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Inledning 

1. Inledning 

Lindholmen, beläget ca 5 km norr om Vallentuna tätort, utgör historiskt ett småbrutet 

odlingslandskap som i samband med Roslagsbanans utbyggnad utvecklades till ett 

mindre stationssamhälle. Samhället har därefter växt genom en etappvis tillkomst av 

mindre villaområden. Lindholmen har år 2020 ca 1 200 invånare och Vallentuna 

kommun har planer på att utveckla området med 600 nya bostäder. 

1.1 Bakgrund och syfte 

Med anledning av att Vallentuna kommun avser att utveckla Lindholmen efterfrågas 

en kulturmiljöanalys i syfte att tydliggöra landskapets kulturhistoriska värden. 

Kulturmiljöanalysen ska omfatta stads- och landskapsbilden samt 

bebyggelsehistoriska och byggnadsantikvariska värdena och utmynna i en värdering 

av känslighet och tålighet samt i rekommendationer för hur de kulturhistoriska 

värdena fortsättningsvis bör hanteras.  

1.2 Avgränsning  

Inom ramen för Vallentuna kommuns arbete med att ta fram en 

genomförandestrategi över Lindholmen som ska tydliggöra planeringsförutsättningar 

för utveckling av området har nio detaljplaneområden pekats ut. Utifrån dessa 

områden har kommunen sedan inför arbetet med denna kulturmiljöutredning delat 

in utredningsområdet som helhet i nio större delområden. De kulturhistoriska 

beskrivningarna utgår från följande områden:  

• Lindholmen centrum 

• Skoltomten/Slumsta 

• Kullbacka Hållsta 

• Västra Slumsta 

• Ryan 

• Lindholmen 5:8 och 5:13 

• Mörbytorp 

• Lindholmen norra 

• Lindholmen 12:4 
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Karta 1. Karta som visar utredningsområdets läge och socknarna i Vallentuna 

kommun.  
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1.3 Medverkande 

Arbetet med föreliggande utredning har utförts av KMV forum på uppdrag av 

Vallentuna kommun och Ramböll. Arbetet har genomförts av uppdragsledare och 

arkeolog Helena Fennö, bebyggelseantikvarie Lisa Sarban Johansson och 

kulturgeograf Camilla Eriksson. Rapporten har kvalitetsgranskats av Emy Lanemo. 

Arbetet har utförts under perioden maj-juni 2020. Kartor i rapporten har bearbetats 

av KMV forum. Fotografier har tagits i maj 2020 av KMV forum om inget annat 

anges. 

1.4 Känslighet och tålighet 

Utifrån en karakterisering av respektive delområde har en känslighets- och 

tålighetsbedömning genomförts på delområdesnivå. Bedömningen avser känslighet 

och tålighet inför rimliga potentiella förändringar inom området i form av 

exploatering i allmänhet, att området byggs ut- och eller förtätas med samma eller 

nya funktioner eller att delar av området/vissa byggnader ändrar 

funktion/utformning. Olika förändringar som kan påverka kulturmiljön negativt är 

fragmentisering eller utradering av kulturmiljön, brutna historiska samband och 

väsentligt ändrad karaktär. Bedömningen av områdenas känslighet och tålighet görs 

på en övergripande nivå, och har inte tagit hänsyn till enstaka kulturhistoriskt 

känsliga objekt. 

Bedömningen har gjorts utifrån fyra nivåer: 

• Områden med hög grad av känslighet för förtätning och/eller förändring 

• Områden med känslighet för förtätning och/eller förändring 

• Områden utan särskild känslighet för förtätning och/eller förändring på en 

övergripande nivå 

• Område bebyggt efter 1980 – känslighet ej beaktad 

1.5 Gällande planer, lagstiftning samt övriga 
ställningstaganden 

Nedan följer en kort beskrivning av de planer och tillämpliga lagskydd som berör 

kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena inom utredningsområdet. 

1.5.1 Översiktsplan  

Enligt Översiktsplan 2040 Vallentuna kommun (antagen 2018) ska den fysiska 
utvecklingen i kommunen ske med utgångspunkt i fyra strategier: 
 

1. Utveckla trygga och attraktiva livsmiljöer 
2. Berika samspelet mellan bebyggelse, natur, kultur och rekreation 
3. Samordna bebyggelse och kollektivtrafik 
4. Tätare bebyggelse med småstadskvaliteter 
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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”. 
 
För Norra Vallentuna tätort och Lindholmen finns en fördjupad översiktsplan 
(antagen 2018) som anger en planerad utbyggnad om 250-300 nya bostäder för 
Lindholmen. I nuvarande förslag har denna siffra fördubblats. 

1.5.2 Detaljplaner  

Större delen av områdets tätortsbebyggelse omfattas av stadsplaner från 1970-talet. 

Området direkt nordväst om stationsområdet omfattas av en detaljplan från 2001 och 

området söder och väster om Kulla gård planlades under 2010-talet. Större delen av 

utredningsområdet, bestående av skog, åkermark, äldre gårds- och torplägen samt 

fritidshusbebyggelse, ligger utanför detaljplanelagt område. 

Följande fastigheter/byggnader omfattas av skydd i detaljplan: 

• Slumsta gård (Lindholmen 5:99) q – utformning med hänsyn till miljö 

• Kulla gård (Kulla 1:6) q - utformning med hänsyn till miljö 

1.5.3 Riksintresse för kulturmiljövården 

Riksintressen för kulturmiljövården ska avspegla landets historia, de regleras i 3 kap. 

6 § miljöbalken, MB, och ingår i MB:s hushållningsbestämmelser. 

Riksintresseområdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 

kulturmiljön. De utpekade områdena ska hanteras i kommunernas översiktsplanering 

och i det arbetet företräder länsstyrelsen de statliga intressena i dialog med 

kommunen. Det är länsstyrelsen som gör bedömningen av påverkan på 

riksintresseområdena. Bedömningen om vad som utgör påtaglig skada är alltid 

platsspecifik och hör samman med vilken typ av åtgärd som planeras och dess 

omfattning. Generellt gäller att ett ingrepp som innebär att ett område förlorar de 

värden som motiverat dess utpekande ska bedömas som påtaglig skada. Det 

riksintressanta kulturhistoriska skede som återspeglas i miljön ska vara läsbart även 

efter en förändring. 

Utredningsområdet utgör i sig inte riksintresse för kulturmiljövården men tangerar 

Markim-Orkesta [AB74] som är beläget strax norr om Lindholmen. Markim-Orkesta 

är utpekat som riksintresse då området enligt motivet utgör en centralbygd med 

förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet med kyrkor, bebyggelsestruktur 

och odlingslandskap som speglar utvecklingen i en utpräglad bondbygd från den äldre 

järnåldern till idag.  
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1.5.4 Plan- och bygglagen  

Enligt PBL 2 kap 6 § ska, vid planläggning och bygglov, hänsyn tas till stads- och 

landskapsbild samt platsen natur- och kulturvärden. 

Enligt 8 kap 13 § får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. 

8 kap 17 § gäller all bebyggelse och innebär att alla ändringar av en byggnad skall 

utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, 

historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. 
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Karta 2. Karta som visar skyddade och utpekade kulturmiljövärden. Källa: 

Riksantikvarieämbetet och Vallentuna kommun.  
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1.5.5 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.  

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”. 

1.5.6 Kulturmiljöprogram  

Vallentuna fick 2010 ett nytt kulturmiljöprogram som då ersatte det gamla från 1986. 

I kulturmiljöprogrammet pekas ett område ut som berör aktuellt utredningsområde: 

• Område med mycket höga kulturhistoriska kvaliteter:  

Granby – Exeptionellt många och stora fornlämningsmiljöer, bl.a. med 

landets, till ytan, största runritade häll. 

Kommunens riktlinjer för detta område är att kulturmiljövärdena är mycket känsliga 

och sårbara. Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå 

vår historia. Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden 

såsom t.ex. pågående markanvändning och bebyggelsemönster. 

Området kring Lindholmens gård är både kommunalt och regionalt intresse som till 

större delen ligger utanför planområdet. 

1.5.7 Inventeringar 

I Bebyggelseregistret finns utpekad värdefull bebyggelse som redovisas i karta. 
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Områdesbeskrivningar 

2. Kulturhistorisk översikt 

I nedanstående översikt beskrivs den kulturhistoriska utvecklingen inom 

utredningsområdet men inkluderar även händelser och företeelser utanför själva 

utredningsområdet men som har betydelse för dess historiska utveckling. Detta 

medför att avsnittet ibland hanterar Lindholmens samhälle i  och omgivande 

odlingslandskap, och ibland enbart beskriver händelser och företeelser inom 

utredningsområdet.  

Allmänt om Lindholmens samhälle och utredningsområdet  

Lindholmens samhälle är beläget ca 5 km norr om Vallentuna tätort och  och utgör ett 

mindre stationssamhälle längs Roslagsbanan som löper i nord-sydlig riktning genom 

östra delen av samhället. Väster om Roslagsbanan löper Lindholmsvägen som i stort 

följer järnvägsbanans sträckning. Under 1900- och 2000-talet har samhället 

utvecklats genom en etappvis etablering av villaområden företrädesvis väster om 

järnvägen men på båda sidor av Lindholmsvägen.   Landskapet kring Lindholmen 

består till största delen av småskalig jordbruksbygd med flera aktiva lantbruksföretag. 

Öster om Lindholmens samhälle ligger Storsjön och Lillssjön som under förhistorisk 

tid sträckte sig betydligt längre västerut än dagens strandlinje. 

