar bebyggelsens och gårdsmiljöns äldre karaktär liksom sambandet med det omgivande kulturlandskapet. Kulturlandskapet är mycket känsligt
för igenväxning och andra för förändringar som minskar läsbarheten eller
splittrar området. Området som helhet
är mycket känsligt för ändringar och tillägg som bryter mot områdets agrara
karaktär.
•
Fornlämningarna är känsliga för alla typer av nya tillskott som kommer för nära
inpå eller som bryter de fysiska sambanden. Tillgänglighetsanpassningar måste
göras varsamt så att de inte skadar upplevelsevärdena av området och fornlämningsmiljön.

Känslighet för förtätning och/eller förändring
•
Skansens
mangårdsbyggnad
och
1920-talsvillan är känsliga för förändring
som påverkar byggnadernas ålderdomliga karaktär.
•
Det sentida villaområdet är känsligt för
förändringar och/eller förtätningar med
till exempel höga hus som kan ha en
negativ påverkan på upplevelsen av den
äldre bebyggelsemiljön.

MÖRBY GÅRDS GAMLA MANGÅRDSBYGGNAD.

SKANSENS GAMLA MANGÅRDSBYGGNAD.

GRAVFÄLTE T VID MÖRBY LIGGER I BE TAD ÖPPEN MARK, BEVUXEN MED STORA ENAR.
FLERTALE T STORA ENAR PÅ PLATSEN VIT TNAR OM AT T MARKEN LEGAT ÖPPEN UNDER LÅNG
TID.

STENSÄT TNING PÅ GRAVFÄLTE T VID MÖRBY GÅRD

VY MOT MÖRBY GÅRD FRÅN GRAVFÄLTE T.
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4. MÖRBYGÅRDEN
RADHUSOMRÅDE
Mörbygården är ett mindre radhusområde
uppfört 1979. Området är tätbebyggt med
tvåvåningslängor och har en sluten karaktär,
såväl utåt som inne i området. Radhuslängornas förträdgårdar är inhägnade genom
förrådsbyggnader vilket bidrar till den slutna karaktären. Vissa av byggnadskropparna
har en förskjuten placering. Området saknar
planerade gemensamma grönytor. Mörbygården har en mycket tydlig och enhetlig
karaktär och färgskalan går i vitt med inslag
av gult.

Värdering

Väster om radhusområdet finns ett mindre
vårdboende med gruppbostäder. Vårdboendet består av tre låga, huskroppar i en våning
belagda med flacka sadeltak. Fasaderna av
träpanel har en ljust beigegul kulör. Vårdhemmet har en enkel tidstypisk utformning.

Känslighet

Väster om radhusområdet finns ett litet
gravfält med sex fornlämningar, beläget längs Teknikvägen i en liten skogsdunge. Det
består av rösen och stensättningar och har
under historisk tid legat på Mörby ägor.
Radhusområdet har en enhetlighet och tidstypisk gestaltning och berättar om Vallentuna tätorts framväxt.

22

Kulturhistoriska värden:
•
•

Mörbygårdens radhusområde och vårdboende.
Gravfältet har kulturhistoriska värden
och är skyddat enligt kulturmiljölagen.
Det troliga sambandet mellan en förhistorisk bebyggelse i Mörby och gravfältet
är i dag visuellt brutna genom att ny
bebyggelse har uppförts och det ligger
inklämt mellan ett elverk och bostäder.

Känslighet för förtätning och/eller förändring
•

•

Mörbygårdens radhusområde är känsligt för förtätning samt förändringar
som påverkar områdets enhetliga skala,
gestaltning samt färgsättning.
Gravfältet är känsligt för igenväxning
och för skador som kan uppkomma i
samband med arbeten i närliggande
byggnader och anläggningar.

MÖRBYGÅRDENS RADHUSOMRÅDE FRÅN VÄSTER.

FÖRRÅDSBYGGNADERNA FRAMFÖR RADHUSENS ENTRÉER SKAPAR EN SLUTEN KARAK TÄR.

MÖRBYGÅRDEN VÅRDBOENDE FRÅN NORDVÄST.

GRAVFÄLTE T VID TEKNIK VÄGEN
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5. TEKNIKVÄGENS
INDUSTRIOMRÅDE OCH VILLOR
LÄNGS SVEDJEVÄGEN
Mindre verksamhetsområde planlagt för
småindustri i början av 1960-talet. Området
karaktäriseras av låg bebyggelse om en till
tre våningar av blandad ålder och utformning. Gestaltningen är av enklare karaktär
och fasader i tegel, puts och plåt dominerar. Flertalet byggnader har byggts om och
förändrats.
Söder om verksamhetsområdet och Svedjevägen ligger ett centrumnära villaområde. Villorna är uppförda under 1940- och
50-talen som egnahem och området har
senare kompletterats med nya hus på
1980-talet. Flertalet byggnader är ombyggda och tillbyggda. Området ger från Svedjevägen sett ett brokigt intryck vad gäller
såväl fasaduttryck som utemiljö. Här finns
ingen enhetlig karaktär. I villaområdet som
stort kan dock finnas välbevarade och intressanta inslag från egnahemsepoken.
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Värdering
Område som inte innehåller kulturhistoriska
värden på en övergripande nivå.

Känslighet
Område utan särskild känslighet för förtätning och/eller förändring på en övergripande nivå.

VERKSAMHE TSOMRÅDE T LÄNGS FABRIKSVÄGEN.

VERKSTADSBYGGNAD LÄNGS INDUSTRIVÄGEN.

SMÅHUSOMRÅDE LÄNGS SVEDJEVÄGEN MED BEBYGGELSE AV BLANDAD KARAK TÄR.
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6. SNAPPTUNA SMÅHUSOMRÅDE
Större småhusområde beläget längs Roslagsbanans västra sida planlagt under tidigt
1960-tal. Områdets centrala delar domineras
av fristående, låga villor av blandad karaktär. Längs den västra utkanten samt i områdets mitt finns kedjehus med tidstypiska
branta sadeltak och panelade gavelrösten
i olika kulörer. I områdets södra del dominerar hustypen vinkelformade parhus i en
våning. Till husen hör mindre trädgårdar
med fruktträd och vintergröna växter. Ytterligare grönstruktur har bevarats områdets
utkanter samt inre delar som gemensamma
rekreationsytor.
Många hus har förändrat karaktär genom
omfärgningar samt byte av fönster och dörrar. De separata områdena med kopplade
hus är dock fortfarande tydligt avläsbara
som enheter genom bevarade övergripande
karaktärsdrag som husform, sadeltak och
övergripande fasadgestaltning. Som helhet
har området en enhetlighet och tidstypisk
gestaltning och berättar om Vallentuna tätorts framväxt.
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Värdering
Kulturhistoriska värden:
•
Hela småhusområdet

Känslighet
Känslighet för förtätning och/eller förändring
•

Småhusområdet som helhet är känsligt
för förtätning och tillägg som bryter
mot den genomgående låga skalan och
karaktär av småhusområde. Kedje- och
radhusområdena är känsliga för förändringar och tillägg som påverkar den
enhetliga utformningen.

