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Förord
Som kommunalägt bostadsföretag har vi ett stort
ansvar för att det rika bestånd av bostadsmiljöer som
finns i Stockholm utvecklas och förvaltas och med
detta följer att även kulturhistoriska värden bevaras.
Årsta centrum med byggår 1946–53 intar en särställning i vårt bestånd.
Centrumanläggningen har Stockholms stads högsta kulturhistoriska klassificering och är även utpekad som riksintresseområde för kulturmiljövården. Vårt
ansvar som fastighetsägare är att säkerställa att den här unika fastigheten både
kan användas av dagens stockholmare och att dess kulturhistoriska värden
bevaras för framtiden.
Att äga och förvalta en kulturhistorisk fastighet som fyller en daglig funktion
både för boende, besökare och näringsidkare är en stor utmaning. Vi ville få
stöd i det arbetet, ett pedagogiskt verktyg som hjälper oss som fastighetsägare
att förstå de kulturhistoriska värdena och hur vi med hänsyn till dem kan både
förvalta och långsiktigt utveckla Årsta centrum.
Resultatet av den önskan håller du nu i din hand – ett vårdprogram för
Årsta centrum. Vårdprogrammet ger kunskap till den personal som ansvarar
för daglig drift och förvaltning av fastigheten. Den ger riktlinjer och värdefull
information till oss och de entreprenörer vi anlitar för att underhålla och bygga
om i fastigheten. Här finns också kunskaper som är viktiga att föra vidare till de
lokalhyresgäster som driver verksamhet i centrumet.
Vårdprogrammet är också en spännande redogörelse för alla de detaljer och
lösningar som finns i en kulturhistorisk unik fastighet som fortsätter att fylla en
viktig funktion i Stockholm, nu och in i framtiden.
För att vårdprogrammet ska kunna användas och spridas på bästa sätt har
produktionen delats upp i en tryckt del (denna) och en digital del (på usb-minne

Årsta torg

sist i programmet) innehållande rumsbeskrivningar, ritningar och färgsättningsprogram. Vårdprogrammet finns också på www.familjebostader.com under
fliken Om oss.

Stockholm 2016
Marie Alderhorn
Enhetschef och lokalförvaltare för Årsta Centrum
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1. Sammanfattning
Årsta centrum uppfördes under åren 1943–1954 och skapades som en
modern centrumanläggning med syfte att bidra med kvalitativa funktioner till
den nya stadsdelen Årsta. Skapandeprocessen kring centrumanläggningen var
omfattande och utfördes med hög ambitionsnivå av arkitekterna bröderna Erik
och Tore Ahlsén.
Resultatet blev det som idag anses vara det bästa svenska exemplet på ett
grannskapscentrum enligt efterkrigstidens ideal. Medborgarhus, bibliotek, teater
och biograf samlades kring ett intimt torg tillsammans med butikslokaler, kontor
och restauranger.
Vårdprogrammet beskriver centrumanläggningens olika miljöer och beståndsdelar för att man ska kunna förstå dess komplexitet och sammansatta karaktär.
Vi kan även konstatera att miljön förmedlar mycket av den intimitet och kvaliteter som arkitekterna skapade för över 60 år sedan.

beskrivningarna hittar man uppgifter som vägleder förvaltare och konsulter
samt entreprenörer under kommande arbetsinsatser.
Byggnadernas utvändiga gestaltning, material och kvalitet såväl som invändiga rumsbildningar får en utförlig beskrivning. Rumsbeskrivningarna utgör
sedan en väsentlig källa till kunskap vid hantering av ändringar och hyresgästanpassningar.
1.3 FÖRVALTNING

Årsta centrum utgör en levande miljö med många besökare och ett blomstrande
kulturliv. Ett stort antal tillkommande innevånare i stadsdelen medför ett ökat
tryck på centrumets olika funktioner. Förändringar och ett välplanerat underhåll
utgör viktiga delar för att miljön inte ska förfalla eller upplevas som sliten.
Förvaltningen står inför utvecklingsfrågor såväl som inför frågor av konkret
materialkaraktär vilka samtliga berörs i detta kapitel.

1.1 VÄRDEANALYS

De kulturhistoriska värdena i Årsta centrum består av både historiskt relaterade
värden såsom arkitektur- och samhällshistoriska värden. Men i hög grad finns
även upplevelsevärden av mycket hög klass där de miljöskapande värdena av
en intim centrumanläggning samsas med stora arkitektoniska värden och även
konstnärliga värden.
Årsta centrum har även bevarat stora delar av sin ursprungliga struktur och
upplevs i hög grad som en autentisk miljö från 1900-talets folkhemsepok.
1.2 NULÄGESBESKRIVNING

Kunskapen om byggnaderna i Årsta centrum och dess tekniska uppbyggnad,
materialval och kulörer utgör en central del i möjligheten att bevara de kvaliteter och funktioner som till stora delar definierar kulturvärdet. Under nuläges
Årsta torg mot de målade fasaderna på bio Folkets hus och huset längs Hjälmarsvägen.
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2. Inledning
beslut och projektet initierades under hösten samma år och tog sin början under
2013. Statligt stöd söktes för delfinansiering som beviljade under mars 2014.
2.2 MÅL OCH SYFTE

Ett övergripande mål är att Årsta centrum ska utvecklas och förvaltas så att dess
kulturhistoriska värde bevaras och förstärks med hjälp av den information som
kan hämtas ur vårdprogrammet.
Vårdprogrammet ska fungera som ett styrdokument och ligga till grund för
de beslut som tas i fråga om utveckling av centrumfunktioner såväl som dagligt
underhåll och ombyggnadsprojekt. Syftet är att varje person med förvaltande
eller projekterande roll ska använda sig av vårdprogrammet och agera inom de
ramar som anges för respektive åtgärd, enligt kapitel 6 Förvaltning.
2.3 MATERIAL OCH METODER

Huvudentré till bibliotek, kafé, Vår teater och samlingssalar m.m.

Uppförandet av Årsta centrum föregicks av en livlig debatt och i samband med
invigningen publicerade tidskriften ”Byggmästaren” en fyllig artikel författad av
upphovsmännen, arkitekterna Erik och Tore Ahlsén.
Tidigare utförda ombyggnadsprojekt har tjänat som en viktig utgångspunkt
i arbetet med vårdprogrammet och här har ett intensivt fältarbete parallellt med
källundersökningar kompletterat varandra. Vårdprogrammet är författat av
byggnadsantikvarier med fokus på vårdande och bevarande åtgärder och här
finns en strävan att förstärka ursprungliga strukturer och tydliggöra viktiga
egenskaper i miljön.
Som utgångspunkt för arbetet har varit vårdprogram utarbetade på uppdrag av Fastighetskontoret och publicerade under 2012/13, bl.a. Börshuset och
Stockholms stadsbibliotek.

Ett vårdprogram riktar sig till alla som har behov av fördjupad kunskap
om en byggnad eller en miljö. Behovet uppkommer i detta fall vid varje nytt
ombyggnads- eller underhållsprojekt då beslutsfattare inom stadens förvaltningar och inom AB Familjebostäder ska bedöma omfattningen och konsekvensen av en åtgärd.
Vetskapen om vårdprogrammets existens och dess innehåll och användning
är av central betydelse för att mål och syften med vårdprogrammet ska kunna
uppnås.
2.1 BAKGRUND

Stockholms stad och AB Familjebostäder hade under en tid diskuterat behovet
av ett Vårdprogram för Årsta centrum. År 2012 togs hos AB Familjebostäder ett
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3. Förutsättningar
som på olika vis är sammanbyggda samt de tillhörande innergårdarna. Årsjön 1
består av en låg länga med kontors- och butikslokaler samt den stora biobyggnaden Folkets hus.
De fastigheter som omfattas av Vårdplanen ägs och förvaltas av AB Familje
bostäder. För att erhålla en heltäckande miljöstudie har även torgytan och
trottoarerna runt fastigheterna inkluderats i undersökningen, vilket innebär att
mark ägd och förvaltad av Trafikkontoret tagits med. Den lilla parken strax
norr om torget, Fysingen, och amfiteatern förvaltas av stadsdelsförvaltningen i
Enskede-Årsta-Vantör

Flygbild över Årsta centrum, 1960-tal (något beskuren). Ur Stockholms stadsmuseums arkiv.

3.1 AVGRÄNSNINGAR FÖR OMRÅDET OCH ÄGOGRÄNSER

Med Årsta centrum avses de byggnader och ytor som ligger mellan gatorna
Hjälmarsvägen, Årstavägen och Skedviksvägen i närförorten Årsta i Stockholm.
Årsta centrum är dock en informell beteckning på området. Den benämning
som förekommer i Lantmäteriets kartmaterial för att beteckna centrumdelen är
Årsta torg, vilket även utgör adressbeteckningen för huvudbyggnaden med bl.a.
Biblioteket (Årsta torg 5). I Vårdplanen används Årsta centrum för att beskriva
anläggningen.
Aktuella fastigheter som ingår i Årsta centrum är Årstalund 3 och Årsjön 1
samt torgytan – Årsta torg. Ingår gör också amfiteatern som ligger precis utanför teatern i den stora huvudbyggnaden. Årstalund 3 består av flera byggnader

Översiktskarta över området Årsta centrum med aktuella fastighetsgränser. © Lantmäteriet
50344548_140001 (något modifierad)
OBS! Att Årsta Bibliotek ligger i den kvadratiska byggnadskroppen åt norr i Årstalund 3 och inte i bostadsoch butikslängan mot Årstavägen. Den röda rutan anger också länken där Vår teaters lokaler finns.
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3.1.1 Basfakta Årsjön 1
Fastighetsbeteckning: Årsjön 1
Adress: Hjälmarsvägen 26–30
Kommun: Stockholm
Län: Stockholm
Fastighetsägare och förvaltare: Familjebostäder AB
Byggår: Färdigställdes 1947 (bostadslängan), 1951 (biografen)
Årsjön 1 är uppdelad i längan mot Hjälmarsvägen och biografbyggnaden. I
längan finns lokaler med butiker, mäklare, kontor, apotek, snabbmatsrestaurang och hyreslägenheter. I biografbyggnaden finns förutom en biosalong även
mindre föreningslokaler.

3.1.2 Basfakta Årstalund 3
Fastighetsbeteckning: Årstalund 3
Adress: Skedviksvägen 2–8, Årstavägen 44, 52–62, Årsta torg 5
Kommun: Stockholm
Län: Stockholm
Fastighetsägare och förvaltare: Familjebostäder AB
Byggår: Färdigställdes 1952 (bostadslängan), 1953 (fritidslokalerna)
Huvudbyggnaden består av teater, kafé, vuxen- och barnbibliotek, Vår teater m
tillhörande lokaler, ateljéer, föreningslokal samt publika ytor. I Årstalund 3 ingår
utöver huvudbyggnadens verksamheter hyreslägenheter, butiker, restaurang,
daghem och kontor.

Ovan: kv Årsjön 1 1950-tal, Sven Ahlséns samling. Nedan: Årstalund 3 1963. Ur SSM’s arkiv.
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3.2 GÄLLANDE SKYDD FÖR ÅRSTA CENTRUM

3.2.1 Gällande detaljplan
Den gällande detaljplanen för Årstalund mm (Årsta Centrum) Dp 8253, är
från 1990. Av detaljplanen för området framgår att Årsta centrum ska bevaras
med karaktär av kulturreservat. Värdena som detaljplanen värnar gäller karaktären av grannskapscentrum, torgmiljön och byggnaderna. I möjligaste mån
ska ursprunglig användning eftersträvas och där originaldetaljer i bebyggelsen
försvunnit, bör möjligheten återställa miljön uppmärksammas. I planen ligger
skyddsbestämmelser avseende rivning och förvanskning. Skyddet avser bebygg
elsens exteriör, men till viss del även interiört. Skyddsföreskrifterna avser även
Årsta plan.
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3.2.2 Riksintresseområdet Årsta centrum
Bostadsområdet Årsta är utpekat som bebyggelse av riksintresse för kulturmiljövården, AB 113, och därigenom skyddat av Miljöbalken.
Motiveringen till Riksintresset lyder:
Bostadsområde i form av stadsdelscentrum, invigt 1953, som utgör ett av
landets tidigaste exempel på en s.k. grannskapsenhet, med ”torget som var
dagsrum”. En kommersiell, social och kulturell mötespunkt för alla åldrar, som
utgjort en viktig förebild för svenskt förortsbyggande under efterkrigstiden.
Uttryck för riksintresset:
Planläggningen med låga byggnader för olika funktioner – medborgarhus med
bibliotek och teater, biograf, butiker, kontor, bostäder – grupperade runt det cen
trala torget. Gestaltningsmässiga värden och den konstnärliga utsmyckningen.

3.2.3 Stockholms stads kulturhistoriska
klassificering
Stockholms stadsmuseum ansvarar för att peka ut och definiera kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse i Stockholms stad. Klassificeringen grundas på de inventeringar Stadsmuseet kontinuerligt gjort sedan 1970-talet och omfattar bebyggelse
uppförd före 1960 eller 1990. Beslutet om stadens kulturhistoriska klassificering
fattas av Stadsmuseets chef, stadsantikvarien, på delegation av kommunfullmäktige. Klassificering av stadens bebyggelse är ett pågående arbete och nya klassificeringar förs in på den digitala kartan fortlöpande.

Utdrag ur Stockholms stads klassificeringskarta för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Blått och grönt visar
resp. klassificering för de olika byggnaderna. Det blå strecket visar riksintresseområdet. Det gröna strecket
visar avgränsningen för Kulturhistoriskt värdefullt område.

När en byggnad eller en bebyggelsemiljö är blåklassad innebär det att Stockholms stadsmuseum gjort följande bedömning: Fastighet med bebyggelse vars
kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminne i kultur
minneslagen. Följande bedömning gäller vid grönklassade byggnader: Fastighet
med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljö
mässig eller konstnärlig synpunkt.

Klassificering
Årsta centrum med omkringliggande fastigheter utpekas av Stockholms stadsmuseum som Kulturhistoriskt värdefullt område. I detta område ingår fastigheterna kring Årsta torg: Årstalund 3 och Årsjön 1 samt fastigheterna längs
Hjälmarsvägens sista del, Skarven 1 och Örsbaken 7.
Enligt stadsmuseets kulturhistoriska klassificering är byggnaderna kring
torget i Årsta centrum blåklassade. Byggnaderna längs Hjälmarsvägen, Skarven
1 och Örsbaken 7 är grönklassade. Likaså är bostadshuset i Årstalund 3 vid
Skedviksvägen 2–8 grönklassat.

Motivering
Stadsmuseets motivering för den kulturhistoriska värderingen för Årsjön 1,
Årstalund 3 – Årsta centrum lyder:
Årsta Centrum med sina berömda konkretistiska fasadmålningar och särpräglade
utformning utformades av arkitektbröderna Erik och Tore Ahlsén och blev
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hållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i
sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).

mycket uppmärksammat när det var nytt. Centrumanläggningen skulle fungera
som ett stadsdelscentrum i en stadsdel uppbyggd kring grannskapsenheter. Idé
erna bakom centrumets utformning och innehåll hade även en ideologisk grund
och en vision om att forma den demokratiska människan i det demokratiska
samhället. Den karaktärskapande centrumanläggningen utgör en mycket speciell
miljö med både stort miljöskapande- och arkitekturhistoriskt värde. Anlägg
ningen har också ett samhällshistoriskt värde genom tillkomsthistoria.

PBL kap. 8 17 §, Varsamhetskrav
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att
man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

För Skarven 1 och Örsbaken 7 lyder motiveringen:
Affärs- och bostadshusen ingår som en viktig del i Årsta centrum. Tidstypiska,
välgestaltade och välbevarade byggnader ritade av arkitekterna Tore och Erik
Ahlsén.

3.2.4 Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) är den generella lag som reglerar all byggnation. I PBL finns också angivet vad som gäller för sk kulturhistoriskt skyddad
bebyggelse; 8 kap. §§ 13, 14 och 17. Enligt plan- och bygglagen får inte särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse förvanskas. För all bebyggelse gäller
även varsamhetskravet som innebär att underhåll och ändringar ska utföras så
att man tar till vara och anpassar sig till byggnadens kulturhistoriska värden.
Plan- och bygglagen gäller alltid, både exteriör och interiör, även om åtgärderna
inte kräver bygglov. Fastighetsägaren eller byggherren är ansvarig för att lagen
efterlevs.
PBL kap. 8 13 §, Förvanskningsförbud
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också
på 1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av 16 kap. 7 §, 2. tomter i de avseenden som omfattas av skydds
bestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, 3. allmänna platser,
och 4. bebyggelseområden.
PBL kap. 8 14 §, Underhåll
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Under-

Reklambild för Årsta centrum, okänt år. Från Sven Ahlséns samling.
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4. Värdeanalys – Kulturvärde
För att kunna förvalta och anpassa miljön efter nya behov och önskemål behövs
också en förståelse om vad det är för egenskaper som är bärare av de värden
som man vill bevara.
De rent fysiska uttryck i miljön som man kan erfara genom att vistas och
utnyttja centrumets alla delar utgör grunden för den del av kulturvärdet och
baseras på upplevelsemässiga och estetiskt engagerande delar. Här samverkar
färg, form, proportioner, materialval och åldrande för att skapa en helhets
upplevelse. Årstaarkitekterna, bröderna Ahlsén, specialritade och formgav
det mesta, unikt för Årsta, och var mycket medvetna om vikten av kvalitet,
omsorgsfull färgsättning och gestaltning. De mjukt formade trähandtagen på
entrédörrarna är ett bra exempel på detta. Ett annat är de dekormålade fasad
erna och takytornas olika kulörer.
Ur ett historiskt perspektiv kan Årsta centrum placeras in i efterkrigstidens
demokratiseringsprocess med viktiga stadsplanehistoriska och samhällshistoriska referenser. Mycket av de värderingsgrunder som då omsattes i byggd miljö
vill vi se som förebilder idag, för ett demokratiskt samhälle och hög grad av
medbestämmande. Det var under 1940-talet som folkhemmet formades med
de stora allmännyttiga bolagen som här i Årsta med Riksbyggen. För att bevara
sådana kulturvärden spelar verksamheterna och graden av service till medborgarna en betydande roll för kulturvärdet. Arkitekturhistoriskt och byggnadshistoriskt värde finns definierat i de välbevarade och oförvanskade byggnaderna.
Det ursprungliga utförandet med byggnadsvolym, användning, kulörer och
material är således av stor betydelse för kulturvärdena och i följande kapitel
finns information som kan vägleda till ett bevarande och i vissa fall förtydlig
ande och återställande av dessa värden.