Utredningsområdet (UO) omfattar merparten av Lindholmens samhälle samt delar av 

det öppna odlingslandskapet i samhällets norra utkant (se karta x). Historiskt sett har 

merparten av den norra delen av UO tillhört Orkesta socken medan södra delen hörde 

till Vallentuna socken. 

Förhistoria  
 

Både Orkesta och Vallentuna socken har en mycket rik förekomst av förhistoriska 

lämningar, och Lindholmens samhälle ligger mellan flera stora fornlämningstäta 

områden – Granby i väster, Molnby i söder, Lindholmens gård och borgen Vasakullen 

i öster samt Mörby i norr. Strax norr om Lindholmens samhälle ligger även ett 

riksintresse för kulturmiljövården, Markim-Orkesta [AB 74], som pekats ut på grund 

av den rika förekomsten av förhistoriska strukturer och lämningar. Signifikativt för 

Vallentuna kommun är även det stora antalet runristningar. Strax utanför UO i det 

närbelägna Granby, finns Granbyhällen - Upplands längsta runristning, som också är 

en av landets största runristade hällar. 

De förhistoriska lämningarna inom UO härrör framförallt från järnåldern och det vi 

kan se med blotta ögat är oftast gravfälten. Landskapets låga topografi gör att inga 

lämningar från stenålder är kända eller kan förväntas finnas inom UO. Den 

nordvästra delen av UO mellan Granby och Lindholmen ingår i ett av kommunen 

utpekat område som har mycket höga kulturhistoriska värden. I området finns flera 

gravfält som ligger längs en åsrygg som sträcker sig i sydvästlig – nordostlig riktning 

mot Mörby gård. Inte mindre än åtta gravfält ligger inom det utpekade värdeområdet, 

varav sex stycken inom UO. Gravfälten ligger i anslutning till Mörby och Slumsta 

bebyggelseenheter.  
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Lindholmens säteri och underliggande gårdar och torp 

Lindholmens gård ligger utanför själva UO men har stor betydelse då samtliga gårdar 

inom UO har legat under säteriet samt att den inom UO allékantade Gårdsvägen, 

leder från Lindholmens samhälle till Lindholmens gård. 

 

Karta 3. Utsnitt ur Orkesta hembygdsförenings torp- och gårdsinventering. 

http://www.orkesta.nu/orkestatorp/orkestatorp.htm 

 

 

http://www.orkesta.nu/orkestatorp/orkestatorp.htm
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Ägorna till Lindholmen har historiskt sett var mycket omfattande och uppgick vid 

sekelskiftet till mer än ¼ av socknens yta. Gårdens ägor omfattade även en ansenlig 

del av södra Frösunda socken. Lindholmen och kringliggande byar, ensamgårdar och 

torp karterades år 1680 i samband med ägoredovisning initierad av dåvarande 

ägarinnan Christina Brahe. Till Lindholmens ägor hörde då de inom UO belägna 

gårdarna Slumsta och Mörby. På häradsekonomiska kartan från 1903 framgår att 

Mörby, Slumsta och Kulla gård fortfarande ligger under Lindholmen liksom inom UO 

lokaliserade torp såsom Kullabacka, Abrahamsberg (nu rivet), Loviselund /ST (nu 

rivet) Mörbytorp och Grindstugan. 

Järnvägen 
Kring sekelskiftet 1900 byggdes ett stort antal järnvägar i Roslagen för att möta de 

uppländska jordbrukens behov av effektiva transportvägar och stationssamhället 

Lindholmen börjar sakta växa fram i och med att Rimbobanan invigs år 1885. Att 

järnvägen fick en station så nära Lindholmens gård berodde dels på gårdens storlek, 

men kanske främst på att dåvarande brukspatron Montgomery-Cederhjelm satt på 

ordförandeposten i järnvägsstyrelsen. 1887 uppförs Lindholmens stationshus (beläget 

inom UO), och 1892 uppförs en lanthandel snett emot stationshuset. 

Stationssamhället utvecklas till en början väldigt långsamt. Under slutet av 1800-talet 

uppförs endast ett mindre antal bostadshus väster om stationshuset, till exempel 

Marielund och Johannelund, som idag står kvar på Trädgårdsvägen 1 samt 3-5. 

 

 
Lindholmens järnvägsstation 1902, Vallentuna bildarkiv 
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Trädgårdsstaden 

 
Släkten Montgomery säljer 1912 Lindholmens gård till godsägare Carl Jaede. Denne 

kommer senare under 1920-talet att sälja av stora delar av godsets marker. År 1924 

säljer han den största lägenheten, Lindholmens trädgårdsstad, till agronom Erik 

Övergaard och i och med detta sätts förutsättningarna för samhällets utveckling 

under de kommande årtiondena. 

 

 

Karta 4. Karta som visar Lindholmens trädgårdsstads omfattning som 

avstyckad mark från Lindholmens ägor år 1925.  
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Ett mindre antal hus uppförs redan under 1920-talet innan en avstyckningsplan 

upprättats, till exempel Hagneryd, Hörneborg och Solgården. År 1927 upprättas så en 

styckningsplan för Lindholmens trädgårdsstad om 108 tomter. Planområdet omfattar 

Lindholmens centrala delar och avgränsas i grova drag av naturmarken längs Storsjön 

och Lillsjön i öster, landsvägen i väster och Kulla i söder och Mörbytorpsvägen i norr. 

I planen ingick inte framdragning av vatten- och avlopp, och inte heller allmänna 

platser. I början uppfördes bebyggelsen enligt traditionellt sätt på impediment och 

moränbackar. Senare bebyggelse har i första hand placerats på lägre liggande före 

detta åkermark. På flertalet tomter uppfördes endast enklare sommarstugor. Detta 

gällde till exempel i hög grad för området kallat ”Djurgården”, ett område nordöst om 

stationen som tidigare utgjort jaktpark till Lindholmens gård. Under 1940-, 50- och 

början av 60-talet stod utvecklingen i Lindholmen ganska stilla, och endast några få 

villor uppfördes varje år. Det är dock under 1940-, 50- talet som hembygdsgården 

uppförs och byggs till. 

 

Lindholmens dispositionsplan från 1970 

I slutet av 1960-talet planeras för en kraftig utbyggnad av Lindholmen och det 

kommunala vatten- och avloppssystemet börjar byggas ut, låg- och 

mellanstadieskolan Gustav Vasas skola invigs, och de första fyra flerbostadshusen 

uppförs. I och med 1970-års förslag till dispositionsplan tas nu ett samlat grepp på 

Lindholmens framtida utveckling. Planen fastställs året därpå enligt beslut i 

kommunfullmäktige. Planen föreslår en utbyggnad med ca 260 lägenheter i form av 

flerbostadshus, villor, radhus och kedjehus. Utbyggnaden var tänkt att göras etappvis. 

Flerbostadshusen var tänkta att uppföras i max två våningar, och utgöra en mindre 

del av byggnadsbeståndet. Enligt planhandlingarna eftersträvas en central placering 

av tätare exploatering i form av flerbostadshus samt kopplade småhus, för att uppnå 

korta gångavstånd till skola och andra gemensamhetsanläggningar. Inom de sedan 

tidigare delvis bebyggda områdena av trädgårdsstaden tänkte man sig en fortsatt 

utbyggnad med villor. Under 1970-talet följde sedan ett antal detaljplaner som i delar 

genomförde dispositionsplanens mål, framförallt i de centrala delarna. Detaljplanerna 

rörde framförallt reglering och förtätning av den befintliga trädgårdsstaden. Det stora 

undantaget utgjordes av tomten norr om Slumsta gård som i slutet av 1970-talet 

planlades för radhusbebyggelse, ett område som kom att kallas ”Skärholmen” på 

grund av färgsättningen. De södra delarna, söder och väster om Kulla gård, samt 

området direkt nordväst om stationen, kom inte att planläggas förrän i början av 

2000-, och 2010-talet. 
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 Karta 5. Dispositionsplan för Lindholmen 1970, utsnitt av karta 
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2.1 Lindholmen centrum – område 1 

 

Områdets framväxt, sammanhang och innehåll 

Stationssamhället Lindholmen börjar sakta växa fram i och med att Rimbobanan 

invigs år 1885. 1887 uppförs stationshuset, och 1892 uppförs en lanthandel snett emot 

stationshuset. Under slutet av 1800-talet uppförs ett mindre antal bostadshus kring 

stationshuset, men det är inte förrän 1924, då Lindholmen styckar av delar av sina 

ägor, som Lindholmens trädgårdsstad börjar byggas. Trädgårdsstaden byggs ut på 

båda sidor om spåren, och en mindre del ingår i södra utkanten av området 

Lindholmens centrum. 

Under 1990-talet uppförs radhus nordväst om stationshuset och under början av 

2000-talet kompletteras detta kvarter med sammanbyggda småhus, vilket bildar en 

kringbyggd, kvadratisk gård. 

 
Flygfoto över Lindholmens trädgårdsstad från 1950. Vy västerut från 

Lindholmens station. Vallentuna bildarkiv. 
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Lindholmens stationshus från väster. 

Gårdsvägen med allé mot Lindholmens gård 



KAPITEL 

2 
 

 

 

16 

Lanthandel från 1892 Marielund, senare om- och tillbyggd. 

 
Äldre villa på Trädgårdsvägen 3, Johannelund. 
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Kopplade hus längs Humlevägen med stor grön innergård från 2000-talets 

början. 

 
Gustav Vasas minnessten vid stationen. 
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Karta 6. Karta som visar Lindholmens centrums känslighet, skyddade och utpekade 

kulturmiljövärden.  
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Karaktärsdrag 

Den södra delen av området med stationsbyggnad, tillbyggd lanthandel och bevarade 

äldre villor, karaktäriseras fortfarande av det tidiga stationssamhället. 