VILLOR AV BLADAD KARAK TÄR I OMRÅDE TS MIT T.

KEDJEHUS I OMRÅDE TS NORDVÄSTRA UTKANT.
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7.

LUGNET

SMÅHUSOMRÅDE

OCH ROSENDALSSKOLAN
Småhusområde beläget väster om Rosendalsskolan norra. Området består av två
delar med olika karaktärer. Den norra delen
planlades i slutet av 1960-talet för fristående
småhus i en våning, mjukt inpassade i den
gröna sluttande terrängen längs Lugnets
väg. Mellan husen finns omsorgsfullt planerade ytor med planterade fruktträd och alléer. Husen karaktäriseras av platta tak,
träfasader i olika kulörer samt souterrängvåningar i de sluttande partierna i betong.
Söder om Lugnets småhusområde, samt ett
mindre område öster om Ekebyvägen, är
bebyggelsen mer blandad. I området finns
bebyggelse från främst 1950-tal och 60-talet
fram till idag. Men här finns även ett fåtal äldre inslag, som kan vara rester av den tidiga
egnahemsbebyggelsen. Husen är uppförda
i en till två våningar, och har väldigt olika
karaktärer samt oregelbunden placering på
tomterna.
Rosendalsskolan norra ( f d Hammarbacksskolan) ligger centralt placerade omgiven
av bostadsbebyggelse samt Mörby gårds
gamla odlingslandskap i nordöst. Skolan,
uppförd under 1970-talet, har en ovanlig
planform i form av en centralt placerad kvadratisk huskropp, flankerad av fyra kvadratiska tillbyggnader, en i varje hörn. Skolan har
i övrigt en enkel och tidstypisk gestaltning
med fasadbeklädnad i rött tegel samt röd
träpanel. Sydväst om själva skolbyggnaden
ligger en sporthall samt några mindre byggnader, och i söder en fotbollsplan.
Trots en del ändringar vad gäller till exempel fasadkulörer ger småhusområdet Lugnet
väster om Rosendalsskolan norra ett mycket
enhetligt och välplanerat intryck. Bostadsområdet i söder är mer splittrat, här ligger värdena främst i resterna av äldre villor/
rester av tidiga egnahem. . Tillsammans med
den tidstypiskt utformade skolan berättar
de båda områdena om Vallentuna tätorts
framväxt.
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Värdering
Kulturhistoriska värden:
•
Lugnets enhetliga villaområde samt
det mer heterogena villaområdet söder
därom men inslag av äldre villor/egnahem. Rosendalsskolan norra.

Känslighet
Känslighet för förtätning och/eller förändring
•
Lugnets villaområde är känsligt för
förtätning samt ändringar som påverkar
områdets enhetliga uttryck i fråga om
skala, volymer, takformer, fasadmaterial samt färgsättning. De i området ingående omsorgsfullt planerade grönytorna är känsliga för förändring i form av
till exempel hårdgörning
•
Villaområdet söder om Lugnets villaområde är känsligt för ändringar och tillägg
som påverkar karaktären av småhusområde med genomgående låg höjd. De
äldre villornas/egnahemmen är känsliga
för ändringar som påverkar byggnadernas äldre karaktär.
•
Rosendalsskolan norra är känslig för utbyggnad som påverkar den karaktäristiska planformen liksom ändringar av
den tidstypiska fasaden.

ROSENDALSSKOLANS ENTRÉ FRÅN VÄSTER.

ROSENDALSSKOLAN SPORTHALL FRÅN NORR.

SMÅHUS LÄNGS LUGNE TS VÄG.

ALLÉ LÄNGS LUGNE TS VÄG.

GEMENSAM GRÖNY TA MED LEKPLATS LÄNGS LUGNE TS VÄG.

MINDRE ENBOSTADSHUS LÄNGS STENVALLAVÄGEN. EN REST FRÅN OMRÅDE TS ÄLDRE BEBYGGELSESTRUK TUR.

NYARE VILLA LÄNGS STENVALLAVÄGEN.
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8. HAMMARBACKENS PUNKTHUS
Åtta låga punkthus uppförda i början av
1990-talet, placerade längs slingrande vägar
uppe på en höjd. I områdets norra utkant
ligger ett vårdhem. Husen är uppförda i två
till fyra våningar med fasader i gult tegel
och tälttak. Mellan husen ligger carportlängor, sophus och tvättstugor. På gemensamma grönytorna har planteringar och plats för
lek. Vårdhemsbyggnaden knyter an till områdets gestaltning.
Den tidstypiska bebyggelsen som har ett
mycket enhetligt och tidstypiskt uttryck och
är väl anpassad till terrängen berättar om
Vallentuna tätorts framväxt.
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Värdering
Kulturhistoriska värden:
•
Hela det ursprungliga bostadsområdet
samt vårdhemmet.

Känslighet
Känslighet för förtätning och/eller förändring
•

Den ursprungliga bostadsområdet är
känslig för förtätning samt ändringar
som påverkar det enhetliga uttrycket
i fråga om takformer, gestaltning och
fasadmaterial.

PUNK THUS LÄNGS EKEBY VÄGEN.

VÅRDHEM VID EKEBY VÄGEN.
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9. EKEBY/LILLA EKEBY GAMLA
GÅRDSMILJÖ MED
OMGIVNINGAR
I den östra delen av småhusområdet Ekeby ligger Ekeby förskola samt en 4H-gård.
Förskolan står på platsen för den rivna
mangårdsbyggnaden vid Stora Ekeby, men
mangårdsbyggnaden vid Lilla Ekeby står
fortfarande kvar och den tillhörande uthusbyggnaden används idag av 4H-gården.
Mangårdsbyggnaden bevarar en äldre karaktär, men i och med rivningar av de övriga byggnaderna, samt placeringen av en
parkering mellan mangårdsbyggnaden och
uthusen har gården förlorat delar av sitt ursprungliga sammanhang.
Bebyggelseläget för byn Ekeby är belagt
sedan åtminstone tidigt 1600-tal men
gravfältet på platsen indikerar en bebyggelsekontinuitet på platsen sedan järnålder.
År 1635 fanns två gårdar i Ekeby, en frälseoch en skattegård, vilka senare kom att heta
Norrgården och Södergården. Det har även
tidigare funnits flera torp samt en kvarn på
platsen. I sluttningen ned från 4H-gården
finns idag ett tvådelat gravfält med 40 - 50
gravar. Gravarna utgörs till största delen av
runda stensättningar men det finns även
rektangulära varianter. Öster om Ekebyvägen finns rester kvar av det gamla odlingslandskapet som idag omgärdas av ny bebyggelse. Skogsmarken mellan Ekeby och
Mörby präglades tidigare av omfattande
stensträngssystem som delvis togs bort i
början 1990-talet.
Lilla Ekeby gamla gårdsmiljö och det ålderdomliga odlingslandskapet med fornlämningar utgör en helhetsmiljö med mycket
höga kulturhistoriska värden.
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Värdering
Höga kulturhistoriska värden:
•
Lilla Ekeby gård med omgivande äldre kulturlandskap och fornlämningar
har höga upplevelsevärden på grund
av bevarade samband som gör kulturmiljön tydlig och avläsbar. Gravfältet
som betas av djur är speciellt på grund
av sina variationer av gravformer.

