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Inledning
Bakgrund
Aspenäs villastad är en miljö med högt bebyggelsetryck. Kommunstyrelsen i
Lerum har därför givit samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram
områdesbestämmelser för området. Då Aspenäs som helhet har kulturhistoriska värden, utpekade i såväl översiktsplan som kommunens kulturmiljöprogram, har det funnits ett behov av ett fördjupat kulturmiljöunderlag för
att tydliggöra områdets historia och kulturhistoriska värden avseende såväl
stadsplan och strukturer som enskilda byggnader.
Bebyggelsen i området har inventerats på plats under perioden juni-oktober 2019. Byggnader som bedömts ha kulturhistoriska värden har dokumenterats med foto och en för ändamålet framtagen inventeringsblankett
(se bilaga 1). Identifiering och klassificering av bebyggelsens kulturhistoriska
värden har gjorts enligt Nordin-Unnerbäckmodellen, framtagen av Riksantikvarieämbetet (se bilaga 2). År 2000 har använts som en avgränsning
gällande klassificerade byggnader då bebyggelse nyare än 20 år generellt är
svårbedömd, då perspektivet på den är för nytt.
Rapporten inleds med en kortfattad historik. Därefter följer en övergripande karakterisering av helhetsmiljön utifrån topografi, gatunät/gaturum och
grön-, tomt- och bebyggelsestrukturer. Bebyggelsen karakteriseras utifrån
tillkomsttid, med en indelning decennium för decennium. Ett mindre antal
avgränsade delområden med jämförelsevis sammanhållen karaktär har identifierats och beskrivs under egna rubriker.

Utredningsområdet inringat med röd streckad linje.

PE Teknik och Arkitektur AB (tidigare Mats & Arne Arkitektkontor AB) har på
uppdrag av Lerums kommun tagit fram föreliggande kulturmiljöunderlag. Syftet med utredningen som helhet är att den skall utgöra ett tydligt arbetsunderlag vid framtida bedömning av exempelvis förtätning inom planområdet
samt att den även skall vara ett stöd vid utarbetande av ev. bevarande‐ och
skyddsföreskrifter.
Arbetet har utförts av Kristina Wallman och Daniel Eriksson, bebyggelseantikvarier på PE Teknik och Arkitektur AB. Från Lerums kommun har Henrik
Olsson och Kalle Emilsson Reneland deltagit. Vidare har Lerums kommuns
plankonsulter Johan Altenius, Erika Fransson och Emmelie Gustavsson från
AL Studio bidragit med värdefulla synpunkter.
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Slutsatser
•

Områdets präglas som helhet av genomarbetad utformning och bebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet, vilket gör att nya tillägg i form av
byggnader bör utföras med stor omsorg och en medveten anpassning
till såväl omgivande miljö som mer specifika förutsättningar på enskilda
tomter.

•

Förhållandet tomtstorlek – byggnadsstorlek är av stor betydelse i området. Karakteristiskt för Aspenäs är de stora tomterna med rymd mellan
de måttligt stora, friliggande husen. Få byggnader är uppförda med 2
fulla våningsplan, majoriteten är utförda som villor om 1 ½ plan med källare. Rymliga tomter har även möjliggjort friare byggnadsplacering med
hänsyn till de naturliga förutsättningarna.

•

Området präglas av terränganpassning av bebyggelsen, där höjdskillnader hanteras genom varierande sockelhöjder, hela källarvåningar eller
med suterrängvåningar. Inslagen av terrassmurar och trappor på många
tomter är ett tydligt och värdefullt uttryck för terränganpassning.

•

Många garage- och ekonomibyggnader är medvetet samgestaltade med
bostadshusen, detta kan bland annat ses vid Villavägen.

•

Påfallande i området är de många omsorgsfullt gestaltade trädgårdarna,
som ofta har en tidstypisk karaktär som överensstämmer med bostadshusets. Tomtavgränsningar i form av klippta häckar är mycket vanligt
förekommande över stora delar av området.