Del av folkets hus fasad som vetter ut mot torget. Den dekorerade delen av putsytan är mycket betydelsefull
för upplevelsevärdet och är nu i stort behov av underhåll

60 år har gått sedan Årsta centrum stod klart och alltsedan dess har miljön förmedlat service och upplevelser till stadsdelens innevånare. Den första
generationen Årstabor har vuxit upp och åldrats och är snart redo för pension.
Byggnaderna har också åldrats men bevarar i mycket hög utsträckning de
ursprungliga kvaliteterna och många av de centrala funktionerna. De gemensamma ytorna, både inne och ute, är väl tilltagna och omsorgen om detaljerna
och den höga kvaliteten i materialval och design samverkar till att skapa en
miljö som uppskattas av både de boende och av staden och landets myndigheter
inom stadsbyggnad och kulturmiljö. Därför är också Årsta centrum utpekat
som riksintresse för kulturmiljövården, har högsta klassificering av Stockholms
stadsmuseum och skyddsbestämmelser i detaljplan.

Definition av ”Kulturvärde” enligt Boverkets byggregler.
”När begreppet ”kulturvärden” används i dessa föreskrifter menas byggnadens
byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga, konstnärliga och
arkitektoniska värden.” BFS.2013:14 BBR 20
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Upplevelsevärden – Estetiskt engagerande värden

4.1 KULTURHISTORISK VÄRDEANALYS

• Arkitektoniskt värde med varierad och välbalanserad gestaltning och med
bearbetade detaljer.

En värdeanalys sammanfattar de kulturhistoriska värden som ingår i en miljö
eller en byggnad. Med hjälp av analysen kan man sedan göra jämförande
studier av liknande objekt och även bedöma konsekvenserna av åtgärder. Som
utgångspunkt för analysen används Riksantikvarieämbetets publikation med
nomenklatur för värdering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader publ. 2002.
De kulturhistoriska värdena i Årsta centrum består av både historiskt relaterade värden såsom arkitektur- och samhällshistoriska värden. Men i hög grad
finns även upplevelsevärden av mycket hög klass där de miljöskapande värdena
av en intim centrumanläggning samsas med stora arkitektoniska värden och
även konstnärliga värden.
Årsta centrum har även bevarat stora delar av sin ursprungliga struktur och
upplevs i hög grad som en autentisk miljö från 1900-talets folkhemsepok.

• Miljöskapande värde med öppna, tillgängliga miljöer för allmänheten och
med offentliga verksamheter dit alla är välkomna.
• Miljöskapande värde med fokus på proportioner och med en intim och
human skala där välgestaltat och flexibelt torg samverkar med mindre och
skyddande gårdar.
• Konstnärligt värde med arkitekturbunden konst såsom grafiska mönster på
putsytor och måleri på tegelytor samt bl.a. Bror Marklunds skulptur Gycklarna.
• Patina, ett värdigt åldrande, finns i t.ex. dörrarnas handtag av trä som nöts
efter tusentals handpåläggningar och i marmorgolvens stegytor.

Dokumentvärden – Historiskt relaterade värden

Förstärkande egenskaper

• Arkitekturhistoriskt och stadsplanehistoriskt värde med arkitekt Uno Åhréns
drivande tankegångar om stadsdelscentrum.

• Årsta centrum upplevs som äkta (autentiskt) och som en representativ miljö
för efterkrigstidens tankegångar om grannskapsenheter.

• Samhällshistoriskt värde med utbyggnaden av Stockholms förstäder och
grannskapsenheter djupt förankrat i folkhemstanken och i förvekligandet ett
demokratiskt samhälle.

• Hög kvalitet i färgsättning, gestaltning och konstnärligt uttryck har skapat
bestående värden i miljön.

• Byggnadshistoriskt värde med ursprunglig struktur och gestaltning av arkitekterna Erik och Tore Ahlsén bevarad.

• Hög kvalitet i materialval och ytbearbetningar har skapat förutsättningar för
ett värdigt åldrande.

• Konsthistoriskt värde med fasadbemålningarna som konkretistiska inslag,
arkitekturbunden konst i stor skala i offentlig miljö.
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5. Historik
Årsta centrum uppfördes mellan åren 1946–1953 och skapades som
en modern centrumanläggning med syfte att bidra med kvalitativa funktioner
till den nya stadsdelen Årsta i södra Stockholm. Men planerna på ett stadsdels
centrum påbörjades flera år tidigare. Skapandeprocessen kring centrumanläggningen var omfattande och utfördes med hög ambitionsnivå av arkitekterna,
bröderna Erik och Tore Ahlsén, både vad gällde den sociala ansatsen och
arkitekturen. Resultatet blev det som idag anses vara det bästa svenska exemplet
på ett grannskapscentrum enligt efterkrigstidens ideal: medborgarhus, bibliotek,
teater och biograf samlat kring ett intimt torg tillsammans med butiker, kontor
och restauranger. Helhetsgestaltningen med den formstarka arkitekturen, de
tydliga och skiftande materialen samt det färgrika och varierade fasadmåleriet
var och är fortfarande unikt i sitt slag. Detta planerades också mitt under brinnande krig och det var inte helt givet att man skulle lägga resurser på ett special
utformat och experimentartat centrum när det var bostäder som behövdes i
första hand.
Erik Asklund skriver i ”Årsta i centrum” (1966):
”Det djärva greppet, den personliga stilen och den artistiska touche, som präglar
hela området var något nytt för sin tid. Stadsdelen Årsta skulle inte bara få en
öppen plats eller ett torg mitt bland alla sina bostadslängor, utan också bli ett
socialt och kulturellt centrum, där det arkitektoniska utförandet i minsta detalj
skulle vara ett uttryck för befolkningens behov at avkoppling och förströelse,
men också ge utrymme för en kulturell verksamhet med olika lokaler grupp
erade runt omkring torget, såsom teater, bio, bibliotek, föreningssal m.m., detta
var något nytt för sin tid och nu står Årsta Centrum med sina skapare också som
pionjär på detta område.”

Troligen arkitekt Tore Ahlsén framför färdigställda Forum och längan i Årsjön 1.

Innan torget benämndes som Årsta torg hade det fastighetsbeteckningen
Årstalund 2. Skedviksvägen hette vid tiden för uppförandet av Årsta centrum,
Tämnarvägen.
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5.1 ÅRSTA CENTRUM

5.1.1 Stadsdelen Årsta
Under 1930-talet rådde högkonjunktur i Sverige och nya stadsdelar anlades
i Stockholms ytterområden – Hammarbyhöjden, Kristineberg, Fredhäll och
Traneberg tillkom under denna tid. Gemensamt för dessa bostadsområden var
att de övervägande kännetecknades av smala fristående hus med flera portar,
s.k. lamellhus, med ett visst inslag av butiker men helt i avsaknad av lokaler för
så kallade ”kollektiva intressen”. Kritiken mot områdena blev att de saknade
atmosfär och karaktär och begreppet ”sovstäder” började användas för de nya
stadsdelarna och närförorterna i Stockholm.
Planerna för en ny stadsdel i Årsta påbörjades tidigt under 1940-talet. Årsta
var på den tiden relativt lantligt och det fanns inte en befintlig stadsmässig
bebyggelse att ta hänsyn till vilket gav utrymme till att skapa något nytt. Riksbyggen fick det största exploateringsuppdraget för den nya stadsdelen med
tillstånd att uppföra 1000 + 700 bostadsrätter och vid senare tillfälle erhöll de
rätten att uppföra ytterligare 750 lägenheter. Stadsdelen Årsta växte fram västerut från Skanstull. Grundidén att skapa ett socialt centrum för Årsta kom från
Svenska Riksbyggens dåvarande organisationschef Ivar Olsson samt Riksbyggens chef, sedermera professor, Uno Åhrén. Man ville skapa en kärna ”kring
vilken stadsdelens liv skulle röra sig” och kring detta nav skulle bostadsbebygg
elsen växa fram.
För att förverkliga detta sociala centrum anlitades arkitekterna Erik och Tore
Ahlsén, men Andra världskrigets tillståndsregleringar medförde att bostadsbebyggelsen prioriterades. Förverkligandet av centrumanläggningen sköts på
framtiden. Krigets ekonomiska klimat medförde att bostadsbebyggelsen uppfördes rationellt och enkelt. Den spartanska prägel som detta satte på området
lade större press på centrumanläggningens gestaltning. Bröderna Ahlsén lade ner
”hela sin själ och sin konstnärliga ambition och skaparkraft” i projektet.

Ovan: tidig skiss över Årsta centrum med mönsterlagd torgyta. Ur Statens centrum för arkitektur och designs
samlingar.
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Till vänster: Ringlek på torget. Nordiska museets arkiv.
Ovan: Vy på Årstagatan västerut 1950-tal. Sven Ahlséns arkiv.

5.1.2 Medborgarperspektivet

Det planerades för allmän samhällsservide såsom post, apotek och spritförsäljning. För dessa verksamheter blev dock mycket avhängigt beslut från myndig
heterna. Vidare lades mycket tid på att utreda behovet av fritidslokaler. Bröderna
Ahlsén räknade på olika gruppstorlekar och möjlig schemaläggning av lokaler
för två tydliga användargrupper, dels de mer allmängiltiga samvaroutrymmena
för exempelvis studier eller konserter dels lokaler för specifika intressegrupper.
Enskilda intressegrupper önskade mer ofta en egen lokal, anpassad för deras
verksamhet och med verksamhetsspecifik inredning samt egen entré. I den
fortsatta dialogen kring centrumets utformning blev synpunkterna från dessa
ideella grupper allt mer styrande och arbetet fokuserades på samordning och
samspel mellan de nyttjande aktörerna. Utifrån medborgardialogen utform
ades centrumanläggningens form och helhet. En grupp som uppmärksammades
särskilt var tonåringarna med behov av särskilda lokallösningar.

Bröderna Ahlsén började projektet med att ta sig an centrumproblematiken
i stort. Frånsett grannskapscentrumet Guldheden i Göteborg som uppfördes
strax innan (från 1945) Årsta centrum fanns det inte tidigare några liknande
projekt att hämta erfarenhet från. Deras första utmaning blev därför att finna en
arbetsmetodik för att formulera ett program för den nya centrumanläggningen.
Uppgiften försvårades ytterligare av att hela stadsdelen Årsta var under framväxt och få personer hade hunnit rota sig på platsen.
Arbetets inledande faser hade karaktär av idédebatt där olika myndigheter,
föreningar och enskilda personer deltog. Bröderna Ahlsén upprättade en experimentplan som låg till grund för diskussionerna. För att alla intressen inom Årsta
skulle kunna tillgodoses bildades en samarbetskommitté med representanter
från såväl föreningar och organisationer som näringsliv och ideella sammanslutningar. I ett senare steg kom även de slutliga brukarna med i diskussionerna
varvid lokalbehov med mera kunde slås fast.
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5.1.3 Centrumbebyggelsen växer fram
När bröderna Ahlsén började detaljplanera byggnaderna kring Årsta torg lade
de stor vikt vid flexibla lösningar. Det skulle vara möjligt att förändra byggnadernas användningssätt. Under programskedet fick bröderna Ahlsén vidta
några sena ändringar utifrån oförutsedda önskemål. En något större lokal för
musikaktiviteter och gudstjänstbruk, dop och vigslar med mera fick samordnas
inom en lokalgrupp. I detta skede önskade även stadens myndigheter ytterligare
bostäder i den direkta anslutningen till centrumets olika verksamheter. Bröderna
Ahlsén placerade det största samlingsrummet – torget – i ett skyddat läge.
Kvarterets inre utformades efter en tänkt rutnätsplan där byggnadskropp
arna placerades som rätvinkligt korsande korridorsförbindelser. Vid den skyddade torgmiljön placerades entrén till fritidslokalerna. På ritningar från tiden
finns också en amfiteater inritad, eller utomhusparkett som den också benämndes. Den uppfördes dock aldrig men teatern utformades ändå för att kunna
möjliggöra att scenen användes som utomhusscen. Scenens bakre vägg består
helt enkelt av två stora öppningsbara dragportar som går från golv till tak.
Åt öster mot Hjälmarsvägen placerades de så kallade ”socialvårdslokalerna”,
med folktandvård, barna- och mödravårdcentral, distriktsläkarmottagning,
sjukkassa och huvudapotek med laboratorium. I bottenvåningen på denna
länga fanns även post, apotek, frisör och ett antal affärer så som blomsteraffär,
bokhandel etc. Utmed kvarterets södra och västra delar placerades de av staden
efterfrågade bostadslängorna. I bottenvåningen på dessa byggnadskroppar
inrymdes förutom bostäder även butiker, kontor och en barnträdgård.
Den sista svåra frågan gällde matställen och kaféer. De kunde förutse att behovet skulle finnas för dessa verksamheter, men lokalfrågan för detta var beroende
av möjligheterna att skaffa rättigheterna för exempelvis restaurantrörelse.

Överst: Vy över den första längan Årsjön 1, längs Hjälmarsvägen. Ur Statens centrum för arkitektur och
designs samlingar.
Till höger: Vy på Årstagatan mot Årsjön 1 torget, 1950-tal. Sven Ahlséns arkiv.
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5.1.4 Fasadmåleri och dekorationer

Konstnären Uno Wallman bidrog också med en fasadmålning som är utförd
direkt på tegelytan och placerad mot Hjälmarsvägen, ovanför norra portiken till
torget. Idag är denna målning svår att se då den nötts bort av väder och vind och
inte fyllts i. Även ovanför den södra portiken finns dekorationer på tegelytan som
är svåra att se.

Årsta centrum har en särställning inom svenskt centrumbyggande och gestaltades också särskilt för att bryta vanetänkandet om dessa platsbildningar. Fasad
ernas volymförhållande och placering samspelar med fasadernas färgrikedom,
formvariationer och motiv till ett allkonstverk. Målet var en konstnärlig helhet
med människan i centrum.
De putsade ytorna som omsluter torget varierar sinsemellan i färgskala och har
även fått arkitektoniskt måleri av skilda uttryck. Biografbyggnadens buktande, höga,
yta har en sträng geometrisk struktur med kulörer hållna mot en ljusgrå fond med
relativt nedtonad gråskala medan den närliggande fasadytan mot Hjalmarsvägen är
färgstark och brokig. Här finns en grön och gul baskulör både med diagonala former
såväl som med vissa växtliknande inslag. Mitt emot finner man medborgarhuset med
en fasad med blodröd bas och med kraftfulla mönster i form av figurer och mättade
kulörer.
Kontrasterna mot gatans enklare tegelfasader är slående men även här finns dekorativa inslag. Tegelytan har försetts med infärgade fogar i olika kulörer vilket skapar
en mönsterverkan i den murade ytan. Denna mönsterverkan finns på flertalet av de
tegelytor som ritades, även på andra sidan Hjälmarsvägen i nuvarande brf Örsbaken 7.
Fönstrens utvändiga kulör har också anpassats till respektive fasadyta och
ändrar sig beroende av putsens yta. Antingen som kontrastverkan eller som tillbakahållen till förmån för helhetsverkan.

Ovan: instruktioner till målarna av arkitekterna vid målning av fasaden till medborgarhuset. 1953
Nedan: Kartonger som visar de ursprungliga måleriet på torgets östra sida. Sven Ahlséns arkiv.
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Ovan: Medborgarhuset med teatern har kraftfullt färgsatta fasader på torgets västra sida.
Nedan: Målerirester på tegleytan ovan portiker mot Hjälmarsvägen 30
Ovan: Konstverk av Uno Wallman, målat direkt på tegelytan. Sven Ahlséns arkiv.
Nedan: Samma fasadyta idag med svaga kulörer och brytningar som röjer konstverkets plats
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Ovan: bild från år 1966 när ”Gycklarna” var nyuppförd. Från skriften Årsta i centrum, okänd fotograf. Till
vänster: foto från idag.

5.1.5 Detaljutformning
Konstnärlig utsmyckning
Skulpturgruppen ”Gycklarna” tillkom år 1966 på torget i Årsta centrum, utanför den byggnad som då var biografen Forum. Det är en grupp om flera skulpturer i olika höjder och former utförda i brons. På bilden ovan ses de i sin omgivning idag. I skriften Årsta i centrum utgiven av Stockholmsbyggen beskrivs
tillkomsten av skulpturgruppen väl. Det fanns utöver fasadmåleriet ingen utvändig konstnärlig utsmyckning i Årsta centrum när det stod klart. Man tyckte med
tiden att pricken över i:et saknades på det i övrigt fullbordade torgrummet och
ville ha en större friskulptur på torget. Konstnären som anlitades blev professor Bror Marklund (f. 1907). Han var boende i en av ateljélägenheterna, som
granne till Erik Ahlsén, och hade utsikt över torget från sitt stora ateljéfönster.

Bror Marklund har bl.a. gjort de stora bronsportarna till Historiska museet på
Narvavägen samt skulpturen ”Mor med barn” på Kanslihusets gård i Gamla
stan. Författaren till Stockholmsbyggens skrift, Erik Asklund beskriver skulptur
gruppens symboliska betydelse för Årsta centrum med sin hemvist i konstart
erna teatern och filmen, ”… som för tanken till ett medeltida commedia-del-
arte-spel i italiensk stil.” En passande skulptur för den piazza bröderna Ahlsén
ville skapa av torget i Årsta centrum. Skulpturgruppen skänktes till staden av AB
Stockholmsbyggen.
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I foajén till teatern står en betydligt
mindre skulptur, en liten statyett
på stenpiedestal av granit kallad
”Bro bro breja” av konstnären
Ebba Hedquist. Här finns även
konstverk av Uno Vallman både i
bion och i Medborgarhuset.

