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Förord

Stockholms läns museum har av Tyresö kommun fått i uppdrag att utarbeta 
ett	kulturhistoriskt	underlag	att	användas	vid	utarbetande	av	ny	detaljplan	för	
Tegelbruket, detaljplaneetapp 9 och 11, på Brevikshalvön i Tyresö kommun. 

Detaljplaneetapperna  9 och 11 ligger på västra delen på Brevikshalvön vid 
Kalvfjärden. I området låg från 1600-talet fram till 1900-talets början Tyresögodset 
tegelbruk Finnborg. Vid 1930-talets början styckades området för fritidsboende. 
Idag finns flera sommarhus kvar sedan utbyggnadsperioden. Under senare år har 
en	omvandling	 till	villaområde	 för	permanentboende	påbörjats	vilket	medför	
om- och tillbyggnad eller rivning av de mindre stugorna. 

Det kulturhistoriska underlaget ska omfatta en beskrivning och kulturhistorisk 
bedömning	av	områdets	bebyggelse	och	miljö	samt	rekommendationer	till	skydds-	
och hänsynsbestämmelser att ingå i detaljplan.

Arbetet har utförts av antikvarie Lisa Sundström under hösten 2010 och våren 
2011.

Historik

Tyresögodsets tegelbruk 
Fram	till	sekelskiftet	1900	låg	inom	
området	 ett	 tegelbruk	 anlagt	 av	
Tyresögodset. Tegelbruket upp-
kallades	efter	torpet	Finnborg	som	
fanns intill. 

Under stormaktstiden blev gods-
anknytna	 tegelbruk	 vanliga	 och	
adelns	stora	sätesgårdar	uppfördes	
med tegel från egna bruk. När 
Tyresögodsets	 ägare	 Gabriel	
Oxenstierna	 under	 1620-talet	 på-
började	arbetena	med	ett	nytt	slott	
skapades ett stort behov av tegel. 
Godsets	 eget	 tegelbruk	 anlades	
på	 Brevikshalvön	 vid	 Kalvfjärden	
där	det	 fanns	ett	 lertag	vid	 torpet	
Finnborg. Läget vid Klövberget 

ansågs bra ur transportsynpunkt och leran var av god kvalitet för tegeltillverkning. 
Vatten till tillverkningen hämtades ur en damm invid anläggningen.1

Från	bruket	togs	tegel	till	Tyresö	slott	som	stod	klart	1636	och	även	Tyresö	kyrka,	
som uppfördes av Gabriel Gustaf  Oxenstierna, ett par år senare.

�	 	Stjernström,	s.	44

Tyresögodset tegelbruk och torpet Finnborg samt del av nuvarande 
Finborgsvägen 1748. Utsnitt ur karta över Tyresögodset 1748, Lant-
mäteriverket.
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Tyresögodsets	 ägare	 från	 1853,	
Gustaf 	 Hörstadius,	 satsade	 på	
tegeltillverkningen	 och	 lät	 bygga	
ut bruket. Produktionen ökade 
under	 1870-talet	 till	 1,5	 miljoner	
tegel per år. Murteglet tillverkades 
maskinellt	 men	 även	 handformat	
taktegel tillverkades. Två brännugnar 
fanns. Bruket hade egna båtar för 
transport av tegel till Stockholm.2	
På en bergudde vid norra änden av 
bruket	 fanns	 en	 utlastningsbrygga	
för	 färdiga	 produkter	 och	 i	 södra	
änden	 en	 brygga	 för	 lossning	 av	
stora	mängder	sand	som	behövdes	
i tillverkningen.3	

Moderniseringen fortsatte och kring 
sekelskiftet	 1900	 var	 bruket	 fullt	
utbyggt i sitt slutliga skick.4 Vid 
1900-talets	 början	bodde	omkring	
15	 familjer	 med	 sammanlagt	 ca	
100	personer	varav	ca	30	arbetade	
vid bruket.5 De sista sju åren 
arrenderades	 bruket	 av	 Råsunda	
Förstads AB. 1913 tog leran slut och 
verksamheten upphörde.6	 Bruket	
övergavs	 och	 byggnaderna	 som	
tegellador,	kranhus,	tegelugnar	och	
arbetarbostäder revs efterhand. 

Tyresögodset styckas 
Redan	 vid	 sekelskiftet	 1900	 hade	
Tyresögodsets	 dåvarande	 ägare	
Claes	 Lagergren	 låtit	 uppföra	 ett	
tiotal	 mer	 exklusiva	 sommarvillor	
vid Brevik på Brevikshalvön. På 
1910-talet	 såldes	 Kumla	 gård	
och	 markerna	 börjar	 styckas	 för	
framförallt egnahemsbebyggelse. 
Men den stora exploateringen av 
Tyresögodsets	marker	tog	fart	efter	
Claes Lagergrens död 1930.7

�	 	Stjernström,	s.	43
3	 	Stjernström,	s.	45,	46
4	 	Schnell,	Jan-Bertil,	s.	78
5	 	Schnell,	Jan-Bertil,	s.	79
6	 	Stjernström,	s.	50
7	 	Kulturmiljöer	i	Tyresö	kommun,	s.	7

Tegelbruk och torpet Finnborg, utsnitt karta över Tyresö 1796, Lant-
mäteriverket.

Tegelbruket och Finnborg 1906. Spårräls gick från bruket upp till lerut-
taget vid Finborg. Utsnitt ur laga skifteskarta 1906, Lantmäteriverket.

Vita villan (låg på 
det som idag är 
fastigheten Brevik 
1:238), tegellada 
och en skorsten 
från tegelbränning. 
Foto Tyresö Hem-
bygdsförening.
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Claes	Lagergren	testamenterade	slottet	och	marken	
närmast intill till Nordiska Museet. All övrig mark som 
hörde till godset ärvdes av hans söner. 1932 bildade 
de	företaget	Tyresö	Förvaltnings	AB	som	styckade	
och sålde tomter till sommarstugebebyggelse. I 
många	 fall	 skulle	 ritningarna	 till	husen	godkännas	
av den yngste markisen, Claes Leo Lagergren.8	
Tomtförsäljningarna	inleddes	1932	och	i	en	första	
omgång	såldes	tomter	vid	Tyresö	strand,	Trinntorp,	
Älmora och Tyresö-Flaten (Nyfors). 

Området	inom	föreliggande	detaljplaneetapper	var	
vid	tiden	för	styckningarna	bebyggt	med	den	s	k	vita	
villan	och	en	arbetarbostad	av	trä	efter	tegelbrukets	
verksamhet samt torpet Finborg. Både vita villan och 
arbetarbostaden revs snart därefter.  

Avstyckningsplanen	 för	 Tyresönäs	
(del av Brevikshalvön) inkluder-
ande	 tegelbrukets	 gamla	 marker	
inlämnades 1932. Området för 
avstyckningarna	 avsåg	 att	 ”till-
godose	 efterfrågan	 på	 välbelägna	
sommarnöjes-	och	sportplatser	inom	
rimligt avstånd från Stockholm”. 
Med hänsyn till exploateringssyftet 
utfördes	 tomterna	 och	 kvarteren	
större	 än	 vad	 en	 tätare	 bebyggelse	
skulle	kräva	och	rikliga	markreservat	
för	 öppna	 platser	 i	 olika	 ändamål	
iakttogs.	I planen framhölls områd-
et	 som	 ”utomordentligt	 vackert	
beläget,	med	omväxlande	barr-	och	
lövskogsvegetation	samt	erbjudande	
åker	 som	 jämn	 och	 bergbunden	
skogsmark”	varför	området	ansågs	
”synnerligen	 väl	 lämpat	 för	 det	
avsedda	ändamålet”	9	

Försäljningen	av	godsets	marker	i	Tyresö	marknadsfördes	i	reklambroschyrer	bl	a	
som närliggande till Stockholm och för dess natur, stränder och friska luft10:

”Här ute på Tyresö susar barrskogen mörk och tät, som i Norrland, gamla ekar skugga 
sydlandets gröna ängar, fjärden ligger blå och inbjudande – och dock är Ni blott 30 minuters 
väg från staden.”11

8	 	Historien	på	spåret	kring	Tyresö-Flaten
9	 	Avstyckningsplan,	�93�
�0	 	Tyresö	–	ett	Sverige	i	miniatyr
��	 	Det	moderna	sommarhemmet,	s.	3

Vita villan, en arbetarbostad i två våningar av sten. 
Foto Tyresö Hembygdsförening.

Markering av detaljplaneetapp 9 och 11. Utsnitt ur avstyckningsplan 
Tyresönäs, 1932-06-30, Avstyckningsplan 01-apl-287, Lantmäteriver-
ket.
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”Dra ett djupt andedrag. Känns inte luften frisk och 
stärkande här ute – bättre än stadens bensindofter? Tänk 
vad det skulle göra Er gott både till kropp och själ att bo 
här. Och vilken fördel det skulle vara för Edra barn att växa 
upp ute i naturen.”12

Försäljningen	 av	 tomterna	 skedde	 genom	 Tyresö	
Förvaltnings AB. Tomterna var från 2.300 kvm 
och uppåt. Sjötomterna vid allmän strand var från 
1.800 kvm och uppåt och skogstomterna från 
1.600 och uppåt. Betalningsvillkoren var upplagda 
med 10 års amortering. Förvaltningsbolaget 
tillhandahöll	typritningar	till	hus,	lämpliga	arkitekter	
och byggmästare.13	

Tomtförsäljningen	 gick	 inte	 så	 bra	 som	
man	 hade	 trott	 men	 tog	 efter	 andra	
världskriget fart igen. Vid 1950-talets slut 
hade	nästan	hälften	av	Tyresögodsets	mark	
exploaterats med omkring 3.000 tomter 
för fritidshus.	14	

Det moderna sommarhemmet
På det gamla tegelbrukets mark ordnade 
Tyresö	Förvaltnings	AB	1935	ett	särskilt	
mönsterområde. Utställningsområdet 
bebyggdes	 med	 sportstugor	 efter	 typ-
husritningar	 som	var	utarbetade	 av	 arki-
tekterna	Holger	Blom15 och Jan Wahlman. 
Utställningen kallades för ”Det moderna 
sommarhemmet”	och	utfördes	i	samarbete	
med Svenska Slöjdföreningen som även i 
möblering	och	inredning	skulle	visa	hur	det	
moderna	sommarhemmet	kunde	gestaltas	
-	 ”modernt,	 sakligt	 och	 förhoppningsvis	
trivsamt”.16

Utställningen ordnades av en utställnings-
kommitté	bestående	av	representanter	för	
dels Svenska Slöjdföreningen, redaktör 
Gotthard Johansson, Åke Stavenow och 
arkitekt	Olof 	Thunström	dels	av	Tyresö	
förvaltningsbolags VD Markis Claes Leo 
Lagergren	samt	stugornas	arkitekter	Holger	

��	 	Det	moderna	sommarhemmet,	s.	�0
�3	 	Tyresö	–	ett	Sverige	i	miniatyr
�4	 	Bratt,	s.	5�
�5	 	Holger	Blom	var	även	landskaps-
	 	arkitekt	och	under	åren	�938-7�	
	 	Stockholms	stads	stadsträdgårdsmästare.	
�6	 	Det	moderna	sommarhemmet,	s.	3

Arkitektkollegorna Holger Blom (till höger) och Jan-
Wahlman (till vänster) som under 1930-talet bl a 
arbetade med sportstugor utförde på uppdrag av 
Tyresö Förvaltnings AB typhusritningar till sportstugor 
till utställningen ”Det moderna sommarhemmet” på 
Tyresö, 1935. Foto: Tarras Blom.