Känslighet
Hög känslighet för förtätning och/eller
förändring:
•
Resterna av det gamla odlingslandskapet och fornlämningsmiljön är mycket
känsliga för förändringar eller uppsplittring som minskar läsbarheten. Lilla Ekeby gårds mangårdsbyggnad är mycket
känslig för ändringar som påverkar byggnadens ålderdomliga karaktär. Den
äldre uthusbyggnaden vid 4H-gården
är känslig för ändringar som ytterligare
förändrar dess ålderdomliga karaktär,
samt åtgärder som splittrar dess samband med mangårdsbyggnaden.
•
Gravfälten är känsliga för nya tillskott av
alla typer som kommer för nära eller som
bryter sambanden mellan dem, odlingslandskapet och den äldre bebyggelsen.

EKEBY GRAVFÄLT MED 4H-GÅRDEN BAKOM, SE T T FRÅN ÖSTER

STENSÄT TNING PÅ EKEBY GRAVFÄLT

LILLA EKEBY GÅRD

LEKPLATS OCH STENMUR VID EKEBY
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10. EKEBY RADHUS- OCH
KEDJEHUSOMRÅDE
Området är uppbyggt av radhuslängor samt
längor av kedjehus som grupperar sig kring
halvöppna gårdar. Området planerades 1975
och har en tidstypisk karaktär. Omsorg har
lagts ned på markplaneringen mellan husen, där naturmarken delvis sparats i form av
kullar, sten i dagen, tallar med mera. I naturmarken har enklare lekplatser inplanerats.
Garagelängor ligger utplacerade centralt
samt i kvarterens utkanter. Husen är uppförda i ett plan eller 1 och ½ våning. Sadeltaken är branta eller flacka, en del asymmetriska. Husen är grupperade efter kulören
på fasadernas träpanel som går i milt gula,
gröna, beigea samt röda och orangea toner.
Kulörerna verkar förhålla sig väl till det ursprungliga färgsättningsförslaget som togs
fram för området av arkitekten, Lena Nyberg.
Trots förändringar i form av bytta fönster
och dörrar, ger området fortfarande ett tydligt sammanhållet intryck.
Området en enhetlig och tidstypisk planering och gestaltning och berättar om Vallentuna tätorts framväxt.
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Värdering
Kulturhistoriska värden:
•
Radhusområdet som helhet.

Känslighet
Känslighet för förtätning och/eller förändring
•

Radhusområdet är känsligt för förtätning samt ändringar och tillägg som
påverkar den enhetliga karaktären avseende skala, husformer, fasader, kulörer
samt i området ingående sparad naturmark, lekplatser och garagelängor.

EKEBY, GESTALTAD GÅRD MED LEKPLATS.

KEDJEHUS I EKEBY.

EKEBY RADHUS- OCH KEDJEHUSOMRÅDE FRÅN ÖST.
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11. VÄSTANBERGA
SMÅHUSOMRÅDE
Småhusområde från slutet av 1980-talet
bestående av framförallt tvåvåniga radhus.
Husens gavlar avslutas omväxlande av eneller tvåvåningshus. Husen har en tidstypisk
utformning med sadeltak och träpanel. Den
omväxlande arkitekturen med förskjutna
byggnadskroppar och asymmetriska takfall
ger arkitekturen ett eget uttryck. Öster om
Västanbergavägen är husen gulmålade och
väster om vägen är de röda. Husgrupperna
placerats i en solfjäderform med gårdarna
medvetet öppna mot den omkringliggande naturmarken med delvis bevarade äldre
träd. Radhusen har små trädgårdar omgivna av staket eller häckar. Carportlängor i
områdets centrala delar har pulpettak och
karaktäristiskt utformade gavlar mot vägen.
I området finns vidare förrådsbyggnader,
lekplatser uthus med mera. Grönområdet i
öster är en planerad lekäng.
Området har en enhetlig och tidstypisk
planering och gestaltning och berättar om
Vallentuna tätorts framväxt.
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Värdering
Kulturhistoriska värden:
•
Småhusområdet som helhet

Känslighet
Känslighet för förtätning och/eller förändring
•
Småhusområdet är känslig för förtätning
samt ändringar och tillägg som påverkar
den enhetliga karaktären avseende skala, husformer, fasader och kulörer samt
i området ingåendeplanerade grönytor,
carportlängor lekplatser etc.

RÖDA RADHUS I OMRÅDE TS VÄSTRA DEL.

CARPORTLÄNGOR MED KARAK TÄRISTISK T UTFORMADE GAVLAR.

GULA RADHUS I OMRÅDE TS ÖSTRA DEL.
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12. VÄSTANBERGA – FODERBY
Västanbergahöjden utgörs av 13 st friliggande bostadhus uppförda längs en återvändsgata i början av 2000-talet. Villorna är
stora och har en fri placering på stora och
oregelbundna tomter med plats för garage
och parkering. Husen är klädda i träpanel
och är av typen kataloghus i tidstypisk historiserande stil med inslag av förstukvistar,
frontespiser och snickarglädje. Den historiserande stilen får antas vara ett grepp för
att följa planbestämmelsen som slår fast att
bebyggelsen ska utformas med särskild hänsyns till omgivningens egenart. I den östra
utkanten ligger ett äldre numera kraftigt
ombyggt hus. Enligt detaljplanehandlingar är detta en gammal rättarbostad. Byggnaden har skydd i plan.
Mangårdsbyggnaden vid före detta Västanberga gård är uppförd 1910 och har en
bevarad äldre karaktär med en vitputsad
fasad och säteritak. Byggnaden har skydd i
plan. Västanberga bebyggelseläge är belagt
sedan åtminstone tidigt 1600-tal men och
i närheten av mangårdsbyggnaden finns
fornlämningar i form av två äldre bytomter,
en hålväg samt ett gravfält med ca 35 gravar.
Den östra delen av området utgörs av Foderby gård och ligger utanför detaljplanelagt
område. En mangårdsbyggnad med bevarad äldre karaktär, uthus, jordkällare och
stenmurar finns kvar. Anläggningen har
kompletterats med mer sentida ekonomibyggnader och drivs idag som en hästgård.
Bebyggelseläget för Foderby finns belagt
sedan åtminstone tidigt 1600-tal. Gravfältet,
som består av cirka 100 gravar, ligger i anslutning till bebyggelsen och indikerar att
bebyggelseläget kan ha kontinuitet sedan
järnåldern. Från gravfältet är delvis öppna
utblickar österut och norrut. Den öppna
jordbruksmarken och skogen runt om som
tillhör byn ligger dock utanför utredningsområdets gränser. Även öppna utblickar
över jordbruksmarken österut från gården
sett är ett viktigt karaktärsdrag.
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Vägarna i anslutning till gårdarna Västanberga och Foderby är av ålderdomlig karaktär
och går att datera till sent 1700-tal, men är
förmodligen äldre i sin sträckning. Vägarna
är grusade och till vägmiljön hör även stenmurar i anslutning till vägen. Längs vägen
mot Foderby finns ett mycket gammalt äppelträd.
Västanbergs och Foderby gårdsmiljöer och
det ålderdomliga odlingslandskapet med
fornlämningar utgör helhetsmiljöer med
mycket höga kulturhistoriska värden.