Närmast t.h; Skulpturen ”Bro bro breja”
av konstnären Ebba Hedquist, placerad i
medborgarhusets foajé.
Längst t.h; Målning av Uno Vallman monterad i
taket på medborgarhuset
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Skyltar
Även skyltarna till de nya verksamheterna i Årsta centrum behandlades med
samma ambition som arkitekturen och valet av byggnadsmaterial. Det finns
många ritningar på skyltar bevarade som visar på detta. Etnologen och teknikhistorikern Jan Garnert beskriver decennierna 1930–1960 som neonskyltens
gyllene år och det är tydligt i Årsta centrum. På bilder från tiden när centrum
var nybyggt ses påkostade och estetiskt tilltalande skyltar till lokalerna i bottenvåningarna. Tydligt är att skyltarna formgivits för sin specifika placering och
med målsättningen att de skulle bidra positivt till miljön. Grahams Neon ritade
ett flertal skyltar i neon och glas till Årsta centrum. För Apotekaren Gunnar
Watz ritades år 1947 den röd/blå/vita skylten SJUKVÅRD som skulle placeras
på Hjälmarsvägen 28, för de nya apotekslokalerna. Samma år ritades även
POST-skylten för postlokalerna i Årstalund 1 (nuv. 3), om den sattes upp är
dock oklart då den är angiven som alternativ
2. Skylten för en bokhandel blev möjligen
bara ett förslag som aldrig förverkligades.
Utformningen av skyltarna varierade men
var en av två huvudtyper, antingen flaggskylt
eller fristående bokstäver. Den s.k. skyltlådan
placerades inte på vägg som blivit brukligt
idag, utan var mindre och placerades utstickande från vägg som flaggskylt. De större
skyltarna för butikerna hade fristående bokstäver som placerades på det putsade fältet på
fasaderna, ovanför fönster- och dörrpartierna
i butikslokalen. Några skyltar var ordentligt
stora och tog även tegelytan i anspråk. Förutom fasaderna användes även skärmtaken
och taket till den låga butiksdelen i Årsjön 1
som placering för butiksskyltarna. Den stora
FORUM-skylten till biografen satt placerad
på skärmtaket vid entrén till bion. Från början fanns inte ÅRSTA CENTRUM-skylten
på skärmtaket vid medborgarhuset utan den
tillkom troligtvis år 1963.
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Möbler och inredning
För några eller möjligen alla, kontoren inköptes möbler från NK. AB Nordiska
Kompaniet saluförde vid den tiden Statens kontorsmöbelserie med möbler
formgivna av de välkända inredningsarkitekterna och möbelformgivarna CarlAxel Acking och Elias Svedberg. För några av rummen finns även materialtavlor
bevarade med tygprover och även ett prov på det träslag man ville använda. Till
ett lunchrum i kontorsdelen användes bl.a. Arne Jacobsen-tyg till gardinerna.
Arne Jacobsen formgav på 1940-talet flera mönster för Nordiska Kompaniets
textilkammare.
Pia-lampan från 1942 är formgiven av Tore Ahlsén för Gärsnäs AB och är fortfarande i produktion. Lampan finns i flera olika utföranden och storlekar.
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5.2 ÅRSTA CENTRUM – BYGGNADSKRONOLOGI

Den första byggnaden som stod färdig var längan mot Hjälmarsvägen år 1947.
Några år senare, 1951, tillkom även biografbyggnaden. Biografens stora salong
och foajé gjordes om 1978 och hyresgästanpassades för Föreningen Folkets hus
verksamhet. Detta innebar förminskning av biografsalongen till förmån för nya
föreningslokaler och nya entréer från norr.
Längorna mot Årstavägen och Skedviksvägen stod klara 1952. Medborgarhuset var färdigt 1953 som sista av centrums ursprungliga byggnader. Tillbyggnader gjordes dock redan efter några år, 1957 och 1959.
Byggnaden mot Årstavägen nr 52–58 var ursprungligen en bostadsbyggnad
med lokaler i entréplan där Riksbyggens lokalkontor inrymdes. Lokalerna blev
snart för små och de redan planerade tillbyggnaderna mot gården genomfördes under etapper fram till 1959. På gården uppfördes även en tillbyggnad för
Vår teater med en mindre sal för barnteater. Utbyggnaden skedde i två plan där
källardelarna integrerades med redan befintliga delar till närliggande byggnader.
Huvudentrén till Riksbyggens lokalkontor låg ursprungligen på Årstavägen
52 och ledde in i en mindre receptionsyta. En grundläggande tanke från arkitekterna var att ordna flexibla invändiga miljöer. Med ett stort antal icke bärande
mellanväggar där betongpelare och betongbjälklag möjliggör stora spännvidder
skapades denna flexibilitet. Huvudentrén flyttas senare till Årstavägen 56 och
ett restaurangkök med serveringsyta inreds i delen med adress Årstavägen 54.
Invändigt genomförs ombyggnader och flyttningar av mellanväggar och i den
norra flygeln ersätts den ursprungliga inredningen med glaspartier med nya.
Kompletteringarna ritades av bröderna Ahlsén.
Ytterligare en påbyggnad på gårdarna genomfördes 1996 som bestod av
en förlängning av befintlig byggnad mot norr och väst och som anslöt till
bostadsbyggnaden mot Skedviksvägen. Ändamålet var kontor och arkitekter för
tillbyggnaden var Fram arkitekter. Formspråk och detaljer i utförandet hämt
ades från de befintliga byggnaderna vilket gör det svårt att se gränsen mellan
gammalt och nytt.
2009–2011 genomfördes ombyggnad av de ursprungliga kontorslokalerna
för Riksbyggen. Ombyggnaden skedde i två etapper där Bergkrantz arkitekter
AB stod för den första och 1:11 arkitekter AB för den andra etappen. Lokalerna
hade under en period nyttjats för Stockholms stads lokala stadsdelsförvaltning

men byggdes nu om till förskola. Samtidigt omgestaltades de angränsande
gårdsmiljöerna som även fick nya entréer och skärmtak.
Under 2000-talet har underhållsåtgärder genomförts av utvändiga fasadytor
där bostadsbyggnaderna mot Skedviskvägen och Årstavägen fått ny träpanel
och nya fönstersnickerier. Även gårdsfasaderna på dessa byggnader har fått ny
putsavfärgning. Plåttaket på biblioteksbyggnaden båda nivåer har lagts om
(2013–14) och står f.n. omålat i väntan på att den galvade plåten ska bli lämplig
att platsmåla.
Invändigt har man i de offentliga delarna av medborgarhuset genomfört
ommålning och påbörjat ett arbete med tillgänglighet för rörelsehindrade. Detta
arbete pågår.
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5.2.1 Byggnadskronologi – figur

1947
1951
1952
1953
1957
1959
1996
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Vänster: Erik tecknad av
Tore, februari 1980.

5.3 ARKITEKTERNA

Nedan: Tore tecknad av Erik,
december 1978.

5.3.1 Bröderna Ahlsén
Erik och Tore Ahlsén var bröder och arkitektkollegor med gemensamt arkitektkontor från 1937. Året innan de vunnit en tävling om uppförande av Kristianstads Rådhus. Uppvuxna och skolade i Stockholm började Erik (1901–1988)
och Tore (1906–1991) Ahlsén sina högre studier vid Tekniska skolan i Stockholm, det som numera är Konstfack. Efter några års praktik gick de vidare till
Kungliga Tekniska högskolan där de utbildade sig till byggnadsingenjörer. Erik
tog examen vid byggnadstekniska avdelningen 1925 och Tore året efter, 1926.
Därefter följde ytterligare arkitekturstudier och 1933 tog Erik sin arkitektexamen. Erik var anställd på KF:s arkitektkontor mellan åren 1926–1946, som
avdelningschef 1936–1946. På KF ritade Erik flera kooperativa butiker och
industrier men också möbler, glas- och bruksföremål för möbelavdelningen och
fick på så vis ytterligare möjlighet att använda sin konstnärliga ådra. Han var
dekorationsmålare från början. Erik Ahlsén blev Teknologie hedersdoktor vid
KTH i Stockholm och vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg.
Tore studerade även han vidare till arkitekt och tog sin examen år 1934.
Han var anställd på bl.a. Nordiska museet och även han vid KF:s arkitekt
kontor. Tore Ahlsén hade varit medarbetare till arkitekterna Erik Lallerstedt och
Gunnar Asplund under 1930-talets mitt innan han med brodern startade sitt
arkitektkontor. Tore Ahlsén var lärare vid Högre tekniska läroverket i Stockholm åren 1938–48, som lektor de sista åren. Tore ritade också möbler och den
berömda Pia-lampan är hans formgivning.
Brödernas lärdomar från de olika anställningarna avspeglar sig i deras
gemensamma verk. Deras arkitektur har definierats som funktionalistisk med en
stark koppling till en demokratisk samhällsbyggnad, fri från akademisk formalism. Gestaltningen har starka konstnärliga anknytningar med former och färger
som ger skulpturala och måleriska associationer. Deras uppdrag har en stor
spridning med bostäder, kontor, restaureringar och offentliga byggnader som
teman.
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Bland deras mest framträdande arbeten återfinns ett antal betydande centrum
anläggningar och de tilldelades bland annat Kaspar Sahlinpriset för PUB
Bohagshuset i Stockholm och Medborgarhuset i Örebro.

Byggnadsverk i urval:
• Kristianstad rådhus, 1936–40
• Bostäder HSB, kv Kastskoveln och Kantdiket, Stockholm 1938–1939
• Årsta centrum, Stockholm, 1943–1954
• Bostadsområde Henriksdalsberget, Nacka 1946–1972
• Bostadsområde Finnberget, Nacka 1947–1948
• Bostadsområde Sickla Strand, Nacka 1948–1949
• Bostadsområde med centrum, radhusområde och barnstuga, Kortedala,
Göteborg 1951–1957.
• Kontorshus, Folksam, Göteborg 1953–1957.
• Varuhuset PUB Bohagshuset, Stockholm, 1955–1959
• Varuhuset Krämaren, Örebro, 1955–63
• Centrum, Norra Biskopsgården, Göteborg 1956–1958
• Villa Listonhill, Djurgården, Stockholm 1956–1957
• Medborgarhuset, Örebro, 1957–1960
• Uppsala stadshus, 1964
PUB Bohagshuset 1960. Fotograf Herbert Lindgren, ur Stockholms stadsmuseums samling.

• Henriksdalsberget, Stockholm, 1964–69
• Varuhuset Kringlan i Södertälje, 1967
• Örebro Teater, restaurering, 1966–1976
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6. Förvaltning
Kapitlet anger en inriktning för Årsta centrums utveckling och ska ge stöd
till både områdesansvarig såväl som till förvaltning samt projektörer.

mönster, med material och metoder som utgår från goda kunskaper om anläggningen och dess konstruktion och material, kan bidra till en stabil situation där
den befintliga anläggningen bevaras och kan används för avsett ändamål under
lång tid, utan att olika insatser riskerar att medföra att det kulturhistoriska
värdet minskar.
För att kunna bedöma om en ändring är lämplig ska antikvariska förundersökningar och konsekvensbeskrivningar utföras.

6.1 MÅL – STRATEGIER FÖR BEVARANDE OCH UTVECKLING

6.1.1 Övergripande mål och anvisningar
Generellt kan sägas att byggnaderna ska underhållas så att de inte förfaller. Vård
och underhåll ska utföras med sådana material och metoder att de kulturhistoriska värdena inte minskar. Vård och underhåll samt eventuella ändringsåtgärder som genomförs skall vara i överensstämmelse med fastslagna målsättningar,
enligt punkterna här nedan.
Allmänt gäller att anläggningens fortbestånd i första hand ska säkerställas
genom ett planerat periodiskt underhåll. Vårdinsatser som sker efter kända

Kompetenskrav
Generellt gäller att åtgärder ska utföras efter handlingar framställda av fackman
som kunnat granskas och godkännas av sakkunnig. Det förutsätts också att
den som sedan genomför åtgärden har relevant kompetens på aktuellt problem
område och dokumenterad erfarenhet av att hantera kulturhistoriskt värdefulla
byggnader.
Sedvanlig skötsel samt enklare underhållsåtgärder och reparationer, som inte
berör känsliga delar, kan dock i regel utföras av bolagets personal.
Material
En åtgärd ska utgå från den aktuella byggnadsdelens ursprungliga tekniska och
materialmässiga egenskaper. Exempelvis bör ett putsskikt av kalkbruk repareras
med kalkbruk vars tekniska egenskaper ligger så nära ursprunget som möjligt.
I många fall är bilden mer komplicerad på grund av senare åtgärder och lagningar och en utredning måste utföras för att klargöra förutsättningarna och bli
vägledande vid en projektering.
Färgsättningsprogram
Det material som togs fram under tidigt 2000-tal av arkitekt Åke Svedmyr
tjänar idag som utgångspunkt för både invändig som utvändig färgsättning av
området. Handlingarna behöver ses över för att bl.a. anpassas till dagens litter
ering av byggnader och miljöer samt kompletteras med ny kunskap.

Biblioteksgården är nyligen upprustad och taket är omlagt
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Skötselplan för utemiljö
En skötselplan bör tas fram för utemiljön i samråd med Trafikkontoret (torg
och trottoarer) och Stadsdelsförvaltningen (ansvarar för amfiteatern) – som tar
ett grepp om miljön som helhet. Planen bör även omfatta de speciella frågeställningar som rör t.ex. marksten och murar.
Trädvårdsplan
En trädvårdsplan bör tas fram för alla de träd som ingår i utemiljön och på
gårdarna som behandlar skötsel och föryngring av trädbeståndet. Även frågor
som rör ersättningsträd bör belysas, t.ex. ifråga om de gestaltningsmässigt är
anpassade till platsen.
Skyltprogram
Ett skyltprogram speciellt för Årsta Centrum bör tas fram.
Den klassiska neonskylten har blivit mer och mer sällsynt idag. Tekniken
har förändrats och nu används LED-lampor istället i ljusskyltarna, den är både
billigare och miljövänligare. Det finns dock moderna alternativ där en ny lys
diodsteknik som efterliknar neonet kan användas vid nytillverkning av skyltar i
klassisk neon-stil eller reparation av äldre neonskyltar.
Stockholms Stad har tagit fram ett skyltprogram med råd och riktlinjer om
skyltning för Stockholm. Ändring av befintlig skyltning eller tillkomst av ny
skyltning är en bygglovspliktig åtgärd och söks av lokalhyresgästen själv hos
Stadsbyggnadskontoret. Fastighetsägaren underrättas om både ansökan och ett
ev. beslut och har rätt invända. Ett beviljat bygglov betyder att staden har prövat
skyltens utformning och placering mot PBL och stadens riktlinjer och funnit att
det går att ge lov för den. Fastighetsägaren har dock rätt att säga nej till skyltar
man inte tycker man vill ha på sin egen fastighet. Hyresgästerna bör alltid rådgöra med AB Familjebostäder innan ansökan om bygglov för skylt skickas in.
Invändig skyltning
Till de olika lokalerna finns en blandning av äldre ursprungligt skyltmaterial samt
senare tillkommet. En invändig enhetlig och specialanpassad skyltplan bör tas
fram för Medborgarhusets alla lokaler. Det är idag svårt att orientera sig i huset.
Det finns också ett stort behov av ytor för anslag och annonsering för föreningar, aktiviteter etc. Dagens lösning med att lappar tejpas upp både på fönster
ytor, väggytor och pelare är inte hållbar. En permanent lösning för anslagstavlor
och anslagsytor skall utarbetas.

Ritningar på skyltar till lokaler i Årsta centrum, Grahams Neon. Ur statens centrum för arkitektur och designs
samlingar.

32

Konst
Skulpturgruppen ”Gycklarna” på torget, den lilla skulpturen ”Bro bro breja”
av Ebba Hedquist i teaterns foajé är med och bidrar till Årsta centrums konstnärliga helhet. Till den hör också den lilla fontänen på biblioteksgården. Det
utvändiga fasadmåleriet är är centrumanläggningens signum och riksintressets
mest karaktäristiska inslag.
Konst i offentlig miljö och kanske särskilt också placerad i utemiljö kräver
en särskild kompetens vid förvaltning. Riksantikvarieämbetet har 2014 givit
ut rapporten Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst (Hermerén, Lindbom)
som kan tjäna som redskap för konsten i Årsta centrum. Här finns bilagor med
blankettmallar för Inventeringsprotokoll, Åtgärds- och underhållsplaner, Förvaltningsplan m.m. En materiallista finns även. En annan nyutgiven fördjupad
forskningsrapport Offentlig konst, Ett kulturarv – Tillsyn och förvaltning av
byggnadsanknuten konst (Hermerén, Orrje) är en utmärkt kunskapskälla med
en stor mängd fallstudier som jämförelsematerial. Båda rapporterna finns att
ladda ned digitalt.
Viktigt att påminna om är att konstverk lyder under delvis annan lagstiftning, som t.ex. upphovsrättslagen. Aktuell lagstiftning med lagtexter återfinns i
rapporterna som omnämns ovan.

6.1.2 Utveckling
En utveckling av fastigheten med önskemål om användning av tillgängliga lokal
ytor kan tas fram. Förändringar av verksamheterna med anpassning till en förväntad efterfrågan. Här nedan följer exempel på verksamheter som efterfrågas:
• Konferenslokaler
• Studielokaler
• Mötesrum
• Motions- och rekreationslokaler
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6.1.3 Bevarande återställande
I syfte att förstärka och återskapa anläggningens stora kulturhistoriska värden
skulle följande åtgärder kunna genomföras:
Utvändigt
• Restaurering av befintligt arkitektoniskt måleri i samspel med ursprunglig
form och ursprungliga material.
• Dekorationsmålade tegelfasader mot Hjälmarsvägen återställs
• Tegelfogar återställs med mönsterverkan.
• (Måste ske efter anvisningar på ritning och stämmas av på plats).
• Entré Årsta torg med biblioteksentréns tak läggs om för platsmålning (idag
plastbelagd plåt som flagar).
• Översyn av trapphusens lanternintak (överljus i bostadsdelarnas trapphus)
i tätskikt på yttertaksnivå.
• Torgytans putsade murar anpassas till ursprunglig färgsättning.
• Entréparti till apotek byts från aluminium till betsat ädelträ.
• Det finns tre kraftigt avvikande entrédörrar i kv Årsjön: Bakdörr till apotek
(placerad i portik och alldeles nytillkommen), apotekets bakdörr mot torget
samt barnklädesaffärens dörr mot Hjälmarsvägen – bytes.
• Återställ mahognyfönster till Lokal 5243 (kv. Årsjön) som målats röda. (Färg
avlägsnas och mahognyn slipas och fernissas).
• Rostfria fönsterbleck byts ut mot koppar.
• Bandplåt och kraftiga snörasskydd på kv. Årsjöns lågdelar byts mot skivtäckt
plåt. All takplåt färgsätts enligt ursprunget.
• Huvudentrén till medborgarhuset/huvudbyggnaden har ett slitet och smutsigt
entréparti med bl.a. stora stearinstänkfläckar efter marschaller på stenpartierna, rengöres. Dörrar och träramverk repareras och glasytor rengöres.
• Skyltar på fasader som saknar bygglov nedmonteras.
• Avlägsna plexiglasskydd på fönsterparti till Vår teater från förskolans gård
– ersätt med räcke som avgränsare en bit in på gården.
• Biblioteksgårdens fontän tätas, målas och ställs iordning.
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Invändigt
• Åtgärda medborgarhusets entré och avlägsna tillfälliga lösningar som planka
vid entrédörr etc. Renovera och rengör alla ytor.
• Komplettera miljön med fasta specialutformade anslagstavlor
• Översyn av trapphusens lanternintak för genomsikt uppåt
• Översyn av invändig färgsättning i flertalet miljöer. Ursprunglig färgsättning
återställs efter professionell färgundersökning.
• Teaterns ytskikt och utrustning med ridå m.m. återställs
• Rivning av icke använt glasparti som delar av trapphuset Hjälmarsvägen 30.
• Foajé till biograf. Skulle med enkla medel kunna återföras till 1950-talsskick
(i vissa delar): Avlägsna övermålning av ädelträ (dörrar, trappräcken). Putsa/
spackla glasfiberklädda väggar. Ersätt dörrar till biosalong med sparade original som brandskyddskompletteras.
• Återställa teaterlokalen Vår teater: avlägsna svart färg och silverfärg på alla
ytor: vägg, parkett samt pelare; avlägsna uppbyggd skärmvägg mot glasparti
åt norr; byta ut trasiga glasrutor i fönsterparti mot norr. Se över vilka behov
som finns och lösa det med åtgärder som är anpassade för lokalens kulturhistoriska värden. Detta utförs i omfattning enligt avtal mellan hyresgäst och
Familjebostäder.
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Reparation/Komplettering
• Reparation av marmor i trapphusen Hjälmarsvägen 26 och 28.
• Byte av trasig marmor i exteriör, kv Årsjön.
• Komplettering av belysningsarmaturer i trapphus och foajéer med glaskupor/
kåpor enligt ursprungligt utseende.
• Översyn och reparation av madrasserade dörrar i galon till bibliotek och
teater
• Översyn och reparation av salongs- och scenljus i teatern
• Rengöra invändiga ytor från tejprester och skyltar
• Reparera invändiga dörrar i medborgarhuset efter brytskador, ev montera
brytbleck på alla utsatta dörrar

Ovan: svartmålad parkett samt temporär skärmvägg mot fönstervägg mot norr i Vår teater.
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Ovan: brytskador på dörr till Vår teaters förråd i stora foajén.
Ovan till höger: fönsterbåge och karm med rötskador i bibliotekets personalutrymmen vid Vår teater.
Nedan: trasig glaskupa i foajé.
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6.1.4 Levandegörande

6.1.6 Brand/Säkerhet

Byggnaderna är idag mycket besökta och öppna miljöer. Det finns därför goda
möjligheter att nå ut med information som tydliggör byggnadernas kulturhistoriska värden. Här kan skyltar och montrar fungera som fysiska enheter i miljön
men även internet och hemsidor kan utnyttjas i detta syfte. Att locka fler gäster
till byggnaderna är en positiv faktor. För detta kan följande punkter tjäna som
inspiration:
• Orienteringstavla med historisk presentation

Förebyggande brandskyddsarbete kan genomföras på flera plan. Genomgång
med sakkunnig avseende brand utgör en betydelsefull del i arbetet. Nedan
stående punkter beaktas:
• Förtydliga brandsäkerhet.