Omslag till kataolog för utställningen ”Det moderna sommar-
hemmet”, omslag av konstnären Kalle Lodén, 1935, Arkitektur-
museets bibliotek.
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Blom (1906-1996) och Jan Wahlman (1906-
1991).	17		

Utställningen anordnades på ”Lillängen” 
som	låg	i	hörnet	av	Tegelbruksvägen	och	
Nytorpsvägen och avsåg att visa ett fullt 
utbyggt	 område	på	 grundval	 av	 gällande	
avstyckningsplan. Sex stugor uppfördes 
som	 placerades	 i	 skogsbrynet	 kring	 en	
stor äng. I bebyggelsen eftersträvades 
enhetlighet. Husen skulle placeras på sina 
tomter	 så	 att	 avskiljdhet	 från	 grannarna	
eftersträvades.18

Typhusen som utarbetats var enligt Svenska 
Slöjdföreningens Gotthard Johansson goda 
exempel	 på	 ”moderna	 sportstugor,	 bra	
planlagda och utrustade”.19	

Stugorna marknadsfördes i utställnings-
katalogen	som	”Sommarhemmet”	erbjudande	
”oanade möjligheter även på vintern”. ”Tag några 
vänner med och fira nyår här ute invid naturen. 
Använd sportstugan som utgångspunkt för 
skidfärderna eller för skridskoturer. Stugorna på 
utställningen äro alla vinterbonade.”20

Husen	 utfördes	 med	 stomme	 av	 2	 ½	
tums	 stående	 plank	 med	 ytterpanel	 på	
förvandring. Invändigt kläddes väggar 
och	 tak	 med	 Treetex	 som	 kunde	 målas	
direkt på. Grunderna utfördes av gjuten 
betong. Uppvärmningen av husen skulle 
ske	huvudsakligen	genom	täljstenskaminer	
i	samverkan	med	det	större	rummets	öppna	
spis samt med köksspisen.21 Samtliga glas-
partier	skyddades,	då	byggnaderna	ej	var	
bebodda, av fönster- och dörrluckor.22

Husen	var	planerade	för	familjer	med	för-
äldrar,	barn,	tjänare	eller	gäster	och	att	alla	
skulle ha särskilda sovplatser. Sovrummen 
var små till förmån för samlingsrummet. 

�7	 	Det	moderna	sommarhemmet	på	Tyresö,	Svensk	form	�935,	s.	�5�
�8	 	Det	moderna	sommarhemmet,	s.	�
�9	 	Det	moderna	sommarhemmet,	s.	3
�0	 	Det	moderna	sommarhemmet,	s.	8
��	 	Sportstugetyper	för	Tyresös	tomtområden,	Byggmästaren	�935,	s.	87
��	 	Sportstugetyper	för	Tyresös	tomtområden,	Byggmästaren	�935,	s.	87

Typhus K från utställningen ”Det moderna sommarhemmet” 
1935, Svensk Forms arkiv.

Planlösning typhus K från utställningen ”Det moderna sommar-
hemmet”, 1935, ur tidskriften Byggmästaren, nr 14, 1935.
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Det stora rummet hade i allmänhet en 
bestämd matplats. Den öppna spisen skulle 
vara den naturliga samlingspunkten.23	
Utställande inredningsfirmor var Otto 
Dahlin, Svensk Hemslöjd, G.A. Berg, 
Elsa Gullberg, Carl Malmsten, Svenska 
Möbelfabrikerna, Origo och Futurum.24

Hustyperna	 avsågs	 att	 i	 fortsättningen	
uppföras	dels	av	tomtexploatören	Tyresö	
Förvaltnings	 AB	 som	 mönsterhus	 för	
bebyggelsen	dels	av	enskilda	tomtägarna,	
varvid	ritningar	tillhandahölls	genom	bo-
laget.25	Tyresö	Förvaltnings	AB	anordnade	
inom	 området	 även	 en	 tennisbana	 som	
skulle stå till tomtägarnas förfogande.26	

Utställningen var något att betrakta som 
en	motreaktion	till	samtidens	kommersiella	
utställningar	 och	 som	 en	 kommentar	
till den gängse benämningen ”sportstugan”.27 I utställningskatalogen uttrycks 
att	 stugorna	hade	 en	 funktionalistisk	utformning	 till	 skillnad	 från	det	 tidigare	
1900-talets ”omotiverade allmogestil” i uppförandet av sommarbostäder. Vidare 
att	 den	 nya	 generationens	 kärlek	 till	 sport	 och	 friluftsliv	 som	 kännetecknar	
den	nya	generationens	ideal	bör	vara	en	enkel	och	praktisk	bostad,	om	möjligt	
i skärgården, där man kan koppla av efter veckans arbete. ”Sportstugan, en 
ny form av sommarbostad, är en mer saklig lösning av ett specifikt modernt 
byggnadsproblem”.28	

Fortsatt utbyggnad av området
Tomterna såldes efterhand och bebyggdes med varierande stugtyper. Någon större 
utbredning verkar inte utställningens typhus fått. I flera fall köpte tomtägarna s k 
monteringsfärdiga	kataloghus	vars	produktion	tog	rejäl	fart	på	1930-talet29, flera 
exempel på arkitektritade sportstugor finns också. 

Flertalet av stugorna från 1930-talet byggdes redan tidigt till. Omkring 1954 var 
ännu 37 av områdets 134 tomter obebyggda. I senare tid har det stora antalet 
stugor byggts om- och till eller ersatts av en nybyggnad.  

Stugornas stommar var ofta av plank eller reglar, fasaderna klädda med 
förvandringspanel, locklistpanel och under 40-talet blev stockpanel vanligt. 
Färgsättningen	var	vanligen	mörkt	brun	med	gröna	snickerier	eller	faluröda	med	

�3	 	Det	moderna	sommarhemmet,	s.	�
�4	 	Livet	som	leves	där	måste	smaka	vildmark,	s.	308
�5	 	Sportstugetyper	för	Tyresös	tomtområden,	Byggmästaren	�935,	s.	87
�6	 	Det	moderna	sommarhemmet,	s.	6
�7	 	Livet	som	leves	där	måste	smaka	vildmark,	s.	307	
�8	 	Det	moderna	sommarhemmet,	s.	3
�9	 	Kataloghuset,	s.�0

Interiör med öppen spis i stugan från typhus K på utställningen 
”Det moderna sommarhemmet” 1935, Svensk Forms arkiv.
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vita	snickerier	på	de	mer	allmogeinspirerade	stugorna	medan	de	funktionalistiska	
stugorna avfärgades i ljusare kulörer. Vid sida av de prefabricerade sportstugorna 
uppfördes	enkla	stugor	av	fastighetsägarna	själva,	ibland	av	begagnade	billådor	
som stomme. 

Interiörerna var vanligen koncentrerade till ett rum med öppen spis, den s.k. 
storstugan, samt mindre sovalkover och ett litet kök. 

Sommarvillor, sommarstugor och sportstugor
Fram	till	1800-talet	var	det	i	huvudsak	samhällets	burgnare	skikt	som	hade	möjlighet	att	ha	gårdar	
på landet för vistelse sommartid. Omkring 1800-talets mitt kom den välbärgade borgarklassens 
byggande av sommarvillor i gång på allvar och spred sig längst Mälarstränderna och ut i skärgården. 
Sommarvillorna var tänkta för ett representativt boende sommartid i stadens närhet.

Efter	sekelskiftet	1900	blev	det	genom	förbättrade	ekonomiska	villkor	möjligt	för	en	större	allmänhet	
att skaffa sig ett sommarboende. De stugor som lanserades efter sekelskiftet var mindre och byggda 
för ett enkelt liv i naturen. Genom den lagstadgade semesterrätten fick också fler efter 1930 möjlighet 
att ta sig ut i naturen. De nya stugorna var billiga i jämförelse med 1800-talets sommarnöjen och flera 
hade råd att köpa ett eget hus. Till skillnad från de äldre sommarvillorna var de nya sportstugorna 
tänkta att användas året om, inte bara sommartid. 

Ett intresse för friluftsliv och sportstugor växte från 1920-talets slut och under 1930-talet. Sportstugan 
var en reaktion med den traditionella sommarvillan/stugan både i livstil och utformning. En naturlig 
och hälsosam livsstil med friluftsliv och en funktionalistisk utformning av stugor blev idealet. 

Vid 1920-talets slut var sportstugorna ofta monteringsfärdiga och en rad husfabrikanter börja 
marknadsföra sina hus i kataloger. Tillverkningen av olika stugmodeller kom igång på allvar under 
1930-talet. Många sportstugeutställningar anordnades där man kunde studera stugor i både allmogestil 
och i funktionalistisk stil. 

Sportstugeområden blev vanliga i utkanterna av städerna från 1920-1930-talet. Vid planeringen av 
områdena	var	närhet	till	staden	och	kommunikationer	en	viktig	faktor	men	även	närhet	till	vatten	
och orörd natur. I stockholmsområdet bildades fastighetsbolag där markområden exploaterats för 
styckning av tomter för fritidshus. 

Stugorna var i början mycket små och inspirerade av svensk allmogetradition eller det tidiga 1900-
talets nationalromantiska villaarkitektur och in på 20-talet mer klassiciserande drag. In på 20-talet 
introduceras	 också	 nya	 villatyper	 av	 herrgårdsmodell	 för	 villakvarter	 med	 klassicerande	 detaljer	 i	
kataloghusfabrikanternas sortiment.

Med Stockholmsutställningen 1930 får funktionalismen sitt genombrott i Sverige och börjar sätta  
prägel på sommar-/sportstugorna.

