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Gustavsbergsteatern och affärsbyggnaden har en stil karaktäristisk för 1960-
talet, och är viktig att värna. Det bör göras en tydlig åtskillnad mellan det 
nya och det gamla, varför påbyggnaden bör ha en stil som kraftigt bryter av 
med befintliga röda tegelbyggnaden. Av samma skäl har påbyggnaden även 
en tre meters indragning.

Nordost om Konsumhuset skapas ett torg, Konsumtorget, genom att två L-
formade byggnader tillkommer. I bottenvåningarna av dessa hus finns loka-
ler för verksamheter medan de två övre våningarna består av lägenheter. Den 
översta våningen är något indragen vilket ger plats åt terrasser i söderläge. 
Viktigt när det gäller utformningen av dessa är att fasaderna mot Blekäng-
svägen och centrumparkeringen i markplan är öppna och inbjudande. En-
tréer till trapphus kan eventuellt ligga mot Blekängsvägen och centrumpar-
keringen medan entréer till verksamhetslokalerna är placerade mot torget. 
Konsumhusets fasad mot torget bör återställas till sitt originalskick med dess 
stora glasfönster. (se bild 52-54)

Bild 48: Björkhagen, Stockholm - 16 vå-
ningars höghus ritat av Georg Varhelyi och 
uppfört 1956. Detta hus har en utformning 
som väl speglar sin tid och som med sin spe-
ciella karaktärsskapande fönstersättning har 
blivit en symbol för Björkhagen. Femtio år 
efter dess uppförande känns den fortfarande 
nyskapande. En hög byggnad i Gustavsbergs 
centrum bör ha lika stark karaktär som 
denna byggnad fast med ett formspråk från 
sin egen tid.

Bild 49: Volymstudie av centrum med bland annat Konsumtorget och höghuset.

Bild 50: Gustavsbergsteatern. Bild 51: Skola i Björkhagen, Stockholm, 
som har ombyggts till bostäder och fått en 
modern tillbyggnad. Detta är ett exempel 
på den kontrast som bör finnas mellan 
Gustavsbergsteatern och påbyggnaden av 
affärshuset.
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Värmdö kommun önskar fler lokaler för kulturell verksamhet, exempelvis 
replokaler, som bör ligga i närheten av teatern. En lämplig plats för detta 
är området mellan Musikens hus och Landstingshuset där idag en gammal 
utomhusscen finns. I förlängningen av Musikens hus södra flygel har därför 
en tvåvåningsbyggnad, med en bruttoarea på cirka 430 m2, placerats. Dess 
utformning kan vara enkel, liksom Musikens hus, men bör ändå vara av hög 
kvalitet på grund av den visuella närheten till Gustavsbergsteatern.

Bild 52: Konsumhuset på 1960-
talet.

Bild 54: Finn Malmgrens plats 
i Hammarbyhöjden, stockholm. 
Ett exempel på den karaktär 
komsumtorget kan ha.

Bild 53: Konsumhuset 2004 med dess tillbyggnader.

Skärgårdsvägen
Idag är gaturummet vid centrum väldigt svagt, dels på grund av avståndet 
mellan Konsumhuset och Runda huset som är 60 meter, och dels på grund 
av att Runda huset är enda byggnaden på sin sida. Tack vare att busster-
minalen ombyggs och att körbanans bredd minskas något, vinns utrymme 
för två byggnader mellan Konsumhuset och Runda huset. Dessa medverkar 
till att bilda två mindre gaturum på mellan 21 till 26 meter. Utformningen 
av byggnaderna, vilka innehåller verksamheter, måste harmoniera väl med 
framförallt Runda huset, men även till Konsumhuset. Detta görs bäst genom 
att stilmässigt helt bryta med dessa byggnader, det vill säga att skapa en 
kontrast. (se karta 18 & 19 samt bild 49) 

På den andra sidan av Skärgårdsvägen, vid infarten till Bagarvägen, har jag 
placerat två större byggnader i tre våningar. Dessa hjälper till att skapa två 
rumsbildningar. För det första skapas av det södra huset en fjärde vägg till 
torget, som ligger på den motsatta sidan av Skärgårdsvägen, och för det an-
dra skapas en rumsbildning framför de två byggnaderna, där den mindre av 
de planerade verksamhetsbyggnaderna, som beskrivs ovan, utgör en tredje 
vägg. 

