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Del 4 – Program för färgsättning utvändigt och invändigt
KV. ÅRSTALUND 3, ÅRSTA
KULTURHUS I ÅRSTA CENTRUM

I Stockholms Stadsmuseums kulturhistoriska klassificering har Årsta Centrum högsta värde (blåmärkt), d.v.s. fastighet med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

FÖRSLAG TILL VÅRDPROGRAM FÖR INVÄNDIGA YTSKIKT 2005-05-30

Kulturhuset
Detta vårdprogram gäller ”Kulturhuset”, den del av centrumbebyggelsen som
finns markerad på ovanstående situationsplan. Kulturhuset innehåller teater
med stor foajé, garderob, café, barnteater, bibliotek samt en samlingssal på plan
2 (se bifogad planritning).
Ursprungligen fanns det även en konsert- och kyrksal i lokalen längst in i kulturhuset. På 70-talet? utvidgades emellertid det intilliggande biblioteket, som då
tog även denna lokal i anspråk. Biblioteksentrén, som tidigare låg i det inre hörnet av teaterfoajén flyttades då till den gamla konsert- och kyrkosalens entré. På
gården mellan kulturhuset och bostadshusen mot Årstavägen och Skedviksvägen
byggdes på 1990-talet låga kontorslängor för stadsdelsnämndens verksamhet.
Till Kulturhuset byggdes förbindelselänkar. Även i vindfånget vid stora entrén har
gjorts smärre ombyggnader. Ett dörrparti nedanför trappan till foajén har rivits
i samband med att man byggde en ”hiss” för rullstolsbundna. I vindfånget har
man även nyligen bytt träpartiet mot garderoben mot ett stålparti (brandskäl?)
I övrigt är Kulturhuset i stort sett oförändrat både till utformning och funktion. Kulturhusets yttre, utom den konstnärligt utsmyckade fasaden på plan 2
mot torget, har nyligen genomgått en renovering, där den ursprungliga färgsättningen i möjligaste mån har återskapats.
Kulturhusets inre ytskikt är till stor del de ursprungliga. Nu förestår upprustningsarbeten i form av ommålning och utbyte av vissa partier p.g.a. brandmyndigheternas krav. Som stöd för detta arbete, som delvis har påbörjats, och för
kommande underhåll har detta vårdprogram utarbetats.

Allmänt om Årsta Centrum
Årsta Centrum, som invigdes 1953, är det första exemplet i landet på ett
modernt förortscentrum, en samlingsplats för stadsdelens boende där både kulturell, social och kommersiell verksamhet skulle erbjudas. 1943 fick arkitekterna
Erik och Tore Ahlsén i uppdrag av Riksbyggen att göra program och förslag till
hur Årsta Centrum skulle utformas.
… centrumanläggningen … skulle ge möjligheter till kontakter mellan individer och grupper, stimulera till diskussion och aktivitet. Här skulle finnas föreningsverksamhet, nöjen och förströelse, social service och butiker. (ur tidskriften
Arkitektur 6-1980, temanummer om ”Ahlsénarna”).
I kommunens översiktsplan från 1999 anges att Årsta Centrum är av ”riksintresse för kulturminnesvården”. Enligt Naturresurslagen, SFS 1987:12 skall
områden med kulturvärden av riksintresse skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada kulturmiljön (2 kap, 6§, andra stycket)
Enligt gällande detaljplan för området (Dp 8253 från 1990-02-08) är byggnaderna i Årsta Centrum q-märkta med följande föreskrifter:
Byggnaderna får inte rivas. Exteriörerna får inte förvanskas genom påbyggnad ombyggnad eller annan förändring. Där infärgat fogbruk alt. dekorativ
målning förekommer skall detta bevaras och vid ev. renovering i möjligaste mån
återställas till ursprungligt utseende. Ursprunglig planlösning och inredning,
skall i huvudsak bevaras. Ev. komplettering, utbyte och underhåll skall ske i
ursprunglig utformning och med ursprunglig materialbehandling.
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kartlägga. Här redovisas också senare ommålningar och ombyggnader samt förslag på hur man bör återställa det som har blivit felaktigt renoverat. Dessutom
ges förslag till riktlinjer för framtida underhåll av ytskikt.
Identifiering av ursprungliga kulörer
Ursprungliga kulörer har mätts in visuellt med hjälp av NCS-prover. Kulörerna
anges med närmaste NCS-prov eller, om kulören inte ligger tydligt närmast
ett NCS-prov, med en beteckning mellan två NCS-prover. Ursprungliga färgskikt har tvättats och skrapats för att försäkra sig om att inga större kulörförändringar skett. Där övermålning skett har tidigare färgskikt skrapats fram.
Skrapade olje- och lackfärgsskikt har fuktats vid kulörjämförelse för att bättre
efterlikna ett nytt blankt färgskikt.
För att komma underfund med hur den relativt komplicerade färgsättningen
var tänkt och för att i möjligaste mån undvika missbedömningar, har arkitekt
Bo Ahlsén, som var med och gjorde den ursprungliga färgsättningen, rådfrågats
på plats.
Förslag till kulörer och material vid ommålning
För att underlätta framtida ommålning föreslås genomgående kulörer som
återfinns som prov i NCS färgatlas. För betong och putsytor föreslås att man
håller sig till silikatfärg, vilket ursprungligen användes. För snickerier accepteras
de moderna vattenburna lackfärgerna, medan ”pelarstrumpor” och trappräcken
måste målas med någon typ av alkydlackfärg för att ge det rätta utseendet och
slitstyrkan.