• Komplettering av skylt typ ÅRSTA CENTRUM på mer synlig plats, förslagsvis så den syns från vägen.

• Utrymningsplaner för alla lokaler.

• Se till att begreppet Årsta centrum även går att hitta i kartsök på nätet, som
hitta.se och eniro.se. Där används endast beteckningen Årsta torg.

6.1.7 Skötsel, underhåll, vård

–– Informationstavlor, golvslingor?
–– Brandgenomgång med hyresgäster

Genom vårdprogrammets informationsdelar om skötsel har förvaltningen i
högre grad möjlighet att hålla en hög standard på underhållsåtgärderna.
Genom att uppdatera städrutinerna och kontrollera omfattningen mot det
faktiska behovet säkerställs att Årsta centrum inte upplevs som nergånget. En
vårdad miljö används även med större omsorg vilket medför mindre slitage.
På grund av det hårda slitaget på byggnaderna i samband med verksam
heterna är det av stor vikt att årliga genomgångar genomförs med riktade åtgärder för respektive yta och byggnadsdel.
Vid val av utrustning och inredning samt vid underhåll av dessa delar måste
extra höga krav ställas på kvalitet och slitstyrka. Här utgör även god design
samt möjligheten att underhålla viktiga aspekter.

• Genom att SL ändrar busshållplatsernas namn vid centrum till Årsta centrum
från Årsta torg befästs platsen och funktionen ytterligare. Idag får man ingen
träff om man söker på Årsta centrum i SL’s reseplanerare.
• Nya skyltar som berättar att det finns bibliotek, Vår teater, kafé och inte
minst en teater i Årsta centrum – och i vilken byggnad.

6.1.5 Tillgänglighet
Verksamheterna ska vara tillgänglig och välkomnande vem du än är.
Verksamheterna får inte exkludera någon i samhället.
Vid ombyggnader ska Familjebostäder sträva efter att uppfylla de normer
som finns formulerade i t.ex. handledningen ”Bygg ikapp handikapp”. Vidare
kan följande punkter övervägas:
• Fysiskt tillgänglig; anpassat för individen. Flerspråkigt (sv/eng), funktionshinder
anpassat, ledstråk i golvet, hörslingor, handikapptoalett.

6.1.8 Miljö (energi)
Med en genomgång av de tekniska systemen och uppdateringar förbättras gradvis byggnadens energiförluster. Utöver detta kan nedanstående punkter fungera
som inspiration:
• Bättre sophantering, källsortering

• Bort med höga trösklar och smala dörrar – där det är möjligt.

• Fler soptunnor/återvinning.
• Energisnålhet. Energisäkra husen
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6.1.9 Forskning (som kan knytas till Årsta centrum)
AB Familjebostäder välkomnar forskningsprojekt i och om Årsta centrum.

6.1.10 Checklista vid förändring
1. Kontrollera vårdprogrammet för riktlinjer och anvisningar
2. Vid åtgärder som berör byggnadsexteriörer, särskilt värdefulla rum och
planlösningar eller större åtgärder i park och på terrasser kontakta sakkunnig
avseende kulturvärden för tidigt bedömning.
3. Låt utföra ett antikvariskt utlåtande med konsekvensanalys (tas fram av sak
kunnig avseende kulturvärden). En antikvarisk förundersökning kan också
behövas för att komplettera vårdprogrammet som kunskapsunderlag.
4. Behövs specialistkompetens och förundersökningar? T.ex. vid underhåll av
konstnärlig utsmyckning, natursten eller entréns speciella ytskiktsbehandling (konservator), ommålning av utvändiga delar (färgsättare och puts- och
målningskonsult specialiserad på äldre byggnader).
5. Ta fram förundersökningar och förslag i god tid innan tänkta åtgärder i samråd med förvaltare och sakkunnig avseende kulturvärden.

Detalj av portarna till Årsta centrum med specialritat handtag av trä
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6.2 BESKRIVNING AV SPECIELLA VÅRDKRAV

Nedan följer vårdanvisningar för material som är av särskild vikt för att
bibehålla byggnadens kulturhistoriska värde.

6.2.1 Utvändig miljö
6.2.1.1 Socklar, murar och fasadbeklädnader av sten
Det förekommer olika typer av natursten beroende på hus och användning. Se i
Kapitel 6 för mer information.
Smuts avlägsnas med borste och vatten. Stenar justeras i första hand. Lagning
av mindre skador sker med lagningsbruk som infärgas av kvalitet ”Billys” eller
likvärdigt. Byte sker i undantagsfall och då med sten i lika kvalitet, struktur och
kulör som befintligt.
Fogar utförs med kalkbruk eller kalkcementbruk. Hydrauliskt kalkbruk kan
användas om särskilda behov föreligger.

6.2.1.2 Tegelfasader
Det röda teglet finns på ett flertal fasader och har även utnyttjats i dekorativt
syfte genom att göra infärgningar av tegelfogarna i olika kulörer. Diagonalställda mönster bildas genom att fogarna inom detta område har en och samma
kulör. De diagonala mönstren utgör en mycket speciell detalj i området och är
en del av det arkitektoniska värdet i Årsta centrum.
Fogkvaliteten och kulörerna kvarstår att utreda. Sker i samband med planerad åtgärd.

6.2.1.3 Putsade fasader och fasaddelar av betong
Både putsade fasadpartier och partier av betong förekommer på olika delar på
byggnaderna och det kan ibland vara svårt att se skillnaden. De putsade fasad
erna har gärna starkt avfärgade ytor som står i kontrast till de tegelmurade
ytorna.
Analys av ursprunglig putskvalitet och kvalitet på avfärgningen kvarstår att
utreda. Detta ska ske i samband med planerad åtgärd.

Skärmtaket till huvudentrén till Medborgarhuset, Biblioteket och teatern.
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6.2.1.4 Fasadsnickerier, (paneler och fönsterpartier)
Skyltfönster av teak
Övervägande delen av de ursprungliga fönsterpartierna till skyltfönster har
stomme och listverk av teak. Exempel finns på fasaden mot Hjälmarsvägen.
Flera exempel på ovarsam hantering finns där teakytan är täckmålad eller beslagen med plåt. Rengöring och återställning utgör en utgångspunkt. Vid byte ska
ursprungligt material och utförande eftersträvas.
Bostads- och lokalfönster av trä
Inom området finns en stor variation av ursprungliga fönstertyper. På våning 1 tr.
i kv Årsjön 1 finns pivotfönster av ursprunglig typ bevarad och inom Årstalund
3 Huvudbyggnad finns ett flertal ursprungliga täckmålade typer bevarade.
Linoljefärg utgör utgångspunkten vid utvändigt underhåll. Kulör brytes i
fabrik. Detta för att erhålla ett pigment som är anpassat till färgens kvalitet
(utförs i regel felaktigt i måleributiker).
Fastigheterna mot Skedviksvägen och Årstavägen har nyligen (senast 2012)
genomgått fönsterbyte och byte av fasadpaneler av trä. Detta har medfört att
de tidigare platsmålade snickerierna har ersatts av fabrikslackade delar med
betydligt sämre träkvalitet. Vid underhåll kommer särskilda materialval att bli
aktuella. Byte av träpaneler för platsmålning bör därför ske.

Skedviksvägen 4 med entré till lokal och port till trapphus, båda ursprungliga med det typiska draghandtaget
av trä och med mörk laserad yta.

6.2.1.5 Portar, dörrar och räcken
Dörrblad av typ ”Årsta” består av en glasad massiv ramverksdörr med sparkplåt och med nedre glasningen i avvikande, mindre, dimension än den övre, det
typiska rundade handtaget och mörkbetsade utförandet är ett genomgående
tema. Dörrbladen finns på flertalet ställen och ska användas vid byte och komplettering. Några avvikande typer av dörrblad finns som har vissa likheter med
ursprunglig typ men dessa saknar värde och bör ersättas. Smidesräcken med
eller utan fyllningar av ursprunglig typ (av nät) är täckmålade och förekommer
på flertalet ställen.
Typritning finns att tillgå hos AB Familjebostäder. Referensyta för den bruna
lasyren utgörs av insida entrédörrar till medborgarhuset, adress Årsta torg 5.

Underhåll skall ske med retuschering av skadade delar med pigment anpassade
till det aktuella dörrbladet samt slutbearbetning enligt anvisningar på plats.

6.2.1.6 Utvändig färgsättning
Utvändig färgsättning utgör ett samlingsbegrepp för olika bemålade och
färgsatta delar i arkitekturen. Här förekommer målad betong, puts stål, plåt,
trä och tegel samt tegelfogar. Färgsättningen är en mycket betydelsefull aspekt
av den arkitektoniska upplevelsen i Årsta och därför måste stor varsamhet och
planering föregå ett åtgärdsarbete.
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”Årsta centrum, Program för yttre färgsättning, 2002-11-20” finns utarbetat
av arkitekt Åke Svedmyr, Carl Bro arkitekter. Handlingen beskriver allmänt
om Årsta centrum och dess yttre färgsättning. Därefter finns beskrivningar där
kv. Årstalund 3 är uppdelat i husdelar nr. 1– 6 och kv. Årsjön 1 har nr. 7–8. Till
beskrivningarna finns även färgprover för förekommande material samt fasadritningar mot gårdar kv. Årstalund 3, hus nr.2 och 3 där fönster och putskulörer
framgår.
Avsikten med programmet är att på sikt återställa de ursprungliga kulörerna
och färgmaterialen. T.ex. har de höga takens plåtytor ursprungligen varit mörkt
bruna, inte röda som idag.
Delar av de konstnärligt gestaltade fasadpartierna mot torget och ovanför
portiker mot Hjälmarsvägen, utgör en egen kategori av utvändiga ytor och
behandlas inte i Svedmyrs program. Här har förändringar skett sedan tillkomsten på 1950-talet och konservatorsmedverkan utgör ett krav inför och vid
underhållsåtgärder.
Fasadernas tegelytor med infärgade fogar är en betydelsefull del av arkitekturen som måste vidmakthållas. Inför underhållsåtgärder ska därför fasaderna
undersökas och åtgärder projekteras av sakkunnig. Konservatorsmedverkan
utgör inget krav men kan underlätta processen.
Byggnadsantikvarie Mari Ferring har i sin licentiatavhandling 2006 ”Dionysos på Årsta torg” beskrivit det utvändiga fasadmåleriet och färgsättningen av
byggnaderna i Årsta. Här finns de bakomliggande idéerna till gestaltningen
redovisad och vilka som medverkade i processen och även den kritik som torgets arkitekter fick utstå. Avhandlingen finns att ladda ner digitalt från internet.

Biografens putsade södra fasad och del mot Hjälmarsvägen med geometriska motiv.

Hjälmarsvägen med gavel mot norr där tydliga spår syns av de partier som har avvikande kulör på fogbruket. De bildar ett fasadmönster.
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6.2.1.7 Utvändigt måleri och dekoration på fasader
Utvändigt måleri som medverkar till den konstnärliga helheten förekommer
både på putsade delar och direkt på tegelytor. Dessutom finns infärgade fogar
som ordnats så att de upplevs som mönster i fasaden. Dessa fasaddekorationer
utgör ett särskilt viktigt och intressant inslag i Årsta centrums utemiljö och har
ett mycket stort kulturhistoriskt värde.
För att dessa dekorationer ska underhållas på rätt sätt behövs konservatorshjälp som vid varje enskilt tillfälle upprättar ett åtgärdsförslag. Här nedan följer
en beskrivning av de förekommande fasadytorna, uppställt kvarters och husvis
med kommentarer.

Årsjön 1, Hjälmarsvägen 26–30
Biografbyggnaden
Fasader med synligt tegel har tegelfogar i varierande kulör
Kommentar: Strukturen i mönsterverkan är mycket vag och någon bärande
struktur är inte synlig. Kompletteringar och lagningar av fogarna verkar ha har
skett med bruk som ej tar hänsyn till ursprunglig struktur. Analys av kulörer och
former utförs inför åtgärd.
Hjälmarsvägen 28. Portik till torget med måleri av konstnären Uno Vallman på tegelytan.

Putsad fasad mot torget:
Kommentar: Diagonalt mönster med svarta, vita och röda fält mot grågul botten. Tydliga avvikelser finns mellan dagens utförande och historiska bilder från
1950-talet. Konservator krävs vid åtgärder på dessa fasadpartier.

mycket dåligt och mycket av de ursprungliga strukturerna verkar vara förlorade.
På delar av den tegelyta som konstverket upptar finns installationer för belysning vilket utifrån konstverkets bevarandeperspektiv är helt felaktigt. Konservator krävs vid åtgärder på dessa fasadpartier.

Byggnaden längs Hjälmarsvägen
Fasader med synligt tegel har generellt tegelfogar i varierande kulör
Kommentar: Strukturen i mönsterverkan är relativt tydlig en bärande struktur
är sannolikt möjlig att förstärka. Kompletteringar och lagningar av fogarna
verkar inte ha skett. Analys av kulörer och former utförs inför åtgärd.

Fasader med synligt tegel ovanför portiken mot Hjälmarsvägen 30:
Kommentar: Tegelytan ovanför portiken är konstnärligt utsmyckad och har
starka likheter med den yta som är dokumenterat som målad av konstnären
Uno Vallman strax intill. Denna yta bör också betraktas som konstnärlig
utsmyckning. Skicket är mycket dåligt och mycket av de ursprungliga strukturerna verkar vara förlorade. Konservator krävs vid åtgärder på dessa fasadpartier.

Fasader med synligt tegel ovanför portiken mot Hjälmarsvägen 28:
Kommentar: Tegelytan ovanför portiken är dokumenterat som målad av konstnären Uno Vallman och ska betraktas som konstnärlig utsmyckning. Skicket är
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Uno Vallmans spontanmålning i tempera över portiken mot Hjälmarsvägen. Bland annat knäcktes 200 ägg i
framställningen av färgen. Diabild omkring 1950. Sven Ahlséns bildarkiv.

Torgfasader av byggnaden invid Hjälmarsvägen

Putsad fasad mot torget:
Kommentar: Varierande färgsättning med gröna, gula, vita och svarta fält samt
varierande former inbördes mellan de putsade fasadytorna längst torget gör att
ytan upplevs mycket levande. Dokumenterade avvikelser finns mellan dagens
utförande och historiska bilder från 1950-talet. Ytorna är dock, enligt Mari
Ferring, förvanskade genom flera över/ och ommålningar. Bland annat har
sparade linjer i putsen målats över och kulörerna förändrats. Det ursprungliga
färgmaterialet kalkfärg al secco har i stort sett försvunnit. Delar av målningarna
har lakats ur och behöver återställas. Konservator krävs vid åtgärder på dessa
fasadpartier.
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Årstalund 3, Skedviksvägen
Fasader med synligt tegel, eventuellt med tegelfogar i varierande kulör
Kommentar: Strukturen i mönsterverkan är inte tydlig för blotta ögat och kvarstår att analysera om det finns mönster som är möjliga att återskapa. Komplett
eringar och lagningar av fasaden kan ha skett utan att fogkulörerna analyserats.
Analys av kulörer och former utförs inför åtgärd.
Putsad fasad mot gården:
Kommentar: Varierande färgsättning med röda kulörtoner i sockelvåningens puts
och olikfärgade fönstersnickerier har nyligen återskapats enligt Åke Svedmyrs
färgsättningsprogram och fasaden är i gott skick. Dokumenterade avvikelser
finns dock mellan dagens utförande och historiska bilder från 1950-talet. Noggrann projektering och kulörkontroll krävs vid åtgärder på dessa fasadpartier.
Medborgarhusets fasad mot torget med putsytan konstnärligt gestaltad. Plåttaket ska vara i en mörk brun
kulör vilket kommer att framhäva fasadens måleri.

Årstalund 3, Årsta torg 5 med Medborgarhuset,
bibliotek och teater
Fasader med synligt tegel, eventuell med tegelfogar i varierande kulör
Kommentar: Strukturen i mönsterverkan är inte tydlig för blotta ögat och kvarstår att analysera om det finns mönster som är möjliga att återskapa. Komplett
eringar och lagningar av fasaden kan ha skett utan att fogkulörerna analyserats.
Analys av kulörer och former utförs inför åtgärd.

ningarnas pigment har lakats ur och behöver återställas. Konservator krävs vid
åtgärder på dessa fasadpartier.

Årstalund 3, Årstavägen 44–62
Fasader med synligt tegel har generellt tegelfogar i varierande kulör
Kommentar: Strukturen i mönsterverkan är mindre tydlig och kvarstår att
analysera m mönster är möjliga att återskapa. Kompletteringar och lagningar av
fasaden kan ha skett utan att fogkulörerna analyserats. Analys av kulörer och
former utförs inför åtgärd.

Putsade fasader mot gårdar:
Kommentar: Varierande färgsättning med olika kulörtoner beroende på fasadparti. Anvisningar finns Åke Svedmyrs färgsättningsprogram. Gård 5 ”Biblioteksgården med damm” har nyligen åtgärdats och fönstren målats om. Här
finns dock avsteg från ursprunglig färgsättning. Noggrann projektering och
kulörkontroll krävs vid åtgärder på dessa fasadpartier.