Värdering
Höga kulturhistoriska värden:
•
Västanberga och Foderby mangårdsbyggnader med omgivande kulturlandskap
och fornlämningar. Gravfältens läge intill de båda gårdarna indikerar att bebyggelsen har mycket lång historia. Det
finns starka och tydliga samband mellan de olika delarna i området- odlingslandskapet, bebyggelsen, gravfälten
samt övriga äldre lämningar i form av till
exempel vägar
Kulturhistoriska värden:
Västanbergahöjdens villaområde

•

Känslighet
Hög känslighet för förtätning och/eller
förändring:
•
Området som helhet är mycket känsligt för ändringar och tillägg som bryter
mot den agrara karaktären eller försvårar läsbarheten av sambandet mellan gårdarna och det omgivande kulturlandskapet. I detta sammanhang är
bland annat kopplingen mellan Foderby
gård och det närliggande gravfältet liksom utblickarna från Foderby över det
omgivande landskapet betydelsefulla.
Fornlämningarna är känsliga för nya
tillskott av alla typer som bryter de kulturhistoriska sambanden eller som kommer för nära vilket minskar förståelsen
för det förhistoriska landskapet. Det omgivande kulturlandskapet är känsligt för

•

igenläggning och/eller uppsplittring.
Vägsträckningen vid Foderby och Västanberga äldre gårdslägen är känslig för
förändringar i sträckning och uttryck.
Västanberga gård och Foderby gårds
mangårdsbyggnader är mycket känsliga
för ändringar som påverka byggnadernas äldre karaktär.

Känslighet för förtätning och/eller förändring
•
Västanbergahöjdens villaområde är känsligt för förtätning samt ändringar och
tillägg som påverkar karaktären av tidstypiskt historiserande kataloghusområde. .

FODERBY GÅRD MED OMGÄRDANDE STENUR, GRINDSTOLPAR OCH GRIND.

BE TESMARK ÖSTER OM FODERBY

VÄGEN DELAR SIG MOT VÄSTANBERGA TILL VÄNSTER OCH FODERBY TILL HÖGER

VÄGEN MOT FODERBY MED GRAVFÄLT PÅ VÄNSTRA SIDAN OCH BE TESMARK PÅ HÖGRA
SIDAN.

FODERBY GRAVFÄLT
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13. ROSENGÅRDENS
PENSIONÄRSBOSTÄDER
Pensionärsboende uppfört 1967/69 efter
ritningar av Åke Jansson arkitektbyrå. Anläggningen består av en tvåvånig huskropp
bestående av en centrumdel utifrån vilken
fyra byggnadskroppar utgår. Byggnadskropparna utgörs av långsmala längor med tillbyggnader i vinkel, vilket bildar ett intrikat
mönster med intima gårdar. De enhetliga
tegelröda fasaderna bryts regelbundet av
genom lodräta svagt indragna fönsterslitsar.
De indragna balkongerna har fronter i svartmålad träpanel. Tillsammans med fönsterbandsslitsarna klädda i svart plåt, utgör de
mörka inslag i fasaden. Rosengården omges
av gemensamma grönytor med planeringar
och medvetet sparade träd.
Anläggningen har en mycket enhetligt och
väl gestaltad arkitektur, som trots vissa
förändringar bevarar sin ursprungliga karaktär och berättar om Vallentuna tätorts framväxt.
..
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Värdering
Kulturhistoriska värden:
•
Rosengårdens pensionärsbostäder, hela
anläggningen.

Känslighet
Känslighet för förtätning och/eller förändring
•

Pensionärsbostäderna är känsliga för ändringar som bryter fasadens enhetliga
utformning. Anläggningen är känslig för
alla former av tillägg i form av tillbyggnad, påbyggnad samt ny bebyggelse i
nära anslutning.

ROSENGÅRDEN FRÅN VÄSTER.

BOSTADSLÄNGORNA BILDAR HALVÖPPNA GEMENSAMMA GÅRDAR.

SPARAD NATURMARK KRING HUSEN.
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14. DRAGONVRETENS
SMÅHUSOMRÅDE
Området består av låga atriumhus i ett plan
med träpanel och flacka tak. Husen, uppförda i början av 1970-talet är delvis sammanlänkade med plank. Husen ligger tätt och
bildar på några ställen intima gemensamma
gårdar. Området ger ett slutet intryck genom att gavlar utan fönster är vända mot
gatan. Ingen trafik kommer in i området
som har två gemensamma parkeringsytor.
Området omges av generösa grönområden.
Fasader i liggande och stående träpanel. Bebyggelsens karaktär har förändrats genom
ändring av fönster, dörrar, uteplatser samt
färgsättning.
Byggnaderna har ändrats genom fasadändringar, men området som helhet bevararen enhetlig och tidstypisk gestaltning och
berättar om Vallentuna tätorts framväxt.
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Värdering
Kulturhistoriska värden:
•
Dragonvretens atriumhus.

Känslighet
Känslighet för förtätning och/eller förändring
•
Känsligt för förtätning samt ändringar
och tillägg som påverkar områdets enhetliga karaktär avseende skala, husformer, takformer samt fasadmaterial.

GEMENSAM GÅRDSBILDNING MED PLANTERAT TRÄD.

FLERTALE T HUS HAR FÖRÄNDRATS GENOM BLAND ANNAT NY FÄRGSÄT TNING.
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15. EKEBYDALSOMRÅDET OCH
ROSENDALSOMRÅDET,
BLANDAD SMÅHUSBEBYGGELSE
Ekebydalsområdet i söder och Rosendalsområdet i norr planlades ungefär samtidigt
i början av 1970-talet. Båda områdena har en
liknande karaktär bestående av fristående
småhus och villor med äldre inslag, samt
tydligt avgränsade 1970-talsområden med
framförallt kopplade hus.