Stationsbyggnaden i områdets sydöstra del, har förändrat sin fasad och färgsättning 

flera gånger under årens lopp, men bevarar fortfarande karaktären av 

stationsbyggnad samt har flertalet äldre byggnadsdetaljer. Den gamla lanthandeln, 

Marielund, har byggts om- och till vid flera tillfällen, men byggnaden bevarar i delar 

en äldre karaktär. Byggnaden används idag som bostadshus samt frisersalong. Norr 

om stationshuset finns även en jordkällare samt ett uthus med äldre karaktär.  

Väster om stationen, mellan Gårdsvägen och Trädgårdsvägen ligger ett kvarter med 

hus från 1920-, och 30-talet uppförda i och med planläggningen av Lindholmens 

trädgårdsstad. I kvarteret finns även några äldre bostadshus från sent 1800-tal 

insprängda, till exempel Johannelund på Trädgårdsvägen 6. Husen i trädgårdsstaden 

uppfördes vanligen i 1 ½ plan med sadeltak, röda fasader och vita snickerier. I 

området finns flera bevarade exempel på en lite större och mer påkostad typ med 

brutna tak samt panelfasader i olika kulörer, till exempel, Hörneborg på 

Trädgårdsvägen 9b samt Solhem på Gårdsvägen 4.  

I områdets mitt längs Humlevägen ligger en kringbyggd, kvadratisk grön gård 

omgärdad av radhus i norr och öster samt sammanbyggda småhus i söder och väster. 

Husen är uppförda under 1990- och 2000-talet, i två våningar med fasader i 

rödfärgad panel samt sadeltak. Norr om detta område breder ett mindre område med 

åkermark ut sig. Öster om åkermarken finns några enstaka bostadshus av olika ålder, 

området utgör den västra utkanten av trädgårdsstaden ”Djurgården”. Villan 

Solgården, Lindholmsvägen 208, är till exempel en rest från den gamla 

trädgårdsstaden.  

Strax norr om stationshusets gavel, längs järnvägen, står en minnessten över Gustav 

Vasa, som troligen föddes på Lindholmens gård. Stenen är registrerad som övrig 

kulturhistorisk lämning i fornlämningsregistret.  

Gårdsvägen som viker av från den gamla landsvägen leder vidare mot Lindholmens 

gård. Vägen har haft samma sträckning sedan åtminstone sekelskiftet 1900 och är 

öster om järnvägen kantad av en trädallé. 

Känslighet och tålighet 

Stationsområdet med stationsbyggnad och lanthandel samt kvarteret i väster med 

karaktär av äldre trädgårdsstad i form oregelbundna tomter och äldre villor med 

uppvuxna trädgårdar är känsligt för åtgärder som förändrar de äldre byggnadernas 

karaktär samt förtätningar som inte harmoniserar med trädgårdsstadens uttryck i 

form av villakaraktär om max två våningar, större tomter, oregelbunden placering på 

tomterna, uppvuxna trädgårdar mm.  

Trädallén som flankerar Gårdsvägen mot Lindholmens gård från och med järnvägen 

och österut är känslig för närliggande exploatering. Eventuell ny bebyggelse bör vara 

tydligt underordnad samt placeras med respektavstånd till allén, så att den senare 
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fortfarande kan upplevas som dominerande i landskapet. Nya tomter bör placeras 

tydligt indragna från allén. Nya infarter mellan alléträden eller andra åtgärder som 

kräver avverkning av alléträd är olämpliga. 

Landsvägen som går genom Lindholmen har en äldre sträckning som i delar går 

tillbaka ända till 16- och 1700-talet, kanske längre. Vägen har betydelse för förståelsen 

av samhällets framväxt. Vägen med näromgivningar har fortfarande idag en lantlig 

och småskalig prägel som är känslig för ändrad sträckning samt stadsmässig och 

storskalig exploatering i vägens direkta närhet. 

Odlingsmarken i områdets norra del är tålig för ny bebyggelse som till skala, placering 

och utformning tar hänsyn befintliga kulturhistoriska värden i form av landsvägen i 

väster, den låga skalan hos trädgårdsstaden/villastaden i öster samt villan Solgården 

belägen på en höjd på åkermarken.  

Rekommendationer 

• En inventering av äldre bebyggelse på byggnadsnivå i form av 

stationsbebyggelse samt äldre villor bör utföras med syfte att få en mer 

detaljerad kunskap om dessa, samt utreda behov och möjligheter till 

varsamhets- och skyddsbestämmelser i detaljplan. 

 

• Gårdsvägen och dess allé bör bevaras och skötas så att infarten till 

Lindholmens gård fortfarande kan upplevas vara entrén till en herrgård. 
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2.2 Skoltomten/Slumsta 1:26 – område 2 

Områdets framväxt, sammanhang och innehåll 

Slumsta gård är belägen på en höjd av drygt 20 meter över havet. Nordväst om gården 

ligger en höjdrygg med många gravfält. Två av dem ligger i skogen väster om gården 

vilket visar att Slumsta gård har haft en förhistorisk föregångare . Namnets ändelse -

sta i bemärkelsen -ställe eller -plats, är även en ålderdomlig namnform som 

uppkommer under yngre järnålder. Under 1500-talet låg Slumsta som frälsegård 

under Lindholmen. Av ägodelningskarta från 1706 kan man utläsa att Slumsta var en 

by med två gårdar, en på vardera sidan om landsvägen. När området planläggs i slutet 

av 1970-talet och Skånska Cement uppför radhusområdet ”Skärholmen”, tas ett beslut 

om att bevara Slumsta gård och integrera gården i det nya bebyggelseområdet. 

Gustav Vasaskolan invigs 1969, en låg- och mellanstadieskola med biblioteksfilial. För 

ritningarna stod arkitektkontoret S Wimmerström och O Hagberg. De var även 

inblandade i tillbyggnaden av skolan åt väster 1982. Skolområdet har byggts till 

etappvis med paviljong- och förskolebyggnader. Den större förskolebyggnaden längst 

i norr, på Lindholmsvägen 215, uppfördes i början av 2010-talet. 

 
Gustav Vasaskolan från söder. 
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Slumsta gård 1910. Vallentuna bildarkiv. 

 
Slumsta gårds mangårdsbyggnad från söder. 
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Växthus från 1940-talet vid Slumsta gård. 

Skärholmens radhusområde 1978, Vallentuna bildarkiv 
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Skärholmens radhusområde med sina karaktäristiska välvda lister under takfoten 

på gavlarna. 

 
Ursprunglig färgsättning av Skärholmen enligt nybyggnadshandlingar 1977. 
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Gravfältet väster om Skärholmen. 

Gravfält vid Stenby, igenväxande stadium. 
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Karta 7. Karta som visar känslighet, skyddade och utpekade kulturmiljövärden i 

delområde 2. 
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Karaktärsdrag 

I områdets sydöstra del ligger Slumsta gård som en grön ”oas” omgärdad av senare 

tillkommen bebyggelse. Den bevarade gårdsmiljön består av mangårdsbyggnad, ett 

mindre bostadshus, ekonomibyggnader samt ett växthus. Mangårdsbyggnaden och en 

ladugård i väster är enligt uppgift från boende från mitten av 1800-talet, bostadshuset 

ska sedan ha byggts på under 1930-talet. Växthuset är en rest av den tidigare 

trädgårdsmästeriverksamheten på gården, och ska enligt uppgift vara från 1940-talet. 

På tomten finns en väghållningssten (L2015:263) som ska ha flyttats hit från en 

tidigare placering vid Lindolmsvägen. Stenen är registrerad som en övrig 

kulturhistorisk lämning i fornlämningsregistret. Gårdsmiljön med äldre byggnader, 

grusad gång, vårdträd och grindstolpar i sten utgör en som helhet välbevarad och 

lokalhistoriskt intressant miljö. Fastigheten Lindholmens trädgårdsstad 1:99 har i 

gällande detaljplan skydd genom speciella krav på anpassning vid om- och 

nybyggnad. Befintlig bebyggelses miljövärden bör i möjligaste mån bevaras. 

Direkt norr om Slumsta gård ligger ett radhusområde bestående av 55 stycken radhus 

från slutet av 1970-talet. Området uppfördes av Skånska Cement och för 

arkitektritningarna stod Bertil Engstrand och Hans Speek. Radhusen uppfördes svagt 

förskjutna i sidled, vilket ger området en organiskt vindlande karaktär. Husen i 

kombination med uthusen leder till uterum i olika riktningar. Området fick från 

början namnet ”Skärholmen” beroende på att samtliga radhus färgsattes i tre till fyra 

olika nyanser av rosa. Fasaderna har sedan dess färgsatts i olika kulörer, vilket 

påverkat områdets tidigare så sammanhållna uttryck. Området upplevs dock 

fortfarande som en helhet genom att husvolymer, takformer, fönsterformer, 

fönstersättning med mera bevarats i hög grad. En gemensam arkitektonisk detalj som 

bidrar till att förena fasaderna är den välvda listen under takfoten som återkommer 

på alla gavelfasader. Kvartersgränsen i väster sattes med hänsyn till grönområdet som 

frizon invid fornlämning. 

Norr om radhusområdet ligger Gustav Vasaskolan. Skolan är uppförd i slutet av 1960-

talet och har en tidsenlig utformning; låga, rektangulära byggnadskroppar som bildar 

halvöppna gårdar. Platta tak och fasader i mexitegel. Skolanläggningen är relativt 

välbevarad och en god representant för sin tid. Skolan är omgärdad av paviljonger och 

förskolebyggnader från olika tider. 