Putsad fasad mot gården, balkong/terrass och torget:
Kommentar: Varierande färgsättning med olika kulörtoner beroende på fasadparti. Bostadshuset putsyta med olikfärgade fönstersnickerier har nyligen
återskapats och fasaden är i gott skick. Balkong/terrass har målats om i en grön
kulör som motsvarar ursprunget. Anvisningar om kulörer finns i Svedmyrs
färgsättningsprogram med PM. Ateljéväggen mot torget har färgsatts i efterhand
av Bo Ahlsén och därmed bytt kulör mot ursprungligt utförande. Noggrann
projektering och kulörkontroll krävs vid åtgärder på dessa fasadpartier.

Putsad fasad med arkitektoniskt måleri mot torget:
Kommentar: Varierande former inbördes mellan de putsade fasadytorna längst
torget gör att ytan upplevs mycket levande. Dokumenterade avvikelser finns
mellan dagens utförande och historiska bilder från 1950-talet. Ytorna är enligt
mari Ferring, förvanskade genom flera över- och ommålningar. Bland annat har
sparade linjer i putsen målats över och kulörerna förändrats. Delar av mål45

6.2.1.9 Takytor av tegel och plåt
Befintliga tak av plåt
Rengöring från lös färg och målning med oljefärg. Plåtarbeten utförs av fackman, lika befintligt med hak- eller ståndfalsad, varmförzinkad skivplåt. De plåtdelar som är fabrikslackerade målas om möjligt, vid behov byts de ut. Tidigare
målade delar målas om. Tunna dimensioner på plåtarbeten eftersträvas allmänt.
Takbyten har skett på bibliotekstakets övre och nedre takfall och här är plåten
f.n. lämnad omålad för att målas på plats.
Kulör på takplåten, med svart, brun och röd, varierar mellan de olika byggnadskropparna där den röda på senare år kommit att ersätta den bruna kulören.
Ett återställande till ursprunglig färgsättning (brun kulör istället för röd) utgör
en målsättning.
Taken har även ventilationshuvar som är specialritade med trådnät på sidorna och tak utformade som hattar med brätten. Dessa kopieras vid omläggning
av taken.
Tak av tegel
Rött tegeltak av enkupigt lertegel typ Vittinge ligger på takfallen längst Hjälmarsvägen, Årstavägen och Skedviksvägen. Här finns ett antal takuppbyggnader som
är plåtklädda vilka har olika avfärgning beroende på huskropp. Även här gäller
en målsättning att återställa ursprunglig färgsättning vid underhållsåtgärder.

Ateljéer med putsad fasad i ockragul kulör, färgsatt av Bo Ahlsén i ett senare skede än ursprungligt. Fasaden ska dock ha en ram med avvikande kulör vid sidorna

6.2.1.10 Skyltar

6.2.1.8 Skärmtak

Centrumskyltar – lokaler
Skyltar ovanför entré till Bio Folkets hus och till Medborgarhuset med teatern
och biblioteket, utgör skyltar som har en betydelsefull roll i Årsta centrum. Dess
utförande och kvalitet är anpassade till centrum. Skyltarna är viktiga delar av
helheten och ger idag en värdefull och tidstypisk atmosfär.

Ursprungligt utförande av skärmtak vid entréer utgörs av betongfundament
med gjutform av ohyvlade bräder samt bärverk av stålprofiler. Dessa finns vid
entréer till Medborgarhuset och till Bio Folkets hus. Nya skärmtak finns på
gårdarna till kv. Årstalund 3 och har utformats med dessa som förebild men har
avvikelser av mindre önskad typ. Nya tillägg ska specialritas.

Reklamskyltar – lokaler
Ursprungliga skyltar och placeringar av skyltar utgör utgångspunkten för de
principer för skyltning som gäller för lokaler i Årsta centrum.
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Husnummer i ursprunglig armatur av glas och koppar på Hjälmarsvägen 30.

Globarmaturer av ursprunglig typ på torgytan.

Informationsskyltar (orientering och adress)
Nummerskyltar ovanför entréer finns i några varierande typer där den tre
kantiga formen är gemensam. Ursprunglig typ av glas och med kopparram
utgör utgångspunkten vid ev. byte.

längs Årstavägen och Skedviksvägen. Den andra typen utgörs av fallarmsmark
iser med friliggande ställning till lokaler med egna utskjutande byggnadsdelar.
Dessa finns bevarade i Kv Årsjön 1 med adress Årsta Torg och Hjälmarsvägen.
De ursprungliga markisernas utförande finns dokumenterade på äldre foto
material och en kulör som har valts vid utbyte och komplettering utgår från
detta. I samband med hyresgästanpassning och ombyggnad för förskola, belägen mot Årstavägen kompletterades med nytillverkade markiser med anpassad
placering och utförande. Markistyget valdes här till grön kulör och rak kappa.

Gatuskyltar
Gatuskyltar följer Stockholms stads regler för storlek, placering och omfattning.
Notera att Årsta centrum inte existerar som adress utan enbart Årsta torg.

6.2.1.11 Markiser
Ursprungligt utförande av markiser för lokaler finns i två utföranden. Det ena
utgörs av en infälld låda i fönsterpartiernas ovansida vilket förekommer i lokaler
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6.2.1.12 Utvändig belysning
Dagens belysningsstolpar med klotformade opalglasglober på trottoarer och
på torgytan är sannolikt ursprungliga alternativt utformade för att efterlikna de
ursprungliga. Utformningen är mycket viktig att bibehålla.
I detaljplanens q2-bestämmelser anges att ”ursprunglig belysning skall åter
ställas”.
Elkablar och komponenter ses över av elektriker, föråldrade och skadade
delar byts ut. Energieffektiva ljuskällor monteras (varmt ljus).
Ursprunglig belysning finns även som entrébelysning vid trapphus. Dessa
utgör också betydelsefulla enheter och behandlas lika ovanstående.

6.2.1.13 Klotterbehandling av fasader
Fasaderna saknar särskilt klotterskydd. Klotter avlägsnas idag med hjälp av
kemikalier och spolning. Arbetet utförs av entreprenör. Lämpligt klotterskydd
av fasaderna bör utredas med tanke på de olika fasadytornas känslighet
och tålighet för aktuella preparat. Marmor mår ex. inte bra av att blästras. Mer information om klotterbehandling finns i Riksantikvarieämbetets
informationsblad Vårda väl: Klotter på fasader och murverk, november 2014

6.2.1.14 Trapphuslanterniner, överljus i
bostadsdelar
Där trapphusen möter yttertaket och där trapphusen saknar fönster i fasad finns
taklanterniner. Dessa har uppstickande delar ovan yttertak med ramverk av stål.
Funktionen av dessa är mycket väsentlig för upplevelsen av trapphusen och ett
regelbundet underhåll av utvändiga glas och täthet är av stor betydelse.

Vy från amfiteaterns sittplatser mot torget
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6.2.2 Invändig miljö
På samma sätt som den utvändiga miljön är den invändiga miljön noggrant
gestaltad med en rik variation av former och kulörer. Här återfinns liknande
färgskala och intensitet i kontraster och material. Den råa betongen gjuten mot
brädform i stommen kombineras med marmorgolven och målade ytor i mätt
ade kulörer. Det mörkt laserade träet i dörrblad och partier känns också igen
från den utvändiga miljön.
Medborgarhusets allmänna ytor står i en klass för sig beträffande kulörer och
rumsvolym men även bostadstrapphusen och bostäderna har hög kvalitet på
materialval och detaljutföranden.
Beträffande den invändiga färgsättningen i Medborgarhuset (kultur
huset) finns ett färgsättningsprogram utarbetat av arkitekt Åke Svedmyr, dat.
2005-05-30 (”Kulturhus Årsta centrum – Förslag till vårdprogram för invändiga
ytskikt”). Detta ska tjäna som utgångspunkt vid underhållsåtgärder av invändiga ytskikt för dessa rum men kan även tjänstgöra som utgångspunkt för
projektering och utförande i övriga offentliga delar.

6.2.2.1 Golv av sten
Kalksten/marmor
Regelbunden torrengöring. Vid behov skonsam rengöring genom tvättning
med stensåpa och minimalt med vatten, alternativt stentvål eller linoljesåpa.
Överskott av såpa tvättas med pH-neutralt allrengöringsmedel. Impregnering
undviks i första hand, och sker med linolja, uretanolja el. vax ifall särskilt behov
finns. Fogar kompletteras vid behov med kalkcementbruk. Arbeten utförs med
likadan sten av plattsättare eller motsvarande. Polish får ej användas.

6.2.2.2 Golv av trä
I t.ex. teatersalongen och i samlingssalen finns parkettgolv av massiv stavparkett
i ursprungligt material. Golvytorna är olika mycket använda och har även varierande uttryck vilket utgör ett värde i sig. De ska därmed behålla en sliten yta och
enbart underhållas genom försiktig lagning och komplettering av trasiga delar,
material och ytbearbetning anpassas till respektive yta.

Medborgarhusets foanjé
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6.2.2.3 Golv av mattor och skivmaterial
Linoleumgolv
Regelbundet underhåll och skötsel genom torrengöring och behandling med
mjukvax som appliceras med kombimaskin eller impregnerad mopp (eller enligt
leverantörens anvisningar). Ej polish. Vid behov av byte av golvmaterial sker
detta efter särskild utredning om ursprungligt golvbeläggningsmaterial, kulör
och mönster.
Plattor av rektangulär typ ”Akrylhartz”
Ursprungliga akrylhartsplattor finns på vissa delar i t.ex. Bibliotekets läsesal
vilka är av motsvarande kvalitet som saluförs idag. Måtten kan dock avvika.

6.2.2.4 Betongytor
Målade väggar och tak
Mindre reparationer utförs med färgtyp, kulör och underbehandling lika
befintligt. Före större ommålningsarbeten undersöks befintliga färgskikt och
färgtyper i samråd med sakkunnig varefter lämpliga metoder för förarbeten och
ytbehandling föreslås. Där så är önskvärt och möjligt används så kallade traditionella färgtyper, d.v.s. kalkfärg, limfärg, emulsionsfärg och linoljefärg. Ommålning utförs av målare med erfarenhet av målning med traditionella färgtyper. Ett
generellt tillstånd för målning med linoljefärg inomhus kan då behövas (krävs
ibland från fackliga organisationer, intyg kan ev. erhållas från stadsmuseet eller
länsstyrelsen).

6.2.2.4 Invändiga snickerier
Ursprungliga dörrar, innerfönster, paneler, socklar, foder etc. repareras med träeller metallkvalitet, profilering och ytbehandling lika befintligt. Beträffande färg
och ommålningsarbeten gäller samma förutsättningar som för målade väggar
och tak. Ursprungliga beslag, handtag och trycken bevaras. Vid komplettering
används lika övrigt/befintligt eller motsvarande. Använd förnicklad spårskruv.
Borttagna, äldre snickerier flyttas ej från byggnaden utan förvaras på särskild
plats för att vid behov kunna återställas i framtiden. Inför åtgärd bör samråd ske
med antikvarie.
Detalj av pelare med strumpa och akrylhartsgolv, nyinlagt i kaféet
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6.2.2.5 Pelare av betong och målade ”strumpor”

6.2.2.6 Räcken

De bärande pelarna som förekommer i offentliga miljöer och i kontorsdelar har
en generell hantering med betongens yta med synlig brädform samt en högblank och ofta kulört s.k. strumpa. Strumpan finns i den zon som pelaren möter
besökaren och ger karaktär åt miljön. Ytorna är ofta utsatta för slitage och de
har inte sällan underhållits genom övermålning.
Kulören och glansen på de ommålade delarna motsvarar sällan den
ursprungliga karaktären. Vid underhåll ska därför Svedmyrs invändiga färgsättningsprogram tjäna som utgångspunkt.

Räcken till trappor och avsatser förekommer generellt med ram av rundstång
med fyllning av gunnebonät med alla delar täckmålade. Överliggare och handledare utförs i klarlackad ek. Även utförande utan nätfyllning förekommer som
handledare. Trappräcket i bibliotekskorridoren har nyligen målats om i en kulör
som saknar tidigare dokumentation. Vid underhåll ska därför Svedmyrs invändiga färgsättningsprogram tjäna som utgångspunkt.

6.2.2.7 Armaturer (lampor)
Alla ursprungliga armaturer bör behållas på sin plats. Armaturer rengörs i första
hand genom torrengöring. Vid rengöring och underhåll kontrolleras infästning
och upphängning. Elkablar och komponenter ses över av elektriker, föråldrade
och skadade delar byts.
Energieffektiva ljuskällor monteras (varmt ljus). Skadade armaturer repareras av konstsmed eller motsvarande. Tillverkning av nya armaturer kan vid
behov eventuellt utföras. Ändring eller komplettering med ny belysning i publika
utrymmen bör föregås av utredning utförd av arkitekt i samråd med antikvarie.
Armaturer av glas, på arm eller dikt tak.
Opala glasarmaturer med rund form förekommer i de flesta utrymmen i Årsta
centrum. Storleken varierar i diameter och höjd och även till formen.
Alla glaskupor som finns i förråd i källaren under biblioteksbyggnaden skall
samlas ihop och skyddas för att sparas. Använd dessa kupor för att byta ut de
som på ett flertal ställen är trasiga. Dokumentera bytet.
Tillverkningsritningar finns för ett par armaturer och glasglober som förekommer i Medborgarhuset. De är framtagna av Zero AB. De utgörs av en större
och en mindre ”glasost” dikt monterad mot tak eller på arm för väggfäste.
Pendlade armaturer – Pia lampan av Gärsnäs AB
Pendlade armaturer av typ Pia lampan, formgiven av arkitekt Tore Ahlsén, finns
i flera utföranden i Årsta centrum. Vissa av de som förekommer finns i Gärsnäs
sortiment och går att köpa reservdelar till medan andra har utgått. Tyget går att
komplettera separat för dessa typer. Sorten är mycket karakteristisk för Årsta
och denna tidsperiod.

Räcke med handledare i biblioteket
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Övriga armaturer – spotlights, lysrör m.fl.
Ursprungliga typer av armaturer ger karaktär åt miljöerna och kompletteras
med fördel med nya ljuskällor för att bevara upplevelsen av miljön.

6.2.2.8 Invändig färgsättning
Medborgarhuset m.fl.
Beträffande den invändiga färgsättningen i Medborgarhuset (kulturhuset) finns
ett färgsättningsprogram utarbetat av arkitekt Åke Svedmyr, dat. 2005-05-30
(”Kulturhus Årsta centrum – Förslag till vårdprogram för invändiga ytskikt”).
Detta ska tjäna som utgångspunkt vid underhållsåtgärder av invändiga ytskikt
för dessa rum men kan även tjänstgöra som utgångspunkt för projektering och
utförande i övriga offentliga delar.

Spotlight i biblioteket

Glasarmaturer dikt tak

Glasarmatur på arm av låg modell
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7. Nulägesbeskrivning
Kapitlet ger en heltäckande beskrivning av objektet i alla dess delar.
7.1 UTVÄNDIG BESKRIVNING

7.1.1 Torget
I alla beskrivningar av Årsta centrum framhålls torgets betydelse som central.
Det är det stora samlande uterummet som binder ihop och förenar de olika
funktionerna och byggnaderna till en fungerande enhet. Hela torget är stenlagt
med smågatsten i vanlig grå granit med avvikande linjer i rosa granit som bildar
ett stort rutmönster över den grå ytan. Mönstret avtecknar sig svagt och är bäst
synligt ovanifrån. Mitt på torget finns en rund fontän i marknivå, kantavgränsad
i rosa granit, med en enkel stråle i mitten. Kring fontänen är enkla bänkar placerade i en oregelbunden cirkel. Kastanjeträdet vid biografbyggnaden planterades
redan vid torgets färdigsställande.
Torgets utformning var färdigritad av ark. Ahlsén (trol. Tore) redan 1953
under Stadsträdgårdsmästare Erik Glémmes ansvar. Markstenens rutmönster
och fontänens placering ingick i ritningarna. Likaså trappan upp till den planerade utomhusteatern samt murarna vid fastighetsgränsen mot norr. Enkla
belysningsstolpar med opalglasglober ingick i torgets utrustning.
1961 fullföljs sedan utformningen av fontänen och några år senare 1965
bänkarna kring den, efter Tore Ahlséns ritningar. Stadsträdgårdsmästare Holger
Blom ansvarade också på 1960-talet för arrangemanget av soffor och blomstergrupper på torget, vilket var ett litet lyft för torget. 1966 ritades även ny torgbelysning in i form av fyra belysningsstolpar med en tredelad armatur, med kupor.
De placerades ut mot torgets hörn. Om de uppfördes är oklart (detaljritningar
finns i arkiv). Åtta flaggstänger fanns redan, i stor cirkel kring torget. Idag saknas
de ursprungliga armaturstolparna och flertalet av flaggstängerna.
Torget är en öppen plats med få fasta installationer och kringgärdas i öster
av huslängan mot Hjälmarsvägen, i söder av ateljébyggnaden och i väster av

medborgarhuset – biblioteks- och teaterhuset. I norr finns biografen Forums
rundade byggnadskropp och amfiteatern. Torget är emellertid åtkomligt från
alla håll genom portikerna mot Hjälmarsvägen och Årstavägen samt den breda
öppningen mellan byggnaderna i söder och amfiteatern och bion i norr. Torget
fungerar i många stycken idag som ett gångstråk till bostäderna och Årstaskolan
norr om centrum från Årstavägen med butiker och restauranger i söder. Torgets
funktion och roll idag är något förändrad.
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I anslutning till det stora torget ligger det mindre torget i hörnet Hjälmarsvägen/
Årstavägen. Den ytan fortsätter sedan längs Årstavägen och intill bostadslängan
i Årstalund och avslutas vid trappan ned till Skedviksvägen. Dessa gatunära ytor
planerades samtidigt med det övriga torget men fokus låg istället på planteringen
av träd. Vid det lilla torget placerades tre rader om fyra träd i en tät kvadrat.
Trädsorten var Lind av typen Tilia euchlora. Längs Årstavägen planterades
dubbla rader om totalt ca 20 träd. Vid det lilla torget placerade man även en liten
dricksfontän. Idag är flera träd utbytta men många ursprungliga lindar finns kvar.
Vid trappan ned mot Skedviksvägen byggdes en hög stödmur av granit så en
plan bildades vid Årstavägens hörn. Nedanför stödmuren anlades en sluttande
plantering med en stor mängd olika låga växter med många rosor: Tilia vulga
ris,; Rosa spin. altaica; Rosa centifol. major; Rosa carpeolata; Rosa nitida; Rosa
multiflora; Cotoneaster horizont.; Clematis tanguatica; Sedum album; Sedum
acre; Saxifraga paradoxa; Saxifraga umbrosa; Saxifraga cotyledon samt klas
siska Berberis thunbergis.
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7.1.2 Amfiteatern
År 1997 anlades amfiteatern med murar och sittbänkar. Innan dess var platsen
obearbetad men på ritningar från tiden under Årsta centrums tillkomst visar att
idén om en utomhusteater fanns tidigt. Den var dock betydligt större och låg
en aning vinklad upp mot nordöst än dagens anläggning. När Årsta centrum
presenteras i Byggmästaren av arkitekterna år 1954 är emellertid en utomhus
teater inritad och angiven som ”ännu ej uppförd”, sträckningen påminner mer
om dagens utförande.
Amfiteatern hör ihop med inomhusteatern De stora dragportarna som är
inomhusteaterns bakre scenvägg, är öppningsbara och går att skjuta åt sidan.
Portarna av trä är placerade på skenor i golv och tak och ser ut som två gigantiska tågportar, målade i grått. Framför portarna är utomhusscenen upphöjd
något från marknivån.
Tack vare den sinnrika utformningen av teaterlokalen integreras den inre och
yttre teatern med varandra. Sittplatserna är utformade som enkla bänkar, med
två liggande plank på stående lägre granitpollare. Markbeläggningen består av
smågatssten som är lagd något horisontalförskjuten. För att ge den för en teater
nödvändiga lutningen för publiken har marken terrasserats med låga stigningar
avgränsade med kantsten i granit. I övrigt är ytan öppen men avgränsas i
uterummet av låga rödmålade murar i olika höjder. De olika verksamheterna i
teaterlokalerna administreras idag av föreningen Årsta Folkets hus.
Amfiteatern har en okomplicerad och funktionell utformning som sammanfogats diskret i centrumanläggningen. Materialvalen är typiska för sin användning och ändamålsenliga med furuplank och granit. Amfiteatern har ett kulturhistoriskt värde som en del i en genomarbetad helhet. Då den var inritad redan
från början har den ett starkt berättigande framför allt i kraft av sin funktion.
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7.1.3 Innergårdar
Idag finns fem innergårdar i Årsta centrum. Det är gårdsbildningar i kvarteret
Årstalund 3. Tre av gårdarna tillhör förskolan Torget, en gård når man via
huvudentrén till Medborgarhuset på Årsta torg 5 samt en gård ligger vid biblioteket. Biblioteksgården är den enda som fanns med när centrum stod färdigt.
En antikvarisk förundersökning från år 2009 (Wenanders) går igenom den sk
entrégården (nr 1) och biblioteksgården (nr 5) mer fördjupat.