Värdering

I sydväst direkt söder om Mörbylundsvägen
ligger Ekebydalsområdet, ett enhetligt område bestående av envåniga radhus med
platta tak i söder och kedjehus med sadeltak
i norr. Fasadkulörerna går i en färgskala av
rött, gult och blått. I den norra delen, Rosendalsområdet, finns också två 70-talsområden
med omväxlande kopplade och fristående
hus i 1 ½ - 2 våningar med sadeltak. Även
här är färgskalan tidstypisk. Områdena i sydväst och nordväst är trafikseparerade, här
finns bilavställningsplatser samt närlekplatser. Parkmarken norr och söder om området
var tänkt att användas gemensamt för bollspel och dylikt.

Känslighet

Mitt emellan Ekebydalsområdet och Rosendalsområdet, samt i sydöst och nordväst
finns rester kvar från tiden innan områdena
planlades på 1970-talet. Det är en blandning av småhus och villor på oregelbundna
tomter. Tomterna är lummiga, beväxta med
många buskar, och lövträd. Karaktären varierar från äldre småhus till mer sentida villor.
Här finns äldre bebyggelse i form av äldre
villor/egnahem eller sommarstugor.
Trots förändringar på byggnadsnivå bevarar
småhusområdena Ekebydal och Rosendal
en tidstypisk gestaltning som berättar om
Vallentuna tätorts framväxt. Områden med
kopplade hus har i stora drag bevarat sin enhetlighet.
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Kulturhistoriska värden:
•
Ekebydalsområdets och Rosendalsområdets enhetliga och tidstypiska småhusområden uppförda under 1970-talet.
Äldre villor/egnahem och sommarstugor.
Känslighet för förtätning och/eller förändring
•

Ekebydalsområdets och Rosendalsområdets småhusområden uppförda under
1970-talet är känsliga för förtätningar
och ändringar och tillägg som påverkar
den enhetliga och tidstypiska karaktären avseende husformer, fasader och
kulörer. Äldre villor/egnahem och sommarstugor är känsliga för ändringar som
påverkar deras äldre karaktär.

ENVÅNINGS RADHUS MED PLAT TA TAK I EKEBYDALSOMRÅDE T.

KEDJEHUS I EKEBYDALSOMRÅDE T

TÄTBEBYGGT SMÅHUSOMRÅDE MED GEMENSAMMA GRÖNY TOR I OMRÅDE TS MIT T BELÄGNA
I ROSENDALSOMRÅDE TS NORDVÄSTRA UTKANT.

I VILLAOMRÅDE T NORR OM MÖRBYLUNDSVÄGEN FINNS VILLOR AV BLANDAD ÅLDER OCH
KARAK TÄR.

KEDJEHUS I ROSENDALSOMRÅDE TS NORDÖSTRA DEL.
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16. NYBY SMÅHUSOMRÅDE
Nyby är det senaste bostadsområdet i västra Vallentuna utbyggt succesivt under
2010-talet. Längs slingrande vägar omgivna
av tät skog har olika typer av villor och kopplade småhus uppförts. I detaljplanen från
2004 kan man läsa att syftet är att skapa ett
”attraktivt naturnära bostadsområde”. Stora
sammanhängande naturområden har medvetet sparats mellan bostadsområdena som
är tydligt avskilda. Områdets längs Bofinksvägen är mycket enhetligt och består av
kubformade, vita villor medan övriga områden har en lite större variation av varianter
av typhus. Gemensamt för samtliga hustyper är att de har en relativt modern och
avskalad arkitektur, och de flesta har fasader klädda i träpanel. Färgskalan går framförallt i vitt, grått och svart, men undantag
finns. Trädgårdarna är påtagligt nyanlagda
och öppna med gräsytor, ibland utan övrig
grönska och ibland med omgivande häckar
av städsegrönt växtmaterial som avenbok
eller thuja. Områdena saknar planerade gemensamhetsytor.
Vid platsen där Nyby gård tidigare låg återstår idag endast ett par husgrunder, en ladugårdsgrund, en källa, odlingsmarken och
en äldre vägsträckning som förband de
närliggande gårdarna. År 1635 finns Nyby
registrerad som ett skattehemman och ensamgård men gården har belägg sedan
1400-talet. Gårdstomten är igenväxande av
sly men närmast husgrunderna finns fortfarande ett trädbestånd av större ädellövträd.
Småhusområdet har en enhetlig och tidstypisk gestaltning och berättar om Vallentuna tätorts framväxt
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Värdering
Höga kulturhistoriska värden
•
Nyby äldre gårdsläge med husgrunder,
vägsträckning och äldre agrara strukturer.
Kulturhistoriska värden
Nyby småhusområde

•

Känslighet
Hög känslighet för förtätning och/eller
förändring
•
Nyby äldre gårdsläge med husgrunder
och äldre agrara strukturer är mycket
känsligt för nybyggnation eller andra
förändringar som minskar läsbarheten
och splittrar miljön. Den äldre vägsträckningen som förbinder de äldre gårdarna
är känslig för igenväxning eller avbrott.
Känslighet för förtätning och/eller förändring
•
Nyby småhusområde är känsligt för
förtätningar och ändringar och tillägg
som påverkar karaktären av småhusområde från 2010-talet. Området är därmed
känsligt för förändringar av de olika
bostadsområdenas individuella uttryck
i fråga om skala, volymer, fasadmaterial,
färgskala etc. Den sparade naturmarken
som förstärker upplevelsen av bostadsområdena som separata enheter med
olika karaktärer är känslig för tillkommande bebyggelse.

ENHE TLIGT OMRÅDE LÄNGS BOFINKSVÄGEN BESTÅENDE AV KUBFORMADE, VITA VILLOR.

VILLOR LÄNGS SÅNGLÄRKEVÄGEN.

VILLOR I SVART PANEL LÄNGS KOLTRATSVÄGEN.

BEBYGGELSEN LÄNGS GRÖNFINKSVÄGEN.

HUSGRUND I NYBY

ÖPPEN MARK, ÄLDRE ODLINGSMARK, I ANSLUTNING TILL DEN HISTORISKA BEBYGGELSEN I
NYBY
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17. STÄNGSELBODA
TULPANODLING OCH SMÅHUS
I områdets västra utkant ligger en stor anläggning för tulpanodling och försäljning;
Blomsterboda. Bakom bildandet av Blomsterboda står bland annat familjeföretaget
Rydells som är lokalhistoriskt intressant eftersom företaget etablerades i Stängselboda
redan år 1947. I öster finns ett tiotal villor
och sommarhus. Här kan finnas rester av
torpet Stängselboda, en skogsvaktarbostad
samt ett dragontorp (1952 benämnt Nybygget). Någonstans under 1950-1970-talet
har avstyckningar skett och villor och sommarhus börjat uppföras. Under denna period uppförs också anläggningen för odling
av tulpaner. Området har idag ingen tydligt
sammanhållande karaktär.
Vägstrukturen i området är till stora delar
äldre och kan dateras till åtminstone sekelskiftet 1800/1900. Den bör bevaras vid eventuell exploatering.

48

Värdering
Området bedöms inte innehålla kulturhistoriska värden på en övergripande nivå. Delar
av äldre bebyggelse på platsen av värde kan
dock finnas kvar.