•

•

Sammanhängande, större grönstrukturer med träd återkommer och ger
tillsammans med vyer mot skogsklädda omgivningar en naturnära och
lite ”vildvuxen” karaktär för stora delar av villaområdet. Uppväxta, grova
ädellövträd som ek, bok och blodbok förekommer i rikligt antal, och ger
tillsammans med talrika inslag av andra rödbladiga träd och buskar området en viss särprägel.
Vägnätets utformning gör att många hörntomter får en framträdande
roll i gaturummet som platsbildningar, riktmärken och fondmotiv. Dessa
tomter har stor betydelse för området och bör hanteras med varsamhet.
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•

Variationsrik topografi, uppväxta träd, grön förgårdsmark och inramning
med häckar bidrar till grönskande och bitvis mycket intima gaturum med
pastoralt uttryck av stor betydelse för områdets helhetskaraktär.

•

Vägbeläggningen med grus på Villavägen har kontinuitet sedan 1929 och
är av stort bevarandevärde med dess karaktärsskapande verkan.

•

Omkring 30 enskilda byggnader i området bedöms ha särskilt kulturhistoriskt värde (Klass 1). Byggnadernas kulturhistoriska värden återfinns
inom ett flertal värdekategorier, med betoning på deras samhällshistoriska värde, deras arkitektoniska värde samt deras autenticitet i fråga om
bevarade ursprungliga byggnadsdelar och material.

•

Samtliga byggnader tillhörande Klass 1 bör förses med skyddsbestämmelser q samt rivningsförbud r.

•

Omkring 140 enskilda byggnader i området bedöms ha högt kulturhistoriskt värde (Klass 2). Byggnadernas kulturhistoriska värden återfinns
inom flera värdekategorier, med betoning på deras samhällshistoriska
värde, deras arkitektoniska värde samt deras miljöskapande värde i
området. Den stora skillnaden jämfört med Klass 1 är att byggnader Klass
2 genomgått större förändringar och därmed uppvisar en lägre grad av
ursprungligt utförande.

•

Samtliga byggnader tillhörande Klass 2 bedöms motsvara ”särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader” enligt PBL och de omfattas då av förvanskningsförbudet PBL 8 kap 13§. Därtill bör samtliga byggnader Klass
2 förses med varsamhetsföreskrifter k. Vissa av byggnaderna bör även
förses med rivningsförbud r.

•

Övriga drygt 400 byggnader i området, med stora inbördes variationer,
bedöms ha visst kulturhistoriskt värde (Klass 3). Byggnader tillhörande
Klass 3 omfattas, likt all bebyggelse, av PBL:s generella varsamhetsbestämmelser 8 kap. 14 och 17§§. Därtill kan byggnaderna komma att
omfattas av eventuell utökad lovplikt i området.

Aspenäs - klassning av bebyggelse
Byggnad med särskilda kulturhistoriska värden
Byggnad med höga kulturhistoriska värden
Byggnad med vissa kulturhistoriska värden
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Historik
AB Aspenäs villastad bildas

Staten erbjöd fördelaktiga lån, delvis för att genom förbättrade möjligheter
och levnadsvillkor minska utvandringen av prima arbetskraft till Amerika.
AB Aspenäs villastad tog fram några passande villatyper, som sedan såldes
som färdiga byggsatser. År 1938 hade 178 tomter sålts, och av dessa var 133
bebyggda.

Vid sjön Aspens norra strand ligger Aspenäs säteri, vars historia sträcker sig
ända tillbaka till 1500-talet. Säteriet har under årens lopp haft många ägare,
men det var när familjen Seaton innehade det som uppbyggnaden av det
som kom att bli Aspenäs villastad inleddes.

