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Denna skrift vänder sig i första hand till er
som bor inom den del av Rörningsnäs som
utgör en kulturmiljö. Avsikten är att informera om och skapa förståelse för områdets
speciella kulturhistoriska och miljömässiga
värden. Förhoppningen är också att skriften
ska inspirera och motivera alla som bor här
att förvalta byggnader och miljöer så att kultumiljövärdena kan bestå även för framtida
generationer.
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EN KULTURMRJÖ
"Hörningsnäs Villastads Municipalsamhälle
får ses som en viktig representant för den
äldsta vUlastadsbebyggelsen och de tidigaste
tomtavstyckningarna i kommunen. Inom
området finns tidstypisk villaarkitektur från
1900-talets början. Husen är till stor del
välbevarade exteriört, vilket har stor
betydelse för upplevelsen av den äldre
bebyggelsemiljön."
Så beskrivs Rörningsnäs i skriften "Huddinge kulturmiljöinventering", som redovisar
och klassificerar kulturmiljöer inom hela
kommunen. Området som avses i citatet ovan
är den del av Rörningsnäs som tidigare
utgjorde Rörningsnäs villastads municipalsamhälle.
De områden som valdes ut i kulturmiljöinventeringen är klassificerade med hänsyn till vilken typ av miljö det rör sig om
och vilken ambitionsnivå som föreslås for att
bevara miljön. Rörningsnäs klassificeras dels
som B-område, dels som C-område.
Ett B-område bedöms i kulturmiljöutred·
ningen utgöra en " bebyggelsemiljö där de
samlade kulturhistoriska och/eller
miljömässiga värdena är stora, och står
över de enskilda byggnadernas individuella
värden. Här gäller höga krav på
anpassning vad gäller såväl fårg, fonn
material och läge, vid förändringar av
befintlig bebyggelse och nytillkommande
bebyggelse."
Ett C-område bedöms utgöra en "bebyggelsemiljö som kan sakna homogen karaktär
men likväl bedöms ha kulturhistoriskt
och/eller miljömässigt värde. Anpassningskraven gäller bär såväl läge, farg,
fonn som material."
l Rörningsnäs är det således i första hand
miljön som helhet, som har ett kulturhisto-

Kullurmiljön i H/Jrnlngsnas. B- och C-beteckningar-

na forklaras i texten i mil/. De inringtu/e byggntulerna
bedömdes 1982 vara kulturhistorisk! intressanta

riskt intresse. Men inom området flons det
också enstaka byggnader av kulturhistoriskt
intresse. Enligt en bebyggelseinventering som
gjordes 1982 bedömdes tolv byggnader inom
området vara kulturhistoriskt intressanta.
Däribland fanns Huddinges första biograf,
Smedstaberg, på nuvarande Smedstabergsvägen 2 L. En annan lite udda byggnad
(som dock ej betecknades som kulturhistoriskt intressant 1982) är det gula huset
i korsningen Klarabergsvägen-Hörningsnäsvägen. Huset lär tidigare ha inrymt både söndagsskola och butik.
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EN TILLBAKABLICK
Ar 1858 drogs järnvägen mellan Stockholm
och Södertälje genom Huddinge. Men på den
tiden fanns ingen samlad bebyggelse i
järnvägens närhet. Majoriteten av Huddinges
befolkning var bönder eller lantbruksarbetare
och hade sin huvudsakliga inkomst från
skogs- och åkerbruk.
Det dröjde ända fram till sekelskiftet, innan
de större gårdarnas ägare började stycka och
försälja
mark för bostadbebyggelse i
Huddinge. En förutsättning för tomtförsälj-

ningar så långt från Stockholm var, förutom
tillgången till allmänna kommunikationer, de
dåliga bostadsförhållanden och den bostadsbrist som rådde inne i stenstaden vid den
här tiden, en situation som uppstått i industrialiseringens spår.
I Huddinge växte de nya förortssamhällena
med egnahemsbebyggelse fram kring stationen och i Hörningsnäs, som låg inom
gångavstånd från stationen.