Direkt norr om skolområdet ligger en Ica-butik i en tillbyggnad till ett hus i två 

våningar från 1930/40-talet. Huset byggdes till med en envånig butiksdel på 1980- 

och 90-talet. Verkstadsbyggnaden på tomten uppfördes på 1950-talet. 

I områdets norra utkant ligger Stenby gård. På gården fanns tidigare en av 

Lindholmens handelsträdgårdar. Idag finns två bostadshus på tomten, varav ett äldre, 

enligt muntlig uppgift från 1930-talet. 

I områdets norra utkant, på en liten höjd direkt väster om vägen ligger Orkestas 

hembygdsförenings bygdegård. Byggnaden, ursprungligen en barack från 1940-talet, 

byggdes till under 1950-talet och gavs medvetet en äldre karaktär. 
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Den nordvästra delen av området ingår i ett område med mycket höga 

kulturhistoriska kvaliteter som är utpekat i Vallentuna kulturmiljöprogram, Granby. 

Området är utpekat med anledning av sina exceptionellt många och stora 

fornlämningsmiljöer. Område 2 utgör den sydöstra delen av detta område och här 

finns tre större gravfält, exempelvis; gravfältet L2015:4 som består av ett 70-tal 

gravar, gravfältet L2015:369, beläget precis väster om Lindholmsvägen, bestående av 

24 övertorvade stensättningar samt en hög och i södra delen nära Slumsta gård 

gravfältet L2016:9623, som består av 45 runda stensättningar. Inom området finns 

även en enstaka stensättning och en större husgrundsterrass, L2015:563 och 

L2015:243. 

Känslighet och tålighet 

Slumsta gård med bevarade bostadshus, ekonomibyggnader samt växthus utgör en 

välbevarad äldre gårdsmiljö. Gården har genom 1960- och 70-talets stadsplanering 

införlivats som en central grön oas /om än privat/ mellan Skärholmen i norr och 

flerbostadshusen i söder. Gårdsmiljön är känslig för åtgärder som förändrar de äldre 

byggnadernas karaktär samt ny bebyggelse inom gårdsmiljön.  

Miljön norr om Skärholmen bestående av skola, förskolor, livsmedelsbutik och 

hembygdsgård är relativt splittrad till sin karaktär, och bör kunna tåla viss förtätning 

som tar hänsyn till fornlämningsområdet i väster. Särskild hänsyn bör tas vid 

eventuella ändringar av själva skolbyggnaden med sin tidsenliga och relativt 

välbevarade 1960-talsarkitektur. 

Landsvägen som går genom Lindholmen har en äldre sträckning som i delar går 

tillbaka ända till 16- och 1700-talet, kanske längre. Vägen har betydelse för förståelsen 

av samhällets framväxt. Vägen med näromgivningar har fortfarande idag en lantlig 

och småskalig prägel som är känslig för ändrad sträckning samt stadsmässig och 

storskalig exploatering i vägens direkta närhet. 

Radhusområdet Skärholmen är känsligt för förändringar av husen och miljön som 

inte stämmer överens med ursprunglig gestaltning. 

Gravfälten är känsliga för all typ av exploatering och nya inslag i deras närhet som 

bryter sambanden mellan landskapets topografi och deras placering i landskapet. I 

gravfältens nära omgivning finns även de förhistoriska boplatslägen som måste ha 

funnits men som idag inte är kända då de inte är synliga ovan mark. Att bygga nytt i 

närheten av så omfattande gravfält kräver utredningar och utgrävningar som kan bli 

kostsamma. 

Rekommendationer 

• Skyddsbestämmelserna i detaljplan för Slumsta gård är mycket allmänt 

hållna och bör preciseras samt omfatta hela anläggningen inklusive ladugård.  

 

• Radhusområdet “Skärholmen” är ett tidstypiskt och välgestaltat 
radhusområde från sent 1970-tal som i stora drag bevarar en 
ursprunglig och enhetlig utformning. Möjligheter att i detaljplan eller 
genom andra styrmedel ta fram rekommendationer för att bevara 
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gemensamma arkitektoniska uttryck, samt möjliggöra /styra återgående till 

en sammanhållen färgsättning/färgskala bör utredas. 

 

• Gravfälten kan ge området mervärden om de röjs fram från växtlighet, 

tillgängliggörs och skyltas.  
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2.3 Kullbacka Hållsta -område 3 

 

Områdets framväxt, sammanhang och innehåll 

I delområdet finns enstaka fornlämningar från brons- och järnåldern. Längst i söder 

gränsar området till en omfattande fornlämningsmiljö med gravfält, fossila åkrar, 

hägnader, skärvstenshögar i närheten av Molnby (L2015:8349 m.fl.). Det pågick stora 

utgrävningar ett stenkast längre söderut i Molnby under 2016 och 2017 vilket 

blottlade lämningar från brons- och järnålder samt bebyggelselämningar från 

historisk tid. Inom delområdet Hållsta-Kullbacka finns ett fåtal registrerade 

lämningar exempelvis en stensättning (L2015:8932) och ett röse (L2014:2346) på 

höjdryggar nära Hållsta och Kullbacka. Vid Hållsta finns bytomten till hemmanet 

Sylta markerat som möjlig fornlämning utifrån gårdens läge på kartan 1727. Sylta var 

bebyggd med 1/4 mantal under frälsegodset Lindholmen (L2015:5432). 

Marken i delområdet har historiskt sett tillhört Lindholmens gård. På en 

lantmäterikarta från 1680 över Lindholmens gårds ägor utgjordes marken i östra 

delen av åkrar och ängar till gården Sylta, nuvarande Hållsta (LM akt A75-9:3). På en 

senare karta över Lindholmens ägor från 1727 bestod marken av betesmarker till 

Syltagården och till torpet Skopan som låg straxt utanför och sydost om delområdet 

(LM akt A75-9:1). Vid Skopan fanns även en krog med samma namn. Kullbackatorpet, 

ett vitputsat litet hus med ladugård beläget väster om Lindholmsvägen, har legat på 

samma plats åtminstone sedan 1700-talet. Då som nu fanns öppen odlingsmark kring 

gården Sylta och i någon mån även kring Kullbacka men i övrigt bestod området mest 

av skogsbackar.  

Idag utgörs bebyggelsen i delområdet av Grindstugan längst i söder, Hållsta i öster, 

Kullbacka, Enbacka och Skogskulla i väster. Vid Kullbacka har den äldre bebyggelsen 

kompletterats med hus under senare delen av 1900- talet och 2000- talet. Vid Hållsta 

gård finns byggnader från omkring sekelskiftet 1900. Sedan dess har enstaka 

fastigheter styckats av och bebyggelse tillkommit under senare delen av 1900-talet 

och 2000-talet.  

Lindholmsvägen, som skär genom hela området, är en historisk landsväg som funnits 

i ungefär samma sträckning sedan 1600- och 1700-talet. En milstolpe som fortfarande 

står kvar längs vägen vid Kullbacka restes av ägarna på Lindholmens gård år 1808. 

Tidigare, under 1600-talet följde landsvägen skogskanten och gjorde en sväng 

närmare Sylta. 1727 finns en rakare väg genom skogen utprickad, motsvarande 

dagens sträckning.  

Järnvägsträckningen Vallentuna-Rimbo, som öppnades år 1884 - 85, löper ungefär 

parallellt och öster om Lindholmsvägen.  
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Grindstugan i Lindholmen, 1949, Vallentuna bildarkiv. 

 
Grindstugan, f.d. Veda, tidigare banvaktsstuga. Maj 2020. 
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Torpet Enbacka, numera rivet. Fotograf Karin Haglund 1955. Vallentuna bildarkiv 

Kullbackatorpet från 1700-talet.  
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Hållsta gård maj 2020. 

”Gula huset”  i Hållsta. 
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Karta 8. Karta som visar känslighet, skyddade och utpekade kulturmiljövärden i 
delområde 3 (nedanför streckad linje). 
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Karaktärsdrag 

Grindstugan  

Längst i söder ligger Grindstugan, en tidigare banvaktsstuga som hörde till järnvägen. 

Den är belägen mellan Lindholmsvägen och järnvägsspåren och hade tidigare namnet 

Veda. Stugan, som fortfarande är bebodd, hade nummer 105A och låg på banans 

kilometertal 27,150 (banvakt.se). En äldre bild visar att det fanns en stor trädgård 

som hörde till stugan. Intill stugan finns idag en inhägnad och låst upplagsyta inom 

vilken ett äldre uthus som hört till torpet ligger.  

Hållsta gård 

Hållsta ligger på en höjdrygg öster om järnvägsspåren och omgärdas av 

odlingsmarker. På häradskartan från tidigt 1900-tal finns en gård på samma plats 

med namnet Sylta, vilket även är namnet på fastigheten. Varför ett namnbyte har 

skett är oklart men det bör röra sig om samma gård. Sedan sekelskiftet har flera 

avstyckningar gjorts vid Hållsta. Två äldre hus finns idag på gården. Huset norr om 

vägen är antagligen den ursprungliga mangårdsbyggnaden som renoverats kraftigt 

under senare år. Huset söder om vägen ”Gula huset” har en karaktär av tidigt 1900-

tal. De tre övriga husen har tillkommit under senare tid. Väster om järnvägsspåren 

finns fyra avstyckade fastigheter varav tre är tillkomna under 2010-talet.  

Kullbacka, Enbacka och Skogskulla 

I delområdets västra del ligger bebyggelseenheterna Kullbacka, Enbacka och 

Skogskulla. Kullbacka är en äldre torpbyggnad med tillhörande ladugård och uthus. 