Bebyggelsens framväxt

Under 1900-talets inledande decennier hade familjen av olika skäl hamnat i
ekonomiskt trångmål, och för att komma till rätta med problemen såldes stora delar av de samlade tillgångarna. Bland det som såldes var ett större markområde öster om sjön, som år 1927 köptes av det nybildade aktiebolaget
Aspenäs villastad, som hade som syfte att sälja avstyckade tomter för villabebyggelse. Avstyckningen, som upprättades av länsarkitekt Allan Berglund, resulterade i 500 fastigheter med fastslagna tomtstorlekar om 1000-3000 m2.
De väl tilltagna tomterna innebar goda förutsättningar till odling av nyttoväxter i direkt anslutning till hemmen. Avstyckningsplanen speglar de då rådande stadsbyggnadsidealen med inspiration från trädgårdsstäder, vilket går att
avläsa även i dag i det terränganpassade, slingrande, smala gatunätet och i
att den oregelbundna kvarters- och tomtindelningen följer den växlande topografin med dess inslag av naturmark. Gaturummet är inte trafikseparerat
och saknar trottoarer, vilket avspeglar äldre tiders utformning och trafikskick.
Bebyggelse som tillkommit har generellt inpassats i området i enlighet med
planen och tomtgränserna har i stort bibehållit samma struktur.

Den tidigaste bebyggelsen, från 1920- och 30-talen, växte fram i de mer
låglänta sydliga delarna av området, sannolikt både på grund av närheten
till järnvägen med dess transport- och pendlingsmöjligheter och för att det
var jämförelsevis lättbebyggt. Under 1940-talet fortsatte villastaden att växa
betydligt, inte minst på grund av de gynnsamma förutsättningar som uppstod efter andra världskrigets slut. Perioden 1940-tal utgör den enskilda epok
med mest villabyggande i Aspenäs. Ett stort antal villor tillkom även under
1950- och 60-talen. Därefter har takten på nybyggnationen minskat, dels på
grund av skiftande ekonomiska förutsättningar men främst på grund av att
området till stora delar är utbyggt och få tomter finns att tillgå.

Byggnadsutställningen 1929
För att marknadsföra villastaden bjöd bolaget in sex väletablerade arkitekter
för att rita varsin utställningsvilla med fast inredning och möblemang. Dessa
villor uppfördes i rad på den väg som i dag heter Villavägen. Bolaget ville
med detta göra reklam inte bara för området, utan även för nya lösningar
som elspisen och andra moderna tekniker. Utställningen sammanföll dock
med den ekonomiska kris som drabbade stora delar av världen 1929, och
den stora försäljningsframgången uteblev. Försäljningen kom dock att öka
under 1930-talet, då bolaget presenterade möjligheten att i området uppföra något enklare egnahemsvillor. Dessa skulle locka den nya grupp av lägre
medelklass som i samband med industrialiseringen vuxit fram, och som ville
ha närhet till naturen men samtidigt kunna pendla till arbetet i staden.

Diagram över villabebyggelsens uppskattade tillkomsttid.
Hämtat ur ”Kulturmiljöunderlag Aspenäs villastad, Lerums kommun” framtaget av
studenter vid Göteborgs universitet 2019.
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Historik

Vy från Västra Hästskobacken mot Lillies väg, foto taget på 1930-talet.
Foto från DigitaltMuseum.se.

Vy över Hästskobackarna ut mot sjön Aspen, foto taget på 1930-talet.
Foto från DigitaltMuseum.se.

Vy från Tegelängsvägen mot Lillies väg, foto taget på 1930-talet.
Foto från DigitaltMuseum.se.

Vy från Västra Hästskobacken mot Villavägen, foto taget på 1930-talet.
Foto från DigitaltMuseum.se.
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Karakterisering - övergripande
Topografi
Terrängen kring Aspenäs är varierad där den södra delen inrymmer flack
topografi med en badstrand, bitvis öppna marker samt vasspartier längs
sstrandkanten.
Lite längre norrut blir topografin mer omväxlande med böljande mark som
åt väster övergår i brantare sluttningar ned mot sjökanten.
Närmare Herrgården i norr planar den böljande topografin ut i ett flackare
gräs och vassbeväxt område ned vid sjön.
Den nordöstra delen av villaområdet präglas av ett bitvis dramatiskt ravinlandskap med branta, lövskogsbeklädda sluttningar och uppstickande bergknallar. Allra längst åt nordost blir topografin återigen något flackare i form
av större öppna ytor med gammal jordbruksmark kringvuxen av tät skog.
Tallbeväxta lite karga höjder med berg i dagen återkommer inom olika delar
av området och vid den högsta höjden, Hareberget, återfinns en utsiktsplats
med vida utblickar över de kuperade skogsklädda omgivningarna runt sjön.