Det egna hemmet som ideal
Den egna bostaden som ideal kan sägas ha
uppkommit som en reaktion mot de stora
samhällsförändringar som industrialismen
innebar. De nationalromantiska strömningarna på 1890-talet anknöt gärna till svensk
natur och till äldre svensk byggnadstradition.
Den faluröda stugan sattes upp som kontrast
till storstadens tätexploaterade hyreshuskvarter.
Vid denna tid uppstod också egnahemsrörelsen, som hämtade inspiration främst från
nya engelska och tyska villaförstäder. Ideerna
samverkade med de nationella intressena. Ett
eget hem ansågs ha en lugnande inverkan på
samhällets stabilitet och motverkade även
viljan att emigrera.

Tidskriften "Egna hem" började ges ut år 1901
av Föreningen Egna hem i Motala och propagerade flitigt för småbrukaridealen

De nya förortssamhällena växer fram
Behovet av mark för byggande av billiga
bostäder var stort. Drömmen om ett eget hem
på landet utnyttjades flitigt av de nybildade
tomt- och villastadsbolagen. Reklamskrifter
producerades och lockade med beskrivningar
om områdenas naturskönhet och rena luft allt på korta avstånd från staden.
Bara i Huddinge· bildades flera olika
tomtbolag. Rörningsnäs Villastad exploaterades av AB Tomtförvaltning. De första
villorna började uppföras mellan 1905 och

1910 av bl a dir Gideon Hyden, senare ordförande i kommunfullmäktige samt byggmästare Lennart Thunholm. Bebyggelsen kom
dock inte igång på allvar förrän kring 1912.
Huddinges förändring till förortskommun avspeglar sig tydligt i folkmängdsutvecklingen.
Från att ha haft en relativt konstant folkmängd på omkring 2000 personer fram till
sekelskiftet, fördubblades antalet på 20 år och
femdubblades folkmängden till ca 10 000 inv
fram till år 1930.
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Municipalsamhällen bildas
I takt med den snabba folkökningen i
Huddinge och den därmed hastigt expanderande bebyggelsen restes krav på att
bebyggelsen måste regleras och kontrolleras.
Det uppstod också krav på gemensamma
lösningar av vägar, vatten, avlopp, belysning,
brandskydd m m. Enligt kommunallagarna
fick Huddinge som landskommun
inte
befatta sig med stadsplanering av något slag,
vilket ledde till att nya administrativa
enheter, s k municipalsamhällen, bildades.
Municipalsamhället var en samhällsbildning
som inom en landskommun/socken hade
speciella uppgifter, t ex stadsbyggande och
samhällsplanering, brandförsvar, ordningsfrågor. Vissa frågor, t ex socialvården sköttes
av landskommunen medan man hade byggnadsnämnd både i municipen och landskommunen/ socknen.
Rörningsnäs villastads municipalsamhälle
bildades 1915 som det första municipalsamhället i Huddinge kommun. Rörningsnäs
villastad omfattade endast 66 fastigheter med
knappt 200 invånare och var förmodligen ett
av de minsta municipen i landet. I
Rörningsnäs bosatte sig lite mer välsituerat
folk. Man kunde här
finna titlar som
bankdirektör, läkare, ingenjör, notarie och

MUNICIF'AL&AMHÄLLEN 191'i-li47
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Municipalsamhällena i Huddinge 1915-1947

uppbördskommissarie. Men här bodde även
en del arbetarfamiljer. Ar 1924 tillkom
Stuvsta, Fullersta, Huddinge och Segeltorp
municipalsamhällen. Snättringe tillkom 1929.
I Huddinge fanns vid 20- talets slut sex
municip dch en landskommun. Landskommunen omfattade förutom municipen även
övriga delar av Huddinge.

Rörningsnäs stadsplaneras
Kraven på reglering och kontroll av bebyggelsen ledde så småningom till att området stadsplanerades. stadsplan upprättades av
H G Torulf, Allmänna Ingenjörsbyrån, år
1919 och fastställdes 1923. När planen upprättades var tomtema i området till stor del
redan bebyggda i enlighet med en avstyckningsplan upprättad år 1899. Tomtema var
stora och husen i regel utformade med arkitektritade villor i tidens smak som förebilder.
Nuvarande vägnät och kvartersindelning
överensstämmer i stort med den första
stadsplanen.

