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INNEHÅLL 
 

SAMMANFATTNING 

 
För att beskriva områdets karaktär som översiktsplanen vill bevara har en 

inventering av bebyggelsen och naturmiljön har gjorts. 

 

Detaljplanen syftar till att förse området med kommunalt vatten och spill-

vatten, och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling. Planområ-

det omfattar idag 24 fastigheter med en blandning av permanentbostäder 

och fritidshus och en handelsplats och liten hamn.  

Strandskydd, vägbuller, riskområde för farligt gods, värdefull natur och  

riksintressen begränsar möjligheten att bebygga området. Två riksintressen, 

Högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § samt rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § 

miljöbalken gör bebyggelseområdet särskilt värdefullt 

 

Området har ingen gällande detaljplan men förslaget till detaljplan kommer 

att utifrån riktlinjerna i ÖP om att PFO-områdenas karaktär inte ska föränd-

ras vid planläggning pröva möjligheterna till tot 9 byggrätter, användning av 

bef vägområden, anläggande av kommunalt vatten och spillvatten (VS) och 

då med hänsyn taget till det aktuella områdets natur- och kulturvärden. 

 

 

Översiktsplanen anger att pfo områden ska planläggas och att kommunala 

vatten- och spillvattenledningar (VS) ska byggas ut i områdena. 

Mål: 

 Det ska vara möjligt att omvandla välbelägna fritidshus inom 

Värmdö till åretruntbostäder. 

 Karaktären i prioriterade förändringsområden ska bibehållas ge-

nom att förtätning undviks. 

 

klassificeringssystemet av gult, grönt och blått syfte är att skydda kulturella 

värden och ge riktlinjer för framtida förändringar.  

 

Enligt Plan- och bygglagen får en byggnad som är särskilt värdefull från hi-

storisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvans-

kas 

 

 

 

 

 

http://stadsmuseet.stockholm.se/varda-ert-hus-historia/klassificering-och-k-markning/plan--och-bygglagen/
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Metod till klassifiering. 

 
Hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader hanteras i praktiken varierar från 

kommun till kommun. I Stockholms stad har Stadsmuseet uppdraget att 

peka ut vilka byggnader och bebyggelsemiljöer det är. 

 

De tre klassificeringar som Stadsmuseet använder sig av är: 

 Blått är den högsta klassen och omfattar bebyggelse av synnerligen högt 

kulturhistoriskt värde. Kortfattat innebär blåklassificering att inga ingrepp 

i byggnaden får göras som ur kulturhistorisk synvinkel är ovarsamma, ne-

gativa för stadsbilden eller som förvanskar kulturhistoriska värden. 

 Grön klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder 

att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljö-

mässig eller konstnärlig synpunkt. Kortfattat innebär grönklassificering att 

inga ingrepp i byggnaden får göras som ur kulturhistorisk synvinkel är 

ovarsamma, negativa för stadsbilden eller som förvanskar kulturhistoriska 

värden. 

 Gult är den tredje nivån som används vid klassificering. En gulklassning 

på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta innebär att fastig-

heten har bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst 

kulturhistoriskt värde 
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Områdets värdefulla miljöer. 

 Västertorp  

 Byggnaden har särskilt höga kulturhistoriska värden i dess hantverksmäss-

iga detaljer och material av god kvalité. Byggnaden har fem kakelugnar, 

välarbetad port och goda proportioner. Trotts att byggnaden har byggts om 

och till så har dess placering och fria läge behållit dess värde som sommar-

bostad i nära anslutning till natur och vatten.  

 

 Östertorp  

 Anläggningen består av ett antal byggnader av olika karaktär, ursprung och 

tidsålder som samordnats till en arkitektoniskt genomtänkt helhet. Place-

ring, detaljer och materialval är väl avvägda och av hög kvalité. 

 

 Norrvik  

 Placering, material och volymer bildar ett högt miljöskapande värde i en 

mindre gårdsmiljö. Upplevelsevärdet från vägen är stort.   