Årsta Centrum med kulturhuset markerat.

VÅRDPROGRAM
Vårdprogrammet omfattar rummens ytskikt. Här redovisas det ursprungliga
utseendet med uppgift om material, kulör och glans i den mån det har gått att
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Rum, byggnadsdel

Ursprungligt material, kulör, glans

Befintligt material, kulör, glans

Förslag till framtida material, kulör, glans

Vindfång
Tak, pelare (ovanför och
nedanför ”strumpa”)

Betong mot brädform, ljusare lasyrfärg Nymålat, helmatt silikatfärg?, vit, helmatt Grund: ej fyllig men täckande silikatfärg 4005-Y
(mörkast 4505-Y, ljusast 2507-Y20R) Nedanför strumpa, V-lackfärg, 3010Lasyr: Halvtäckande silikatfärg (utspädd med siliR70B, blank
katbinder) 2005-Y20R
Prov ska utföras för godkännande

Pelarstrumpor

Slätspacklad betong, alkydlackfärg
6530-R05B, högblank

Nymålat, V-lackfärg, 6030-R, blank

Parti mot torg
dörrar och karmar
bröstning, sparkskydd på dörrar

Ek, brunlaserad
?

Ursprunglig
Rostfri plåt

Parti mot gård fram till trappa,
dörrar
karmar
bröstning

Ek, brunlaserad
Furu, oljefärg vit 0700-N
?

Ursrpunglig
Nymålad, V-lackfärg, 3010-R70B, blank
Rostfri plåt

Ommålning, 1000-N, blank

Furu, oljefärg 5005-R35B

Nymålad, V-lackfärg, 3010-R70B, blank

Ommålning, 1000-N, blank

Skiva, oljefärg 6520-B

Ursprunglig

Målning, 6020-B, blank

Ek, brunlaserad
?
Furu, oljefärg vit

Nytt stål, mörkbrun lasyr
Rostfri plåt
Nytt stål, fabrikslackerad, vit 0502-Y
blank

Ommålning?

Ek, brunlaserad
Furu, oljefärg, vit 0700-N

Ursprunglig
Rostfri plåt
Nymålad, V-lackfärg, 3010-R70B, blank

Golv

Granit

Ursprunglig

Radiatorer
mot torg
mot gård

Svart
Svart

Ursprunglig
Utbytt mot en vit i motsvarande
utformning

Parti mot gård i trappa
Vertikal remsa som markerar
fönsterparti mot gård i foajé
Parti mot garderob,
Dörrar
Sparkskydd på dörrar
Karmar, bröstningar
Parti mot foajé
Dörrar
Sparkskydd på dörrar
Karmar, bröstningar
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Nymålad färg avlägsnas, bredspackling, målning
med alkydlackfärg, ursprunglig kulör, högblank

Målning, 1000-N

Ommålning, 1000-N, blank

Målning, svart

Rum, byggnadsdel

Ursprungligt material, kulör, glans

Befintligt material, kulör, glans

Förslag till framtida material, kulör, glans

Garderob
Tak, pelare (ovanför och
nedanför ”strumpa”)

Betong mot brädform, ljusare lasyrfärg Nymålat, helmatt silikatfärg?, vit, helmatt Grund: ej fyllig men täckande silikatfärg 4005-Y
(mörkast 4505-Y, ljusast 2507-Y10R) Nedanför strumpa, V-lackfärg, 3010Lasyr: Halvtäckande silikatfärg (utspädd med
R70B, blank
silikatbinder) 2005-Y20R
Prov ska utföras för godkännande

Pelarstrumpor

Slätspacklad betong, alkydlackfärg
6530-R05B, högblank

Nymålat, V-lackfärg, 6030-R, blank

Nymålad färg avlägsnas, bredspackling, målning
med alkydlackfärg, 6030-R, högblank

Vägg bakom spegel till höger om Ekebergssmarmor
disk, vägg mot torg

Ursprunglig

Vägg i garderobsutrymme

?