Från	1920-talet	började	de	modernt	inriktade	arkitekterna	engagera	sig	i	sportstugornas	utformning	och	
det blev en eftertraktad arkitektuppgift. De arkitektritade stugorna var avsedda att placeras på tomter 
både i och utanför sportstugeområden. Det rådde delade meningar om hur stugorna skulle utformas, 
i allmogestil eller den mer enkla och funktionalistiska stilen. De monteringsfärdiga kataloghusen fanns 
i båda stilarna. 
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Planområdet under 1950-talet (gul- och prickmarkerade tomter avser trädgårdstomter). Utsnitt 
ur ekonomiska kartan 1954, Lantmäteriverket.
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I framförallt Stockholms närhet är idag om-
vandlingen	av	sportstugeområdena	till	områden	
för permanentboende ett pågående fenomen. 
Stugorna köps och byggs om- och till för att passa 
ett permanentboende med modern standard. 
Ofta rivs stugorna för att ersättas av ett nytt hus. 
I samband med omvandlingen av områdena 
ställs	 krav	 på	 högre	 standard	 som	 breddning	
och asfaltering av vägar, belysning m.m. men 
även	 naturtomter	 ändras	 till	 trädgårdstomter	
och	träden	tas	ned	för	att	 få	 ljusa	 tomter	samt	
inhägnader	 och	 biluppställningsplatser	 som	
förändrar hela områdets utformning. Vanligt är 
även	minskning	av	tomtstorlekar	och	utplaning	
av	 tomtarealer	 för	 inpassning	 av	de	nya	husen	
och stora altaner. 

Tegelbruket - etapp 9 och 11

Allmänt
Planområdet Tegelbruket upptar detaljplane-
etapperna	9	och	11	av	Brevikshalvöns	omvand-
lingsområden	 från	 fritidshusbebyggelse	 till	
permanenthusbebyggelse. Området gränsar mot 
Kalvfjärden i väst och mot Klövberget i söder. 

Efter tegelbruket finns idag inga byggnader kvar, 
de sista husen revs under 1930- och 40-talet. Efter 
bruket	ska	rester	av	räls	efter	det	spår	som	gick	
från	lertäkten	vid	torpet	Finborg	ner	till	bruket	
finnas kvar. På fastigheten Brevik 1:268 finns en 
gjuten	ramp	som	möjligen	kan	vara	en	rest	efter	
brukets verksamhet.

Området	 är	mycket	kuperat	med	 lummig	växt-
lighet med ett stort antal ekar. Genom området 
slingrar	sig	smala,	i	sen	tid	asfalterade,	vägar	med	
vägrenar. 

Finborgsvägens	sträckning	förbi	läget	för	torpet	
Finborg,	och	senare	ner	 till	 tegelbruket,	är	den	
äldsta vägen. Övriga vägar är dragna vid områdets 
planering 1932. 

En	biolog	boende	i	området	skall	ha	satt	fågel-
namn	på	vägarna,	och	tonsättaren	Curt	Atterberg	
ska ha satt namn på vägen Tonstigen.

Gjuten anläggning som eventuellt utgörs av en rest efter 
tegelhusets verksamhet på platsen. 

Arkitektkollegorna Holger Blom och Jan Walman i rit-
ningsarbete. Foto: Tarras Blom.
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Fyra	 a l lmänna	 platser 	 anordnades	 v id	
planeringen av området 1932. Vid vattnet 
ligger	 två	 tomter,	 varav	 den	 södra	 utgjorde	
Tegelbrukets	 utskeppningshamn,	 som	 idag	 har	
naturtomtskaraktär	 med	 höga	 träd	 och	 smala	
bruksvägar	försedda	med	allmänna	bryggor	med	
båtplatser och badhus. I områdets mitt ligger 
en	 obebyggd	 tomt	 som	 utgjorde	 Tegelbrukets	
f.d. lertäkt, idag igenväxt. En tomt i området 
anordandes	 till	 tennisbana	 för	 de	 som	 köpte	
tomter för fritidshus i området.

Tomter och hägnad
Området	 omfattar	 omkring	 134	 tomter	 från	
2000 kvm och uppåt. Tomterna är oftast stora 
och kuperade med anlagda terrasser och trappor. 
Tomterna	 har	 i	 huvudsak	 naturtomtskaraktär	
med	 mycket	 inslag	 av	 ekar	 och	 på	 tomternas	
lägre delar trädgårdstomter med äppelträd. 
Några stora tomter med höga träd har närmast 
en parkliknande karaktär. 

De stora tomterna har i många fall naturligt 
uppkörda bruksvägar upp till huset. 

Karaktäristiskt	 för	 tomternas	 hägnad	 är	 låga	
stängsel	 med	 grindstolpar	 försedda	 med	 järn-
grindar. Vissa tomter saknar hägnad, andra har en 
häck eller ett spjälstaket. I sen tid har höga plank, 
höga staket eller gärdsgårdar kommit till. 

Strandtomterna är i vissa fall mycket kuperade 
med	 brant	 sluttning	 och	 i	 andra	 fall	 flacka	
strandtomter	med	egna	badplatser,	bryggor	och	
mindre hamnanläggningar. 

Området har smala slingrande vägar och lummig växtlig-
het och gränsar i söder mot det höga Klövberget.

Finborgsvägen med tegelbrukets gamla lertäkt till höger.

Tegelbruksvägen åt öster.

Naturområde med grusad väg ned till brygga med båt-
platser.
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Ännu finns ett fåtal obebyggda tomter. Fastighet-
en Brevik 1:125, vid Ugglevägen, utgörs av en 
damm	 varifrån	 vatten	 togs	 till	 Tegelbrukets	
verksamhet. Dammen som hör till fastigheten 
Tolvekarne	skall	ha	planterats	med	näckrosor	av	
dess tidigare ägarinna Estrid Ericson.

Bebyggelsen
Bebyggelsen	 framstår	 som	 gles	 genom	 de	
stora tomterna. Huvudbyggnaden är vanligen 
är	 placerad	 långt	 indragen	 på	 tomten	 med	
anpassning	till	naturen	och	om	möjligt	på	en	hög	
punkt med utsikt. 

I flera fall har mindre garagebyggnader uppförts 
intill vägen. 

De äldsta sportstugorna är uppförda i en 
våning	med	låga	takvinklar	vanligen	klädda	med	
locklistpanel,	förvandringspanel	eller	stockpanel	
på gjutna grunder. Taken var vanligen täckta med 
lertegel eller papp. Många av husen beställdes 
ur	kataloghusföretagens	typhuskataloger	medan	
andra är arkitektritade. Exempel på uthus 
uppförda av enkla hitflyttade bodar och gästhus 
i masonit finns. 

De typhus som ritades av Jan Wahlman och 
Holger	 Blom	 verkar	 inte	 ha	 fått	 någon	 större	
köpkrets inom planområdet. Av de hus som 
uppfördes	för	utställningen	har	de	som	låg	inom	
området rivits för att ersättas av permanentvillor. 
Ett hus finns bevarat som troligen utgörs av ett 
typhus K (Brevik 1:156) uppfört för utställningen 
”Det moderna sommarhemmet”. 

Tomt med uppkörd bruksväg och äppelträd på tomtens 
flackare delar (hörnet Tegelbruksvägen/Tonstigen).

Tomt med stängsel och järngrind.

Gjutna grindstolpar med järngrindar är vanligt förekom-
mande.

Bebyggelsen är vanligen placerad långt indragen på 
tomten på tomtens högsta punkt.
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I området uppfördes under 1930-talet även tre 
större	 sommarvillor	 på	 stora	 tomter,	 dels	 två	
hus	från	kataloghusföretagen	Borohus	respektive	
Gullringshus, dels ett hus ritat av arkitekten Sture 
Fröhlén i funkisstil.

Bebyggelsen	i	området	har	en	blandad	karaktär	men	
fritidshusbebyggelsen	är	ännu	ett	karaktäristiskt	
inslag i området. Flertalet av stugorna har dock 
byggts	om-	och	till	och/eller	tilläggsisolerats	så	att	
dess ursprungliga karaktär gått förlorad. Många av 
stugorna	som	uppfördes	som	fritidshus	har	också	
rivits och ersatts med nya permanentbostäder. De 
nya	villorna	 i	området	 får	ofta	 en	 för	området	
främmande	färgsättning	som	t	ex	svart,	blått	eller	
aprikos. Taket läggs vanligen med betongtegel. 
Även	 på	 många	 av	 de	 äldre	 sportstugorna	
har	 det	 ursprungliga	 takmaterialet	 ersatts	 av	
betongtegel.

Kulturhistorisk värdering av 
området Tegelbruket

Områdets	naturliga	förutsättningar	med	kuperade	
naturtomter men även flackare trädgårdstomter, 
slingrande	 smala	 vägar	och	 lummiga	 växtlighet	
med	inslag	av	höga	träd,	framför	allt	ek,	men	även	
äppelträdgårdar	 samt	 stränderna	 med	 bryggor	
och	 badhus	 har	 stora	 miljömässiga	 värden	 för	
området. 

Spår efter Tyresögodsets tegelbruks mång-
hundraåriga	verksamhet	som	utskeppningshamn,	
damm,	 lertäkt,	 båtuppdragningsramp	 har	 ett	
historiskt	 intresse	 och	 berättar	 om	 områdets	
historia i äldre tid. 

1930-talets	planering	av	området	med	styckning	av	tomter,	vägdragningar	och	
planering	av	allmänna	platser	med	utsparande	av	parkmark	samt	tennisbana	till	de	
boende	har	ett	historiskt	intresse	som	exempel	på	sin	tids	planering	av	området	
som exploaterades för fritidshusbebyggelse.
		
Vissa enskilda byggnader har ett kulturhistoriskt värde i sig men det är av särskilt 
intresse	att	bevara	områdets	karaktäristiska	som	tomternas	storlekar	med	växtlighet,	
terrasseringar	och	trappor,	bruksvägar	och	hägnad	samt	bebyggelsens	placering	
på tomterna och karaktäriska som fasad- och takmaterial och färgsättning.

Flera fastigheter har mindre garagebyggnader vid vägen 
(Brevik 1:262).

Lekstuga/gäststuga med väggar av masonit (Brevik 
1:137).
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Rekommendationer för kulturmiljön
Tomter utlagda som parkmark 1932 bevaras som parkmark.

Tennisbanan bevaras. 

Dammen bevaras.

Vägarnas sträckning och karaktär med vägrenar bevaras. Särskild hänsyn tas till 
Finborgsvägens sträckning.