2000~

Stadsplan för Rörningsnäs municipalsamhälle
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EN MILJO ATT VARNA OM
Att Rörningsnäs är av kulturhistoriskt intresse som miljö är i första hand för att delar av
Huddinges första villabebyggelse finns
bevarad här. Av stor vikt för upplevelsen av
den tidiga samhällsbildningen är att flera av
de gamla husen är välbevarade exteriört.
Men det är inte bara de enskilda, gamla
byggnaderna från tidigt 1900-tal som skapar
miljön i Rörningsnäs utan också en
samverkan mellan äldre och nyare hus,
mellan villabebyggelsens utformning och
placering på tomterna, tomtemas storlek och
växtlighet, tomtemas planering med staket,
häckar och annan vegetation, (som också bildar gaturummets "väggar") och även vägarnas sträckning och utformning.

Bebyggelse
Villorna kring sekelskiftet

Karaktäristiskt för villabebyggelsen kring
sekelskiftet är den individuella utformningen
och variationsrikedomen. Ursprungligen låg
de stora husen på mycket stora tomter. De
var placerade långt in på tomten och framför
husen fanns det anlagda trädgårdar ut mot
gatan.
sekelskifteshusen utformades ofta med
panelklädda fasader, ofta liggande panel och
stående listverk i avvikande färg. Taken var
ofta branta, plåttäckta sadeltak eller
tegeltäckta, brutna tak, ibland valmade och
med brant nedre takfall med frontespis eller
kupor. Oregelbunden fönsterplacering, burspråk, verandor och balkonger är andra
karaktäristika. Gavelspetsar, räcken och
andra detaljer utfördes med stor omsorg och
pryddes ibland med snickarglädje.
Frontespis

Frontespis är ett fasadparti ovanför taklisten,
ofta en fortsättning av fasadens mittparti.

Vid den här tiden fanns det många
mönsterböcker som blev stilbildande. Mest
kända är kanske Ragnar Östbergs Verdandiskrift "Ett hem på landet" från 1905 och
Gustav Hugo Sandbergs "Om villor och
egnahemsbyggnader" från 1908.
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Arkitekturen var också influerad av de nya
stilartema jugend och nationalromantik som
kommit från Tyskland och England. På
byggnader inspirerade av jugend används ofta
svängda former på t ex fönster och frontespiser. Fönstren blandar också stora och
små fönsterglas. Nationalromantiken söker
förebilder i äldre svensk arkitektur, som den
faluröda stugan med vitmålade knutar. Fönstren är ofta tätspröjsade med många små
fönsterglas. Stilarna går många gånger in i
varandra. Kännetecknande för dem båda är
de relativt kompakta volymerna med branta,
brutna eller valmade tegeltak.

Jugend

Jugend

Nationalromantik

Övrig bebyggelse

Området har successivt förtätats och bebyggelsen har kompletterats med tidstypiska
villor från alla decennier fram till90-talet. På
50-talet tillkom Rörningsnässkolan och på
60-talet en radhusgrupp. De småhus som
uppförts under senare årtionden känns ofta
mer främmande inom Rörningsnäs än
småhusen från 20-, 30-, 40- och 50-talen.
Detta har samband med de allt mindre
tomtema och på att byggnaderna ofta avviker
mycket från det traditionella i Rörningsnäs
vad gäller placering på tomten, form, material, fårg m m.