Nymålat matt NCS 5520-Y95R

Parti mot vindfång,
dörrar
karmar

Ek, brunlaserad
Furu, oljefärg 5005-R35B

Nytt stål, mörkbrun lasyr långhalm
Nymålad, V-lackfärg, 3010-R70B, blank

Ommålning?
Ommålning, 5005-R50B

Fönsterparti mot gård

Furu, oljefärg, 5005-R35B

Nymålad, V-lackfärg, 3010-R70B, blank

Ommålning, 5005-R50B

Parti mot kassa
karmar utsida
karmar insida
bröstningar
dörr

Furu, oljefärg, 5005-R35B
Furu, oljefärg vit 0700-N
Skiva, svart
Ek brunlaserad

Nymålad, V-lackfärg, 3010-R70B, blank
Ursprunglig
Nymålad, V-lackfärg, svart, blank
Utbytt, plastlaminat mahognyimitation

Ommålning, 5005-R50B
Målning, 1000-N

Fönster och dörr mot torg

Ek, brunlaserad

Ursprunglig

Bättringslaseras, klarlackas

Golv ca 2m in från vindfånget

Granit

Ursprunglig

Golv i övrigt och garderobsdisk

Kolmårdsmarmor

Ursprunglig

Trappräcke
stålrör och Gunnebonät
överliggare

Alkydlackfärg 7515-R
Ek, klarlackad

Ursprunglig
Ursprunglig
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Byts mot ekfaner

Spraymålning med alkydlackfärg, 7020-R

Rum, byggnadsdel

Ursprungligt material, kulör, glans

Befintligt material, kulör, glans

Förslag till framtida material, kulör, glans

Foajé
Pelare, tak, undersida och kant
på trappa

Betong mot brädform, ljusare lasyrfärg Nymålat, silikatfärg 1508-Y, helmatt
(mörkast 4505-Y, ljusast 2507-Y10R)

Grund: ej fyllig men täckande silikatfärg 4005-Y
Lasyr: Halvtäckande silikatfärg (utspädd med
silikatbinder) 2005-Y20R
Prov ska utföras för godkännande

Pelarstrumpor

Slätspacklad betong, alkydlackfärg,
4005-R20B, högblank

Nymålat, V-lackfärg 3010-R70B, blank

Nymålad färg avlägsnas, bredspackling, målning
med alkydlackfärg, 4005-R20B, högblank

En pelare vid gamla
biblioteksentrén
två pelare närmast Vår teater

6520-R75B (mot fönster blekt)
6530-R05B

Ursprunglig
Ursprunglig

Behöver ev. ej målas om vid denna renovering
Behöver ev. ej målas om vid denna renovering

Vägg mot torg
Sockel
Fönsterbänk

Puts, 2005-Y20R/3005-Y20R
Ek brunlaserad
Kolmårdsmarmor

Nymålat, silikatfärg 1508-Y, helmatt
Ursprunglig
Ursprunglig

Ommålning med silikatfärg, 3005-Y20R, helmatt
Bättringslaseras, klarlackas

Vägg mot Barnteater

Puts, 5030-R10B, matt

Ursprunglig

Målning med silikatfärg, 5030-R10B, helmatt

Vägg mot biblioteksgård

Puts, grå smutsig, ljusa partier 3005Y20R

Ursprunglig

Målning med silikatfärg, 3005-Y20R, helmatt

Vägg mot teater
Parti med slitsade gipsplattor
Dörrar

Ekparkett, oljad
Målad, ca 4040-Y70R
Ek, brunlaserad

Ursprunglig
Senare målad 5030-Y45R
Ursprunglig

Målning, 5030-Y50R, matt

Vägg mot samlingssal plan 2

Ribbpanel i furu, tunn halvtäckande
oljefärg, 5005-Y80R

Ursprunglig

Dörrar

Ek, brunlaserad

Ursprunglig

Parti mot vindfång
dörrar
karmar, bröstning

Ek, mörkbrun lasyr
Furu resp. skivor, oljefärg, 3005-R50B

Ursprunglig
Nymålat, V-lackfärg 3010-R70B, blank

Fönster mot torg

Ek, brunlaserad

Ursprunglig

Parti mot café
dörrar
karmar
bröstningar

Ek, brunlaserad
Furu, oljefärg 5005-R35B
Skivor, svart

Ursprunglig
Ursprunglig
Ursprunglig
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Behöver ej målas om vid denna renovering, ev
bättring