Rekommendationer för hägnad av tomter och tomternas behandling utarbetas.
	
Ekar och andra träd av vikt för området skyddas. Lovplikt införs för 
trädfällning.

Asfaltering	eller	hårdgörande	av	parkeringplatser	eller	större	ytor	på	tomter	bör	
ej tillåtas. 

Nya Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900)
Enligt	plan-	och	bygglagen	ska	planläggning	främja	en	estetiskt	tilltalande	utformning	av	bebyggelse-	
och grönområden med hänsyn till dess natur- och kulturvärden (PBL kap. 2 § 3). Bebyggelse och 
byggnadsverk	ska	utformas	och	placeras	på	avsedd	mark	på	ett	sätt	som	är	lämpligt	med	hänsyn	till	
stads-	och	landskapsbilden,	natur-	och	kulturvärdena	på	platsen	och	intresset	av	en	god	helhetsverkan	
(kap. 2 § 6). 

Enligt PBL 8 kap. § 13 får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Detta tillämpas också på tomter i de avseenden 
som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan, allmänna platser och bebyggelseområden. 

Underhållskrav finns för alla byggnader och ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverk-
ets 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 (8 kap. §14).

Ändringar	av	en	byggnad	ska	utföras	varsamt	så	att	hänsyn	tas	till	byggnadens	karaktärsdrag	och	tar	
tillvara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. (8 
kap. §17).

Vid planläggning ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (kap 2 § 6).

I en detaljplan kan kommunen bestämma hur allmänna platser som är särskilt värdefulla från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas  (4 kap. § 8).

I en detaljplan får kommunen också bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk 
och tomter och precisera krav som behövs för att följa förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. § 13, 
kraven på varsamhet enligt 8 kap. § 17 och § 18 och kravet på skydd för ett bebyggelseområdes särskilda 
värden enligt 2 kap. § 6 samt bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning 
enligt 8 kap. §13 inte får rivas. (4 kap. §16).
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En begränsning för tomtyta som får tas i anspråk för verandor/altaner.

De stora tomterna bör bibehållas för att bevara en gles bebyggelsestruktur och 
områdets naturkaraktär.

Sprängning, schaktning eller utfyllnad tillåts ej. Bygglov införs.

Byggrätter	och	placering	för	hus	anpassas	efter	områdets	och	de	enskilda	tomternas	
särskilda förutsättningar. Mark som inte bör bebyggas, t ex äppelträdgårdar vid 
väg, markeras som prickmark.

Kompletterande	 bebyggelse	 ska	 anpassas	 till	 den	 befintliga/omgivande	
bebyggelsens fasad- och takmaterial och färgsättning.

Ny bebyggelse bör inte uppföras i mer än 1 max  2 våningar med hänsyn till 
tomtens förutsättningar. 

Garage	eller	uthus	ska	placeras	så	att	de	inte	dominerar	över	vägmiljö	eller	tomtens	
huvudbyggnad samt anpassas till omgivningens material, form och färg.

Färgsättning	av	hus	bör	hållas	till	traditionella	kulörer	för	fritidshus	som	brunt,	
grönt, gult och rött samt ljusa oljefärger.

Kulturhistoriskt	 värdefull	 bebyggelse/tomt	 regleras	 med	 q	 medförande	 ett	
förvanskningsförbud, rivningsförbud samt särskilda skyddsbestämmelser. 
Tillbyggnad	 och	 kompletterande	 bebyggelse	 ska	 utföras	 med	 anpassning	 till	
befintlig bebyggelse.

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse regleras med k – varsamhet mot befintlig 
bebyggelse	 med	 varsamhetsbestämmelser	 med	 karaktärsdrag	 och	 värden	 som	
särskilt ska beaktas vid ändring, om- eller tillbyggnad. 

Eventuellt kan s.k. K-bonus införas för att uppmuntra ett bevarande av 
kulturhistoriskt	intressant/miljöskapande	bebyggelse		(bibehållande	av	byggrätt	om	
äldre stuga/ekonomibyggnad bevaras). Ny bebyggelse/tillbyggnader ska i så fall 
utföras med anpassning till den befintliga byggnadens form, färg och material.

Kulturhistorisk klassificering

Bebyggelsen inom planområdet har inventerats kulturhistoriskt.  Vid inventeringen 
har bebyggelsen värderats kulturhistoriskt enligt nedan (se klassificeringskarta s. 
44). 

Kulturhistoriskt värdefull byggnad och/eller tomt
Byggnaden	har	ett	särskilt	kulturhistoriskt	värde	från	historisk,	kulturhistorisk,	
miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Förses med q i detaljplan med index 
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rivningsförbud. Byggnadens befintliga gestaltning och detaljeringsgrad ska 
bibehållas. Kan även omfatta tomter eller skyddsvärda interiörer. Underhåll ska 
ske med hänsyn till byggnadens särart.

Till	 klassen	 har	 förts	 välbevarade	 villor	 eller	 stugor	 från	 tiden	 då	 området	
exploaterades och byggdes ut för sommarboende under 1930-1950-talen. 
Byggnaderna	kan	vara	tidstypiska	och	berätta	något	om	sin	tids	byggnadsskick,	
omfattas	 av	 ett	 konstnärligt	 värde	 eller	 har	 ett	 arkitekturhistoriskt	 eller	
personhistoriskt värde. Till klassen har även förts tomter som har ett särskilt 
kulturhistoriskt historiskt värde genom sina gestaltade trädgårdsanläggningar.

Kulturhistoriskt/miljömässigt  intressant byggnad och/eller tomt
Byggnaden/tomten	 har	 karaktärsdrag	 som	 är	 viktiga	 ur	 teknisk,	 historisk,	
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt vilka skall beaktas. Förses 
med	 varsamhetsbestämmelsen	 k	 innebärande	 att	 karaktärsdrag	 och	 värdefulla	
detaljer särskilt ska beaktas vid ändring, om- och tillbyggnad. 

Ett	 bevarande	 kan	 uppmuntras	 genom	 t	 ex	 K-bonus	 som	 tas	 bort	 om	 inte	
byggnaden bevaras.

Till	 klassen	 har	 förts	 i	 huvudsak	 välbevarade	 sommar-	 och	 sportstugor,	
ekonomibyggnader,	 garage,	 gäststugor	 eller	 tomter	 som	 är	 karaktäristiska	 för	
området och har miljömässigt positiv betydelse för miljön. 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader/tomter

Brevik 1:144/Brevik 1:145, Finborgsvägen, Villa Tolvekarne
Fastigheten	var	ursprungligen	bebyggd	med	en	stuga	med	öppen	veranda	uppförd	
under 1930-talet åt H. Lindegrén i Stockholm. Estrid Ericson, tennkonstnär, 
inredningsarkitekt och Svensk Tenns grundare, hade under några år hyrt stugan 
men köpte fastigheten 1941. Strax därefter lät hon bygga om stugan efter ritningar 
av den österrikiske/svenska arkitekten Josef  Frank (1885-1967), en av de ledande 
funktionalistiska arkitekterna i sitt hemland och Svenskt Tenns möbel- och 
textildesigner. 

Vid ombyggnaden ersattes flera av de spröjsade fönsterbågarna med ospröjsade, 
ett större fönsterparti togs upp och verandan byggdes i in. Vidare byggdes huset 
ut med en, från den äldre byggnadskroppen, snedställd tillbyggnad i souterrain. 
Tillbyggnaden	utformades	med	sängkammare	inredd	med	inspiration	av	en	kajuta	
åt Estrid Ericssons fästman Sigfrid Eriksson som var sjökapten. Ett fönster 
utfördes som ett burspråk med utsikt över Kalvfjärden. ”Kajutan” utfördes med 
en	lucka	ned	till	en	snickarbod	i	källaren	och	badrum	utfördes	med	väggar	och	kar	
av kolmårdsmarmor. Den öppna spisen utfördes efter ritningar av annan av våra 
kända arkitekter, Erik Lundberg. ”Kajutans” fasta inredning och även väggfasta 
hyllor i vardagsrummet utfördes efter ritningar av Josef  Frank. Till den textila 
inredningen användes tyger från Svenskt Tenn designade av Josef  Frank30. 

30	 	Livet	som	leves	där	måste	smaka	vildmark,	s.	333
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Villa Tolvekarne är klädd med grönmålade locklistpanelade fasader, gröna 
fönsterbågar och foder och täcks av enkupigt lertegel. Den stora tomten med 
flera höga ekar är mycket kuperad med slingrande grusväg upp till huset som är 
placerat på tomtens högsta punkt. I den lägre flackare delen finns äppelträdgård. 
Tomten	 är	 troligen	 planerad	 med	 väg	 och	 växtlighet	 av	 den	 väl	 ansedda	
trädgårdsarkitekten Sven Hermelin, som även arbetat med flera kända historiska 
parker. Terrasser och uteplatser anlades efter arkitekten Erik Lundbergs förslag 
och	trädgården	planterades	också	med	hjälp	hans	mor	Emma	Lundberg	som	var	
trädgårdsarkitekt31. På terrassen finns en öppen spis med järnhäll med ingjutningen 
”Tolvekarne”, ritad av arkitekt Erik Lundberg. Vidare är trädgården försedd med 
ett kar av sten från Italien, fågelbad, urnor, statyer och arkitektritade utemöbler 
från Estrid Ericsons tid. 

På fastigheten Brevik 1:145, planerad i sammanhang med Tolvekarne, står 
ett	 nyuppfört	 hus	 i	 en	 våning	med	 grönmålad	 locklistpanel	 täckt	 av	 enkupigt	
lertegel.

Kulturhistorisk värdering
Villa Tolvekarne är bevarad i huvudsakligen 
ursprungligt	skick	sedan	om-	och	tillbyggnaden	på	
1940-talet. Kända arkitekter har varit inblandade 
i	 byggnadens	 tillkomst	 vilket	 bidrar	 till	 husets	
arkitektur- och trädgårdshistoriska intresse. 
Tolvekarna	bevarar	 fast	och	 lös	 inredning	 från	
Estrid	 Ericssons	 tid	 av	 höga	 konstnärliga	 och	
personhistoriska	värden	som	är	av	stor	vikt	för	
husets karaktär och särdrag.

Byggnadens	 placering	 på	 tomten	 och	 tomtens	
planering	 med	 terrasseringar,	 uteplatser,	 växt-
lighet,	 vägar	 och	 stora	 ekar	 inslag	 är	 av	 stort	
värde	för	miljön	och	har	trädgårdshistoriska	och	
miljömässiga värden.

Den nyuppförda byggnaden vid vägen an-
sluter väl till Villa Tolvekarne och områdets 
fritidshuskaraktär.