En ekonomibyggnad ligger på andra sidan landsvägen och passerar rakt genom 

torpmiljön. Nära torpet finns en bevarad milsten. Torpet med sin reveterade fasad har 

en äldre och relativt välbevarad karaktär, och på tomten finns rester av en äldre 

trädgård i form av till exempel syrén. Direkt väster om torpet ligger ett bostadshus 

uppfört 2013. Torpet Kullbacka låg på Sylta ägor och finns med på en karta från 1727 

men saknas på 1680-talskartan. (LM 1680 och 1727). Den äldre byggnaden i Enbacka 

är riven. Enbacka var en enklare stug-/torpbyggnad som ersattes med en ny byggnad 

omkring år 2005. 

Skogskulla utgörs av fem avstyckade fastigheter belägna på en höjd nordväst om 

Kullbacka, på andra sidan vattendraget. Enligt uppgift från boende i närområdet ska 

Skogskulla ha varit ett torp. Under 1900-talets senare hälft har sedan ett antal tomter 

styckats av och bebyggts.  

Känslighet och tålighet 

• Vid gården Hållsta har flera avstyckningar skett under senare tid, men en 

äldre karaktär samt kopplingar till odlingslandskapet i söder finns 

fortfarande kvar. Eventuell ytterligare ny bebyggelse bör planeras med 

varsamhet i förhållande till äldre karaktär hos byggnader och gårdsstruktur, 

vad gäller placering och utformning. 

• Det äldre torpet Kullbacka med omgivande odlingsmarker är känsligt för 

åtgärder som förändrar de äldre byggnadernas karaktär samt ny bebyggelse i 

närområdet.  
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• Odlingsmarken som omgärdar de äldre gårdarna gör att kulturlandskapet 

fortfarande kan förstås och är därför känslig för igenväxning samt 

exploatering  

• Landsvägen som går genom Lindholmen har en äldre sträckning som i delar 

går tillbaka ända till 16- och 1700-talet, kanske längre. Vägen har betydelse 

för förståelsen av samhällets framväxt. Vägen med näromgivningar har 

fortfarande idag en lantlig och småskalig prägel som är känslig för ändrad 

sträckning samt stadsmässig och storskalig exploatering i vägens direkta 

närhet. 

• Inom området finns stora områden skog som bedöms som tålig för ny 

bebyggelse.   

 

Rekommendationer 

• En inventering av äldre bebyggelse på byggnadsnivå i form av gårdar, torp 

samt banvaktarstuga bör utföras med syfte att få en mer detaljerad kunskap 

om dessa, samt utreda behov och möjligheter till varsamhets- och 

skyddsbestämmelser i detaljplan. 
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Karta 9. Historisk karta från 1727 över Sylta gård, nuvarande Hållsta gård. Här 
visas betesmarker till gården samt landsvägens äldre sträckning   
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2.4 Västra Slumsta – område 4 

 

Områdets framväxt, sammanhang och innehåll 

Området bestod främst av skog samt mindre delar jordbruksmark i den östra delen 

långt in på 1900-talet. I och med trädgårdsstadens framväxt från 1920-talet och 

framåt, tillkom ett mindre antal byggnader längs nuvarande Liljevägen samt 

Hyacintvägen. Närområdet har sedan förtätats succesivt med villor. 

1969, samtidigt som Gustav Vasaskolan invigs, gavs bygglov för fyra stycken 

flerbostadshus på tomten strax söder om Slumsta gård. Projektet låg i linje med 

riktlinjer i Lindholmens dispositionsplan från 1970 som förordade utbyggnad av 

centralt placerad tät bostadsbebyggelse med korta gångavstånd till skola och 

gemensamma anläggningar. Lägenheterna var i första hand avsedda som 

lärarbostäder. Huvudentreprenör för projektet var Karl Johanssons Byggnads AB, en 

byggfirma som även uppförde till exempel flerbostadhusen på Allévägen i Vallentuna 

tätort, och som var fortsatt verksamma i Vallentuna ända in på 1980-talet. Husen 

uppfördes av en bostadsrättsförening och arkitekt Karl-Bertil Thorin stod för 

ritningarna. 

Den södra delen av området förblev obebyggd ända fram till 2010-talet då området 

planläggs som ”Bostäder vid Kulla”. I den norra delen av planområdet låg då torpet 

Abrahamsberg, som avsågs att bevaras. Området planerades för villor, parhus samt 

gruppbyggda småhus om högst två våningar. Torpet ska enlig muntlig uppgift trots 

planskyddet ha rivits omkring 2015. 

  

Bostadshus i röd träpanel omgärdade av gärdesgårdar, uppförda omkring 2015. 
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Karta 10. Slumsta anno 1706. Lantmäteriet akt xxx. De två gårdarna i Slumsta ligger 

längst upp i kartan. Utredningsområdet visas som en streckad svart linje. 



KAPITEL 

2 
 

 

 

40 

 
Äldre tillbyggt sommarhus på Liljevägen 7-9.  

Flerbostadshusen söder om Slumsta gård. 
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Hus 

från 1930-talet beläget i skogsbrynet, Trädgårdsvägen 19. 

Stig 

som löper genom gravfältet. 
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Karta 11. Karta som visar känslighet, skyddade och utpekade kulturmiljövärden i 

delområde 4. 
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Karaktärsdrag  

I områdets nordöstra del, direkt söder om Slumsta gård ligger ett mindre 

flerbostadshusområde om fyra hus. Husen är parallellt placerade i nordsydlig riktning 

med inblickar mot Slumsta gård. Arkitekturen är tidstypisk med sina rektangulära 

huskroppar, flacka sadeltak och fasader i tegel med horisontella träpartier mellan 

fönstren. Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats. Ett av husen innehållande 

pannrum har en skorsten på sydgavel. Den ursprungliga karaktären kan fortfarande 

avläsas trots ändringar i form av till exempel nya fönster samt ändrade entrépartier.  

Väster om flerbostadshusen ligger ett mindre område med bostadshus av olika åldrar. 

Längst in vid skogsbrynet finns några äldre hus, till exempel Solbacken på 

Trädgårdsvägen 44 från 1925 (senare om- och tillbyggd vid ett flertal tillfällen). 

Solbacken är ett exempel på hus som uppfördes innan styckningsplanen för 

trädgårdsstaden upprättades 1927. Strax sydöst om Solbacken lite avsides på en större 

insynsskyddad tomt på Trädgårdsvägen 19, ligger ett större hus från 1936 med brutet 

tak och bevarad äldre karaktär. På tomten finns även ett uthus samt en förfallen 

byggnad. 

Längs Liljevägen och Hyacintvägen ligger villor av varierande ålder. Här finns några 

äldre villor och sommarhus bevarade som uppfördes i den västra utkanten av 

Lindholmens trädgårdsstad, till exempel två mindre sommarhus i röd panel på 

Liljevägen 7-9. 

Områdets södra delar består uteslutande av nyare bostadshus uppförda under 2010-

talet. Husen är uppförda i grupper av liknande typer, vissa har fasader i rödpanel och 

har detaljer som ska anspela på äldre bebyggelse, till exempel omgärdas tomterna av 

gärdesgårdar. 

Den västra halvan av området består av en skogsbeklädd höjdrygg. Genom området 

leder olika stigar, varav ett elljusspår löper igenom ett gravfält i den norra delen och 

fortsätter norrut mot Orkesta bygdegård. Gravfältet L2015:458 består av cirka 13 

övertorvade stensättningar samt två gravar markerade av stående block. Gravfältet är 

idag kraftigt övervuxen och svårt att uppleva. Det ligger inom det område som 

utpekats ha mycket höga kulturhistoriska värden i kommunens kulturmiljöprogram. 

Det finns även en enstaka stensättning som ligger närmare bebyggelsen, L2015:215. 

I Lindholmens dispositionsplan från 1970 lyfts ”de natursköna höjderna” med 

fornlämningar som en naturlig avgränsning av bebyggelsen mot norr. 

Känslighet och tålighet 

Flerbostadshusområdet är tidstypiskt planerat som hus i park med generösa inblickar 

mot Slumsta gårdsanläggning i norr. Området är känsligt för förändringar som 

ytterligare förändrar husens ursprungliga karaktär samt förtätningar som inverkar 

negativt på karaktären av hus i park, samt skymmer vyer in mot Slumsta gård. 

Villan från 1936 på Trädgårdsvägen 19 med uthus har en bevarad äldre karaktär och 

ligger på en större, insynsskyddad tomt. Villan och tomten är känsliga för ändringar 

och tillägg som förändrar den äldre karaktären. 
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Villaområdet längs Liljevägen och Hyacintvägen är känsligt för åtgärder som 

förändrar karaktären av äldre trädgårdsstad i form av vägsträckningar, 

villakaraktären om max två våningar, de oregelbundna tomterna, husens varierande 

placering samt den äldre karaktären hos de få bevarade äldre husen. 

Gravfältet är känsligt för alla typer av förändringar och nybyggnationer i dess närhet 

som gör att dess placering i landskapet inte längre går att förstå. Detsamma gäller för 

den ensamma stensättningen. 

Landsvägen som går genom Lindholmen har en äldre sträckning som i delar går 

tillbaka ända till 16- och 1700-talet, kanske längre. Vägen har betydelse för förståelsen 

av samhällets framväxt. Vägen med näromgivningar har fortfarande idag en lantlig 

och småskalig prägel som är känslig för ändrad sträckning samt stadsmässig och 

storskalig exploatering i vägens direkta närhet. 

I områdets mitt finns ett parti skog samt blandad villabebyggelse i norr som bedöms 

som tåligt för nybebyggelse. Detsamma gäller för skogspartiet i områdets sydöstra del. 