Den norra byggnaden, som vetter mot Runda huset, har fått sin krökta vägg 
dels för att fånga just Runda husets form, och dels för att leda de gående 

Bild 55: Skärgårdsvägen vid Runda 
huset och Konsumhuset.
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vidare in på Bagarvägen från gångstråket i centrum. Liksom de två verk-
samhetsbyggnaderna som delar av Skärgårdsvägen bör den norra byggna-
den starkt stilmässigt bryta med Runda huset. Den södra byggnaden ligger i 
backen upp mot Kvarnberget och har mot den övre delen av backen två vå-
ningar, och mot gatan tre våningar. Känslan av att den utgör en fortsättning 
av berget är önskvärd, varför detta bör speglas i utformningen.

Biblioteket
Värmdö kommun är i behov av ett nytt bibliotek då det gamla, som är belä-
get i Runda huset, har blivit för litet. Som har nämnts under förutsättningar 
och underlag bör bibliotekslokalerna vara på cirka 2 000 m2, gärna i ett plan 
och vara lokaliserat nära allmänna kommunikationer. Ur kommunikations-
synvinkel är det läge biblioteket idag har det bästa eftersom bussterminalen 
ligger bredvid. Därför har jag i mitt planförslag förlagt det nya biblioteket 
i anknytning till det befintliga genom tre tillbyggnader, ett i norr, ett i söder 
samt ett som kopplar samman dessa med Runda huset. Tillbyggnadernas 
totala bruttoyta är 2 260 m2, dock ej i ett plan.

Runda huset, tre och en halv våning högt, är kulturhistoriskt värdefullt och 
dessutom ett viktigt landmärke i Gustavsberg. Tillbyggnaderna får således 
höjdmässigt inte dominera över Runda huset, varför de har två våningsplan. 
Av samma orsak har tillbyggnaderna placerats med några meters avstånd 
från Runda huset. Den sammanbindande tillbyggnaden är i en våning och 
bör vara av glas för att ge illusionen av att Runda huset står fritt från de två 
andra tillbyggnaderna. Formmässigt bör de två större tillbyggnaderna vara 
av hög arkitektonisk kvalitet och bilda en modern treenighet med Runda 
huset. 

Karta 20: Planförslag centrum - Bagarvägen, Gustavsbergsvägen och hamnen på orto-
foto.

Bild 56: Malmö stads-
bibliotek - ett bra 
exempel på tillbyggnad 
med olika material och 
formspråk.

Bild 57: Bagarvägen idag med M-huset. Bild 58: Bagarvägen idag med Runda huset.
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Längs den södra sidan av Bagarvägen, vid Kvarnbergets branta sluttning, 
har fem mindre byggnader i fyra respektive tre våningar placerats. Vånings-
planen är olika djupa beroende på bergväggens lutning, med andra ord ska 
byggnaderna få karaktären av att de är placerade vid sluttningen och inte i 
sluttningen. Detta innebär att bottenvåningen blir mindre än de övre våning-
arna. Det breda avståndet mellan byggnaderna medför att kopplingen blir 
starkare mellan Kvarnberget och området nedanför, vilket förstärks genom 
att växtligheten fortsätter ner mellan husen. Byggnaderna ska formmässigt 
utgöra en stark kontrast till den täta växtligheten, och eftersom det är norr-
läge bör de ha öppna fasader som kan släppa in mycket ljus. Detta medför 
även att de kan ge ifrån sig mycket ljus och därmed göra Bagarvägen mer 
trygg och välkomnande kvällstid. Trots att det är norrläge kan de övre vå-
ningarna nyttjas till bostäder.

Längs den norra sidan av Bagarvägen har placerats tre mindre byggnader 
i två våningar av vilka två är sammankopplade med husen som vetter mot 
Gustavsbergsvägen.  Mellan dessa hus skapas siktlinjer från byggnaderna 
vid Kvarnbergets fot till byggnaderna vid den norra sidan av Gustavsbergs-
vägen.