Tolvekarne	 är	 upptaget	 i	 Tyresö	 kommuns	
kulturmiljöprogram	 som	 ett	 särskilt	 värdefullt	
kulturminne.

Förslag till planbestämmelser
Villa Tolvekarnes form och detaljutformning 
som	fasad-	och	takmaterial,	fönster	och	dörrar,	
portik,	 terrasser	 och	 öppen	 spis	 bör	 skyddas	 i	
plan och förses med rivningsförbud. Underhåll 

3�	 	Livet	som	leves	där	måste	smaka	vildmark,	s.	333

Tillbyggnad av stuga på Tyresö. Odaterad och osignerad 
ritning, troligen av Josef Frank, Sjöhistoriska museets 
arkiv.

Foto från Estrids Ericsons samlingar, lånat av Gun Ja-
cobson, Villa Tolvekarne, Tyresö.
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Villa Tolvekarne, en sportstuga från 1930-talet med till-
byggnad efter arkitekten Josef Franks ritningar.

Tillbyggnad med murad grund efter ritningar av Josef 
Frank.

Portal i tillbyggnad. Stor tomt med ekar och grusad väg upp till huset.

Äppelträd på tomtens nedre del. Nybyggnad på fastigheten.
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ska utföras med anpassning till byggnaden. Interiörens ursprungliga planlösning 
samt fast inredning bör skyddas i plan. Tomtens planering med terrasseringar, 
väg och växtlighet bör skyddas. 

Brevik 1:256, Ugglevägen, Ekliden
Fritidshus	uppfört	omkring	1939-40	med	rödmålad	stockpanel	på	en	grund	av	
murade hittade runda stenar och täckt med pappklätt tak, tillbyggd 1964. Stugan 
är uppförd på tomtens högsta punkt med utsikt över Kalvfjärden. Stugan är väl 
infogad	i	den	starkt	kuperade	naturtomten	som	nästan	har	parkliknande	inslag	
med stora ekar och anlagda stensatta terrasser, trappor och pergola. 

Den ursprungliga stugan var omkring 63 kvm med två sovrum, storstuga med 
öppen spis, kök och veranda. Inredningen utfördes med väggfasta skåp och 
inbyggda sängar. Dörrar, takbjälkar, skåp och verandans tak försågs med målningar 
utförda av skådespelaren och konstnären Eric Stocklassa (1878-1962). 

Byggnadens ursprungliga entrédörr har ersatts med en ny men bevarar flera äldre 
fönsterbågar som är försedda med pressade hörnjärn. Tillbyggnaden har utförts 
genom	en	mindre,	från	den	ursprungliga	stugan,	svagt	förskjuten	byggnadskropp	
med	 anpassning	 till	 ursprungsstugan	 genom	 det	 lika	 fasadmaterialet	 och	
färgsättningen.

Villa Tolvekarne har terrass med utsikt över Kalvfjärden 
försedd med öppen spis med ingjutningen ”Tolvekarne” i 
järnhällen efter ritningar av arkitekten Erik Lundberg. 

Öppen spis efter ritningar av arkitekten Erik Lundberg i 
”kajutan”.
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Ingången till tomten är försedd med grindstolpar av murad hittad rund sten. Från 
ingången leder en naturligt uppkörd väg upp till huset. På tomten finns vid vägen 
en	garage-	och	förrådsbyggnad	klädd	med	rödmålad	locklistpanel	och	pappklätt	tak	
uppförd 1953. Vidare finns möjligen ett f.d. dass eller förråd med locklistpanelade 
fasader och tälttak klätt med papp, rombisk panelklädd dörr och runda fönster.

Kulturhistoriska värden
Fritidshuset är välbevarat sedan byggnadstiden och ett fint exempel på sin tids 
sportstugor. Byggnadens rödfärgade stockpanelade fasader, den murade grunden, 
det	pappklädda	taket	och	fönsterbågar	från	uppförandet	är	av	vikt	för	byggnadens	
karaktär och särdrag. Tillbyggnaden är väl anpassad till den ursprungliga stugan. 
Den äldsta byggnadskroppen bevarar sin ursprungliga planlösning och fasta 
inredning som är av betydelse för byggnaden karaktär och särdrag. Den av 
Eric Stocklassa bemålade inredningen har ett konstnärligt och personhistoriskt 
intresse. Byggnadens anpassning till tomten och tomtens inslag av stora ekar, 
terrasseringar	och	trappor	av	sten,	grindstolpar,	bruksväg	och	ekonomibyggnader	
har miljömässiga värden.

Förslag till planbestämmelser
Byggnadens	form	och	detaljutformning	som	fasad-	och	takmaterial	och	fönster	
bör skyddas i plan. Underhåll ska utföras med anpassning till byggnaden. Den 
ursprungliga stugans planlösning och fasta inredning samt måleri bör skyddas. 
Tomtens planering med terrasseringar, grindstolpar, och väg bör skyddas. Ny 
bebyggelse ska utföras med god anpassning till befintlig bebyggelse och tomt. 

Ingång till fastigheten genom grindstolpar murade av 
runda stenar och bruksväg upp till stugan på tomtens 
högsta punkt.

Stuga från omkring 1939-40 med fasader med rödmålad 
stockpanel och murad grund.
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Stugan är tillbyggd med en något förskjuten byggnads-
kropp 1964.

Veranda i ursprungsstugan med takmålningar utförda av 
Eric Stocklassa.

Sovrum med fast inredning. Förrådsbyggnad på fastigheten.

Garagebyggnad på fastigheten.
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Brevik 1:647, Lövsångarvägen
Fastigheten,	men	även	de	 intilliggande	avstyckade	obebyggda	 tomterna	Brevik 
1:160 och 1:161, skänktes av markis Lagergren till två kvinnliga kusiner. 1935 lät 
kusinerna	uppföra	ett	bostadshus	på	tomten	som	ritades	av	arkitekterna	Holger	
Blom och Jan Wahlmans Arkitektkontor. Den nuvarande ägaren lät på 1960-talet 
bygga till huset efter ritningar av arkitekten Ebbe Lidemark (f. 1927-). 

Den ursprungliga byggnadskroppen från 1935 utfördes i en våning i ca 90 kvm 
med	garage,	tvättstuga	och	förråd	i	souterrain	och	kläddes	med	förvandringspanel	
och sadeltak täckt med enkupigt lertegel. 1960-talets tillbyggnad anpassades 
till det befintliga huset genom en, från den ursprungliga byggnaden, svagt 
förskjuten byggnadskropp med lika fasadmaterial. Tillbyggnaden utformades 
med utanpåliggande vitslammad skorsten och altaner åt trädgården. I 
tillbyggnaden	utfördes	en	spiraltrappa	ned	till	en	inbyggd	pool	och	öppen	spis	i	
souterrainvåningen. 

Byggnaden	har	moderniserats	genom	byte	av	fasadpanel,	ny	färgsättning	i	vitt,	
byte	till	betongtegeltak,	byte	av	fönsterbågar	av	trä	till	aluminium,	borttagande	
av fönsterluckor samt ändring veranda.

Den ursprungliga stugans interiören har moderniserats men bevarar i huvudsak 
ursprunglig planlösning, delvis golvmaterial och en öppen spis. 

Tomten	karaktäriseras	av	naturtomt	med	stora	ekar	med	snarast	parkliknande	
karaktär men även trädgårdstomt med, på de avstyckade tomterna, äppelträd. 
Tomterna hägnas av gärdesgård uppförd i sen tid. 

Kulturhistoriskt värde
Den ursprungliga byggnaden är uppförd efter ritningar av Holger Blom och Jan 
Wahlman som var engagerade vid exploateringen av området. Byggnaden hör 
till	områdets	få	bevarade	byggnader	som	uppfördes	i	området	efter	ritningar	av	
arkitekterna. Den arkitektritade tillbyggnaden är väl utförd med god anpassning 
till	den	ursprungliga	byggnadskroppen	som	fortfarande	är	utläsbar	och	med	spiral-
trappa och pool i högkvalitativt utförande. Stugan med tillbyggnad har närmast ett 
funktionalistiskt	utförande	och	är	väl	infogad	i	tomten	vars	växtlighet	med	stora	
träd i ängsliknande mark samt äppelträdgård har miljömässiga värden.

Förslag till planbestämmelser
Byggnadens	 form	 och	 detaljutformning	 som	 fasadmaterial	 i	 liggande	
förvandringspanel och utskjutande skorstensstock bör skyddas i plan. Underhållet 
ska utföras med anpassning till byggnaden. Fast inredning som öppna spisar, 
spiraltrappan och poolen bör skyddas i plan. Ny bebyggelse ska utföras med god 
anpassning till befintlig bebyggelse och tomt. 
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Brevik 1:156 Tegelbruksvägen
Fastighet med sportstuga, vedbod och lekstuga från 1930-talet. På tomten står 
även ett sentida bostadshus. Sportstugan är ett av de typhus som uppfördes för 
utställningen ”Det moderna sommarhemmet” i området 1935. Stugans planlösning 
är i överenstämmelse med typhus K. Stugan har byggts till med två rum redan 
1937. Typhus K omfattade vardagsrum med öppen spis, sovrum och kök. 

Stugan, vedbod och lekstuga har fasader klädda med liggande vit fjällpanel, delvis 
fönster med pressade hörnjärn och fönsterlucka från byggnadstiden. Detaljer 
såsom skärmtak över veranda, trappor och trappräcken har ändrats. 

Tomten utgör en del utställningsområdet för ”Det moderna sommarhemmet” 
och	stugan	är	ett	av	de	hus	som	uppfördes	efter	Jan	Wahlman	och	Helge	Bloms	
ritningar som typhus till utställningen. På tomten växer stora ekar och har brunn 
försedd med vattenpump. 

Kulturhistoriskt värde
Sportstugan är områdets enda bevarade typhus, uppfört efter ritningar av Holger 
Blom och Jan Wahlman, från utställningen ”Det moderna sommarhemmet” 
och har ett byggnadshistoriskt intresse. Stugan bildar tillsammans med vedbod 
och	 lekstuga	 från	byggnadstiden	en	 sammanhållen	 sportstugemiljö	 från	1930-
talet och har miljömässiga värden. Tomtens ekar och pump bidrar till tomtens 
miljömässiga värden. Fasadmaterial, ospröjsade fönster med beslagning och 
fönsterluckor	 samt	 veranda	 är	 detaljer	 av	 betydelse	 för	 byggnadens	 karaktär	
och särart. Den ursprungliga stugans planlösning och öppna spis är av vikt för 
byggnadens värde.