4

3
5

Vid nuvarande entrégården, mot längan vid Skedviksvägen. Bild från 1950-talets första år. Sven
Ahlséns samling

2
1
1: entrégården vid Lilla teatern
2: sluten förskolegård, totalt ombyggd
3: förskolans entrégård med grindar ut mot Årstavägen.
Även uteplatser till lägenheter i längan mot Skedviksvägen
4: den smala vinklade bakgården för förskolan åt norr, utanför barnbiblioteket
5: biblioteksgården i hjärtat av Medborgarhuset
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1 Entrégården
Vid huvudentrén till biblioteks- och teaterbyggnaden i Årsta centrum ligger en
liten gård som kallas entrégården. Det var inte förrän tillbyggnadsdelen med lilla
teatern uppfördes 1955, som gården bildades. Ytan är begränsad och fungerar
som ett litet utomhusrum med bänkar, bord och växtlighet. Betongstenbelagda
gångar möjliggör passage mellan de olika flyglarna. Tillgänglighetsanpassning
har också utförts. Liksom biblioteksgården har entrégården nyligen genomgått
förändringar, ca 2010. Till skillnad från arbetet med biblioteksgården där man
kunnat utgå från en ursprunglig utformning har entrégården inte haft en lika
tydligt gestaltad miljö.

Gården sluttar ned från norr till sydväst mot den lågdel som är påbyggd
bostadslängan längs Årstavägen och där förskolan huserar idag samt mot lilla
teatern. Närmast intill förskolans lågdel finns ett parti med gräsmatta och rabatt
med låga buskar och perenner. Mittenpartiet av gården har delats upp med
två gångar, en som sluttar nedåt mot lilla teatern och en som stiger uppåt mot
en uteplats. Gångarna avgränsas delvis av svartmålade stålräcken. Från ute
platsen löper också en trappa upp till bibliotekshuset, även en trappa ned mot en
källarentré finns här. Kantsten kring rabatter och växtpartier är av standardutformning i granit. Bänkarna är av enkel typ med två furuplank till sits och ett till
ryggstöd på två svartmålade stålgavlar. Bord är i samma stil.
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2

3

2–4 Förskolegårdarna
Från början var gårdsytan mellan Medborgarhuset och bostadslängorna vid
Årstavägen och Skedviksvägen helt öppen. 1959 tillkommer de låga tillbyggnad
erna för kontorslokaler på gården samt lokalen för lilla teatern. Då bildades den
s.k. entrégården och två gårdar norr och söder om den tvärgående gårdsflygeln.
1996 byggdes den flygeln ut och förlängdes bort till den norra delen av bostadshuset vid Skedviksvägen. Innan dess var gårdsytan större och öppnade upp sig
mot norr. Genom utbyggnaden tillkom ytterligare en gård. 2010 byggdes alla
lokalerna om till förskola och de tre gårdarna byggdes om för att anpassas till
den verksamheten.
Gårdarna som förskolan disponerar idag är både nytillkomna och nygestalt
ade för sin nuvarande användning som lekgårdar (numrerade 2–4). En smal
remsa av gård nr 3 – längs gårdsfasaden på längan Skedviksvägen – är uteplatser
för de hyresgäster som bor i nivå med gården.

4
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5 Biblioteksgården:
Biblioteksgården har nyligen genomgått en restaurering och har nu i stort det
utseende den hade när centrum stod färdigt 1954. Ytan består av en stor plan
gräsmatta omgiven av en gång med röd kalksten. I mitten på gräsmattan finns
en liten fontän. I samband med restaureringen av gårdsmiljön tillgänglighets
anpassades den även med ramp till biblioteket. I förundersökningen finns an
givet Antikvariskt förhållningssätt vid underhåll och ändring. De förändringar
som sedan skett har utförts med tillfredsställande resultat och till synes i överensstämmelse med dessa riktlinjer. Vad gäller framtida förändringar är av stor
vikt att förändringar görs i samråd med sakkunnig. Det gäller också ändringar
av växtmaterialet som utgör en mycket viktig del i en miljö som denna. Det
kulturhistoriska värdet av Biblioteksgården är betydande och det är av stor vikt
att det bevakas vid underhållsarbete och förändringar.
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7.1.4 Årsjön 1 – Hjälmarsvägen

Trappor, sockel
Trappor eller steg till butiksentréer och trapphusportar är av granit och är samtliga ursprungliga. Stegen består i de flesta fallen av ett enda granitblock medan
trapphusentréerna är uppbyggda med ett stort liggande block belagt med ett löst
skrapgaller i stål. Mindre granitblock ramar in skrapgallret. Två galler är målade
och möjligtvis ursprungliga men deformerade medan det tredje har bytts ut mot
ett rutigt galvat galler.
På två ställen har tillgänglighetsanpassningar gjorts genom ramper. Till lokal
5249 har rampen byggts upp med kantstöd av betong. Ytorna har belagts med
smågatsten likt resten av torgytan. Det ursprungliga granitsteget har integrerats
i rampen.
Den andra rampen har byggts vid entrén till lokal 5211 vid Hjälmarsvägen.
Principen är densamma med kantstöd av betong och integrerat steg. Här utgörs
beläggningen av betongplattor lika dem på trottoaren. Ett räcke av svartmålade
stålrör är monterat på rampens utsida.

Fastigheten Årsjön 1 har två tydligt urskiljbara delar.
• A) butikslänga i två plan och källare, uppförd 1946–47 längs Hjälmarsvägen
och ursprungligen inrymmande butiker, post, apotek och socialvårdslokaler.
Nuvarande användning butiker, apotek, kontor och viss socialvård.
• B) biografbyggnad uppförd 1950–51 i vinkel in mot torget vid butikslängans
norra gavel. I källaren inrymdes ursprungligen centrumanläggningens panncentral. Nuvarande hyresgäst är Föreningen Årsta Folkets hus med biograf
och möteslokaler.

A) Butikslänga
Butikslängan är en rektangulär smal byggnadsvolym med två våningar och
källare under ett flackt sadeltak. Butikslokaler i ett plan skjuter i söder och mot
torget ut ur den annars samlade huvudvolymen. För passage mellan Hjälmarsvägen och torget finns två portiker genom byggnaden, en bredare i norr och en
smalare i söder. Byggnaden har tre trapphus. Byggnadsvolymen har inte ändrats
genom tillbyggnader (biografen var planerad redan från början) eller rivningar.
Trots den relativt enkla volymen har byggnaden flera ansikten och ett
varierat fasaduttryck. Bottenvåningen är med sin naturstensbeklädnad och
fönster- och dörrpartier i ädelträ väsensskild från övre våningens tegelfasader.
Övervåningens fasad mot torget är putsad och bemålad med det för Årsta
karaktäristiska konkretistiska fasadmåleriet. Tegelfasaderna är artikulerade
med det för centrumanläggningen specifika spelet av fogbruk i olika kulörer. Till
detta kommer konkretistiskt dekormåleri direkt på tegel över portikerna mot
Hjälmarsvägen. Därtill har portikernas marmorklädda fasader med dynamiska
fönsterformer ett eget uttryck.
Stomme
Butikslängan är uppförd med en stomme av betongpelare och betongbjälklag.
Ytterväggarna är i bottenvåningen utfackningsväggar som huvudsakligen
upptas av fönster- och dörrpartier. På vån 1 tr är ytterväggarna murade av tegel.
Takkonstruktionen är av trä.
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Byggnadens sockel utgörs i huvudsak av skifferplattor som utgör en integrerad
del av bottenvåningens fasader. Skiffern är monterad efter principen varannan
bred, varannan smal platta. Endast vertikala fogar förekommer. Skifferplattorna
delas in av ett ramverk av vit ekebergsmarmor som utgör beklädnad av betongpelarna. Marmorn går i dessa fall ända ned till mark. I skifferbeklädnaden finns
integrerade ventilgaller av stål och i något fall integrerat brevinkast.
Dörrar och fönsterpartier
Bottenvåningens fasader består vid sidan av skiffer och marmor av fönster
partier i fernissad mahogny. Täta delar över glaset utgörs av träpanel. Mer
parten av partierna är ursprungliga men kring hörnlokal mot norr nr 5243
entré har bruneloxerat aluminium ersatt mahognyn. Mot torget har entrén
till f.d. posten och Svensk Kassaservice flyttats varvid man tillverkat nya
fönsterpartier i avvikande träslag. Vissa delar av glaspartierna har satts igen
med skyltar och luftkonditioneringsapparatur. I ett par partier finns utvändiga
inbrottsgaller av brunmålat stål. Dörrarna till butikerna är slagdörrar. Det
finns tre ursprungliga butiksdörrar bevarade. De är liksom fönsterpartierna till
verkade i fernissad mahogny och kännetecknas av att glasrutan i nedre delen
av dörrbladet är mindre än i den övre. I flera fall har denna gestaltning tagits
upp i nytillverkade dörrar, både i stål som målats för att efterlikna trä och i ek
som mörkbetsats.
Det förekommer även några dörrar som inte är lika väl anpassade till
ursprunget. Apoteksentrén, lastintag till apoteket, personalingång till f.d. postlokalen (idag barnklädesaffär) och en lastdörr som leder från trottoaren vid
Hjälmarsvägen till källaren skiljer sig avsevärt från ursprungliga utföranden.
Mot torget har en dörr till f.d. barnvagnsrum (nu frisersalong) satts igen med
en skiva och en dörröppning till apotekslokalerna har minskat i omfång samt
försetts med en ståldörr.
Trapphuspartierna inklusive portar och sidoljus är inte ursprungliga utan har
bytts ut mot partier i ek och stål. Stålet är koncentrerat till dörrbladen. Dessa
partier har brunlaserats för att efterlikna ursprungliga partier.
Förutom skyltfönstren finns i bottenvåningen några fönsterpartier i portik
erna som bidrar till trapphusens dagsljusförsörjning. Dessa är ursprungliga och
utförda av mahogny. Storleken och formen varierar avsevärt beroende på placering men flertalet har oregelbundna former då de är anpassade till trapploppen.
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Fönster och balkongdörrar
På 1 tr förekommer enluftsfönster och dörrar till balkong och franska balk
onger. Mot torget är fönstersättningen rikt varierad genom att fönstren har olika
storlek och är placerade på olika höjder och i olika grupperingar. Samtliga är
målade i brunt.
Dörrar till balkong och franska balkonger är sidohängda mötesbågar som är
helglasade. Storleken på dessa partier är antingen två eller fyra lufter, det förekommer sidohängda sidoljus. Mot torget är alla dessa partier målade i brunt.
På fasaden mot Hjälmarsvägen förekommer samma typ av fönster och
fönsterdörrar, men de är här vitmålade. Även på denna fasad är fönstersättningen fri – det skiljer mycket mellan den norra delen, där det sitter tätt med
likstora enluftsfönster, och den södra där fönstren sitter på olika höjder och
där det förekommer ett tvåluftfönster. De franska balkongerna koncentrerade
till de centrala delarna. I den utskjutande byggnadsdelen finns ett parti med tre
integrerade enluftsfönster.
På gavlarna förekommer endast likstora, vitmålade enluftsfönster.
Samtliga fönster och fönsterdörrar är ursprungliga och av furu. Enlufts
fönstren är pivåhängda.
Fönstren i den södra delen av byggnadskroppen har försetts med utvändigt
solskydd i form av gardiner som löper i gejdrar av natureloxerat aluminium,
fästa i fönsterkarmarna. Gardintyget är uppsamlat i lådor av aluminium placerade i karmens överkant.
Plåtarbeten runt fönstren är inskränkt till nätta fönsterbleck av platsmålat
galvat stål. Kulören är samma som fönsterkulörer. Dessa bleck bedöms vara
ursprungliga.
Balkonger och balkongräcken
Byggnadens enda balkong är en konsolande betongbalkong som hör till f.d.
distriktssköterskebostaden och vetter mot torget. Plattan består av obehandlad
betong som gjutits runt armeringsjärn som är förankrade i våningsbjälklaget.
Plattan är omgjuten i ett sentida utförande som sannolikt inte överensstämmer
med ursprungsutformningen. Räcket är det ursprungliga smidesräcket som
består av runda, svartmålade pinnar fastsvetsade i sammanhållande horisontella
plattjärn. Infästningarna av plattjärn är krökta och räcken är bultade in i sidan
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Fasader

på plattans framkant. Detta sätt att fästa in räcket är inte detsamma som den
ursprungliga lösningen.
Räckets överliggare är av ek, numera grånad. Eken har sannolikt varit fernissad. Huruvida eken är ursprunglig har inte klarlagts, det kan ha varit mahogny i
ursprungsutförandet.
De franska balkongernas räcken är uppbyggda på samma sätt men med
infästningar som utgörs av skruv in i karmarna.

Bottenvåningens fasader består i huvudsak av skiffer, marmor och fönsterpartier.
Ett band av beige slätputs avslutar bottenvåningens fasad uppåt. I portikerna
är fasaderna delvis annorlunda. Trapphusfasaderna är här beklädda med vit,
melerad marmor med minimala fogar mellan skivorna. I de delar av portikerna
som ligger närmast Hjälmarsvägen är fasaderna putsade. Även taket i portikerna
är putsat. Putsen har sin natur liga kulör, dvs den är inte avfärgad. Pelarna i por-
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tikerna är klädda med skivor av vit ekebergsmarmor. Fasaden på 1 tr mot torget
är slätputsad med kalkputs och avfärgad med konkretistiskt måleri (se separat
kapitel).
Gavelfasaderna och fasaden på 1 tr mot Hjälmarsvägen är utförda i rött
tegel. Genom att färga in fogbruket i olika kulörer (rött, vitt och svart vid sidan
av den naturliga grå kulören) har en mönsterverkan åstadkommits. Mönstringen varierar kraftigt, exempelvis är de norra och södra gavlarna helt olika i
detta avseende. Den norra gaveln rymmer förutom fönster även två dörrar som
nås via en utvändig spiraltrappa. Dörrarna är ursprungliga ståldörrar målade
i rött. Spiraltrappan har ersatt den ursprungliga trappan som hade raka trapplopp. Dörrarna är placerade förskjutet sett till byggnadens våningsplan eftersom
utrymmena innanför dörrarna funktionellt hör samman med biografbyggnaden.
Över portikerna är fasaden mot Hjälmarsvägen dekormålad av konstnären
Uno Wallman. Målningarna är utförda i ett konkretistiskt mönster i svart och
grönt (eventuellt även orange) på tegel och fog.
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Yttertak
Yttertaket är ett sadeltak belagt med rött enkupigt, djupt kupat falstaktegel.
Garneringar och gesimsrännor är utförda av i brun platsmålad förzinkad plåt.
Vid gavlarna är teglet indraget en bit och här utgörs taktäckningen av skivtäckt
brunmålad plåt.
Placerade på taknocken finns fyra ursprungliga ventilhuvar i brunmålat stål
med jalusiformade galler på långsidorna. På båda takfallen finns intill dessa åtta
ursprungliga uppstigningsluckor i brunmålat stål och glas.
Utöver de fyra ursprungliga huvarna finns en äldre fläkt, två senare tillkomna
huvar och fyra mindre runda sentida fläktar/huvar, alla utförda i brunmålad
eller brunlackerad plåt.
Takstolarnas taktassar är synliga. De är liksom panelen på takets undersida
målade i brunt.
Taksäkerhetskompletteringar har gjorts i form av en galvad omålad takbrygga invid nock på takfallet mot torget. Snörasskydd med tre galvade rör är
monterade längs hela takets längd.

De utskjutande byggnadsdelarna i bottenvåningen har svarta plåttak. Delen
vid apoteket och nagelstudion har ursprunglig plåttäckning medan den större
utskjutande volymen i söder har ett omlagt tak med plåt i bandtäckning. Här
har också kompletterats med snörasskydd och nya hängrännor.
Från dessa lägre byggnadsdelars takfot reser sig ursprungliga anordningar i
brunmålad plåt som burit skyltar med ledningar samt skyddat och dolt markiser. Ursprungliga markisanordningar finns i några fall bevarade. Motsvarande
skydd för markiser finns även över de butikspartier som ligger inom den huvudsakliga byggnadsvolymen. Flertalet markiser som är i bruk är dock monterade
nedanför dessa specialanordningar.
Installationer etc. av kulturhistoriskt värde
I portikerna finns ursprungliga belysningsarmaturer i form av vita plafonder.
Vid en befintlig frisering finns en passande neonskylt med texten FRISÖR.
Skylten är uppbyggd av vit plåt, röda bokstäver i relief utanpå vilka neonslingorna är placerade.
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Stomme
Biografbyggnaden har en stomme av betong och tegelmurverk. Bjälklag är av
betong. Ytterväggarna är dubbla enstens tegelväggar med mellanliggande isolering. Taket (plåt på träpanel) bärs av ett fackverk av stål.

På ett antal platser på fasaden finns reglage för skyltbelysning i form av rostfri
plåt och knoppförsedda skjutreglage. På eller intill reglagen sitter små skyltar från
de företag som levererat skyltlösningarna, tex Roos neon och Grahams neon.