Längst västerut på Bagarvägen har förlagts två byggnader. Den östra har 
tre våningar och kan innehålla bostäder och verksamheter. Byggnaden som 
vetter mot Farstaviken bör i de övre planen innehålla bostäder medan bot-
tenvåningen bör ha en publik verksamhet. Det sistnämnda eftersom byggna-
den är tänkt att fungera som en sammanbindande länk mellan centrum och 
Hamnen. En publik verksamhet kan dra till sig uppmärksamhet och därmed 
dra till sig människor. Med andra ord handlar det om en visuell samman-
koppling mellan centrum och Hamnen, vilken förstärks då den nya bygg-
naden mot Farstaviken har fem våningar. Detta smala och höga hus blir ett 
landmärke, en pendang till Kyrkan och Värdshuset, som syns från flera håll. 
Fram till den höga byggnaden leder en kanal med vatten från Farstaviken. 
Detta gör att kopplingen mellan Farstaviken och husen vid Bagarvägen och 

Gustavsbergsvägen förstärks, och därmed även kopplingen till Hamnen. Ef-
tersom detta blir en nyckelbyggnad, en port till centrum, bör dess utform-
ning vara utmärkande och följa vår tids ideal.

Hamnen
Själva hamnområdet ingår inte i planområdet, dock området närmast Gus-
tavsbergsvägen i norr. Parallellt med Övre stenhuset låg tidigare Nedre sten-
huset, som brann ner 1971. Topografin mellan Övre stenhuset och hamnom-
rådet har på grund av ombyggnader av Gustavsbergsvägen förändrats sedan 
dess. För att anknyta till ortens historia och en av dess äldsta byggnader har 
jag mitt emot Övre stenhuset placerat en byggnad som ska föra tankarna 
till Nedre stenhuset. (se karta 21) Byggnaden har mot Gustavsbergsvägen två 
och ett halvt plan, och mot Hamnen tre och ett halvt plan, och kan i de övre 
planen innehålla bostäder medan de nedre planen bör innehålla någon kul-
turell verksamhet. Formmässigt bör byggnaden spegla det nedbrunna Nedre 
stenhuset med dess vitputsade fasad, men ändå spegla vår tids arkitektoniska 
ideal.

Bild 61: Övre och nedre stenhusen på 1950-
talet.

Bild 62: Övre stenhuset 2004.
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Farstavikens östra strand har fyllts ut och 
en stenlagd kaj har anlagts. Kajen är i två 
avsatser med trappor emellan. Trappste-
gen, som även finns vik kajkanten mot 
Farstaviken och mot kanalen, är 50 cm 
höga och därmed avsedda att sitta på. 
Trappor avsedda att gå finns naturligtvis 
också, bland annat vid bron över kana-
len. Det är möjligt för gående att dels gå 
över bron, och dels passera under den.

Gustavsbergsvägen
Idag finns ingen bebyggelse vid Gustavsbergsvägen mellan Hamnen och 
centrum, utan vägen flankeras av grönytor. De fyra byggnader längst väs-
terut vid Bagarvägen som beskrivs ovan ligger även vid Gustavsbergsvägen, 
och hjälper där till att skapa ett gaturum där kyrkbacken och kyrkan utgör 
den andra väggen. Längre österut vid Gustavsbergsvägen har i mitt planför-
slag förlagts sex fristående hus i två och ett halvt till tre plan, där placeringen 
längs gatan knyter an till de gamla bruksgatorna i norr. Av den anledningen 
bör även dessa hus vara relativt ensartat utformade, särskilt gällande mate-
rial, färg och taklutning. Byggnaderna ska innehålla bostäder, men bottenvå-
ningen ska även kunna nyttjas till någon typ av verksamhet.

Mitt emot Konsumhuset har i grässlänten vid Gustavsbergsvägen placerats 
två hus, och ytterliggare ett något längre upp i backen. De två nedre hu-
sen, innehållande mindre lägenheter, kan ha en friare utformning men ändå 
harmonisera väl med Doktorsvillan som ligger strax ovanför. (se bild 45) Det 
övre huset ligger bredvid kyrkstallet från 1800-talet, och även visuellt nära 
Värmdögatan. Därför bör detta hus ha en utformning som mer hänger sam-
man med de nya byggnaderna vid Värmdögatan än med de två nedre husen 
vid Gustavsbergsvägen. Det faktum att kyrkstallet idag ligger på en höjd i 
blickfånget från Skärgårdsvägen, innebär att den nya byggnaden måste ges 
en utformning som gör att det upplevs höra ihop med kyrkstallet.

Bild 63: Farstaviken 1913.

Bild 64: Farstaviken och kyrkan kring 
sekelskiftet 1900.

Bild 65: Farstaviken och kyrkan 2004

Bild 66: Gustavsbergsvägen, M-huset 
och kyrkan i riktning mot Farstaviken.

Bild 67: Kyrkstallet och cirkulations-
platsen i centrum.