Stuga från 1935 efter ritningar av Holger Blom och Jan 
Wahlmans arkitektkontor med tillbyggnad efter ritningar 
av arkitekten Ebbe Liedmark på 1960-talet.

Altaner och inbyggd pool i souterrain mot stor tomt med 
höga träd.



2�

Förslag till planbestämmelser
Sportstugan förses med skyddsbestämmelser. Underhåll ska ske med anpassning till 
byggnaderna. Tillbyggnad eller ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse 
och tomt.

Sportstuga ritad av Holger Blom och Jan Wahlman på 
uppdrag av Tyresö Förvaltnings AB till utställningen ”Det 
moderna sommarhemmet”.

Lekstuga med vita fasspontpanelade fasader från 1930-
talet.

Vedbod med vita fasspontpanelade fasader från 1930-
talet.

Öppen spis från byggnadstiden.
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Brevik 1:170, Lövsångarvägen
Sportstuga uppförd 1938 efter ritningar 
signerade av Harry Larsson. Stugan står 
på	 gjuten	 grund	 med	 fasader	 klädda	 med	
locklistpanel och taket täckt med papp. Stugan 
bevarar	 entrédörr,	 småspröjsade	altandörrar	
med	fönsterluckor	och	ett	småspröjsat	fönster	
med pressade hörnjärn från byggnadstiden. 
Byggnaden	har	 infogats	med	anpassning	till	
tomtens naturliga förutsättningar. På tomten 
växer	 stora	 ekar	 och	 till	 stugan	 leder	 en	
naturligt uppkörd bruksväg. 

Kulturhistorisk värdering
Sportstugan är ett fint exempel på 1930-
talets	 mindre	 funktionalistiska	 sportstugor	
och	 är	 välbevarad	 från	 tiden	 då	 området	
exploaterades för fritidshusbebyggelse. Fasad- 
och	 takmaterial,	 dörrar	 och	 ursprungliga	
fönster	 och	 fönsterluckor	 är	 av	 vikt	 för	
byggnadens karaktär och särdrag. Tomtens 
bruksväg	 och	 stora	 ekar	 har	 miljömässiga	
värden.

Förslag till planbestämmelser
Byggnadens	form	och	detaljutformning	som	
fasad-	och	takmaterial,	fönster	och	dörr	med	
luckor bör skyddas i plan. Underhåll ska 
utföras med anpassning till byggnaden. Ny 
bebyggelse	ska	utföras	med	god	anpassning	
till befintlig bebyggelse och tomt. 

Funktionalistisk sportstuga från 1938.

Sportstuga med fönsterluckor.
Brevik 1:619, Tonstigen
Sportstuga uppfört på stor strandtomt efter 
odaterad	ritning,	troligen	1930-tal,	av	arkitekt	
N. Hansson. Stugan har byggts till med garage 
och	uteplats	samt	tomten	kompletterats	med	
en gäststuga 1961. 

Sportstugan är planerad med farstu, storstuga 
med	stor	öppen	spis	samt	träfanerade	väggar	
och	specialritade	dörrar,	sovrum,	sovvrå	och	
matvrå. Fasaderna är klädda med liggande 
gulmålad	förvandringspanel	med	grönmålade	
fönsterbågar	 försedda	 med	 fönsterluckor	
härrörande från byggnadstiden. Taket är flackt 
sadeltak täckt med papp.

Sportstuga från 1930-talet med gulmålad fasspontpanel 
och grön fönster och dörrar med luckor.
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Gäststugan	 är	 utförd	 av	 Häg gmarks	
snickerifabrik	 med	 ett	 rum	 med	 en	 liten	
veranda. Stugan är utförd med anpassning 
till	 ursprungsstugan	 med	 gulmålade	 för-
vandringspanel,	 grönmålade	 fönster	 och	
papptak. 

Tomten	 är	 en	 flack	 strandtomt	 med	 stora	
inplanterade	träd	av	olika	slag	och	en	vatten-
pump. Tomten hägnas av stängsel med 
järngrind.

Kulturhistorisk värdering
Sportstugan är ett fint exempel på 1930-
talets	 sportstugor	 och	 är	 välbevarad	 sedan	
byggnadstiden.  Byggnadens form och 
detaljutformning	med	fasad-	och	takmaterial,	
fönster	och	fönsterluckor	är	av	vikt	för	bygg-
nadens karaktär och särdrag. Tillbyggnaden 
och	 gäststugan	 har	 genom	 utformning,	
fasad-	 och	 takmaterial	 samt	 avfärgning	 väl	
anpassats	 till	 ursprungsstugan	 och	 utgör	 en	
väl sammanhängande byggnadsmiljö. Tomtens 
hägnad,	stora	träd	och	pump	har	miljömässiga	
värden.

Förslag till planbestämmelser
Sportstugan och gäststugans form och 
detaljutformning	som	fasad-	och	takmaterial	
och	fönster	och	fönsterluckor	bör	skyddas	 i	
plan. Underhåll ska utföras med anpassning 
till byggnaden. Den ursprungliga stugans 
planlösning	 och	 fasta	 inredning	 som	 den	
öppna	spisen	och	de	fanerade	väggarna	och	
dörrarna bör skyddas. Ny bebyggelse ska 
utföras	 med	 god	 anpassning	 till	 befintlig	
bebyggelse och tomt. 

Brevik 1:620, Tonstigen
Byggnaden	är	uppförd	efter	ritningar	från	kataloghus-
företaget	Borohus	Landsbro	1935,	enligt	uppgift	för	av	
en fruktgrossist Ekstrand som sommarvilla. Husmodell-
en	är	utformad	med	en	herrgårdsliknande	karaktär	med	
valmat	tak	som	förekom	i	kataloghusföretagens	sortiment	
under 1920-talet och in på 1930-talet. 

Huset är uppfört i en våning med inredd vind. Taket 
är valmat och täckt med sexkantiga shingelplattor. 

Gäststuga med veranda från 1961.

Stuga med stor öppen spis och fanerade väggar och 
dörrar.

Nybyggnadsritning till huset på fastigheten. 
Borohus Landsbro 1935. Lånad av Lars och 
Berit Sandström, Tyresö.
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Fasaderna är putsade med profilerad takfotslist 
och ljust avfärgade. Fönsterna är kopplade 
och	 småspröjsade	 hängda	 på	 gångjärn	 med	
konformig knopp. Entrétrappan och en murad 
terrass är försedda med gjutna balustrar.  

Byggnaden	är	uppförd	långt	indragen	på	stor	
flack strandtomt med bryggor. Tomten är 
beväxt med stora ekar.

Kulturhistorisk värdering
Byggnaden är ett fint exempel på de hus-
modeller	 som	 såldes	 på	 1930-talet	 och	 är	
mycket välbevarat från byggnadstiden. Fasad- 
och	 takmaterial,	 dörrar	 och	 fönster,	 gjuten	
trappa	och	terrass	med	gjutna	balustrar	är	av	
vikt för byggnadens karaktäristika och särdrag. 
Den stora strandtomtens herrgårdsliknande 
byggnad	 från	 1930-talet	 och	 växtlighet	 har	
miljömässiga värden.

Förslag till planbestämmelser
Byggnadens	form	och	detaljutformning	som	
fasad-	 och	 takmaterial,	 dörrar	 och	 fönster	
samt	trappor	och	terrass	bör	skyddas	 i	plan	
och förses med rivningsförbud. Underhåll ska 
utföras med anpassning till byggnaden. Ny 
bebyggelse	ska	utföras	med	god	anpassning	
till befintlig bebyggelse och tomt.

Solstugan 1:1, Tonstigen
Sportstuga från 1930-talet ur kataloghus-
företagens sportstugesortiment. Stugan är 
av	samma	modell	som	stugan	på	fastigheten	
Solstugan 1:2. Båda stugorna är uppförda på 
tomternas	högsta	punkt	på	kraftigt	kuperade	
strandtomter	med	verandor	med	utsikt	över	
Kalvfjärden.

Stugan är uppförd med locklistpanelade fas-
ader och sadeltak täckt med enkupigt lertegel. 
Veranda med svarvade pelare. Byggnaden 
bevarar	fönsterbågar	med	pressade	hörnjärn	
och	 fönsterluckor	 samt	 entrédörr	 med	
skärmtak från byggnadstiden. Intill står ett 
garage med locklistpanel och papptak. Tomten 

Borohus med putsade fasader och småspröjsade fönster 
från 1935.

Fasad åt vattnet med murad terrass med räcken av 
gjutna balustrar.

En av två lika sportstugor från 1930-talet på tomterna 
intill varandra.
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hägnas	av	spjälstaket	av	trä	med	ingång	genom	
gjutna grindstolpar med järngrindar.

Kulturhistorisk värdering
Sportstugan är ett fint exempel på 1930-
talets	 fritidshus	 och	 är	 mycket	 välbevarad	
sedan byggnadstiden. Fasad- och takmaterial, 
fönsterbågar	med	fönsterluckor,	entrédörr	och	
veranda	med	svarvade	pelare	är	detaljer	av	vikt	
för byggnadens karaktär och särdrag. Tomtens 
hägnad	och	 ingång	genom	grindstolpar	och	
järngrindar	samt	garage	har	ett	miljömässigt	
värde.

Förslag till planbestämmelser
Stugans form och detaljutformning bör 
skyddas i plan. Underhåll ska utföras med 
anpassning till byggnaden. Ny bebyggelse 
ska utföras med god anpassning till befintlig 
bebyggelse och tomt.

Solstugan 1:2, Tonstigen
Sportstuga från 1930-talet ur kataloghus-
företagens sportstugesortiment. Fasaderna 
är	 klädda	 med	 röd	 locklistpanel	 täckt	 med	
shingeltak. Fönsterbågarna är spröjsade och 
försedda med pressade hörnjärn. Byggnaden 
är	uppförd	på	en	start	kuperad	strandtomt	i	en	
stark sluttning på tomtens högsta punkt. Mot 

Stugan är uppförd på en mycket kuperad tomt med ve-
randa med svarvade pelare.

Veranda med utsikt över Kalvfjärden. Garagebyggnad uppförd i sluttningen.

Sportstuga från 1930-talet av samma modell 
som intilliggande.
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vattnet	har	stugan	en	veranda	med	svarvade	
pelare. Tomten hägnas av spjälstaket med 
ingång genom gjutna grindstolpar.