Ommålning, 3005-R50B, blank

Målning, 5005-R50B, blank
Målning, svart, blank

Rum, byggnadsdel

Ursprungligt material, kulör, glans

Befintligt material, kulör, glans

Förslag till framtida material, kulör, glans

Furu, oljefärg, 6520-B

Nymålat, V-lackfärg, 5020-B, blank

Ommålning, 6020-B, blank

Fönster mot biblioteksgård (plan Furu, oljefärg, vit
1 och 2)

Ursprunglig

Målning, 1000-N, blank

Partier kring entré till Barnteatern och mot Vår Teaters
expedition

Furu, oljefärg 5005-R35B

Ursprunglig

Målning, 5005-R50B, blank

Räcke på trappa till plan 2
stålrör och Gunnebonät
överliggare

Alkydlackfärg 7515-R
Ek, klarlackad

Nymålad V-lackfärg, 6030-R, blank
Ursprunglig

Nymålad färg avlägsnas, spraymålning med
alkydlackfärg, 7020-R, blank

Övriga räcken
stålrör
överliggare

Alkydlackfärg 7515-R
Ek, klarlackad

Ursprunglig
Ursprunglig

Spraymålning med alkydlackfärg, 7020-R, blank

Radiatorer

Svart

Ursprunglig

Fönsterbänkar

Kolmårdsmarmor

Ursprunglig

Övriga dörrar

Ek, brunlaserad

Ursprunglig

Golv

Kolmårdsmarmor

Ursprunglig

Foajé forts.
Fönsterparti mot gård
inkl. bröstning
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Prover på ursprungliga
kulörer på målade ytor

Prover på ursprungliga
kulörer på målade ytor

Tak och pelare (laserad brädgjuten betong)

Vägg i foajé mot samlingssal plan 2

Mörkaste partier NCS 4505-Y (mellan 4005-G80Y och 5005-Y20R)

5005-Y80R (tunn oljelasyr)

Tak och pelare (laserad brädgjuten betong)

Vägg i garderobsutrymme

Ljusaste partier 2507-Y10R (mellan 2005-Y10R och 3010-Y10R)

?

Väggar i foajé mot torget och mot biblioteksgård

Partier i vindfång mot garderob och foajé, del av parti i vindfång mot gård,
fönster i foajé mot biblioteksgård, foder på dörrar till biutrymmen i foajé

NCS 3005-Y20R

NCS 0700-N (mellan 0500-N och 1000-N)

Vägg i foajé mot barnteater

Parti i foajé mot vindfång inkl. bröstningar

NCS 5030-R10B

NCS 3005-R50B

Vägg mot teater, parti med slitsade gipsplattor

Pelarstrumpor i foajé

NCS 4040-Y70R

NCS 4005-R20B
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Prover på ursprungliga
kulörer på målade ytor

Prover på ursprungliga
kulörer på målade ytor

Parti i garderob mot vindfång, parti i garderob mot kassa exkl. bröstningar,
parti i foajé mot café exkl. bröstningar, partier i foajé mot barnteater och
mot Vår Teaters expedition

Bröstningar i garderob i partier mot kassa, bröstningar i foajé i partier mot
café, radiatorer
Svart

NCS 5005-R35B (mellan 5005-R20B och 5005-R50B)

Fönsterparti i foajé mot gård inkl bröstningar
NCS 6520-B (mellan 6020-B och 7020-B)

Pelarstrumpor i vindfång och garderob,
två pelare i foajé närmast Vår Teater
NCS 6530-R05B (mellan 6030-R och 6030-R10B fast mindre vitaktig)

Pelarstrumpa på en pelare i foajén intill gamla biblioteksentrén
NCS 6520-R75B (mellan 6020-R70B och 7020-R80B)

Trappräcken och övriga räcken (stålrör och Gunnebostängsel)
NCS 7515-R (mellan 7020-R och 8010-Y90R/R10B)
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