Ovan och nedan: Utblickar från Hareberget åt sydväst och nordväst. Terrängen, som
stundom är mycket brant, flackar ut ned mot sjön.

Den stora variationen hos topografin, med åtföljande backar och bergsknallar, är något som starkt präglar området och utgör ett av dess främsta
karaktärsdrag. Området upplevs tack vare vitt skilda karaktärer med växlande
topografi och återkommande rika inslag av naturmark som mycket innehållsrikt och naturnära.
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Karakterisering - övergripande

Strandvägen som löper längs sjön är tämligen flack till sin sträckning.

Topografin ber möjlighet till glimtar av sjön mellan träd och över tak.

Villavägens flacka sträckning med sjön i fonden.

I området finns många partier med branta sluttningar och berg i dagen.
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Karakterisering - övergripande
Gatunät och gaturum
Gatunätet i Aspenäs uppvisar, liksom topografin, en stor variation. Det tydligaste karaktärsdraget är terränganpassningen, med rakare utlagda vägar med
längre siktlinjer i de flacka partierna och smalare, backigare och slingrigare
vägar med punktvisa utblickar där det är mer kuperat. Här har inte skett några större anpassningar eller sprängningar för att dra fram vägarna, vilket ger
gatunätet en småskalig variation med ständigt skiftande vyer och karaktärer
vid förflyttningar i området.
Längs Aspen ligger Strandvägen, områdets enda tydliga huvudväg, som också
är den enda vägen med trafikseparering i form av en separat gång- och cykelbana.
Från Strandvägen löper ett nät av mindre vägar ut i området, där de förgrenar sig och ger formen på de olika kvarteren. Dessa mindre vägar har
gatuparkering och bygger på samexistens mellan olika trafikslag. Eftersom
vägarna inom kvarteren främst är avsedda för lokaltrafik präglas de av lägre
framkomlighet med smala körbanor och många utfarter.
En stor del av de smala lokalvägarna kantas av häckar i tomtgräns, vilket skapar avskilda gaturum med tydlig avgränsning. De tomter som omgärdas med
staket, träd och glesare placerade buskar ger i sin tur ett öppnare gaturum.

Ovan: Strandvägen är en av få vägar i området med längre siktlinjer. Den är också
den enda med trafikseparering med en bred trottoar med gång- och cykelbana.
Nedan: Kristina Hårds väg är ett av många exempel på en smal, brant väg med ständigt skiftande vyer till följd av backar och dess krökta sträckning .

Många av vägarna är smala och så gott som alla är idag belagda med asfalt,
undantaget Villavägen som är grusad.
Kombinationen av branta backar, höga häckar och korsningar ger på sina håll
riskabla trafikförhållanden, men ger också en intim och ombonad karaktär
åt området. Där flera vägar möts i tre- eller fyrvägskorsningar skapas mindre
platsbildningar, som förstärks av att många av hörntomterna är stora och har
öppna ytor framför husen som ligger indragna en bit från vägen. I området
finns också flera återvändsgator med vändplatser.
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Karakterisering - övergripande

Ovan: De luftiga hörntomterna har stor betydelse för gaturummet eftersom de utgör
delar i olika typer av platsbildningar vid gatukorsningar.
Nedan: Platsbildning med stort miljöskapande värde med ett uppväxt träd planterat
mitt i korsningen mellan Lillies väg-Västra och Hästskobacken.