B) Biografbyggnaden

Sockel, trappor
Runt hela byggnaden finns en sockel av ett skift skifferplattor, placerade varannan bred, varannan smalare. Däröver vidtar ett skift vit ekebergsmarmor.
Marmorskivorna ökar successivt i storlek i en svepande form längs fasaderna.
Marmor förekommer inte på gaveln. På gaveln återfinns tre svartmålade järnluckor placerade ända ned mot mark.
Skifferplattorna täcker även in sargerna till den utvändiga, inbyggda trappa
som på norrsidan leder ned till källarutrymmena och den intilliggande lastluckan.

Biografbyggnadens form är tydligt given av funktionen. Eftersom byggnaden
ursprungligen endast inrymde biograf med foajé samt en underjordisk pann
central har biografsalongens form kunnat vara styrande för byggnadsvolymen.
Liksom butikslängan som den är sammanbyggd med har biografbyggnaden
olika ansikten mot torget och mot omgivningen. Torgfasaden är putsad och
bemålad med konkretistiskt måleri, övriga två fasader är utförda i tegel.
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Inbyggnaderna är beklädda med svartmålad plåt. Fönsterpartierna i trappan har
rödmålade fasta fönsterpartier av trä. Dörren i inbyggnaden är en grå ståldörr, ej
ursprunglig. Steget framför dörren är av granit och är ursprungligt.
Längre norrut på samma fasad finns en hög entrétrappa som ursprungligen
ledde biobesökarna ut ur byggnaden men som sedan 1970-talet också utgör
entré till förenings- och samlingslokaler. Trappan är av betong som målats
ljusgrå. Planstegen är av röd granit. Ett svartmålat smidesräcke med runda
profiler är infäst i vangstyckena. Trappan avslutas med ett stort vilplan belagt
md granitskivor. Till vilplanets västra sida leder en icke ursprunglig enkel ramp
med räcke, helt byggt i tryckimpregnerat trä. På östra sidan återfinns en mindre
hiss inbyggd i en tillbyggnad från 1970-talet. Tillbyggnaden är klädd i rödmålad
stående, spontad träpanel. Tillbyggnadens tak, klätt i svartmålad plåt, går ut
över hela vilplanet och är stött på en svart stålpelare. Undersidan är klädd i svart
spontad träpanel.

På torgfasaden finns en ursprunglig, framspringande mycket liten byggnadsvolym som endast rymmer en enkeldörr, också den en utrymningsväg från biosalongen. Denna byggnadsdel är utförd i trä med fasader av röd spontad träpanel.
Taket är ett svart, ursprungligt plåttak. Dörren är en ursprunglig ståldörr som
senare förstärkts. Trappan som leder från torg till dörr är en låg betongtrappa
med sättsteg av röd granit.
Entréer
Biograffoajén nås från två entrépartier, en från torget och en mot norr. Entrén
mot torget är belägen under ett stort, ursprungligt skärmtak. Taket bärs av
stålprofiler som är förankrade i ytterväggen. Profilerna är numera vita men var
från början mörka. Takets undersida är utfört i ursprunglig vitmålad spontad
träpanel och taktäckningen utgörs av brunmålad stålplåt i skivtäckning.
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På taket återfinns skyltning i form av orden Bio FOLKETS HUS som ersatt den
ursprungliga skylten (FORUM).
Entrépartiet under skärmtaket utgörs av två kopplade pardörrar (slagdörrar)
av ek, målade i rött. Dörrbladen har större glasningar i de övre delarna än i de
nedre. Överljuspartiet är lutande och tar upp formen som marmorn i fasaden
ger. Mitt i entréöppningen står en rund, rödmålad betongpelare. Pelaren bär en
lutande betongbalk som är putsad och vitmålad.
Entrén på norra fasaden är lik den mot torget men det finns ett par skillnader.
Här är dörrparen smalare vilket ger plats för sidoljus. Under sidoljusen finns
fyllningar av träpanel. Norra entrén har inget skärmtak.
Entrédörrarna vid trappan/hissen/rampen på norrgaveln är från 1970-talet
då de ersatte ett slutet dörrpar. Här är det två separata enkla slagdörrar som
leder in till två olika lokaler. De är besläktade med de äldre dörrarna med sina
mindre glasfyllningar nedtill. I dessa dörrar, som också är av trä och rödmålade,
sitter trådglas.
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Fönster
Biografbyggnaden har mycket få fönster. Ett källarfönster i sockeln mot norr har
satts igen med svart plåt. Ursprungliga fönster finns kvar i ytterväggen endast i
mötet med den inbyggda källartrappan.
Mot torget, i anslutning mellan biograf- och butikshuset finns ett tvålufts
fönster i markplan. Fönstret är utfört av rödmålat trä och härrör från
1970-talets ombyggnad då brandmyndigheterna krävde att det ursprungliga
fönstret byttes ut mot ett som kunde fungera för utrymning. Fönstret är utfört
med klumpiga dimensioner och detaljering som inte överensstämmer med
originalutförandet.

Fasader
Fasaden mot torget är putsad med kalkputs och avfärgad. Konkretistiskt måleri
täcker stora delar av fasadytan. Se mer i separat kapitel.
Gavelfasaden och fasaden mot norr utgörs av rött fasadtegel. Genom fogbruk infärgat i olika kulörer (rött, grått, vitt, svart) åstadkoms en mönsterverkan
i tegelfasaderna. På gaveln har denna mönstring blivit otydlig genom flitig
klottersanering och den fogkomplettering som krävts därefter.
Mönsterverkan är i huvudsak uppbyggd med rätvinkliga fält i fasaden. Närmast takfot artikuleras fasaderna av ett slags fasadpelare eller konsoler som ger
en reliefverkan.
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Verkan av fasadpelarna har på några ställen förstärkts av att avvikande fogbruk
använts i murverket längre ned och ”förlängt” pelarna.
Även på torgfasaden har fasadpelarna manifesterats, här genom färgsättning
i vitt.
I anslutningen till butiks- och kontorslängan finns ett indrag mot både norr
och mot torget. Mot norr är indraget utfört med tegelfasader och ett stort
ursprungligt ventilgaller samt ett mindre, båda i rödmålat stål.
Mot torget är indraget gulputsat över en hög sockel av ekebergsmarmor.
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Yttertak
Biografbyggnaden har ett brutet, valmat tak. Taktäckningen utgörs av falsad
stålplåt i skivtäckning med förskjutna hakfalsar. Taket har återfått sin ursprungliga bruna nyans, vald för att efterlikna koppar. Däremellan har det varit rött.
Någon meter in från takfoten finns höga ståndrännor som utgör den enda
synliga delen av avvattningssystemet.
Taksprånget är markerat och relativt stort. Taktassar eller konsoler i vitmålat
stål går ut från murverket och bär en läktbräda varpå underlagstakets vitmålade
träpanel vilar.

I anslutningen till butiks- och kontorslängan reser sig ett ursprungligt ventilationstorn med oval form, klätt i brunmålad plåt. Av den pannskorsten i tegel
som ursprungligen reste sig intill finns inga synliga spår om man betraktar
byggnaden från marken.
Installationer av kulturhistoriskt värde
Längs takfoten mot torget finns ursprungliga belysningsarmaturer som belyser
fasadens målningar.
Under skärmtaket vid torget finns i fasad ett reglage för ursprunglig ljusskyltning. Reglaget är märkt ”GRAHAMS neon”.
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6.1.5 Årstalund 3 – Skedviksvägen
Bostadslängan längs Skedviksvägen 2–8 uppfördes 1952.
Bostadslängan är placerad i nordsydlig riktning med entréerna åt väster och
Skedviksvägen. Byggnadskroppen är en långsmal lamell i fyra våningar varav
en är en souterrängvåning. I samma våningsplan ligger också källarentréerna.
Fyra trapphus delar upp byggnadsvolymen som ligger i en sluttning. Trapphuset Skedviksvägen 8 längst åt norr har således en vanlig källare och inte en
souterrängvåning och entrén ligger i bottenvåningen.
Stomme
Synlig betongstomme av utfackningstyp i souterrängvåning och plan 1. Murat
tegel i de övre två våningsplanen.
Trappor
Mot gata: Ett ursprungligt trapparti binder ihop Skedviksvägen och Årstavägen
vid husets södra gavel. Granitblock i steg. Räcke i svart smide, rundstål i ram
med smala runda ståndare, ursprungligt. Slät trappmur i granit, oregelbundna
storleker på stenblock, grå färg på graniten. Plan toppsten av granit.
Ett större omarbetat och förstorat trapparti i granit och betonggatsten som
leder upp från gatan till Skedviksvägen 8. Granitsteg, svart enkelt smidesräcke
av dubbla liggande rundstål. Låg trappkantsten av granit.
Sockel
Mot gata: Mot Skedviksvägen är sockeln en del av fasadens geometriska tema.
Bottenvåningen är en souterrängvåning med entréer till trapphus, lokaler samt
stora dubbelportar till källaren. Bärande även arkitektoniskt är de omålade
betongpelarna i bottenvåningen som rytmiskt delar upp fönster och entrépartier.
I lokalernas fönsterbröstningar är dock sockeln integrerad, av brädgjuten
betong, svartmålad.
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På den norra gaveln är temat samma men sockeln är här i omålad brädgjuten
betong. På den södra löper sockeln stigande mot den övre gatunivån på Årsta
vägen, svartmålad i betong mellan betongpelarna i fasad
Mot gård: På gårdsida är fasaden med samma tema av ”betongpelare” men
här putsade. Den låga sockeln är slätputsad, grå och integreras i pelartemat.
Entréer och dörrar
Mot gata: Nischer i fasad för trapphusentréer. Entrépartier i glas och stående
träpanel med smala ribbor av ek, mörkbrunbetsad. Enkeldörrar av ”Årstatyp”
i mörkbrunbetsad ek. Panel och dörr med låga sparkplåtar. Putsat tak i nisch,
omålat.
Alla entréplan är i marknivå. Stora granitblock utgör golvytan i entrénischen,
infällda skrapgaller i järn, ursprungliga.
Dörrparti till Fotvårdssalong med dörr lika trapphusentréer, smalt överljus
och bredare sidoljus med träpanel nedtill, allt trä mörkbrunbetsat. Sparkplåtar
på dörr och panel. Infällt ventilgaller över sidoljus.
Dubbla portar till källarplan, i träpanel lika entréer, brunmålade, målad smal
ram runt i brungul – färgsättning lika fönsterpartier. Stora hörnjärn och portgångjärn svartmålade, med grafisk verkan. Portarna fyller ut ett ”fasadfack” i
bottenplan.
Mot gård: Inga utvändiga entréer gårdsida.
Fönsterpartier
Mot gata: Asymmetriska fönsterpartier i bottenplan som ingår i den grafiska
uppbyggnaden av fasaden. I ramverk av trä, varierade storlekar med stora
perspektivfönster med överljus och sidoljus. Avsmalnande triangelformade rutor
vid souterrängpartierna. Målade i ockragult. I fasadliv.
Fönsterpartier i lägenhetsplanen mot Skedviksvägen med bröstning av träpanel, nytillverkad, stående ribbor sprutmålade i mörkbrunt med smal ram av
liggande ribbor runt, sprutmålade i ljusbrunt. Fönsterbleck i plåt lackade lika.
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Fönster och balkongdörrar
Mot gata: Bytta fönster till nya i aluminium, färgsättning efter originalutförande
i ljusbrunt. Enluftsfönster, inåtgående. Tre- eller tvådelade fönster med smala
lufter jämte ett stort perspektivfönster, liggande överljus med samma indelning.
Fönstervägg och balkongdörr i balkongnischerna följer fönsterindelningen
men är vitmålade. Glasad balkongdörr, tvådelad, skivtäckt nedtill.
Gavel mot norr med vita tvåluftsfönster i aluminium med förskjuten indelning.
Mot gård: Enluftsfönster och tvåluftsfönster, i aluminium, nya, inåtgående.
Olika färgsättning, i grupper, regelbundet över hela fasaden. Små kvadratiska
enluft i grått vid badrum och klädkammare för alla lägenheter. Större kvadrat
iska enluft samt rektangulära högre tvåluft, två typer och fransk balkong.
Färgsättning i vinrött, ockragult, mörkgrönt samt petroleumblå. I bottenvåning
enbart vinrött och grått.
Balkonger och balkongräcken
Mot gata: Halvt indragna balkonger med smidesräcken och fronter av små
sinuskorrugerad plåt, vitlackerade. Ursprungliga, renoverade. Två överliggare
i rundstål, sidorna på balkongen med smide, ståndare i rundstål. Smide svartlackerat. En betongpelare i hörnet löper visuellt genom balkongerna, i tre plan,
vitmålad. Balkongnisch helt vitmålad, samt balkongtak.
Mot gård: Räcken i svart smide vid franska fönster, ram av rundstål med
tunnare runda ståndare. Monterade i fönsterkarm.
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Fasader

putsade i grått. Facken emellan är putsade i olika rosaröda kulörer med vinröda
fönster som färgtillskott. En tunn skåra i putsen skiljer de olika partierna åt.

Mot gata: De två nedre våningsplanen mot Skedviksvägen har en fasad uppbyggd kring betongstommens fackverk. Bärande arkitektoniskt är de omålade
betongpelarna som rytmiskt delar upp fönster och entrépartier som upprepas
”fackvis”. Betongbjälklaget är synligt och bildar en överliggare till pelarna.
Betongen är omålad och inte heller klädd i marmor som vid övriga entrépartier i
centrum, frånsett den södra gaveln där det finns marmorbeklädnad. Även gavlar
är murade med tegel.
De två övre våningsplanen mot Skedviksvägen är murade med rött tegel i
kryssförband. Infällda våningsstora fönsterpartier med träpanelbröstning vid
balkongerna.
Mot gård: Gårdsfasaden är slätputsad i vitt de två övre våningsplanen.
Bottenvåningen är uppdelad i samma tema med pelare och synligt betong
bjälklag som fasadlång överliggare. Här är dock ”pelarna” och ”överliggaren”

Yttertak
Taket är ett sadeltak klätt med enkupigt lertegel och svarta plåtdetaljer. Sista
tegelvarvet slutar ca tre varv innan takfot, som är av svart plåt med ståndrännor.
Korta takutsprång. Mycket små gavelutsprång med takfotsplåt. Skorstenar i
tegel, oputsade. Fyra plåthuvar, ca 4 kvm stora, för ljusinsläpp skyddar tak
fönster till trapphusen. Ett par mindre ventilationshuvar i svart plåt placerade
intill två av dessa. Säkerhetsanordningar för takarbete har tillkommit.
Installationer etc. av kulturhistoriskt värde
Infällda ventilgaller i träpanel i entréerna, infällda små anslagstavlor i panel vid
entrédörr.
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7.1.6 Årstalund 3 – Årsta torg
Den del av Årstalund 3 som vänder sig mot torget och gårdarna kallas även
Medborgarhuset. Denna del består av flera huskroppar i vilka verksamheten
ibland har varierat genom åren. Fasaderna vetter dels österut, mot torget, dels
mot norr och dessutom inåt gårdarna.
Alla äldre huskroppar (50-tal) har en stomme bestående av betong med planbjälklag på pelare där väggar av skivor överför last från stora byggnadsdelar
direkt till pelarna. Alla tak i byggnadssystemet består av falsad plåt i skivtäckning med förskjutna takfalsar.

A) Torgfasad – huvudentré Medborgarhuset
Som torgfasad räknas hela östra sidan, från passagen fram till utomhusscenen.
Sockel och trappor
Sockeln består av skiffer, lagd varannan bred varannan smal skiva med tunna
vertikala fogar. Vid huvudentrén ligger röda granitblock i liv med stenläggningen. Skrapgaller av stål är integrerade mellan blocken. Vid pardörrarna mot
teatergarderoben (t. v. om entrén) finns ett trappsteg i samma röda granit.
Till höger om entrén, vid kaféköket, finns en trappa i original, men steg av trä
och svartmålat räcke av stålrör, fäst i väggen. Precis bredvid denna finns en mindre trappa, vänd åt höger, i galvat stål, dock inte i originalutförande. Till höger
om trapporna finns en lastkaj till teatern.

mot räddningsbalkongen. Till höger om denna finns ett enkelt enluftsfönster
med träram, målad i rött.
Räddningsbalkongen börjar med en trappa i galvat stål med ursprungligt
räcke av stålrör och gunnebostängsel målade i rött. Gångens stålrörsräcke är
målat i svart medan gunnebostängslet är omålat. Gången fortsätter runt byggnadens norra hörn.

Dörrar, fönster, etc.
De två pardörrarna till huvudentrén är ursprungliga i laserad ek av Årstatyp
(karakteristiska snedställda handtag, ramverk med två glas i olika storlek).
Här finns också en enkeldörr i liknande utförande, vänd åt höger mot hissen.
En pardörr av enklare typ med panel och metalltrycke finns vid teatergarderoben vid passagen. Längre ner i passagen finns ännu en enklare variant
utan glas. Dörrarna vid trapporna och lastkajen är av samma typ som de mot
teatergarderoben. Samtliga dörrar är försedda med sparkplåtar.
Längs hela fasaden på nedre plan löper ett fönsterband i laserad ek. Detta
varierar i höjd – högre vid entrén, lägre i passagen. I övre plan, mot föreningslokalen, löper ett fönsterparti vilket avslutas med en brunmålad, glasad dörr ut

Fasad
Den nedre delen av fasadens är klädd i ljus ekebergsmarmor. På flera ställen
finns integrerade ventilgaller i varierande storlekar. Marmorbeklädnaden löper
längs hela fasaden förutom vid fönsterpartiet vid huvudentrén vilket är inklätt i
laserad ekpanel. Här finns även ett ursprungligt, infällt brevinkast och fästen för
affischer eller löpsedlar i koppar.
Det övre planet av är i putsad betong, målad med kalkfärg i olika röda och
gulröda nyanser som konstnärlig utsmyckning (läs mer i separat kapitel).
Stuprören är brunmålade, till viss del ursprungliga.

78

B) Exteriör mot norr

Yttertak
Nedre planets utskjutande del samt de lägre huskropparna är försedda med
tak av falsad stålplåt, målat i svart färg. Detsamma gäller för skärmtaket över
huvudentrén vilket har ett undertak bestående av vitmålad träpanel som stabil
iseras av stålbalkar, målade i en starkt röd färg. Skärmtaket vilar på betong
pelare, målade i en ljust vinröd nyans. Avrinningen sker med hjälp av hängrännor längs med takfoten.
Medborgarhusets övre plan har plåttak målat i järnoxidrött. Vattenavrinn
ingen sker med hjälp av en hög ståndränna.