Rekommendationer 

• En inventering av äldre bebyggelse på byggnadsnivå i form av äldre villor och 

stugor inom området bör utföras med syfte att få en mer detaljerad kunskap 

om dessa, samt utreda behov och möjligheter till varsamhets- och 

skyddsbestämmelser i detaljplan. 

• Gravfältet borde röjas och tillgängliggöras genom skyltning längs 

promenadstigen. 
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2.5 Ryan - område 5 

Områdets framväxt, sammanhang och innehåll 

Markerna inom delområdet har historiskt sett hört till Lindholmens gård och gör det 

delvis fortfarande. Enligt det historiska kartmaterialet från 1600- och 1700-talen 

utgjordes landskapet av ängs- och betesmarker som brukades av Kulla och Slumsta 

gårdar. På häradskartan från 1906 brukas marken som åkermark. Idag är södra delen 

av området igenvuxen av skog men i norra delen kan de gamla åkrarna fortfarande ses 

i form av gräsmark. Flera av fastighetsgränserna är historiska, d.v.s. att de 

överensstämmer med gränserna på de historiska kartorna från 1600- och 1700-talen, 

exempelvis Kulla gårds gränser. Någon äldre bebyggelse har inte kunnat identifieras i 

källmaterialet inom delområdet. Det kan ha sin orsak i att det ligger nära Storsjön, 

tidigare Lindholmensjön, och varit sank- eller mossmark.  Under 1900-talet 

etablerades en bebyggelseenhet i områdets mitt med namnet Ryan. Direkt söder om 

Gårdsvägen har några villor tillkommit, uppskattningsvis under 1980-talet, samt ett 

gruppboende som uppförts helt nyligen. I övrigt präglas landskapet av öppen 

odlingsmark och skärmar av träd. Längst i norr avgränsas delområdet av den 

allékantade Gårdsvägen som senast under tidigt 1900-tal blev infartsväg till 

Lindholmens gård. Av storleken på alléträden att döma planterades den under mitten 

-slutet av 1900-talet. 
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Gårdsvägen med allé från väster som även är infartsvägen till Lindholmens gård. 
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Bebyggelse från mitten av 1900-talet. 

F.d åkermarker intill järnvägen. 
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Karta 12. Karta som visar känslighet, skyddade och utpekade kulturmiljövärden i 

delområde 5. 
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Karaktärsdrag 

Området präglas av öppen odlingsmark i norra delen och skog i södra delen. I norr 

löper den allékantade Gårdsvägen som utgör infartsvägen till Lindholmens gård.  

Närmast och söder om Gårdsvägen finns ett litet område med villor, uppskattningsvis 

från 1980-talet. 

Vägen Ryan leder vidare från Gårdsvägen vid järnvägsspåren till ett område beläget i 

en skogsdunge på åkermark med hus varav det ena bör ha uppförts under mitten av 

1900-talet. Flera uthusbyggnader och garage finns här. 

Ett gruppboende som är helt nyuppfört är beläget längs vägen Ryan. 

Området kring Lindholmens gård är både kommunalt och regionalt intresse som till 

större delen ligger utanför planområdet. 

 

Känslighet och tålighet 

Trädallén som flankerar Gårdsvägen mot Lindholmens gård från och med järnvägen 

och österut är känslig för närliggande exploatering. Eventuell ny bebyggelse bör vara 

tydligt underordnad samt placeras med respektavstånd till allén, så att den senare 

fortfarande kan upplevas som dominerande i landskapet. Nya tomter bör placeras 

tydligt indragna från allén. Nya infarter mellan alléträd eller andra åtgärder som 

kräver avverkning av alléträd är olämpliga. 

Området bedöms i övrigt som tåligt för ny bebyggelse. Höjder kan behöva studeras 

med hänsyn till allén samt närliggande villa-/trädgårdsstad. 

Rekommendationer 

• Gårdsvägen och dess allé bör bevaras och skötas så att infarten till 

Lindholmens gård fortfarande kan upplevas vara entrén till en herrgård. 
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2.6 Lindholmen 5:8, 5:13 - område 6 

Områdets framväxt, sammanhang och innehåll 

Lindholmen styckar av delar av sina ägor 1924 och Lindholmens trädgårdsstad 

börjar byggas ut kring stationscentrumet på båda sidor om spåren. Detta 

område utgör den sydvästra delen av trädgårdsstaden. I början av 1970-talet 

upprättas en ny stadsplan för området med syfte att reglera förtätning av 

villaområdet, och de äldre villorna och sommarhusen kommer succesivt att ge 

plats för nya, större villor. 

I områdets sydvästra utkant, direkt öster om Lindholmsvägen ligger Kulla 

gård. Kulla finns med på en karteringskarta från 1680 som underliggande gård 

till Lindholmens gård. På den historiska kartan syns att gårdens dåvarande 

fastighetsgränser till stora delar vara kvar på kartan från 1706 och fram till 

idag.  

Mangårdsbyggnad på Kulla gård. 
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Knuttimrad uthuslänga vid Kulla gård. 

Hangeryd uppförd 1925. 
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Villor av kataloghustyp är vanliga i området. 

 

Gårdsvägens västra del. 
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Exempel på bebyggelse i området. 

Exempel på bebyggelse i området. 
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Karta 13. Karta som visar känslighet, skyddade och utpekade kulturmiljövärden i 

delområde 6. 
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Karaktärsdrag 

Av den gamla trädgårdsstaden finns, vid sidan av vägsträckningarna och husens 

oregelbundna placering på tomterna, idag inte mycket kvar. Många av husen i 

villaområdet är från 1970-talet, en period med stor efterfrågan på villor i Lindholmen. 

Ett av få kvarvarande äldre hus ligger på Lövhagsvägen 9, Hangeryd. Huset uppfördes 

1925 och här fanns tidigare ett hönseri. Huset med sin röda locklistpanel, vita 

snickerier och spröjsade fönster har bevarat sin karaktär väl. 

På en större tomt i korsningen av Lindholmsvägen och Lövhavsvägen ligger Kulla 

gård. Mangårdsbyggnaden uppförd omkring 1875 ligger på en höjd indragen från 

vägen. Nere vid Lindhagsvägen ligger en äldre knuttimrad uthuslänga med portlider. 

Båda byggnaderna bevarar en äldre karaktär. Mangårdsbyggnaden är belagd med 

skyddsbestämmelse q i plan: ’Utformning med hänsyn till miljön’. 

Känslighet och tålighet 

Villaområdet är känsligt för åtgärder som förändrar karaktären av äldre trädgårdsstad 

i form av vägsträckningar, villakaraktär om max två våningar, de oregelbundna 

tomterna, husens varierande placering samt den äldre karaktären hos de få bevarade 

äldre husen. 

Kulla gård med uthuslänga är känsligt mot förändringar som påverkar byggnadernas 

äldre karaktär samt ytterligare förtätningar som inkräktar på gården och dess äldre 

karaktär. 

Landsvägen som går genom Lindholmen har en äldre sträckning som i delar går 

tillbaka ända till 16- och 1700-talet, kanske längre. Vägen har betydelse för förståelsen 

av samhällets framväxt. Vägen med näromgivningar har fortfarande idag en lantlig 

och småskalig prägel som är känslig för ändrad sträckning samt stadsmässig och 

storskalig exploatering i vägens direkta närhet. 

Naturmarken i områdets sydöstra del bedöms som tåligt för nybebyggelse som 

förhåller sig medvetet och respektfullt gentemot villaområdets bevarade drag av äldre 

trädgårdsstad. 

 

Rekommendationer 

• En inventering på byggnadsnivå av bevarade äldre stugor och villor i 

trädgårdsstaden bör utföras med syfte att få en mer detaljerad kunskap om 

dessa , samt utreda behov och möjligheter till varsamhets- och 

skyddsbestämmelser i detaljplan. 

 
• Skyddsbestämmelserna i detaljplan för Kulla gård är mycket allmänt hållna 

och bör preciseras samt omfatta hela tomten inklusive ladugård.  

 

• Vid exploatering av naturmarken är det positivt om man bygger vidare på 

villaområdet/trädgårdsstadens karaktär. 
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2.7 Mörbytorp – område 7 

Områdets framväxt, sammanhang och innehåll 

Mörbytorp ligger i utredningsområdets nordöstra del och består av jordbruksmark i 

södra delen och skogsmark i den norra delen. Bebyggelsen är huvudsakligen 

lokaliserad till delområdets norra och östra del och utgörs av fritidshus tillkomna från 

1960-talet och framåt men där många successivt omvandlats till 

permanentbostäder. Arbetarbostaden Mörbytorp belägen i områdets nordöstra del på 

en insynsskyddad tomt är uppförd under 1800-talet.  

Mörbytorp har historiskt sett utgjort torplägenhet tillhörande Mörbygård och 

innehöll urpsrungligen två lägenheter. På häradskartan från 1900-talets början ser 

man att Mörbytorp utgör den enda bebyggelse i området, som i övrigt består av åker- 

och ängsmark i den västra delen och mer skogliga partier i öster. Från 1900-talets 

början fram till sent 1950-tal fanns här handelsträdgård och flera av åkrarna 

användes för blomsterodling. På 1960-talet utvecklades området genom 

detaljplaneläggning av fritidshus med tillhörande småskaliga tillfartsvägar. 

I delområdet finns en ensamliggande stensättning som är skyddad enligt KML.  

 
Mörbytorp från sydväst. 
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Mörbytorp från sydväst. 

Växthusanläggning till Mörbytorpet. 
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Uthuslänga till Mörbytorpet. 

Sommarstugeområde inom delområdet. 
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Åkermarker fortfarande i bruk. 