Ovan: Smala vägar kantade med grönska ger intima och närmast pastorala gaturum.
Nedan: Villavägen är den enda väg i området som är grusad. Tillsammans med den
inramande grönskan skapas ett gaturum med stora upplevelsevärden avseende kontinuitet och autenticitet med koppling till 1920-talets byggnadsutställning.
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Karakterisering - övergripande
Grönstrukturer
Aspenäs präglas starkt av de olika grönstrukturer som finns i området. I de
mer låglänta parterna vid sjön finns glesare och mer genomsiktliga partier
med barr- och lövträd och lövskog. I de brantare partierna präglas miljön
framför allt av ädellövträd, medan platåerna ovanför präglas av blandskog
med mer barrträd. I de kuperade delarna är det övergripande intrycket ”hus i
skog” snarare än ”hus med omgivande grönska”, medan de flackare partierna
är mer av ”villaområde med stora, gröna tomter”. Påfallande är förekomsten
av stora lövträd, som ger karaktär och utgör såväl landmärken som betydelsefulla inslag i siktlinjer. Ett särskilt framträdande inslag är också Seatons allé,
som i förlängningen av Strandvägen leder fram till Aspenäs herrgård. Allén,
som är ett par hundra meter lång, består av en smal körbana kantad av stora,
gamla träd. Allén bidrar till att förankra miljön historiskt och har stor miljöskapande betydelse.
Tomtmark
Många tomter kantas mot gatan och granntomterna av häckar av olika slag
och i olika höjd. I de brantare delarna avgränsas tomterna helt eller delvis
även på ett naturligt sätt av topografin med sluttningar, vegetation eller berghällar. Det finns också gott om exempel på låga murar och staket, liksom på
terrasseringar av olika slag.

Ovan: Seatons allé är ett karaktärsskapande inslag i helhetsmiljön. Nedan: Aspenäs
präglas starkt av det kuperade landskapet och förekomsten av stora träd.

Påfallande många trädgårdar inrymmer fruktträd och/eller stora lövträd som
ek, bok och lind. Även tall förekommer. Dessa stora träd är starkt karaktärsskapande och utgör en betydelsefull del av helhetsmiljön, liksom de buskar
av olika storlekar och sorter som också är vanliga inslag i trädgårdarna. Här
finns såväl bärbuskar som prydnadsväxter med både löv och barr, ofta planterade på ett medvetet och dekorativt sätt.
I merparten av trädgårdarna ligger husen indragna en bit från gatan, vilket
skapat utrymme för förträdgårdar med gångar och rabatter. Många trädgårdar har också genomarbetade och omfattande rabatter och prydnads- och
nyttoplanteringar. I många trädgårdar finns även stora gräsytor.
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Grönstrukturer (utöver tomtmark)
Seatons allé
Större sammanhängande grönstrukturer
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I Aspenäs finns många trädgårdar med en genomarbetad gestaltning med grusgångar, odlingsbäddar och planteringar. Många trädgårdar omgärdas av häckar.
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Ovan vänster: Exempel på olika typer av tomtinramningar (häck samt buskar).
Vänster: Formklippt buxbom samt dekorativa buskar.
Ovan: En av de humleinklädda lyktstolpar som finns i
området.
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Karakterisering - övergripande
Tomtstrukturer
Tomtindelningen följer vägnätet och terrängen, med oregelbundna former
och varierad utformning och storlek på tomterna. De allra flesta av tomterna
är minst 1000 kvadratmeter, men många är större än så. Fastighetsgränserna är ofta tydligt markerade med häckar, planteringar, träd, låga murar eller
olika typer av staket. Vid branta partier består avgränsningen i stället ofta av
en sluttning, vegetation eller bergspartier.
I områdets planare delar finns många stora, öppna tomter från 1920- och
30-talen med fruktträd och buskar, medan det i de mer kuperade partierna
finns bebyggelse från senare perioder med färre fruktträd och en högre andel barrvegetation och vintergröna prydnadsplanteringar. De stora tomterna
göra också att det i korsningar bildas små platsbildningar, där hörntomterna
spelar en viktig roll för den upplevda öppenheten och rymden.
Ett litet antal avstyckade tomter är mindre och saknar då i flera fall de
grönytor som präglar resten av området. Merparten av dessa avstyckade
tomter har anpassats till terrängen, men i några fall har större utfyllnader
gjorts vid exploateringen.

Stora hörntomter ger en öppenhet och luftighet i den omgivande miljön.

I området finns många goda exempel på hur man tagit upp nivåskillnaderna med hjälp
av terrasseringar eller förhöjda sockelvåningar/suterrängvåningar.