Trots de stora förändringar som området
genomgått sedan den första bebyggelsen
tillkom bar området fortfarande delvis
kvar en ålderdomlig prägel. Framförallt
upplever man detta där den äldre
bebyggelsen är synlig från vägarna, där de
stora trädgårdarna finns kvar och där
gamla spjälstaket och grindar har
bevarats.

lO

Trädgård och växtlighet

Trädgårdarna kring den tidiga bebyggelsen i
Rörningsnäs var ofta stora. Villan som
boendeideal byggde på kontakten med
naturen och tron på det hälsosamma i att bo
på landet. Det ansågs viktigt att villorna var
intimt förbundna med landskapet. Det ingick
också i egnahemsideologin att det skulle
finnas möjlighet att odla för eget behov.
Tomtytan användes till att odla potatis,
grönsaker och kål och naturligtvis även för
bärbuskar och fruktträd.
När tomten skulle planeras och anläggas
kunde man ta hjälp av någon av de många
böcker som gavs ut i ämnet och som
kompletterade villornas "mönsterböcker".
Rudolf Abelin (skaparen av Norrvikens
trädgårdar) menade att det regelbundet
byggda huset fordrar en geometrisk
anläggning, medan trädgården kring den
oregelbundet byggda villan kan gestalta sig
ledigare med gångar som mjukt följer
naturen.
Idag finns endast ett mindre antal tomter kvar
i sin ursprungliga storlek. Fortfarande präglas dock trädgårdarna av en relativt riklig vegetation med bl a fruktträd av alla sorter. I
de högre belägna och mer kuperade delarna
finns blandskog av gran, tall, björk, lönn, ek,
asp, etc. Inslag finns också av kastanj, hägg,
hassel, sälg, silvergran, en, lind, poppel, pil,
m m. Speciellt växer det många vackra tallar
och björkar i området. Det är viktigt för
områdets karaktär att trädgårdarna vårdas och
lummigheten bevaras.
Tomtemas planering och avgränsning mot
gatan betyder mycket för hur hela området
upplevs. Staket, grindar, häckar, murar och
vegetation utmed gatan bildar tillsammans
gaturummets "väggar". Dessa rumsskapande
element är viktiga för att knyta ihop området
till en sammanhängande miljö.
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Vägnät och gaturum
Vägnätets sträckning är i stort sett detsamma
i dag som när planen upprättades. När
vägarna anlades så anpassades de till
terrängen, vilket delvis resulterat i krokiga
och omväxlande gaturum.
Husen är ofta placerade långt in på tomterna,
eftersom man ville se gatan som ett grönt
stråk. I de lokala byggnadsordningarna fanns
föreskrifter om minsta avstånd mellan hus
och tomtgräns, vanligen 6 m från gatan. Den
gamla stadsplanen från 1919 anger också ca
6 m mellan tomtgräns och bebyggelsezon.
Oftast ligger emellertid de ursprungliga
byggnaderna betydligt längre från gränsen
mot gata.
Genom området går den idag relativt starkt
trafikerade Lännavägen, som förr liksom idag
leder till Stockholm och är en av kommunens
huvudvägar. Den är slingrande och backig
och har på grund av detta och närheten till
skolan delvis fått en hastighetsbegränsning till
30 km/h. Från kulturmiljösynpunkt är
Lännavägens utformning viktig att behålla
eftersom den paradoxalt nog bidrar till att
hålla samman området. Viktiga inslag är de
staket och grindar samt vegetation som finns
utmed vägen.
Detta kan också sägas gälla generellt inom
Hömingsnäs, att där staket, häckar och
annan vegetation finns som avgränsning mot
vägarna är det av mycket stor betydelse för
gaturummen och för upplevelsen av hela
miljön. De bidrar i hög grad till att binda
ihop hela området.
Förr upptogs stängselfrågan i de lokala byggnadsordningarna, som upprättades när ett område planerades. Husägarna ålades då att sätta
stängsel mot gatan. (som regel ej över 1,5
m). Plank ansågs dock vanprydande och mur
fick bara uppföras efter tillstånd.