Känslighet
Området bedöms inte vara särskild känsligt
för förtätning och/eller förändring på en
övergripande nivå. Eventuella rester/byggnader med koppling till den äldre bebyggelsen på platsen bör dock utredas inför
eventuell exploatering. Den äldre vägstrukturen är känslig för förändring och bör bevaras.

BLOMSTERBODA TULPANODLING.

I OMRÅDE T FINNS EN BLANDNING AV OMBYGGDA ÄLDRE BYGGNADER SAMT MER SENTIDA VILLOR.
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18. VARGMÖTET OCH VÄSTRA
ROSENDALS INDUSTRIOMRÅDE
Verksamhetsområdet Vargmötet som utgör den östra delen av området planlades
1972 för industri och småindustri. Området
utökades sedan 1990 i väster genom planläggning av Västra Rosendals arbetsområde.
Områdets karaktäriseras av en blandning av
kontorsbyggnader, lagerbyggnader samt
mindre industribyggnader. Byggnaderna har
en varierande men enkel utformning typiskt
för senare tiders verksamhetsområden.
Västra delen av delområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård Skålhamravägen.

50

Värdering
Området bedöms inte innehålla kulturhistoriska värden på en övergripande nivå.

Känslighet
Området bedöms inte vara särskild känsligt
för förtätning och/eller förändring på en
övergripande nivå. Höjder och gestaltning
är dock viktiga frågor med tanke på områdets väl synliga läge vid entrén till Vallentuna tätort från väster.

T YPISK BEBYGGELSE I VERKSAMHE TSOMRÅDE T.

OMRÅDE T HAR EN BLANDAD KARAK TÄR MED ALLT FRÅN KONTORSBYGGNADER TILL SMÅINDUSTRI.
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19. LINDÖNÄS GÅRD MED
OMGIVNINGAR
Lindönäs gård, tidigare benämnt Uppnäset, är belägen uppe på en skogsbevuxen
höjd. Den äldre mangårdsbyggnaden revs
i mitten av 1900-talet och ersattes med ett
nytt bostadshus. Några ekonomibyggnader
finns kvar och bildar en gårdsbildning tillsammans med det mer sentida boningshuset. Nordväst om gården i slänten ner mot
Lindövägen uppfördes i början av 1990-talet
åtta fristående bostadshus. Enligt planbestämmelse ska ny bebyggelse gestaltas
med hänsyn till den värdefulla miljön, och
husen uppfördes därför faluröda med vita
snickerier, spröjsade fönster och sadeltak.
Söder om gården ligger Lindö dragontorp,
tidigare benämnt Nedernäset. Dragontorpet
har byggts om- och till, men bevarar fortfarande en viss äldre karaktär. Mittemot dragontorpet finns ett mindre område med karaktär av äldre kulturlandskap i anslutning till
Lindönäsvägen. Där står en runsten, U237
som är ditflyttad från sitt ursprungliga läge
vid Gullbron strax söder om delområdet.
Inom området finns också två husgrunder.
I söder finns ett område med åkermark som
brukats kontinuerligt sedan lång tid tillbaka.
Hela området ligger inom Lindö forna ägor.
Gullbron strax söderut och området runt
omkring utgör en fornlämningsmiljö med
kommunikationslämningar där kommunikationer i öst-västlig riktning möttes, och där
ändringen mellan att färdas på vatten/is till
att färdas på landsvägen är särskilt tydlig.
Gullbron flankerades tidigare av två runstenar varav båda är flyttade till närbelägna
platser. Inom delområdet finns rester av
äldre vägstruktur i form av Lindönäsvägen
som passerar genom området i nord-sydlig
riktning. Vägen har i historisk tid anslutit till
Gullbron i söder och fortsatt mot Lindö i
norr. Norr om Lindönäs finns även en hålväg
med samma sträckning som vägen mot
Lindö hade vid sekelskiftet 1800/1900.
Lindönäs
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gård,

Dragontorpet

och

om-

givningar med äldre vägsträckning, fornlämningsmiljö i anslutning till Gullbron och
rester av kulturmark utgör trots förändringar
viktiga delar för att förstå västra Vallentunas
äldre historia. Delområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö Skålhamravägen.

Värdering
Höga kulturhistoriska värden:
•
Äldre vägsträckning, fornlämningsmiljö
i anslutning till Gullbron och rester av
kulturmark
Kulturhistoriska värden:
Lindönäs gårdsmiljö, Dragontorpet samt
fristående bostadshus i slänten mot
Lindvägen.

•

Känslighet
Hög känslighet för förtätning och/eller
förändring:
•
Området som helhet är känsligt för ändringar och tillägg som bryter mot områdets agrara karaktär. Den äldre vägsträckningen är känslig för förändring
i sträckning och uttryck. Resterna av
kulturlandskapet är känsligt för igenväxning eller andra förändringar. Miljön
med fornlämningar och äldre vägsträckningar i anslutning till Gullbron är känslig för uppsplittring och förändringar
som påverkar dess läsbarhet.
Känslighet för förtätning och/eller förändring
•
Lindönäs gård är känsligt för tillägg som
bryter mot gårdskaraktären. Dragontorpet är känsligt för förändringar som
ytterligare påverkar byggnadens äldre
karaktär negativt. Det sentida mindre
bostadsområdet i slänten mot Lindövägen är känsligt förändringar och/eller
förtätningar som påverkar enhetligheten.

LINDÖNÄS, SENIDA VILLA HAR ERSAT T DE T GAMLA MANGÅRDSBYGGNADEN.

LINDÖNÄS, ÄLDRE EKONOMIBYGGNADER.

RUNSTENEN U237 NÄRA DEN ÄLDRE VÄGSTRÄCKNINGEN MELLAN UPPNÄSE T (LINDÖNÄS) OCH
GULLBRON.

DRAGONTORPE T, OMBYGGT MEN MED DELVIS BEVARAD KARAK TÄR.
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20. LINDÖBERG
SMÅHUSOMRÅDE
Bostadsområde med friliggande villor och
kopplade hus uppe på en skogsbevuxen
höjd med utsikt över Lindö golfbana och
säteri. Den södra delen av området planlades i början av 1990-talet i tidstypisk anda
med plats för bilen på den egna tomten och
ingen gemensam parkmark. Området har
under början av 2000-talet kompletterats
med fler småhus i den norra delen. Husen
är uppförda i 1-2 våningar med fasader i ljus
träpanel eller puts och sadel tak, vissa med
asymmetriska takfall. Trädgårdarna är små
och i regel omgivna av låga häckar.
Delområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö Skålhamravägen.
Småhusområdet har en enhetlig och tidstypisk gestaltning och berättar om Vallentuna tätorts framväxt.
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Värdering
Kulturhistoriska värden:
•
Lindöbergs småhusområde

Känslighet
Känslighet för förtätning och/eller förändring
•

Lindöbergs småhusområde är känsligt
för förtätning och ändringar och tillägg
som påverkar det enhetliga uttrycket i
fråga om skala, takform, gestaltning,
fasadmaterial samt färgsättning inom
respektive husgrupp.