I områdets med låglänta delar ligger bebyggelsen på rad längs vägen.
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Karakterisering - övergripande

Vid Villavägen har denna tomt styckats av och bebyggts. Tomtgestaltningen med
omfattande utfyllnader och en hög stödmur i betong är ett ovarsamt genomfört inslag i
den omsorgsfullt utformade helhetsmiljön med friliggande hus i uppväxta trädgårdar.

Vid Strandvägen har det nedre huset tillkommit på en avstyckad smal tomtremsa.
Tomtgestaltningen med utfyllnader av grus och en överväxt jordvall utgör ett främmande inslag i den välexponerade miljön längs Strandvägen.

Vid Lars Hägers väg och på Skogsstigen ligger dessa nyuppförda byggnader på
relativt små tomter. Större utfyllnader med makadam har gjorts, vilket avviker från det
gängse byggnadsskicket i området. Resultatet får betecknas som mindre varsamt.

På Cederflychtsvägen ligger denna relativt nyuppförda villa, där terrängens förutsättningar hanterats på ett varsamt sätt. Byggnaden har en förhöjd sockel och mot gatan
finns en terrasseringsmur med häck.
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Karakterisering - övergripande
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen, som i huvudsak av fristående villor i 1-2 våningar, präglas av en
inbördes variation av volymer, takformer, materialhantering, tomtgestaltning
och arkitektoniskt uttryck. Många av byggnaderna speglar tydligt sin tillkomsttid, men många har också byggts om och förändrats under årens lopp.
En rik variation präglar även byggnadernas placering på tomten och deras
läge i förhållande till gatan. Här har terrängens förutsättningar fått råda – i de
flacka partierna ligger en större andel av husen placerade på rad längs med
vägen, medan placeringen i de kuperade partierna är friare och beroende av
var det fungerat bäst att bygga ett hus. Att byggnaderna placerats där förutsättningarna på tomten varit bäst, vilket skapar en variation även i de mer
regelbundna delarna.
Överlag har terränganpassningen skett genom byggnadernas utformning snarare än med hälp av genomgripande anpassning av den omgivande naturen.
På grund av de stora nivåskillnaderna i delar av området är många byggnader
således uppförda i suterräng. Utfyllnader och sprängningar har under lång tid
försökt undvikas och då det ändå skett har åverkan på omgivningarna försökt
hållas till ett minimum. Detta skapar ett helhetsintryck av en bebyggelsestruktur i god samklang med den naturliga topografin.
Merparten av områdets tidigaste bebyggelse från 1920- och 30-talen ligger
i de plana delarna närmast sjön. Många av byggnaderna ligger här tämligen
regelbundet placerade längs gatorna, ofta med ett visst indrag från gatan så
att förträdgårdar bildas. Här finns många uppvuxna äldre trädgårdar med
fruktträd och buskar.
I de mer kuperade delarna ligger företrädesvis bebyggelse från 1940-talet
och framåt, och här är variationen i placering på tomten stor. I dessa delar
har många av trädgårdarna mindre nyttokaraktär och växtmaterialet är mer
till prydnad, med ett större inslag av vintergröna växter.
Gemensamt för området som helhet är att flertalet av husen ligger med
långsidan vänd mot gatulivet och att tomterna är stora och ger plats för rik
grönska med uppväxta träd, häckar och buskar.

Bilderna ovan illustrerar de olika större karaktärer som finns i området. På den
övre bilden ligger bebyggelsen i stor utsträckning i rad längs vägarna, vilket tydligt
illustreras av Lillies väg i vänstra delen av bilden. På den nedre bilden, som visar
Harebacken-Lars Hägers väg, har bebyggelsen en friare placering anpassad till den
stora topografiska variationen.
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Ovan: Längs Skafsåsvägen ligger bebyggelsen på rad.
Nedan: Längs Cederflychtsvägen ligger flera hus uppdragna i slänten, med
trädgårdarna vända ut mot vägen i sydväst.