Bebyggelsens täthet
Som vi tidigare har sett var Rörningsnäs från
början ett glest bebyggt samhälle, med stora
hus på stora tomter. Delar av den miljön är
idag borta på grund av de successiva avstyckningar som har skett genom årtiondena.
Eftersom de tidiga husen ofta placerades
långt in på tomtema har tomtavstyckningarna
ibland inneburit att nya, moderna hus placerats framför den äldre bebyggelsen, som
därmed kommit att bli skymd. Med hänsyn
till kulturmiljön är det önskvärt att sådana
avstyckningar undviks i framtiden.
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SÅ BEVARAS MILJÖN I HÖRNINGSNÄS
Bevarandet av Rörningsnäs som en trivsam
och levande kulturmiljö handlar till stor del
om att förvalta de befintliga villorna och
trädgårdarna med ansvar och förståelse för
Rörningsnäs speciella karaktär. Detta arbete
utförs av alla som bor i området. I det följande vill vi visa hur kulturmiljövärdena i
Rörningsnäs kan bevaras och förstärkas.

o

Det är av stor vikt att de byggnader som
finns · kvar från sekelskiftets första
decennier
inte förvanskas
genom
okänsliga om- och tillbyggnader utan
bevarar alla de karaktäristika som var
typiska för tiden efter sekelskiftet.

o

Bevara alla detaljer som oftast finns på
de gamla byggnaderna. Det är viktigare
för helheten än man kanske tror.
Exempel på detaljer som man bör värna
om är fönsteromfattningar, takkupor,
burspråk, små gavelfönster, lövsågade
snickerier vid till exempel gavelspetsar,
skorstenskrön, dörr- och fönsteröverstycken etc. Även staket, grindar och
grindstolpar, gamla beslag och handtag
hör till sådant som är viktigt att bevara.

Det är vår förhoppning att en ökad medvetenhet om vikten av att bevara, rusta,
anpassa och återskapa, i helhet och i detalj,
ska innebära att lite av sekelskiftets stämning
ska kunna upplevas i Rörningsnäs. Kanske
kan det tidiga villastadssamhället till och
med göras tydligare än idag, så att det lättare
kan uppfattas av alla som rör sig i området.

o

Bäst är att behålla originaldelar och vid
behov laga och reparera. Där detta inte
är möjligt kan man försöka få tag i
begagnade byggnadsdelar. När någon
detalj måste nytillverkas används i första
hand originaldelen som förlaga. I annat
fall kan kanske ett gammalt foto eller
eventuell bygglovhandling ge vägledning.

=--:..:=::::..:..:==---==-........- ..............-------------------~~-· . -~---·-···---· \
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o

Trädgårdarna med sin växtlighet har stor
betydelse för miljön. De ursprungligen
stora tomterna med möjligheter till odling
hörde även rent ideologiskt till
egnahemsiden. Vårda därför fruktträd,
buskar, häckar och övrig vegetation med
omsorg. Vid nyplantering, välj gärna
trädsorter och buskar
som sedan
gammalt finns i trädgårdarna i området.

o

Värna om tomtens förgårdsmark. Den är
en del av gatumiljön och har stor
betydelse för hur området upplevs.
Vårda, rusta eller återskapa om möjligt
staket, grindar, grindstolpar, häckar och
annan vegetation som utgör tomtens
avgränsning mot gatan. Med hjälp av
dessa rumsbildande element kan
personliga, välkomnande entreer till
tomterna skapas.

o

Bevara de livskraftiga, fina träd som
finns. Tänk också på återväxten och välj
ut de träd som ska sparas för framtiden
och låt dem få utvecklas fritt, utan att
beskäras. Då kan träden behålla sin
karaktäristiska form. Felaktig beskärning
bäddar för svampangrepp och andra
sjukdomar, vilket innebär att trädet
angrips av röta och får en förkortad
livstid.

o

Höga krav bör ställas på eventuella nya
byggnader/tillbyggnader vad avser anpassning till omgivningen och hänsynstagande till den äldre kulturbebyggelsen. Det kan gälla husets/tillbyggnadens placering på tomten, dess
form och uttryck, fasad- och takmaterial,
proportioner, fårg etc. Tag också hänsyn
till befintlig vegetation och var noga med
anpassningen till terrängen, så att onödiga sprängningar undviks.
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o