 

Sommarstuga 

 



KAPITEL 

2 
 

 

 

60 

 

Karta 14. Karta som visar känslighet, skyddade och utpekade kulturmiljövärden i 

delområde 7 (ovan streckad linje). 
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Karaktärsdrag 

Den öppna åkermarken mellan Mörbytorp och Mörby gård (ingår i delområde 8) har 

lång historisk kontinuitet och utgör ett viktigt visuellt samband till Mörby gård. 

Mörbytorps torpstuga i 1½ plan har fasader klädda rödmålad panel på förvandring, 

vita knutar och fönstersnickerier samt ett brutet tak. Byggnaden har byggts om ett 

flertal gånger, bland annat 1924 och 1977, men bevarar dock en äldre karaktär. På den 

lummiga trädgårdstomten, väster om bostaden ligger ett större växthus från 1930-

talet. Nordöst om bostaden finns en äldre ekonomilänga uppförd 1934.  

Fritidsbebyggelsen utgörs idag av en blandning av äldre, ombyggda fritidshus samt 

mer sentida villor vilket gör att området idag har en ganska splittrad karaktär. 

Centralt i delområdet finns en fornlämning (L2016:9612) bestående av en rund 

stensättning om ca 10 m i diameter.  

Känslighet och tålighet 

Mörbytorps torplägenhet med tillhörande växthus och ekonomilänga är känsligt mot 

tillkommande byggnader eller andra förändringar och tillägg som förändrar den äldre 

karaktären hos byggnaderna och tomten. 

Åkermarken är känsligt för ändrad markanvändning som t.ex. etablering av bostäder 

eller för etablering av högväxande grödor som energiskog mm.  

Den i norr belägna tidigare fritidshusområdet är känsligt för ny bebyggelse som ej 

bygger vidare på områdets karaktär av organiskt framvuxet sommarstuge- och 

villaområde. 

Stensättningen är känslig för nya inslag i dess närhet som gör att dess placering i 

landskapet inte längre kan förstås. 

De skogbeklädda partierna i områdets utkanter bedöms som tåliga för ny bebyggelse 

som förhåller sig medvetet och respektfullt i förhållande till områdets öppna 

åkermarker med historiskt och visuellt viktiga samband till Mörby torp samt Mörby 

gård (i område 8). 

 

Rekommendationer 

• Vid en eventuell etablering av ett större antal bostäder i och i anslutning till den 

tidigare fritidshusbebyggelsen bör utvecklingen ges en genomtänkt placering och 

formspråk.  

• En inventering av äldre bebyggelse på byggnadsnivå i form av torp och gårdar bör 

utföras med syfte att få en mer detaljerad kunskap om dessa, samt utreda behov 

och möjligheter till varsamhets- och skyddsbestämmelser i detaljplan. 
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2.8 Lindholmen Norra – område 8 

Områdets framväxt, sammanhang och innehåll 

  
Lindholmen norra omfattar gårdarna Lilla Mörby i väster och Mörbygård i öster, samt 

det öppna odlingslandskap som omgärdar båda gårdarna och som sträcker sig genom 

merparten av området. Därutöver omfattas skogsmarken i områdets östra del och den 

sentida bebyggelse som är belägen i områdets nordvästra del. Området genomkorsas i 

nord-sydlig riktning av Roslagsbanan och Mörbytorpsvägen som korsar järnvägen i 

öst-västlig riktning. Inom området finns två större gravfält som ingår i kommunens 

utpekade värdeområde Granby. 

På 1680 års karta återfinns bebyggelseläget för två gårdar i Mörby. Mörbygård har 

historiskt sett utgjort en ensamgård men vid ägodelning 1711 bildades två 

frälsehemman under Lindholmen. I stort har det öppna odlingslandskapet kring Lilla 

Mörby och Mörbygård kontinuitet från det som brukats från åtminstone 1600-talet 

och framåt. Förändrad markanvändning sker från 1940-talet och framåt genom 

tillkomsten av ny enbostadsbebyggelse väster om Lilla Mörby.   

 

 

  

 
Mörby gårds mangårdsbyggnad. 
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Lilla Mörby från sydväst. 

 
Uthusbyggnader vid Lilla Mörby. 
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Det lilla gravfältet ligger på höjden i bakgrunden. 

Gravar på det stora gravfältet.  
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Ekonomibyggnader längs vägen vid Mörby gård. 

Landskapet kring Lilla Mörby. 



KAPITEL 

2 
 

 

 

66 

Villabebyggesle i delområdets västra del. 

Villabebyggelse i västra delen. 
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Karta 15. Karta från 1711 som visar de två gårdarna i Mörby. 

Utredningsområdet med streckad linje. Källa: Lantmäteriet. 
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Karta 16. Karta som visar känslighet, skyddade och utpekade 

kulturmiljövärden i delområde 8. 
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Karaktärsdrag 

Väster om järnvägen ligger gården Lilla Mörby. Bostadshuset är uppskattningsvis 

uppfört under 1800-talets senare del, men har byggts om och har idag mer en 1920-

30-tals karaktär med liggande, gul stockpanel samt brutet tak. Även tomten har 

förändrats vad gäller markbeläggning samt växtlighet och fått en mer sentida 

gestaltning. På tomten finns ett antal ekonomibyggnader med äldre karaktär. 

Lite längre norrut, på den östra sidan av ån och järnvägen ligger Mörby gård. Vid ån 

ligger en relativt välbevarad tvättstuga. Mangårdsbyggnaden uppfördes omkring 

1780, men har renoverats och byggts om flera gånger under 1900-talet bland annat 

har gavlarna tilläggsisolerats och förstukvisten byggt in. På tomten växer flera äldre 

stora ekar och invid mangårdsbyggnaden finns en stensättning från järnåldern. I 

anslutning till vägen invid mangårdsbyggnaden löper en allé bestående av äldre grova 

lindar. Nordost om mangårdsbyggnaden ligger ekonomibyggnader från 1920- och 

1930-tal samt ett dagsverkstorp samlade på ömse sidor om byvägen. Här finns även 

några mer sentida ekonomibyggnader uppförda för lantbrukets behov. Mörby gårds 

ekonomibyggnader uppfördes 1924 till 1936 och ligger samlade utmed båda sidor av 

den smala byvägen öster om mangårdsbyggnaden. 

Det öppna odlingslandskapet som omger Lilla Mörby och Mörbygård består till 

merparten av åkermark som delvis ligger som vall, delvis ingår i växelbruk. 

Odlingslandskapet har lång historisk kontinuitet och utgör ett viktigt visuellt 

samband mellan gårdarna. 

I områdets sydvästra del, öster om landsvägen ligger några bostadshus av olika åldrar. 

Längst i söder, kring Vikavägen en grupp med hus i ett mindre område som planlades 

i mitten/slutet av 1990-talet. Norr därom, längs vägen finns blandad äldre bebyggelse. 

Bland annat ett hus i gulmålad liggande panel, enligt boende uppfört 1919. Längst i 

norr ligger en byggnad med koppling till idrottsplatsen. 

Den sydvästra delen av området ingår i ett område med mycket höga kulturhistoriska 

kvaliteter som är utpekat i Vallentuna kulturmiljöprogram: Granby. Den nordöstra 

delen av delområdet omfattas av det utpekade kommunala värdeområdet. Det östra 

gravfältet, L2015:352, består av 65 fornlämningar i form av tre högar, 51 runda 

stensättningar, tio rektangulära stensättningar och en treudd. Gravfältet i områdets 

västra del, L2015:291, omfattar cirka 15 fornlämningar bestående av framförallt runda 

stensättningar och en treudd. En ensam stensättning, L2015:735, ligger nära intill 

Mörbygården. 

Området kring Lindholmens gård är både kommunalt och regionalt intresse som till 

större delen ligger utanför planområdet. 

 

Känslighet och tålighet 

Gravfälten är känsliga för alla typer av förändringar och nybyggnationer i deras 

närhet som gör att placering i landskapet inte längre går att förstå. Detsamma gäller 

för den ensamma stensättningen. Fornlämningarna är även känsliga för att det 
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uppförs ny, storskalig bebyggelse som gör att sambanden mellan dem och gården 

Mörby bryts.  

Gårdarnas bebyggelselägen har lång kontinuitet och är känsliga för konkurrerande 

bebyggelse.  

Mörby gårdsanläggning med tillhörande äldre ekonomibyggnader samt torp är 

känsligt mot tillkommande byggnader eller andra förändringar och tillägg som 

förändrar de enskilda byggnadernas äldre karaktär samt den äldre gårdskaraktären 

som helhet. Vägen som löper genom gården är känslig för ändrad sträckning samt 

åverkan på de äldre alléträden. Lilla Mörby är känsligt mot tillkommande byggnader 

eller andra förändringar och tillägg som ytterligare förändrar den äldre karaktären. 

Det öppna odlingslandskapet är känsligt för ändrad markanvändning som t.ex. 

bostäder eller för etablering av högväxande grödor som energiskog mm. 

Odlingslandskapet med lång historisk kontinuitet utgör ett viktigt visuellt samband 

mellan gårdarna som är känsligt för ny bebyggelse som försvårar avläsbarheten av 

detta samband. 

Landsvägen som går genom Lindholmen har en äldre sträckning som i delar går 

tillbaka ända till 16- och 1700-talet, kanske längre. Vägen har betydelse för förståelsen 

av samhällets framväxt. Vägen med näromgivningar har fortfarande idag en lantlig 

och småskalig prägel som är känslig för ändrad sträckning samt stadsmässig och 

storskalig exploatering i vägens direkta närhet. 