 
 Q1- ej rivas 
 Q2- ej byggas om 
 K1 – anpassad ombyggnad 
 F1 – återuppförande anpassad 
 F2 – ny bebyggelse anpassad  
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KULTURSKYDD 
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Kulturmiljö Strömma  

 

Historisk summering utifrån Inventering antikvarie Lenore Weibull Värmdö  

kommun och arkitekt Britt-Marie Jansson 2017 08 02 

och Möte med Strömma hembyggdsförening med Britt-Marie Ohlsson och 

Olle Ohlsson  2017 07 25 

 

 
Historisk Häradskarta 

 

Värmdö finns skriftligt omnämnt första gången 134.Då stavades det Wermdö,troligen ett 

 samband med vindö ström en av de viktigaste farlederna i äldre tider Redan på 

 stenåldern har det funnits människor i den skärgård som idag utgör värmdö komun,på  

medeltiden fanns atraktiva bosättningar som levde på fiske säljakt jordbruk och 

 boskap.En gemensam sockenkyrka värmdökyrka byggdes under medeltiden.I äldre tid  

baserades skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser och sammansatta ekonomi på  

fiske jordbruk och sjöfart samt varuleveranser till stockholm. Binäringar som båtbyggeri  

lotsning av gästande fartyg fanns .Från mitten av 1800 talet byggdes  

grosshandlarsommarvillor med rik lövsågsdekor för en ny samhällsklass av välbärgade  

företagare dessa byggnader var belägna vid vattenbrynet nedanför eller uppe på  

bergskanter.På öar i farleder och på större öar.längs ångbåtlederna byggdes rikt  

smyckade sommarvillor. Pensionat och uthyrningsverksamhet av äldre  

skärgårdsbebyggelse till sommargäster förändrade bebyggelsen. Sportstugor o områden  

med fritidsbebyggelse av enklare slag byggdes på 40-50 talet för en bredare befolkning. 

 Egendomar köptes upp och styckades upp i tomter .Markanvändning reglerades rgården  

av riktiga skärgårdsbor.denna ägar förändring var en av anledningarna till att 

 avstyckningen för fritidshus gick snabbt när väl efterfrågan dök upp.örjan av 1900-talet  
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ägde s nästan ingen mrk i innerskför vägar bryggor ochbebyggelse.under senare delen  

av 1800-talet hade godsägare och andra som inte hade anknytning till skärgården. 

 konsekvent köpt mark och gårdar där i syfte att exploatera. 

 

 
 

Strömma kanal  

Vattnet var förr den viktigaste transportleden. Vattenlederna hade stor betydelse för  

byarnas handel med omvärden. Strömma kanal mellan Värmdö och Fågelbrolandet  

kallades först Lillström kanal. I forna tider användes den flitigt för att sjövägen till 

 Stockholm genom Kolström Baggensfjärden Stäket Skurusundet var snabbare än vägen  

via Vaxholm.Vid torpet vintergatan å runmarö samlades skärgårdsborna från den delen  

av skärgården för en gemensam slädfärd in till stickholm. Det sägs att 1663 besvärade  

sig amiralitetsbetjänte att sjöfoket inte kunde ta sig igenom Strömma sund för det var  

förfallet  ,Rätten beslöt att hela häradet skulle rensa upp kanalen men inget gjordes.Mot  

slutet av 1700-talet var kanalen omöjlig att trafikera så båtarna måste dras över land vid  

Lillström. Skärbordsborna brukade ro denna väg genom Kolström till Stockholm för att 

 sälja fisk o ved smör och kött.och på hemvägen gjordes uppehåll vid krogarna.1835 

 byggdes en svängbro vid Strömma och Silverhielm på Fågelbro ansökte om att öppna 

 krog vid Lillström ,Han nekades men frestades att sälja brännvin olovligt och dömdes 

 vid flertal tillfällen för olovlig brännvinförsäljning.1874 muddrades och breddades  

kanalen till samma bredd som Kolsundsbron så en intensiv båttrafik kunde ske.kring  

sekelskiftet 1900 fick handeln uppsving genom ångbåttrafik som ökade möjlighet till  

snabba färskvarutransporter.staten tog över ansvaret för kanalen 1944 via nuvarande  

Sjöfartsverket. Sedan 1948 var det avgiftfritt att passera kanalen Den nya bron invigdes  

1999. 
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Pensionat Marielund  

Marielund låg på vänster sida efter bron den byggdes 1868 av Silverhielm på  

Fågelbro.Det var ett pensionat under 1900-talet men brann ner 1950-talet nån gång.på 

balkongen satt ulrik neuman musikern och spelade gitarr berättas det . 

Numera finns här båtförsäljning. 