Kulturhistorisk värdering
Sportstugan är ett fint exempel på 1930-
talets	 fritidshus	 och	 är	 mycket	 välbevarad	
sedan byggnadstiden. Fasad- och takmaterial, 
fönsterbågar,	 entrédörr	 och	 veranda	 med	
svarvade	pelare	är	detaljer	av	vikt	för	byggnad-
ens karaktär. Tomtens hägnad och ingång 
genom	 grindstolpar	 har	 ett	 miljömässigt	
värde.

Förslag till planbestämmelser
Stugans form och detaljutformning bör 
skyddas i plan. Underhåll ska utföras med 
anpassning till byggnaden. Ny bebyggelse 
ska utföras med god anpassning till befintlig 
bebyggelse och tomt.

Brevik 1:231, Tegelbruksvägen
Sportstuga från kataologhusföretaget Gull-
ringshus uppförd under 1930-talet. Stugan är 
placerad	på	en	hög	punkt	på	en	starkt	kuperad	
tomt med stenterrasseringar. Fasaderna är 
klädda	med	brun	stockpanel	med	blå	fönster,	
foder och lister. Fönsterbågarna är spröjsade 
och	 försedda	 med	 pressade	 beslag	 och	
gångjärn	med	konformig	kula,	de	inre	bågarna	
är blyspröjsade. Den ursprungligen öppna 
verandan	 med	 svarvade	 pelare	 har	 glasats	
in. Taket är ett sadeltak täckt med enkupigt 
lertegel. Huset planlösning med stuga med 
öppen	 spis	och	 två	 sovrum	 samt	matvrå	 är	
bevarad sedan byggnadstiden.

Ingången från vägen är försedd med grind-
stolpar av granit med järngrindar. Tomtens 
nedre del är planterad med äppelträd. En stor 
ek växter på tomten.

Förråd	är	uppfört	av	brun	liggande	slät	panel	
med	 blå	 foder,	 fönster	 med	 blyspröjsade	
bågar	 och	 boddörrar	 klädda	 med	 stående	
smal panel.

Veranda med svarvade pelare mot vattnet. 

Sportstuga från Gullringshus uppförd på 1930-talet.

Förrådsbyggnad på fastigheten.
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Kulturhistoriskt värdering
Byggnaden är ett fint exempel på 1930-talets 
kataloghusmodeller	och	är	välbevarad	sedan	
byggnadstiden. Byggnadsdetaljer som fasad- 
och	takmaterial,	fönster	med	beslagning	samt	
planlösning	med	bevarad	inredning	har	värde	
för byggnadens karaktär och särdrag. Tomtens 
planering	 med	 terrasseringar,	 ingång	 med	
grindstolpar	och	järngrindar	samt	växtlighet	
har	 miljömässiga	 värden	 och	 skapar	 en	 väl	
sammanhållen	 tomtmiljö	 från	 områdets	
exploateringstid.

Förslag till planbestämmelser
Stugans form och detaljutformning bör 
skyddas i plan. Underhåll ska utföras med 
anpassning till byggnaden. Tillbyggnad eller ny 
bebyggelse	ska	utföras	med	god	anpassning	
till befintlig bebyggelse och tomt.

Brevik 1:459, Grankällevägen
Sportstuga uppförd 1948 efter ritningar 
signerade K. Persson. Stugan är uppförd med 
gjuten	 grund,	 brun	 stockpanel,	 blyspröjsa-
de	 fönster	 och	 veranda	 på	 en	 kuperad	
tomt	 försedd	 med	 stenterrasseringar	 och	
trappor. Tomten hägnas av mur med murade 
grindstolpar.

Kulturhistorisk värdering
Stugan är ett fint exempel på sportstugor 
från	 1940-talet	 och	 är	 mycket	 välbevarad	
sedan byggnadstiden. Byggnadens form, 
fasadmaterial	 och	 detaljutformning	 med	
veranda,	 dörrar	 och	 fönster	 har	 betydelse	
för byggnadens karaktäristiska och särdrag. 
Tomtens	planering	med	hägnad,	grindstolpar,	

terrasseringar och trappor har stora miljöskapande värden.

Förslag till planbestämmelser
Byggnadens form och detaljutformning skyddas i plan. Underhåll ska utföras med 
anpassning till byggnaden. Tomtens hägnad, trappor och terrasseringar förses 
med skyddsbestämmelser. Tillbyggnad eller ny bebyggelse ska utföras med god 
anpassning till befintlig bebyggelse och tomt.

Kuperad tomt med äppelträd i den nedre delen.

Sportstuga från 1948 på kuperad tomt med terrasseringar 
och trappor av sten. 
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Kulturhistoriskt/miljömässigt 
intressant byggnad/tomt

Brevik 1:532, Tonstigen
Fastighetens	 garage	 är	 uppfört	 under	 1930-
talet i tre våningar i souterrain. Fasaderna är 
slätputsade	 och	 vitt	 avfärgade	 och	 täckt	 av	
sadeltak med enkupigt lertegel. Dörrar med 
ventilationsgaller av trä i bottenvåningen. 

Kulturhistorisk värdering
Garage	 är	 anpassat	 till	 tomtens	 naturliga	
förutsättningar	 och	 har	 en	 säregen	 utform-
ning	 med	 bevarad	 form	 och	 detaljer	 sedan	
byggnadstiden. Dörrar, fönster, fasad- och 
takmaterial är av vikt för byggnadens särart. 

Förslag till planbestämmelser
Garagets	form	och	detaljutformning	kan	för-
ses med varsamhetsbestämmelser. Underhåll 
ska utföras med anpassning till byggnaden.

Brevik 1:238, Ugglevägen
På den gamla tegelbrukstomten där i äldre 
tid den s.k. vita villan stod uppfördes 1938 
ett	 nytt	 hus	 från	 Gullringens	 Träförädling	
år en herr Knut Norlin. Hustypen med 
herrgårdsliknande	karaktär	förekom	i	katalog-
husföretagens	 sortiment	 och	 fanns	 från	
1920-talet och in i 30-talet. Byggnadens 
ursprungliga	detaljutformning	har	ändrats	och	
moderniserats.

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden	 är	 ett	 exempel	 på	 1930-talets	
herrgårdsliknande husmodeller. Trots 
modernisering	och	förenkling	har	byggnaden	
en	bevarad	form	från	uppförandetiden	som	är	
av vikt för byggnadens karaktäristiska. 

Förslag till planbestämmelser
Villan kan förses med varsamhetsbestämmelser. Underhåll ska utföras med 
anpassning till byggnaden. Tillbyggnad eller ny bebyggelse ska anpassas till befintlig 
bebyggelse och tomt.

Brevik 1:663, Finborgsvägen
Funkisvilla	med	vitslammade	fasader,	stora	fönsterpartier	och	balkonger	ritad	åt	
direktör Einar Ström på Ströms Herrekipering i Stockholm av arkitekten Sture Frölén 

Putsad garagebyggnad uppförd i souterrain.

Gullringshus av villamodell från 1930-talet.
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1936.  Sture Frölén (1907-1999) ritade på 
1930-talet	en	rad	funktionalistiska	bostadshus,	
bl.a. betydande delar av bebyggelsen på 
Gärdet i Stockholm. Villan har byggts till och 
försetts	med	trappor	och	balkongräcken	med	
balustrar	inspirerade	av	medelhavets	villastil	
medförande	 en	 förändring	 av	 villans	 rena	
funktionalistiska drag.

Kulturhistoriskt värde
Villan är ritad av en känd svensk arkitekt i 
stilsäker	 funkis	och	har	 arkitekturhistoriska	
värden. Villan har genom sin bevarade 
grundform funktionalistiska stildrag. Villan 
besitter	 personhistoriska	 värden	 då	 den	
uppfördes	 åt	 verkställande	 direktören	
Ström vid Ströms herrekipering, en känd 
Stockholmsbutik som öppnade 1906. 

Förslag till planbestämmelser
Villan förses med varsamhetsbestämmelser. 
Underhåll ska utföras med anpassning till 
byggnaden. Tillbyggnad eller ny bebyggelse 
ska	 anpassas	 med	 hänsyn	 till	 befintlig	
bebyggelse och tomt.

Brevik 1:455, Ugglevägen
Mindre sportstuga från 1937 som 1945 
om-	 och	 tillbyggdes	 efter	 ritningar	 av	
Helge Widlund. Fasaderna är klädda med 
gulmålad stockpanel med vita lister. Taket 
täcks av tvåkupigt lertegel. Entré med gjuten 
trappa,	dörr	klädd	med	smal	 stående	panel	
försedd med skärmtak på vita runda pelare. 
Ospröjsade	 fönster	 huvudsakligen	 med	
pressade hörnjärn. Tomten är försedd med 
gjuten terrassmur mot vattnet. 

Kulturhistoriskt värde
Villan som har karaktäristiska drag av 1940-
talets	småhusbebyggelse	är	välbevarad	sedan	
byggnadstiden 1945. Fasad- och takmaterial, 
ospröjsade	 fönster,	 dörr	 med	 smal	 panel,	
skärmtak	med	klassisistiska	pelare	och	trappa	
av	betong	är	viktiga	detaljer	för	byggnadens	
karaktär. Den gjutna terrassmuren och inslag 
av föremål har miljöskapande värden.

Funkisvilla efter ritningar av arkitekten Sture Fröhlén 
1936.

Ritningar av Sture Fröhlén. Ritningar från Tyresö kom-
mun.

Villabyggnad med stockpanel från 1945.
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Förslag till planbestämmelser
Villan förses med varsamhetsbestämmelser. 
Underhåll ska ske med anpassning till 
byggnaden. Tillbyggnad eller ny bebyggelse 
ska	 anpassas	 till	 befintlig	 bebyggelse	 och	
tomt.

Brevik 1:101, Ugglevägen
Sportstuga och uthus uppfört i ett samman-
hang 1946 efter ritningar signerade av R. 
Slettengren. Garaget är byggt omkring 1950. 
Tomten är flack med en sänka efter uttag för 
lertäkt. Samtliga hus har gulmålad stockpanel 
med	vita	lister	och	foder	med	tak	täckta	med	
enkupigt lertegel. Sportstugans ursprungligen 
öppna	veranda	har	byggts	in	och	kompletterats	
med en altan. Stugans entrédörr har ersatts 
med ny. Fönsterna är ospröjsade varav några 
ersatts med nya bågar. 

Kulturhistorisk värdering
Sportstugan och uthus utgör ett fint exempel 
på	 tidens	 fritidshus	och	bevarar	 i	huvudsak	
karaktär	 från	 byggnadstiden	 genom	 sin	
bevarade	 form,	 stockpanelade	 fasader	 och	
takmaterial. Uthusen är mycket välbevarade 
från uppförandet. Sportstugan med uthus 
utgör	sammantaget	en	i	huvudsak	välbevarad	
fritidshusmiljö	 från	1940-1950-talet	och	har	
ett miljömässigt värde. 