TIDST YPISKA HUS LÄNGS SORMENVÄGEN.

FRILIGGANDE VILLOR I OMRÅDE TS SÖDRA DEL.
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21. LINDÖ SÄTERI OCH
GOLFBANA
Öppet kulturlandskap med lång historisk
kontinuitet och som präglas av Lindö herrgårdsmiljö. Landskapet utgörs av storskalig
åkermark varvat med skogsbevuxna höjder.
I östra delen av delområdet övergår åkermarken i den golfbana som anlades på ägorna i slutet av 1900-talet. Genom landskapet
passerar två vägar som löper från gårdens
centrum i 90 graders vinkel rakt söderut och
rakt österut, kantade av stora alléträd. Runt
Lindö finns rester kvar av den parkanläggning som anlades under 1700-talet med engelsk park och en strikt planerad trädgård
öster om huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden uppfördes på 1750-talet i rokokostil efter ritningar av Carl Hårleman. Förutom
huvudbyggnaden ingår i anläggningen även
ekonomibyggnader (sentida, kopior uppförda efter brand), äldre arbetarbostäder och
tjänstebostäder, de senaste från 1950-talet.
De flesta byggnaderna har bevarad karaktär.
På 1600-talet fanns det sex gårdar i Lindö by
vilket gjorde byn till den största i Vallentuna
socken. Gravfältet söder om gården består
av cirka 75 gravar som till största delen utgörs av stensättningar i olika variationer. Det
indikerar att Lindö även hade en förhistorisk
föregångare. Det finns även en runsten belägen vid gården. På gravfältet förlades under
1700-talet en engelsk park till gården med
anlagda gångar och planterade träd.
På en höjd norr om gården ligger en kulle
där grunden från en väderkvarn, ca 8 meter i diameter, finns kvar. Området utgörs
idag av beteshage. Ytterligare norrut ligger Smedstorpet vid det gamla gårdsläget
för en av de gårdar som utgjorde Lindö by
under 1600-talet, innan säteriet bildades.
Vid den tiden utgjordes Lindö av sex gårdar
vilket gjorde byn till den största i Vallentuna.
På platsen finns även äldre husgrunder kvar.
Nordöst och söder om Lindö gård ligger två
torp från 1800-talet, Hasselkrogen och Fridhem. Torpen byggdes med kubbhusteknik,
en byggnadsteknik som prövades under
samma tid, och där väggarna murades upp
av träkubb och putsades invändigt och ut56

vändigt.
De östra delarna av området som idag utgörs av golfbana är förändrade i markanvändning men visar ändå på rester av äldre
agrara strukturer med öppet landskap. I golfbanan integreras resterna av den tidigare
sjön Sormen som dikades ut vid sekelskiftet
1800-1900. Inom hela delområdet finns ett
flertal fornlämningar i form av enskilda stensättningar och stensträngar. I södra delen av
delområdet finns också lämningar kvar av
Sorma gamla bytomt med flera husgrunder.
Genom östra delen av området passerade
i historisk tid den så kallade vintervägen i
nord-sydlig riktning. Den gick till stor del via
sjöar och andra vattendrag mellan Stockholm och norra Uppland. På Lindös ägor
gick den via sjön Sommern strax öster om
Hasselkrogen, och söderut mot Vallentunasjön.
Delområdet innehar mycket höga kulturhistoriska värden och ingår i riksintresse för
kulturmiljö Skålhamravägen, som exempel
på en herrgårdsanläggning med tillhörande
byggnader, parkanläggningar, alléer, torp
och det storskaliga, av godsdriften präglade
landskapet.

Värdering
Höga kulturhistoriska värden:
•
Lindö säteri; huvudbyggnad samt övrig
bebyggelse, park, vägar och omgivande
jordbrukslandskap med torpbebyggelse
och sträckningen för den historiska Vintervägen.
Kulturhistoriska värden:
Golfbanan med öppen mark och delvis
bevarade strukturer från äldre markanvändning.

•

Känslighet
Område med hög grad av känslighet för
förtätning och/eller förändring:
•
Lindö säteri med byggnader, park, vägar
och omgivande jordbrukslandskap samt
golfbana.
•
Bebyggelsen vid Lindö gård är mycket
känslig för förändringar som påverkar

•

byggnadernas bevarade äldre karaktär
negativt samt för ny bebyggelse som
förtar Lindö gård dominans i landskapet. Hela området är mycket känsligt för
nyetableringar som splittrar den sammanhållna miljön med gård, ekonomibyggnader och omgivande park samt intilliggande gravfält och jordbruksmark.
Gravfältet är känsligt för nya tillskott av
alla typer som bryter sambanden mellan gravarna, bebyggelsen och odlingslandskapet.
Det öppna landskapet kring Lindö gård
är mycket känsligt för förändringar och
tillägg som minskar förståelsen för området som ett herrgårdlandskap, såsom
nedlagt brukande, igenväxning eller

större nyetableringar som splittrar jordbruksmarken eller tar jordbruksmark i
anspråk för bebyggelse. Det innebär
också att golfbanan som ansluter till
jordbruksmarken är känslig för förändringar som minskar landskapets öppenhet. Likaså är vägnätet kring Lindö
känsligt för förändringar i sträckning
eller uttryck. Alléerna som kantar vägarna till Lindö är känsliga för förändringar
såsom borttagande av träd, eller barriärer mellan väg och alléträd. Den historiska sträckningen för Vintervägen utgörs av en öppenhet i landskapet som är
känslig för avbrott eller annan påverkan,
såsom bebyggelse eller större markförändringar.

LINDÖ

RESTER AV PARKANLÄGGNING ÖSTER OM LINDÖ.

EN ALLÉ AV GAMLA ASKAR SOM TIDIGARE BLIVIT HAMLADE FLANKERAR VÄ-

EKONOMIBYGGNADER PÅ LINDÖ

GRAVFÄLT OCH RESTER AV ENGELSK PARK PÅ HÖJDEN VID LINDÖ.

SMEDSTORPE T VID LINDÖ

DE T ÖPPNA LANDSKAPE T MED GOLFBANAN PÅ ENA SIDAN OCH ÅKERMARKEN PÅ ANDRA SIDAN.