Denna del av medborgarhusets fasad består av tre olika delar, teater/loger,
vuxenbiblioteket och ateljéhuset. De består alla av olika nivåer och mer eller
mindre utskjutande delar sammansatta till ett sammanhängande system.
En enkel hög sockel i omålad puts löper längs hela fasaden, frånsett vid teater/loger där sockeln är mycket låg och nästan helt döljs av växtlighet.
Dörrar och fönster
Längst till vänster i medborgarhuset finns en enkel trädörr med träpanel målad
i brunt. Bredvid denna går den stora scenporten, även den med träpanel, målad
i ljusgrått. Scenporten dras på skenor. I ateljéhuset finns på övre plan en enkel
glasad dörr försedd med brunmålad träpanel. Denna går ut mot en räddningstrappa.
I den utskjutande delen av medborgarhuset (teaterlogerna) mot öst finns tvåluftsfönster med mötesbågar på både första och andra plan. De har ram av brun-

Installationer etc. av kulturhistoriskt värde
Skylten över huvudentrén, med texten ”Årsta centrum” är inte ursprunglig men
tillkom tidigt under 1960-talet. Den är utformad för att passa in i den ursprungliga miljön. Under takfoten på övre plan finns två belysningsarmaturer i original.
Bredvid dörren vid den högra trappan finns en brandlarmsklocka. Ovanför glaspartiet vid huvudentrén finns ett reglage för den ursprungliga ljusskyltningen.
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Yttertak
Alla husdelarnas tak har plåttak. Medborgarhusets tak är målat i järnoxidrött,
medan de andra taken är omålade eftersom de är nylagda. Ska målas bruna.
Byggnadskroppen med barnbibliotek och ateljéer har ett flackt valmat
sadeltak. Taket är nylagt och utan bemålning, skall målas brunt. Taket har ett
markerat takutsprång med brunmålad panel i undertaket.

målat trä och det nedre har glas med slipade ränder. På västra sidan av denna
husdel finns två fönster av samma typ som ovan. Dessa sitter på bottenplan.
Längs hela biblioteksdelen löper ett fönsterparti bestående av ursprunglig
konstruktion med växelvis fasta partier. De har ram i trä, målade i järnoxidrött
och följer principen varannan smal, varannan bred.
Ateljéhusets fasad har ursprungliga fönsterpartier på både övre och nedre
plan. Även här varvas smala lufter med breda varav vissa är öppningsbara. De
nedre är målade i järnoxidrött och de övre i gult. Längst ner, på nedre botten
finns fyra mindre, enkla enluftsfönster i rad. De är vitmålade och försedda med
galler och nät.
Samtliga fönster har kopparbleck.

C) Exteriör mot gård 5 (biblioteksgården)
Biblioteksgårdens exteriör består av flera olika byggnader, vuxenbiblioteket, ateljéhuset (med barnbiblioteket) samt korridor mot teatern (och medborgarhuset).

Balkonger och räddningstrappor
I den utskjutande delen av medborgarhuset, mot norr finns två balkonger på
övre och nedre plan (vid logerna). Balkongplattan är i betong med svartmålat
räcke av gunnebostängsel. Balkongdörrarna är i brunmålat trä och har smidesgallerförsedda fönster, den nedre dörren har glas med slipade ränder. Denna dörr
har även sparkplåt.
Räddningsgången från torgfasaden övergår runt hörnet i en trappa i galvat
stål med räcke av svartmålade stålrör och gunnebostängsel. Varken trappan eller
räcket är i original. Räddningstrappan från ateljéhuset har räcke i virad plåt och
med vinklade stag, av ursprunglig typ. Gunnebostängslet är omålat och nyare
liksom de galvade stegen.
Fasader
Hela norra fasaden består av puts, struken med kalkfärg.
Delen som vetter mot amfiteatern är målad i en mörkt grå nyans, även
den östra sidan av den utskjutande logedelen vilket ger utomhusscenen en
inramning. Resten av den utskjutande husdelen är målad i en mellanröd färg.
Bibliotekets fasad är omålad medan ateljéhusets nedre del är gråmålad och den
övre, även undersidan, är målad i gult.
Ett större ventilationsgaller sitter på den utskjutande huskroppens östra sida,
medan flera mindre finns över hela fasaden.
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Sockel och trappor
Sockeln består av slätputs, omålad.
Trappor och steg är av röd granit. Från vuxenbiblioteket går en icke
ursprunglig ramp med svartmålat stålräcke. Trappan ner till källarplan i huvudbyggnad är i betong.

Det finns även en ursprunglig pardörr i samma stil mot korridoren samt en
enkeldörr i laserad ek med sidoljus mot vuxenbiblioteket dock inte i original
utförande. I källarplan finns en enkel glasad trädörr målad i brunt.
I nedre plan löper ett fönsterparti längs hela gårdsfasaden, lågt i vuxen
biblioteket och korridoren, högt i huvudbyggnad och mot barnbiblioteket. De
är i trä, målade i gult.
I ateljéhusets övre plan går även här ett fönsterparti med varannan smal varannan bred luft. Det är i trä och målat i gult. I medborgarhusets tredje plan finns
ett fönsterparti (mot föreningslokalen) med franska fönster. Det är i trä, målat i
mörkgrönt. Till vänster om detta finns ett enluftsfönster med mörkgrön träram
och på andra plan en rad mindre enkla enluftsfönster i samma utförande.

Dörrar och fönster
Det finns två pardörrar mot det nuvarande barnbiblioteket. De är glasade med
ramverk av laserad ek. Den norra är ursprunglig, den södra kom till när musiksalen blev barnbibliotek.

Fasader
Alla väggar består av puts, struken med kalkfärg.
Nedre plan är målat i vit kulör på alla sidor. Ateljéhusets övre plan, även
undersidan samt pelare, är målade i gult medan teaterns övre plan är målad i en
mellanröd kulör.
Yttertak
Byggnadskroppen med barnbibliotek och ateljéer har ett flackt valmat ett markerat takutsprång med brunmålad panel i undertaket.
Installationer av kulturhistoriskt värde
Belysningsarmaturen på gården är inte ursprunglig, men är placerad på samma
plats som ursprungsbelysningen.
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D) Exteriör mot gård 1 (entrégården)

Dörrar och fönsterpartier
Från huvudentrén sitter två ursprungliga pardörrar av ”Årstatyp”, glasade, med
ramverk i laserad ek. Mot medborgarhuset finns ännu en pardörr av Årstatyp.
Samtliga pardörrar är försedda med sparkplåt.
In mot lilla teatern finns en nyare glasad dör i laserad ek och ner till källaren i
medborgarhuset finns en enkel glasad, laserad trädörr i original.
I medborgarhuset och Lilla teatern finns stora träinramade glaspartier, båda
målade i en järnoxid kulör. Lilla teaterns glasparti är nytt medan medborgarhusets är ursprungligt. Huvudentrén är också inglasad på samma sätt medan
förskolelängan har ett fönsterband med växelvis smala och breda lufter, ibland
med mellanrum av träpanel, också målat i rött. Under varje fönster löper
fönsterbleck, målade i samma nyans. Dessa följer hela fasaden, även där det inte
finns några fönster. Här finns också en glasad altandörr med rödmålad träpanel.
I medborgarhusets källarplan finns två mindre enluftsfönster med ram i rödmålat trä.

Entrégården vetter mot huvudentrén, medborgarhuset, lilla teatern samt mot
den låga nyare förskolelängan i söder.
Sockel och trappor
Gården är byggd i flera nivåer så ibland syns sockeln, ibland inte. Den är i
slätputsad, omålad betong. Framför huvudentrén ligger införlivade block i röd
granit.
Från medborgarhuset går en trappa med galvade stålsteg och med räcke av
stålrör i fackverkskonstruktion, målade i svart och gunnebostängsel. Ner till
källaren i samma byggnad går en trappa i betong med ett svartmålat stålrör som
ledare, monterat på väggen.

Fasader
En liten del ovanför sockeln på medborgarhuset utgörs av slätputsad betong,
målad i järnoxidrött. Detsamma gäller för huvudentrén (här finns ingen omålad
sockel). Under och till vänster om medborgarhusets stora fönsterparti ligger
rödmålad träpanel. Denna återfinns också på den nyare förskolelängan, målad
i samma kulör. De stuprör som finns är brunmålade, det i medborgarhuset förmodligen ursprungligt upptill.
Det finns några större och mindre ventilgaller i den putsade delen av med
borgarhusets fasad.
Yttertak
Alla huskropparnas tak utgörs av falsad stålplåt. Lilla teatern, huvudentrén
och förskolelängan har svartmålade tak, medan medborgarhusets tak är målat
i samma järnoxidröda nyans som använts på fasaderna. Här finns även höga
ståndrännor som leder bort regnvatten. Taket över huvudentrén har infälld
hängränna medan Lilla teaterns pulpettak lutar mot den västra gården. Förskolelängans hängränna är nyare, av standardtyp. Över huvudentrén finns
ett enkelt snörasskydd som utgörs av ett galvat, omålat rör trätt in i fästan-
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Sockel och trappor
Alla socklar är i slätputsad, omålad betong. På korridordelen går sockeln ända
upp till fönsterpartiet.
Från gården går en trappa upp mot ateljéhusets nedre plan. Entrén är
ursprunglig men trappan är ny. Den har smidesräcke och steg i röd granit.

ordningar, allt av nyare typ. Över dörren från förskolan finns också ett enkelt
snörasskydd i gallerform målat i svart.
E) Exteriör mot gård 4 (barnbibliotekets norra sida)
Denna del av byggnadssystemet utgörs av ateljébyggnaden med barnbiblioteket,
förskolans korridor samt den nyare förskolelängan. Den fjärde sidan mot norr
är öppen.

Fönster och dörrar
I ateljéhusets nedre plan finns ett rödmålat fönsterparti i trä. Övre delen är
inklädd i liggande träpanel, även den rödmålad. På övre planets högra sida finns
ett fönsterparti i gulmålat trä där varannan ruta är smal, varannan bred. Nedanför detta finns även ett litet långsmalt tvåluftsfönster i samma kulör. Samtliga
har kopparbleck.
I korridordelen finns ett större fönsterparti som växelvis sträcker sig ända ner
till sockeln. Detta är i trä, målade i järnoxidrött.
Förskolelängan har ett långt fönsterband i varierande bredd, i rödmålat trä.
I ateljéhuset, ut mot trappan finns en enkel brunmålad trädörr med sparkplåt.
Denna saknar trycke.
I förskolelängans norra del finns en entré med skärmtak.
Fasader
Ateljéhusets ytterväggar är slätputsade och strukna med kalkfärg. Nedre plan
är vitt med en gråmålad ram runt fönsterpartiet. Det övre, utskjutande planet,
inklusive undersidan, är målat i gult.
Korridorsdelens fasad består, förutom fönsterparti, av rödmålad träpanel.
Förskolelängans fasad är inklädd i träpanel, målad i rött.
Yttertak
Ateljéhusets tak är nylagt och omålat. Det har infällda hängrännor som leder
bort regnvatten. Det finns också ett snörasskydd bestående av tre galvade rör
som täcker hela takets längd. Korridordelen och förskolelängan har falsat
plåttak i svart kulör. Förskoletaket har sex stycken lanterniner i form av plast
kupor. Här finns också snörasskydd, av samma typ som ateljéhusets, i svart samt
hängränna av standardtyp.
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F) Exteriörer mot gård 2 och 3

Dörrar och fönster
Till korridordelen finns en glasad dörr i med ramverk i laserat trä. Samma typ
återfinns i förskolelängans pardörrar och dörren till trappan från kulturskolans
lokaler samt till Lilla teatern. Den senare saknar handtag. Källardörren mot
kulturskolan är glasad, i brunmålat trä.
Lilla teatern har ett stort fönsterparti bestående av ramverk i rödmålat trä
med kopparbleck. Plexiglasskivor är nyligen uppställda framför som skydd. Två
vitmålade enluftsfönster finns i källarplan.
På kulturskolans fasad går ett fönsterband på båda sidor om trappan i rödmålat trä. I källarplan finns två rödmålade enluftsfönster. Ateljébyggnadens övre
plan har två fönsterpartier i trä målat i gul kulör.
Förskolebyggnaderna har ett fönsterband med smalare rutor varvade med
bredare samt träpanel. Allt är målat i rött.

Gård 2 gränsar mot Lilla teaterns västra sida, ateljéhusets övre plan, kultur
skolans lokaler, korridordelen samt den södra och västra förskolelängan.
Exteriören gäller även förskolelängans norra sida mot gård 3.
Sockel och trappor
Samtliga byggnader har en sockel av omålad slätputs, förutom förskolelängans
södra och halva västra del. Här börjar väggen från markplan.
Mot kulturskolans lokaler går en trappa med steg av trä och räcke av stålrör
med ståndare bildandes ett sick-sackmönster, svartlackerade. Hit hör även en
nyare grind målad i svart.
En källartrappa i betong går ner till kulturskolans källare. Smidesräcke med
överliggare i svart rundstål, tunnare ståndare, svart rundstål. En grind i stålrör
har tillkommit senare.
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Entréer
Till gård 2 finns ett flertal entréer.
Till kulturskolans lokaler finns en ursprunglig entré med dubbeldörr av
”Årstatyp”, i trä sparkplåt saknas på ena dörrbladet som är trasigt, dörr trol. ej
ursprunglig.
Till Lilla teatern finns en helglasad enkeldörr som också är utrymningsväg,
nytillverkad, igensatt från insidan.
En källarnedgång vid Lilla teatern leder ned till källaren under Medborgarhuset. Ursprunglig.
Till förskolans finns en större entré
Mot gård 3 finns den stora entrén till förskolan. Den byggdes 1996 och har
ett skärmtak av pulpettyp sluttande inåt. Entrén är högre än den bakomliggande
låga förskolelängan och har helglasade sidor och entréfasad, i ramverk av trä,
målat vinrött. Entrédörren är en dubbeldörr i ek, nytillverkad med utgångspunkt från ”Årstatypen” men avviker från originalet.
Fasader
Kulturskolans fasad har slätstruken puts målad med kalkfärg i en mellanröd
nyans samt rödmålad träpanel under fönsterpartiet. Här finns ett brunmålat
stuprör samt ett ventilationsrör i röd kulör. Ett större ventilationsgaller i svart
finns till vänster om trappan.
Lilla teatern har också slätstruken puts i samma utförande som kultur
skolans. Taket bärs upp av två betongpelare målade i en ljust vinröd kulör.
Förskolans fasad består av rödmålad träpanel. Här finns också stuprör
målade i svart och brunt.
Yttertak
Alla tak är i falsad stålplåt målade i svart färg, förutom ateljéhusets som är omålat. Samtliga har snörasskydd, kulturskolans och lilla teaterns av gallertyp och
förskolans och ateljéhusets har tre stålrör monterade längs hela byggnaden. Alla
är målade i svart förutom ateljéhusets som är omålat.

85

7.1.7 Årstalund 3 – Årstavägen
Bostadslänga med butikslokaler och lokaler för förskola i bottenvåningen.
Uppförd 1952.
Byggnaden är placerad längs Årstavägen i sydostlig/nordvästlig riktning, i
vinkel mot bostadslängan längs Skedviksvägen. Vid torget är längan sammanbyggd med en mindre byggnadskropp, förskjuten, med ateljélägenheter i övre
plan.
Stomme
Synlig betongstomme av fackverkstyp i bottenvåning. Murat tegel i de övre två
våningsplanen.
Sockel
Mot Årstavägen är sockeln en del av fasadens geometriska tema. Bottenvåningen har entréer till trapphus och lokaler. Bärande arkitektoniskt är de
marmorklädda betongpelarna i bottenvåningen som rytmiskt delar upp fönster
och entrépartier. I lokalernas fönsterbröstningar är dock sockeln integrerad, som
brädgjuten betong, svartmålad.
På gårdsida är de olika gårdsfasaderna beskrivna för sig.
Entréer och dörrar
Nischer i fasad för trapphusentréer. Entrépartier i glas och stående träpanel med
smala ribbor av ek, lackade. Enkeldörrar av ”Årstatyp” i lackad ek. Panel och
dörr med låga sparkplåtar. Putsat tak i nisch, omålat.
Alla entréplan är i marknivå. Stora granitblock utgör golvytan i entrénischen,
infällda skrapgaller i järn, ursprungliga.
Senare tillkomna enkla entrédörrar, efterliknar ”Årstatypen”, vid förskole
lokalerna.
Fönsterpartier
Våningsstora fönsterpartier i bottenplan som ingår i den grafiska uppbyggnaden
av fasaden. I ramverk av trä, varierade storlekar med stora perspektivfönster
med överljus och sidoljus. Målade i ljusbrunt. I fasadliv.
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Fönsterpartier i lägenhetsplanen mot Årstavägen med bröstning av träpanel,
nytillverkad, stående ribbor sprutmålade i mörkbrunt med smal ram av liggande
ribbor runt, sprutmålade i ljusbrunt. Fönsterbleck i plåt lackade lika.

fönster till trapphusen. Ett par mindre ventilationshuvar i svart plåt placerade
intill två av dessa. Säkerhetsanordningar för takarbete har tillkommit.
Installationer etc. av kulturhistoriskt värde
Infällda ventilgaller i träpanel i entréerna, infällda små anslagstavlor i panel vid
entrédörr.

Fönster och balkongdörrar
Bytta fönster till nya i aluminium, färgsättning efter originalutförande i ljusbrunt. Enluftsfönster, inåtgående. Tre- eller tvådelade fönster med smala lufter
jämte ett stort perspektivfönster, liggande överljus med samma indelning.
Fönstervägg och balkongdörr i balkongnischerna följer fönsterindelningen
men är vitmålade.
Balkonger och balkongräcken
Halvt indragna balkonger med smidesräcken och fronter av småsinuskorrugerad plåt, vitlackerade. Ursprungliga, renoverade. Två överliggare i rundstål,
sidorna på balkongen med smide, ståndare i rundstål. Smide svartlackerat. En
betongpelare i hörnet löper visuellt genom balkongerna, i tre plan, vitmålad.
Balkongnisch helt vitmålad, samt balkongtak.

Fasader
Bottenvåningen längs Årstavägen har en fasad uppbyggd kring betongstommens
fackverk och tegel. Bärande arkitektoniskt är de marmorklädda betongpelarna
i bottenvåningen som rytmiskt delar upp fönster och entrépartier som upprepas
”fackvis”. Betongen är klädd i vit ekebergsmarmor. De två övre våningsplanen
mot Årstavägen är murade med rött tegel i kryssförband. Infällda våningsstora
fönsterpartier med träpanelbröstning vid balkongerna.
Fasad mot gård är slätputsad, vit. Tillbyggnadernas gårdsfasader är beskrivna
för sig.
Yttertak
Taket är ett sadeltak klätt med enkupigt lertegel och svarta plåtdetaljer. Sista
tegelvarvet slutar ca tre varv innan takfot, som är av svart plåt med ståndrännor.
Korta takutsprång. Mycket små gavelutsprång med takfotsplåt. Skorstenar i
tegel, oputsade. Fyra plåthuvar, ca 4 kvm stora, för ljusinsläpp skyddar tak
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Medborgarhuset.

Skulpturen Bro bro breja av Ebba Hedquist, dörrarna in till teatern.

Neonskylt längs Hjälmarsvägen.

Skulpturern Gycklarna av Bror Marklund.
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