De skogsbeklädda partierna i områdets östra utkant bedöms som tåliga för ny 

bebyggelse som förhåller sig medvetet och respektfullt i förhållande till områdets 

öppna åkermarker med historiskt och visuellt viktiga samband. Direkt utanför 

utredningsområdet i öst ligger det gamla torpläget Vasalund, där det kan finnas 

kulturhistoriska värden att beakta. 

 

Rekommendationer 

• En inventering på byggnadsnivå av bevarade äldre gårdar och torp bör utföras 

med syfte att få en mer detaljerad kunskap om dessa, samt utreda behov och 

möjligheter till varsamhets- och skyddsbestämmelser i detaljplan. 

• Gravfälten borde röjas fram och tillgängliggöras genom skyltning. 
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2.9 Lindholmen 12:4 – område 9 

Områdets framväxt, sammanhang och innehåll 

Området, kallat ”Djurgården” var tidigare jaktpark till Lindholmens sätesgård. 

Genom området passerade tidigare vägen till Lindholmens gård från landsvägen. 

Sträckningen När Lindholmens trädgårdsstad planlades under 1920-talet utgjorde 

Djurgården planens nordöstra del, och från början uppfördes här nästan enbart 

sommarstugor. Från och med 1960-talet börjar detta ändras och de små stugorna fick 

lämna plats åt större villor. I mitten av 1970-talet planläggs det glesbebyggda 

området, då bestående av cirka 20 stycken villor och mindre sommarhus, för 

förtätning med ytterligare 40 villor. Tanken var att möjliggöra utbyggnad med 

egnahemsbebyggelse genom avstyckning av de befintliga större tomterna. Idag finns 

väldigt få rester kvar av den ursprungliga sommarhusbebyggelsen, ofta sparade som 

”lillstugor” på tomten till ett senare byggt permanenthus. 

 

”Skrik-Oskars”-hus på Bygdevägen 2, till- och ombyggd. 
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I mitten på 1930-talet uppförde ”Skrik-Oskar” detta hus på Bygdevägen 2. 

Foto Peter von Schoultz 2000. Vallentuna bildarkiv. 

Exempel på bevarad ”lillstuga” på Djurgårdsvägen/Vasalundsvägen. 
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Området karaktäriseras idag främst av villor från 1970-talet och framåt. 

Områdets norra del med utblick mot åkrar. 
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Karta 17. Karta som visar känslighet, skyddade och utpekade kulturmiljövärden i 

delområde 9. 
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Karaktärsdrag 

Området har idag mer karaktär av ett villaområde än en trädgårdsstad. 
Vägsträckningarna, de oregelbundna tomterna, husens varierande placering 
samt de några få äldre hus som finns kvar påminner dock om den gamla 
trädgårdsstaden. Husen är uppförda i 1 ½- 2 våningar och de flesta med 
sadeltak. Här finns något exempel på putsat hus från 1940/50-tal, men de 
flesta verkar vara uppförda under 1960-, 70-talen eller senare, med fasader i 
kalksandsten eller träpanel. 

Området kring Lindholmens gård är både kommunalt och regionalt intresse 
som till större delen ligger utanför planområdet. 

Känslighet och tålighet 

Villaområdet är känsligt för åtgärder som förändrar karaktären av äldre 
trädgårdsstad i form av vägsträckningar, villakaraktären om max två 
våningar, de oregelbundna tomterna, husens varierande placering samt den 
äldre karaktären hos de få bevarade äldre husen. 

Trädallén som flankerar Gårdsvägen mot Lindholmens gård från och med 
järnvägen och österut är känslig för närliggande exploatering. Eventuell ny 
bebyggelse bör vara tydligt underordnad samt placeras med respektavstånd 
till allén, så att den senare fortfarande kan upplevas som dominerande i 
landskapet. Nya tomter bör placeras tydligt indragna från allén. Nya infarter 
mellan alléträd eller andra åtgärder som kräver avverkning av alléträd är 
olämpliga. 

Rekommendationer 

• En inventering på byggnadsnivå av bevarade äldre stugor och villor i 
trädgårdsstaden bör utföras med syfte att få en mer detaljerad kunskap 
om dessa, samt utreda behov och möjligheter till varsamhets- och 
skyddsbestämmelser i detaljplan. 

• Gårdsvägen och dess allé bör bevaras och skötas så att infarten till 
Lindholmens gård fortfarande kan upplevas vara entrén till en herrgård. 
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3. Sammanfattning 

Karta 18. Karta som visar känslighet och tålighet.  
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Delar av området som bedömts ha en hög grad av känslighet för 

förtätning och/eller förändring 

• Inom utredningsområdet ligger stora områden med jordbruksmark 

odlingslandskapet är känsligt för ändrad markanvändning som t.ex. bostäder 

eller för etablering av högväxande grödor som energiskog mm. 

Odlingslandskapet med lång historisk kontinuitet utgör ett viktigt visuellt 

samband mellan gårdarna som är känsligt för ny bebyggelse som försvårar 

avläsbarheten av detta samband. 

 

• Gårds- och torplägenheter med bevarad äldre bebyggelse samt rester av äldre 

trädgårdar och/eller gårdsstrukturer är känsliga för förändringar av 

byggnaderna och tomterna som inte harmoniseras med den äldre karaktären. 

 

• Trädallén som flankerar Gårdsvägen mot Lindholmens gård från och med 

järnvägen är viktig för upplevelsen av vägen som en entré till en 

herrgårdsmiljö. Vägen är känslig för närliggande exploatering som dominerar 

över allén, infarter mellan träden, avverkning av träden mm. 

 

• Stationsområdet med stationsbyggnad och lanthandel samt kvarteret i väster 

med karaktär av äldre trädgårdsstad i form oregelbundna tomter och äldre 

villor med uppvuxna trädgårdar är känsligt för åtgärder som förändrar de 

äldre byggnadernas karaktär samt förtätningar som inte harmoniserar med 

trädgårdsstadens uttryck i from av större tomter, oregelbunden placering på 

tomterna, uppvuxna trädgårdar mm. 

 

• Slumsta gård med bevarade bostadshus, ekonomibyggnader samt växthus 

utgör en välbevarad äldre gårdsmiljö. Gården har genom 1960- och 70-talets 

modernistiska stadsplanering införlivats som en central grön oas /om än 

privat/ mellan radhusområdet Skärholmen i norr och flerbostadshusen i 

söder. Gårdsmiljön är känslig för åtgärder som förändrar de äldre 

byggnadernas karaktär, samt ny bebyggelse inom gårdsmiljön. 

Radhusområdet Skärholmen samt flerbostadshusen är känsliga för 

förändringar av husen och miljön som inte stämmer överens med ursprunglig 

gestaltning. 

 

• Gravfälten är känsliga för all typ av exploatering och nya inslag i deras närhet 

som bryter sambanden mellan landskapets topografi och deras placering i 

landskapet. I gravfältens nära omgivning finns även de förhistoriska 

boplatslägen som måste ha funnits men som idag inte är kända då de inte är 

synliga ovan mark. Att bygga nytt i närheten av så omfattande gravfält kräver 

utredningar och utgrävningar som kan bli kostsamma. 
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Delar av området som bedömts vara känsliga för förtätning och/eller 

förändring 

• Villaområdena med ursprung i Lindholmens gamla trädgårdsstad är känsliga 

för åtgärder som förändrar karaktären av äldre trädgårdsstad i form av 

vägsträckningar, oregelbundna tomterna, husens varierande placering samt 

den äldre karaktären hos de få bevarade äldre husen. 
 

• Landsvägen som går genom Lindholmen har en äldre sträckning som i delar 

går tillbaka ända till 16- och 1700-talet, kanske längre. Vägen har betydelse 

för förståelsen av samhällets framväxt. Vägen med näromgivningar har 

fortfarande idag en lantlig och småskalig prägel som är känslig för ändrad 

sträckning samt stadsmässig och storskalig exploatering i vägens direkta 

närhet. 
 

• Vid gården Hållsta har flera avstyckningar skett under senare tid, men en 

äldre karaktär samt kopplingar till odlingslandskapet i söder finns 

fortfarande kvar. Eventuell ytterligare ny bebyggelse bör planeras med 

varsamhet i förhållande till äldre karaktär hos byggnader och gårdsstruktur, 

vad gäller placering och utformning. 

 

• Det tidigare fritidshusområdet vid Mörby torp är känsligt för ny bebyggelse 
som ej bygger vidare på områdets karaktär av organiskt framvuxet 

sommarstuge- och villaområde. 

 

• Gustav Vasas skola har en relativt välbevarad 1960-talsarkitektur som är 

känslig för förändringar som inte harmoniserar med den tidstypiska 

arkitekturen.  

 

Delar av området som bedömts vara utan särskild känslighet för 

förtätning och/eller förändring på en övergripande nivå 

 
• Skogsområdena bedöms som generellt tåliga för ny bebyggelse som gestaltas 

medvetet och respektfullt i förhållande till eventuella kulturhistoriska miljöer 
i närområdet. Det kan till exempel handla om anpassade höjder och 
byggnadstyper. 

•  

 
• Odlingslandskap som marginaliserats och/eller skurits av från historisk eller 

visuell koppling till tillhörande gårdsbebyggelse bedöms som generellt tålig 
för ny bebyggelse som gestaltas medvetet och respektfullt i förhållande till 
eventuella kulturhistoriska miljöer i närområdet. Det kan till exempel handla 
om anpassade höjder och byggnadstyper. 

 
• Bebyggelseområden med splittrad och heterogen karaktär utan större 

kulturhistoriska värden bedöms generellt kunna tåla förändringar och 
förtätning som gestaltas medvetet och respektfullt i förhållande till eventuella 
kulturhistoriska miljöer i närområdet. Det kan till exempel handla om 
anpassade höjder och byggnadstyper. 
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