Bevara och återskapa om möjligt
gaturummen. Ev ny bebyggelse bör
placeras så att gaturummet förändras så
lite som möjligt. Måna om häckar, staket
och grindar. De bidrar i hög grad till att
skapa en inbjudande och spännande
gatumiljö och till att området knyts
samman. Till häckar väljs med fördel
gamla sorter som t ex syren, liguster,
hagtorn, snöbär etc. Nya staket bör väljas så att de passar in i miljön, t ex ett
enkelt spjälstaket som målas. Moderna
varianter känns ofta främmande. Undvik
alltför genomsiktliga staket såsom hönsnät m m. De splittrar gaturummet.

o

Ev biluppställningsplats bör förläggas så
undanskymt som möjligt. Om en placering nära gatan inte kan undvikas på
grund av terrängen eller brist på utrymme kanske en lättare konstruktion, en
genomsiktlig carport, kan övervägas. Ett
eventuellt garage kanske kan smygas in i
terrängen, som här på bilden. Stora
hårdgjorda eller grusade ytor som
splittrar gaturummet bör undvikas. sträva
efter att göra brottet i ev staket så litet
som möjligt och ha helst en grind som
sluter om för att hålla ihop gaturummet.

o

Bevara vägnätets struktur och nuvarande
kvartersindelning, som i stort är bevarat
sedan sekelskiftet. Vägarnas terränganpassning och ibland slingrande, krökta
gaturum hör till områdets charm.

o

Det är av stor vikt att även allmänna
anläggningar som t ex elnätstationer, elskåp och belysningsstolpar anpassas till
omgivningen vid förändringar.

o

Ev nya skyltar inom området skall följa
kommunens skyltprogram, "Råd och riktlinjer för skyltning Huddinge kommun".
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TILLBYGGNADER
I Rörningsnäs kommer det även i framtiden
att ske förändringar genom om- och
tillbyggnader och kanske även en del
nybyggnader. Det är naturligt att ett område
lever och förändras och att behoven varierar
mellan olika ägare och med skiftande
familjestruktur.
Men att äga ett gammalt hus beläget i en
kulturmiljö är förenat med ansvar. Om- och

tillbyggnader måste göras varsamt, med
respekt för husets värden och områdets
karaktär. Man måste acceptera att husen har
begränsningar och inte kan byggas till
obegränsat utan att förlora i kvalitet och
uttryck. Vid tillbyggnad gäller det att
samtidigt som man ser till funktionen också
se och ta tillvara husets inneboende kvaliteter
och sträva efter att göra varje förändring så
att helheten förblir harmonisk.

Att tänka på vid tillbyggnad
Varje tillbyggnad är unik
speciella förutsättningar,
tillbyggnad måste prövas
individuellt. Detta gäller
Rörningsnäs som ju i mycket

och har sina
varför varje
och bedömas
inte minst
karaktäriseras

o

Anpassa tillbyggnader till ursprungshuset, vad gäller form, material och fårg.
Tänk även på att utforma snickeridetaljer, fönster, dörrar, taksprång, takvinklar etc i harmoni med ursprungshuset. Förlägg tillbyggnaden i första
hand mot tomtens baksida så att gatufasaden och gatumiljön påverkas så lite
som möjligt.

o

En tillbyggnad bör aldrig bli så stor att
den dominerar över ursprungshuset
Acceptera att det finns gränser för vilka
tillbyggnader som kan göras. Om utrymmesbehovet är stort kan flera mindre tillbyggnader vara en bättre lösning.

av de individuellt utformade villorna. Det
finns emelleritd vissa generella råd, som är
bra att ha i åtanke när man ska bygga till.
Råden gäller i princip alla hustyper.
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o

Den ursprungliga huskroppen bör tydligt
kunna urskiljas även efter en tillbyggnad. Låt därför ursprungshusets hörn
förbli synliga och börja tillbyggnaden
några decimeter in på ursprungshusets

fasad. Taknocken på en tillbyggnad i vinkel
bör också ligga lägre än ursprungshusets för
att ytterligare markera vilken husdel som är
ursprunglig.

m
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o

För husets harmoni är det ofta bra att
tillbyggnadens och ursprungshusets tak
skiljs åt, men ändå samverkar och bildar
en helhet.