Gjuten terrassmur mot Kalvfjärden.

Sportstuga med gulmålad stockpanel från 1946.

Garagebyggnad med gulmålad stockpanel från omkring 
1950.Förråds- och dassbyggnad med gulmålad stockpanel 

från 1946.
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Förslag till planbestämmelser
Byggnader kan förses med varsamhetsbestämmelser. Underhåll ska utföras med 
anpassning till byggnaderna. Tillbyggnad eller ny bebyggelse ska anpassas till 

befintlig bebyggelse.

Trinntorp 1:90, Nötskrikevägen
Mindre sportstuga uppförd 1944, troligen 
tillbyggt under 50- eller 60-talet. Fasaderna 
är	klädda	med	liggande	gul	fasspontpanel	och	
taket täcks av rött cementtegel. Entrédörren är 
ersatts med ny. Fönsterbågarna är ospröjsade 
och försedda med pressade beslag. Stugan är 
uppförd	med	hög	placering,	 långt	 indragen	
på	 en	 kuperad	 naturtomt	 med	 anlagda	
trappor. Ingången till tomten är försedd 
med	järngrindar	och	upp	mot	huset	leder	en	
naturligt uppkörd bruksväg.

Kulturhistoriskt värde
Stugan är ett exempel på fritidshus från 
1900-talets	 mitt	 och	 bevarar	 i	 huvudsak	
sin karaktär från byggnadstiden. Stugans 
placering	 på	 tomten,	 naturtomten	 med	
ingång,	 bruksväg	 och	 anlagda	 trappor	 har	
miljömässiga värden.

Förslag till planbestämmelser
Byggnader	 kan	 förses	 med	 varsamhets-
bestämmelser. Underhåll ska utföras med 
anpassning till byggnaderna. Tillbyggnad 
eller ny bebyggelse ska anpassas till befintlig 
bebyggelse och tomt.

Brevik 1:177, Lövsångarvägen
Sportstuga möjligen uppförd omkring 
1930/40	 efter	 ritningar	 signerade	 Bertil	
Persson. Fasaderna är klädda med liggande 
brun	 fasspontpanel	 och	 taket	 täcks	 av	
tvåkupigt lertegel. På tomten står även en gäst-
stuga	med	liggande	brun	fasspontpanel	täckt	
med tvåkupigt lertegel av okänt byggnadsår. 

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden	 är	 exempel	 på	 de	 sportstugor	
som	uppfördes	vid	områdets	exploateringstid	
och	har	ett	visst	miljömässigt	värde	med	sin	
bevarade sportstugekaraktär. 

Tillbyggd sportstuga från 1944 på fastigheten Trinntorp 
1:90. 

Sportstuga med liggande brun fasspontpanel från om-
kring 1930-40-talet, Brevik 1:177.
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Förslag till planbestämmelser
Byggnader	 kan	 förses	 med	 varsamhets-
bestämmelser. Underhåll ska utföras med 
anpassning till byggnaderna. Tillbyggnad 
eller ny bebyggelse ska anpassas till befintlig 
bebyggelse och tomt.

Trinntorp 1:361, Nytorpsvägen
Sportstuga, troligen från 1930-talet, uppförd 
med	 hög	 placering	 på	 tomt	 med	 naturligt	
uppkört bruksväg. Naturtomten är beväxt med 
stora	ekar	och	är	försedd	med	stenterrasser-
ingar. Stugan är uppförd på gjuten grund 
med	 rödfärgade	 stockpanelade	 fasader	 med	
vita fönsterbågar och gröna lister och foder. 
Taket är täckt med tvåkupigt cementtegel. 
Fönsterna	 är	 ospröjsade	 varav	 några	 med	
pressade hörnjärn och fönsterluckor. Stugan 
har	 byggts	 till	 eller	 fått	 en	 tidigare	 öppen	
veranda inbyggd. 

Kulturhistoriskt värde
Stugan är ett exempel på de mindre sport-
stugor	 som	 uppfördes	 i	 området	 vid	 ex-
ploateringstiden. Stugan bevarar sin karaktär 
av fritidshus från byggnadstiden. Tomten 
med	ekar,	stenterrasseringar	och	bruksväg	har	
miljömässiga värden.

Förslag till planbestämmelser
Byggnader kan förses med varsamhetsbestämmelser. Underhåll ska utföras med 
anpassning till byggnaderna. Tillbyggnad eller ny bebyggelse ska anpassas till 
befintlig bebyggelse och tomt.

Brevik 1:529, Tegelbruksvägen
Sportstuga uppförd omkring 1952. Stugan 
är	 uppförd	 i	 souterrain	 med	 gjuten	 grund,	
fasader	 klädda	 med	 brun	 stockpanel	 med	
blå foder och lister. Taket täcks av tvåkupigt 
lertegel. Fönsterbågar och dörr härrör från 
byggnadstiden. Stugan är placerad på en hög 
punkt	på	stor	naturtomt	med	anlagda	gjutna	
trappor. Ingång på tomten genom gjutna 
grindstolpar med järngrindar. 

Kulturhistorisk värdering
Stugan är ett fint exempel på 1950-talets 

Gäststuga på fastigheten Brevik 1:177.

Sportstuga troligen från 1930-40-talet med röd stockpa-
nel på fastigheten Trinntorp 1:361.

Sportstuga med brun stockpanel från 1952 på fastighe-
ten Brevik 1:529.
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sportstugor och är välbevarad sedan byggnadstiden. Fasad- och takmaterial, fönster 
och dörr är detaljer av vikt för byggnadens karaktäristiska. Tomtens ingång genom 
gjutna	grindstolpar	med	järngrindar	från	tiden	samt	tomtens	anlagda	gjutna	trappor	
har miljömässiga värden.

Förslag till planbestämmelser
Byggnaden kan förses med varsamhetsbestämmelser. Underhåll ska utföras med 
anpassning till byggnaden. Tillbyggnad eller ny bebyggelse ska anpassas till befintlig 
bebyggelse och tomt.

Brevik 1:658, Lövsångarvägen
Fastighet	 med	 stuga	 från	 1930-talet	 samt	
lekstuga	 och	 förråd	 från	 1900-talets	 mitt	
har kompletterats med hus uppfört i sen tid. 
Stugan från 30-talet har fasspontpanelade 
fasader	och	gråstensgrund	med	tak	lagt	med	
cementtegel. Lekstugan har fasspontpanelade 
fasader,	papptak	och	 fönster	med	pressade	
hörnjärn. Förrådet har stående smal panel, 
papptak och fönster med pressade hörnjärn. 
Samtliga byggnader är rödmålade. Tomten är 
kuperad med stora träd och en flack nedre 
del. 

Kulturhistoriskt värdering
Stugan är ett exempel på 1930-talets enkla sportstugor och är i huvudsak välbevarad 
sedan byggnadstiden. Stugan har tillsammans med den bevarade lekstugan och 
förrådsbyggnaden från 1900-talet  miljömässiga värden.

Stuga från 1930-talet på fastigheten Brevik 1:658.

Lekstuga med rödmålade fasspontpanelade fasader och 
papptak.

Förrådsbyggnad utförd av hitflyttad bod från 1900-talets 
mitt.
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Förslag till planbestämmelser
Stugan, lekstuga och förrådsbyggnad förses med varsamhetsbestämmelser. 
Underhåll ska ske med anpassning till byggnadernas ursprungliga material.

Brevik 1:217, Tegelbruksvägen
Gäststuga	med	gulmålad	fasspontpanel	upp-
förd 1944. Dörrar och fönster med pressade 
beslag är bevarade sedan byggnadstiden. 

Kulturhistoriskt värdering
Byggnaden är ett fint exempel på en gäststuga 
från	 1900-talets	 mitt	 och	 är	 välbevarad	
sedan uppförandetiden. Fasadmaterial, dörr 
och	 fönster	 med	 beslagning	 är	 av	 vikt	 för	
byggnadens karaktäristiska och särdrag.

Förslag till planbestämmelser
Stugan förses med varsamhetsbestämmelse. 
Underhåll ska ske med anpassning till 
byggnaden.

Brevik 1:125, Damm
Damm från vilken vatten användes i tegel-
brukets verksamhet. Dammen planterades 
med näckrosor och fisk av Estrid Ericson. 

Kulturhistorisk värdering
Dammen har ett kulturhistoriskt intresse som 
ett	spår	efter	 tegelbrukets	verksamhet	 inom	
området. 

Förslag till planbestämmelser
Dammen skyddas i detaljplan och får ej 
bebyggas.

Brevik 1:250, Tennisbana
Tennisbana	 planerad	 och	 anlagd	 1932	 i	
samband	 med	 exploateringen	 av	 området	
och	 ingick	 som	 ett	 försäljningsargument	 i	
marknadsföringen för området.

Kulturhistorisk värdering
Tennisbanan	har	ett	kulturhistoriskt	intresse	
som	del	av	områdets	planering	för	exploate-
ring för fritidshusbebyggelse.

Gäststuga från 1944.

Damm där vatten togs till tegelbruket och sedermera 
Estrid Ericson på Tolvekaren planterade in näckrosor, 
fastigheten Brevik 1:125.

På fastigheten Brevik 1:250 anlades 1932 en tennis-
bana till förfogande för fritidsboende i området.
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Förslag till planbestämmelser
Tennisbanan skyddas i detaljplan och får ej bebyggas.

Brevik 1:1, Parkmark
Två	 allmänna	 platser	 vid	 vattnet	 försedda	
med bryggor och båtplatser. Växtlighet 
av	 naturtomtskaraktär	 med	 höga	 träd	 och	
bruksvägar samt vassbevuxna stränder. 
Allmänning	 som	 i	 äldre	 tid	 utgjordes	 av	
tegelbrukets	hamn	lades	ut	som	parkmark	vid	
exploateringen av området 1932. 

I områdets mitt ett obebyggt område som i 
äldsta tid utgjordes av tegelbrukets lertäkt. 
Vid områdets exploatering 1932 utsparades 
området som parkmark.

Kulturhistorisk värdering
Platserna som är spår efter tegelbrukets in- 
och	utskeppningshamnar	och	lertäkt	har	ett	
kulturhistoriskt intresse. Vid exploateringen 

av	området	utsparades	marken	som	parkmark,	i	övrigt	planerad	med	ett	stort	antal	
tomter till försäljning för bebyggelse, och har ett stort miljömässigt värde.

Förslag till planbestämmelser
Platserna bevaras som parkmark med växtlighet och vägar.
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