 
Strömma kvarn  

 Strömma kvarn var en skvaltkvarn från 1600-talet,som låg vid slutet av kanalen vid 

 Breviksundet. 
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Fågelbro säteri   

Fågelbro var tidigare en anrik herrgård. Numera är det ett högklassigt konferenshotel 

 med golfbana ridhus och marina.Dess nyrenoverade flyglar är en av stockholms bäst  

bevarade karolinska mangårdsanläggningar i trä.Tidigare namn var Foglebroka eller 

 Fuglebrock.Det var ett kronogods skänkt 1562 till sin sekreterare Måns Jönsson. På  

1500-talet gick vattnet förmodligen upp till gården från Tranaröfjärden,ett paradis för 

 alla sorters fåglar Kärret som blev kvar av detta efter landhöjningen har ett rikt 

 fågelliv. Gården förföll och brändes 1719 av ryssen. Nuvarande karaktärsbyggnader 

 uppfördes av von Höpken 1720.Senare ägaren Kapten Cassel köpte Fågelbro 1918 och  

lät bygga ut trädgården med 200 fruktträd 1000 rosor och en häck av bok. Konferens  

hotellet byggdes 1991.1912 fanns här en ladugård som var mönsteranläggning som fick 

 besök av kungar oskar 2 och gustav 5.den vackra entreportalen i rödgranit finns bevarad  

likaså en lantenin på taket är från ladugården.. 

Till Fågelbro har hört en rad torp, som till exempel Strömmen och Lillström som båda är 

 omnämnda vid 1700-talets början. Fågelbrotorp och Iskällaren fanns på 1740-talet och  

Fridhem togs upp omkring 1875. 

 
Utsnitt ur geometrisk avmätning från 1713 över Fågelbo säteris ägor. Vid Strömma kanal, då kallas 

Lillströms kanal fanns då ett torp, Lillströms torp. 
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Västertorp (kultur skydd)  

 

Fastigheten Strömma 4:1 har även haft namnet Fridhem. Ett gammalt namn på byggnad  

nära är Skogshyddan. Nuvarande byggnad kan vara från 1875 eller delar ännu äldre. I  

nuvarande bodde vår store skådespelare 1890-1938 Gösta Ekman under större delen av 

 1930-talet.Tidningen veckojournalen skrev 1932 efter ett besök här,-Värdens ände eller 

 åtminstonde ett hörn av paradiset.luften dallrar av solvärme rosorna doftar de blå  

riddarspirrarna sträcka sina stolta blmsterstänglar mot skyn..genom häcken skymtar en  

herre halvslumrande i solgasset på trappan den evigt sköne ynglingen gösta ekman herre 

 till torpet och kringliggande jordegendommar intill trettio tunnland. I stora 

 samlingsrummet på nedrebotten låg en matvrå i ena hörnet och en liten lantlig salong på 

 andra sidan. På väggarna fanns Einar Nerman pasticher och 1700tals akvareller med 

 franska teaterscener. Alla rummen hade vackra mariebergskakel ugnar och i Gösta  

Ekmans sovrum kunde man se en orginell tapet i glada blomsterklasar. 
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Historisk Karta Ekonomen 
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Bild av uthus härbre flyttad från familjen Åhlens gård i Dalarna 

 

Östertorp (kultur skydd)  

Östertorp beboddes av Maja Åhlen. 

Familjen Åhlen grundade Åhlens varuhus. 

 

 Nuvarande byggnader är tillkomna av bl.a. arkitekterna Axel Kandel och Holl Stranell.. 

Bland Axel Kandels arbeten märks en lång rad villor och sommarhus i Sverige. 

Åren 1971-1983 var han slottsaritekt vid Gripsholmsslott. 

1960 ritade han stadsplanen för Sköndal i södra Stockholm, och stod  

för ritningarna för radhusområdet vid Skönstaviksalle och Terrasshusen vid Dalbrobranten 

 i Sköndal. Terrasshusen med sin spektakulära arkitektur är numera blåmärkta vilket 

 innebär kulturhistoriska värden som motsvarar fordringar för byggnadminnen i 

 kulturmiljölagen. Han startade eget arkitekt kontor 1960.  
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Norrvik torp.(kultur skydd)  

I Norrvik torp bodde Boström Norrvikens sista yrkesfiskare . Bygnaderna kan höra från 

 1600 talet. Den gamla vägen gick högre upp i backen intill. I.Kyrkböckerna ser man att  

här bodde till en början bönder men i slutet av 1700talet fanns här fiskare. Den siste 

 fiskaren boström avled 1996.släkten boström hade varit på norrvik sen 

 1905.bonngshuset som är en knuttimrad parstuga äldre än 1800talets mitt har stort 

 kulturhistoriskt värde i kommunen och är kultur mijöskapande på platsen. 

 

 
 

Höga miljöskapande värden. 

Byggnader och omgivande tomt har en ålderdomlig prägel som vittnar om en lång kontinui-

tet på platsen.Norrvik har varit ett fiskehemman under Få-

gelbro Säteri ´s ägor. 
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Augustendal.  

Nuvarande fasighet fågelbro 46,1 hade förr inskeppningsbrygga för tegelbruk,på 

 hembygdsföreningen finns en tavla se ovan med planen för  trädgårdsanläggningen som  

dåvarande byggnad här omgavs av. 

 

 



 

 