VY FRÅN HASSELKROGEN ÖSTERUT. RESTER AV SJÖN SORMEN SOM DIKADES
UT VID SEKELSKIFTE T 1800-1900 UTGÖR DEL I DAGENS GOLFBANA.
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22. KULTURLANDSKAPET SÖDER
OM VÄSBYVÄGEN
Området söder om Väsbyvägen representerar ett jordbrukslandskap med äldre bevarade
agrara strukturer. Området karaktäriseras av
de öppna vyerna västerut över det öppna
odlingslandskapet och utblickar över Vallentunasjön åt sydöst. I delområdets norra del
passerar Väsbyvägen i nordväst-sydöstlig
riktning. Med undantag för Väsbyvägens
dragning är markanvändningen i området
i stort sett identisk med hur markanvändningen såg ut i området vid sekelskiftet
1800/1900. Det öppna jordbrukslandskapet
i området har höga värden och ansluter till
landskapet inom riksintresset Skålhamravägen som sträcker sig väster om detta område. Rester av det äldre vägnätet i området
finns kvar i anslutning till gårdsbebyggelsen
i Björkby, samt i kyrkvägen som passerar
genom delområdet mellan Väsbyvägen och
Vallentuna kyrka. Området karaktäriseras av
öppna siktlinjer mot Vallentunasjön, mellan gårdarna i området, samt mellan Väsby
kvarn och Vallentuna kyrka.
I Östra delen av delområdet, närmast Vallentuna kyrka, ligger delar av Väsbys gamla
ägor. På en höjd nära Vallentunasjön finns
idag en väderkvarn, nyuppförd år 2019, efter
att den gamla kvarnen på platsen brunnit
ner. På platsen har funnits en väderkvarn,
benämnd Väsby kvarn, sedan åtminstone
1709. I marken ner mot sjön finns spår av ålderdomliga odlingsterrasser i form av diken
bevarade och i området finns fornlämningar
i form av en husgrund och enstaka stensättningar. Strax väster om Kvarnbadet finns
ett gravfält med 12 gravar. Strax väster om
Väsby kvarn ligger Kullen med bostadshus
från tidigt 1900-tal och liten paviljong samt
rester av ett äldre kulturlandskap på höjden
med stora enar och äldre hagmark. Här finns
även fornlämningar i form av en 80 meter
lång stensträng samt en stensättningsliknande lämning.
Nordväst om Kullen ligger Björkby gård på
Björkby ägor med bebyggelse och med gård58

släge som är belagt sedan åtminstone tidigt
1600-tal. Markstrukturen på Björkbys ägor
är i princip oförändrad sedan sekelskiftet
1800/1900. Gården har tidigare varit komministerbostad och den gamla mangårdsbyggnaden härstammar enligt muntlig
uppgift från 1600-talet. Det nuvarande
bostadshuset uppfördes enligt muntlig uppgift på 1920-talet.
Nordväst om Björkby ligger gården Lilla
Mörby med nuvarande bostadshus från ca
1910-tal. Området tillhörde ursprungligen
byn Mörby och gården flyttades till detta
läge från den ursprungliga bytomten i Mörby, i samband med laga skifte 1866. Området
kring Lilla Mörby blev kvar i princip oförändrat då stora delar av Mörbys ägor styckades
av under första halvan av 1900-talet och
bebyggdes med flerbostadshus. Ekonomioch verksamhetsbyggnaderna är av blandad
ålder och karaktär. Området har en brokig
karaktär med flera olika verksamheter som
plåtslageri och bilverkstad
Även i utredningsområdets västra del, norr
om Väsbyvägen finns jordbruksmark med
kontinuitet från åtminstone sekelskiftet
1800/1900. Denna del av området har under
lång tid tillhör Lindö säteri. Området utgör
en fornlämningsmiljö med kommunikationslämningar. Från delområdets västra punkt
och genom det öppna odlingslandskapet
söderut löper en äldre väg, Skålhamravägen, som har givit namnet till Riksintresseområdet för kulturmiljö som börjar här.
Det finns flera övergivna vägsträckningar i
anslutning till området och söder om Väsbyvägen låg tidigare en bro, Gullbron, som
tidigare flankerades av två runstenar. Stenarna är flyttade varav den ena är uppställd intill Väsbyvägen cirka 100 meter norrut, inom
delområdet. Norr om Väsbyvägen finns ytterligare en fornlämning i form av rester av
en Kavelbro. Bron är delvis undersökt och
daterad till tiden före Kristi födelse. Strax
väster om delområdet ligger Torpet Gullbro
krog i anslutning till Skålhamravägen intill
Gullbron.
Kulturlandskapet

söder

om

Väsbyvägen

med äldre gårdslägen och gårdsbebyggelse, runstenar och äldre vägsträckningar
har höga kulturhistoriska värden. De västra
delarna av delområdet ingår i riksintresset
för kulturmiljö Skålhamravägen. Området
hänger tydligt samman med resten av riksintresset Skålhamravägen genom de fornlämningar som finns. Trots att bara delar är
kvar av kulturmiljöerna och att runstenarna
är flyttade, så har området kulturhistoriska
värden som fortfarande är avläsbara genom
att nyare inslag saknas.

Värdering
Område med höga kulturhistoriska värden:
•
Kulturlandskapet söder om Väsbyvägen
med äldre gårdslägen och gårdsbebyggelse, runstenar och äldre vägsträckningar

Känslighet
Område med hög grad av känslighet för
förtätning och/eller förändring
•
Kulturlandskapet söder om Väsbyvägen
är känsligt för nyetableringar som gör
att landskapets äldre agrara strukturer
blir svårare att avläsa. Den äldre gårdsbebyggelsen är känslig för förändringar av byggnadernas bevarade äldre
karaktär samt tillägg som kan splittra
upp gårdsmiljöer. Den öppna jordbruksmarken är känslig för nedlagt brukande,
igenväxning eller större nyetableringar
som splittrar jordbruksmarken eller tar
jordbruksmark i anspråk för bebyggelse.
Siktlinjer som är känsliga för avbrott
eller förändringar finns mellan äldre
byar, mellan Väsby kvarn och Vallentuna
kyrka, från byarna söder om Väsbyvägen
över det öppna odlingslandskapet söderut och över Vallentunasjön.

VÄSBY K VARN MED VALLENTUNASJÖN I BAKGRUNDEN. SE T T FRÅN VÄSBYVÄGEN

SIK TLINJE FRÅN VÄSBY K VARN MOT VALLENTUNA KYRKA

VY ÖVER RIKSINTRESSE SKÅLHAMRAVÄGEN FRÅN DELOMRÅDE TS VÄSTRA
DEL.

VY ÖSTERUT MOT LILLA MÖRBY, SE T T FRÅN DELOMRÅDE T VÄSTRA DEL.

BJÖRKBY GÅRD, NUVARANDE MANGÅRDSBYGGNAD TILL VÄNSTER, OCH
FÖRE DE T TA MANGÅRDSBYGGNAD TILL HÖGER.

ÄVEN NORR OM VÄSBY VÄGEN FINNS ODLINGSMARK K VAR SOM FORTFARANDE ÄR I BRUK.

LILLA MÖRBY MANGÅRDSBYGGNAD ÄR KRAFTIGT OMBYGGD.

RUNSTENARNA VID GULLBRON ÄR FLY T TADE. BRON TROS HA VARIT CIRKA
100 ME TER LÅNG PÅ VIKINGATIDEN
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