m
o

Takkupor bör börja en bra bit nedanför
nocken, ha ett tillräckligt takfall och inte
göras större än att ett skift tegel ryms
nedanför kupan. Takkupor på hus med
brutet tak, mansardtak, blir ofta lyckade
om takkupan följer det övre takfallets
lutning.
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o

Tilläggsisolering bör om möjligt ske invändigt. Det är särskilt viktigt om husen
är försedda med många utskjutande
byggnadsdelar som takkupor, förstukvistar, verandor och burspråk etc, eftersom proportionerna förändras helt om
väggen görs tjockare.

o

Om utvändig tilläggsisolering blir
nödvändig måste den ske varsamt för att
husets karaktär ska kunna behållas.
studera anslutningar till entreer, takkupor
och taksprång. Ev måste taksprånget
byggas på för att huset ska behålla de
rätta proportionerna. Husets ursprungliga
fasadmaterial, oftast träpanel, bör behållas, liksom träpanelens dimensioner.
Vidare bör fönster flyttas ut i det nya
fasadlivet för att de ska kunna spegla
ljuset som tidigare och inte ge intryck av
svarta hål i fasaden.

••
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NAR HUSET SKA MALAS
Färgsättningen är en viktig del av husets
uttryck. De tidiga villorna i Rörningsnäs
målades ursprungligen i gula, gulbruna,
bruna, rödbruna och varmt grå jordfårger
samt i falurödfårg. Vanliga pigment som gav
dessa fårger var ockror, umbror, terra och
jämvitriol, pigment som är naturligt
förekommande ämnen och därför väl
avstämda med landskapets fårger.

målas i många skikt utan att först skrapas
bort. Kalkfärg används för att avfärga
putsade fasader. Färgen har en förmåga att ta
upp och släppa ifrån sig fukt utan att själv ta
skada.

Ända fram till 1950-talet hörde linoljefärg,
slamfärg och kalkfärg till de vanligaste
färgtyperna utomhus. Dessa äldre fårger är
väl beprövade sen hundratals år tillbaka och
överlägsna de fårger som kommit fram på
senare tid.

Vid färgsättning av husen i Rörningsnäs bör
i första hand de traditionella, beprövade
färgtyperna och färgpigmenten väljas, speciellt på de äldre husen. Vid val av kulör gäller
som en enkel tumregel att man bör färgsätta
huset med hänsyn till byggnadsstilen och till
omgivande bebyggelse. Skrapa i färglagren
för att försöka få fram vilken fårg huset hade
ursprungligen. Måla även snickerierna i
tidstypisk fårg.

Slamfårger och linoljefärger skyddar träfasaderna mot väder och vind utan att bli för
täta och orsaka röta. Slamfärgerna, som numera finns i fler kulörer än falurödfårg, är
billiga, miljövänliga och lätta att underhålla.
Linoljefärgerna har lång livslängd och är
också lätta att underhålla eftersom de kan

En tillbyggnad bör målas i samma kulör och
ljushet som det hus som byggs till, så att
den smälter in och tillsammans med det
gamla huset kan bilda en ny, helhet. Hela
huset bör målas i samma kulör för att inte
ge ett splittrat intryck. Måla inte gavelspetsen
i avvikande fårg.
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PLANERAR DU ATT BYGGA OM ELLER BYGGA TILL?
(Om bygglov och bygganmälan)
) Om du har planer på att bygga om eller
bygga till ditt hus i Segersminne, kontakta
först kommunens stadsbyggnadskontor och ta
reda på vilka bestämmelser som gäller för
just din fastighet . Rådgör också med handläggare på bygglovsavdelningen om hur
åtgärden bäst ska anpassas till både det
befintliga huset och till områdets karaktär.
Det kan gälla utbyggnadsriktning, planlösning, form,
material, färg
etc.
Bygglovsavdelningen kan också ge fullständig
information om vad som krävs i fråga om
bygglov och bygganmälan m m, innan bygget
kan sättas igång.
+-~
FÖR DE FLESTA BYGGÅTGÄRDER KRÄ VS
BÅDE BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN

I ansökan om bygglov prövas byggnadens lokalisering och yttre utformning. Bygganmälan
ger byggnadsnämnden möjlighet att bedöma
behovet av tillsyn och kontroll . För behandlingen av bygganmälan och bygglovsansökan
får du betala en avgift.

FÖR VISSA ÅT GÄRDER KRÄ VS VARKEN
BYGGLOV ELLER BYGGANMÄLAN

Detta gäller om du har ett småhus, dvs ett enoch tvåbostadshus, rad- och kedjehus eller
fritidshus. Observera dock att det enligt lag
finns krav på anpassning till omgivningen
beträffande till exempel placering, utformning
och inverkan på trafiksäkerheten.
Detta får man göra utan bygglov och
bygganmälan om man har ett småhus
o

Färga om fasaden (om inte byggnadens
karaktär ändras väsentligt)

o

Ordna en uteplats med hjälp av en mur eller
ett plank (muren/planket får dock inte vara
högre än l ,80m, inte sträcka sig mer än 3m
ut från huset och inte placeras närmare
tomtgräns än 4,5 m.

o

Sätta upp skärmtak över t ex uteplats eller
entre (taket får dock inte vara större än 12
m 2 , inte sträcka sig mer än 3 m ut från huset
eller närmare tomtgräns än 4,5 m).

o

Placera ett eller två uthus, till exempel
växthus eller lekstuga, intill huvudbyggnaden
om:
deras sammanlagda yta inte är mer än l O

m2.
de inte byggs ihop med någon annan
byggnad.
taknocken inte är högre än 3 m.
de placeras minst 4,5 m från tomtgränsen.

Rådgör om byggnadsåtgärder

Rådgör om växtlighet

STADSBYGGNADSKONTORET

GATUKONTORET

Bygglovsavdelningen

stadsträdgårdsmästaren kan ge råd om beskärning, val av lämpliga häckväxter etc.
Tel: 08-535 30 000

Tel: 08-535 30 000
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TIPS OM LITTERATUR M M
Villabebyggelse i Sverige
Elisabet Stavenow-Hidemark
Svensk villabebyggelse i ord och bild
Huvudredaktör Fredrik Ström
Boken finns som referenslitteratur på biblioteket
i Huddinge
Så renoveras torp och gårtklr
Ove Hidemark, Elisabet Stavenow-Hidemark
m fl.

Vård av trähus
Sören Thunell
En handbok i vård och upprustning av gammal
trabeby ggelse
Bygga om och bygga till
Kerstin Wergeni-Wasberg, Lena Sjöström
Larsson
En bok från Byggtjtlnst
Huddinges historUI 9. Samhällsutveckling,
folkrörelser och politik i Huddinge 19001988.
Bo Öhngren
Finns på Huddinge bibliotek
Bygd och byggnader i Stockholms län
Stockholms läns museum, Länsstyrelsen i
Stockholm
Byggnaders särdrag - en stilhistorisk handbok
1880-1920
Boverket
Beskärningsboken
Klaus Vollbrecht, Gustaf Alm m fl
Handbok om beskarning av trad och buskar

Centrum för byggnadsvård
Vid Centrum för byggnadsvård i Gysinge, (som
ligger mellan Sala och Gävle), visas material
och metoder att renovera äldre hus. Här finns
också försäljning av äldre byggnadsmaterial,
t ex gamla beslag, taktegel, begagnade fönster
med spröjsar m m.

Ytterligare litteratur och råd kan t ex sökas
hos Byggtjänst byggbokhandel i Stockholm,
Boverket, länsstyrelsen och Stockholms läns
museum

Denna informationsskrift om HÖRNINGSNAS
- en kulturmiljö i Huddinge innehåller en
beskrivning av områdets kulturmiljövärden
och hur de kan bevaras. Här ges också en
del råd om vad man bör tänka på vid
förändringar i miljön. Skriften har kommit
till genom byggnadsnämndens skönhetsråd i
samarbete med stadsbyggnadskontoret 1
Huddinge kommun.

skriften kan beställas hos stadsbyggnadskontoret, Huddinge kommun.