Ovan: Vy mot Villavägen och Samuel Bagges väg, där bebyggelsen ligger inbäddad i
grönska.
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Klassicerande arkitektur, 1920- och 1930-tal
Den tidiga villabebyggelsen från 1920-30-talet i Aspenäs är i huvudsak belägen i de södra delarna av området. Merparten av villorna, som tillsammans
utgör den största gruppen av villor i hela området, är uppförda i 1 ½ plan
samt källare och låg vind, men även hus i 2 plan förekommer.
Gemensamt för villorna från tiden är att de har en tämligen enhetlig karaktär
med mer eller mindre tydliga drag av klassicerande arkitektur med rektangulär planform, regelbunden fönstersättning och träfasad. Fasaderna är i regel
försedda med enkla dekorer i form av markerade hörn med kapitäl samt
entrépartier med förstukvistar eller skärmtak utformade med gavelmotiv,
pelare eller pilastrar.
De flesta byggnaderna är utförda med sadeltak med brant vinkel, men brutna
tak är också vanliga. Även flackare valmtak och tälttak förekommer i viss
utsträckning. Rött lertegel dominerar som tacktäckning. Fasaderna hos merparten av villorna är klädda med locklistpanel målad i ljusa kulörer som gult,
brutet vitt eller grått. Fönstren är vitmålade träfönster, ursprungligen oftast
spröjsade med sex rutor.

Torp 1:68 och Torp 1:138		

Torp 1:12		

Torp 1:48		
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Vid Villavägen återfinns de sex utställningsvillorna som ritades av namnkunniga arkitekter inför byggnadsutställningen 1929. Dessa villor utmärker sig
med deras påkostade och uttrycksfulla utformning i en mer särpräglat tjugotalsklassicistisk stil. Utställningsvillorna uppvisar en inbördes stor variation
avseende planformer och takformer, där flertalet har flacka takvinklar, två
våningar med fullhöjd samt regelbunden fönstersättning gemensamt.
Merparten av husen har även utförts med ljusmålade fasader i liggande träpanel på förvandring, ovanligt i övrigt i Aspenäs. Fasaddekorer och smidesräcken är välarbetade med tydliga drag av art deco estetik.

Aspenäs 2:61 (G. Stendahl)				

Aspenäs 2:58 / Torp 1:168 (S. Branzell)				

Aspenäs 2:58 (A. Fuhre)			

Aspenäs 2:59 (B. Hedlund)

Aspenäs 2:62 (O. Snellman)				
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Under inflytande från det tidiga 1930-talets framväxande funktionalism förenklades den klassicerande villaarkitekturen i Aspenäs, bland annat genom
införande av tvåluftsfönster utan spröjs samt odekorerade fasader i träpanel,
men även putsfasader förekommer. Fortsatt bibehölls byggnadernas överlag
symmetriska uppbyggnad samt användandet av sadeltak eller mansardtak.
Denna 1930-talets nedtonat enkla klassicerande stil uppvisar vissa likheter
med såväl 1920-talets trähusarkitektur som den kommande funktionalistiska
arkitekturen och är tämligen vanlig för tidens småhus i Aspenäs.

I Aspenäs finns även ett flertal villor uppförda i vad som kan kallas för ”bungolawstil”, en speciell variant av 1930-talets klassicerande stil som till viss
del påminner om utställningsvillornas uttryck. Dessa villor, med drag av
bungalows, karakteriseras av låga byggnadsvolymer med antingen kvadratisk eller vinklad planform, flacka tegeltäckta takfall (såväl sadeltak, valmtak
som tälttak), ljusmålade enhetliga fasader i trä eller slätputs samt enstaka
klassicerande dekorer så som räcken, gavelmotiv, pelare och kapitäl vid hörn.
Stildragen kommer särskilt tydligt till uttryck vid de sammanhållet gestaltade
Strandvillorna som ligger uppradade längs ett kvarter intill Strandvägen.

Torp 1:136.		

Torp 1:40.				

Aspenäs 2:125 (G. Kündinger).

Torp 1:143.				

Aspenäs 2:66.				

Torp 1:410 Strandvilla (G. Kundinger).
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Funktionalism, 1930-tal
I Aspenäs finns flera välbevarade exempel på representativa funktionalistiska
villor, som med tidstypisk stram utformning och geometrisk volymhantering
står i stark kontrast till de mer traditionellt utformade klassicerande trähusen. Den funktionalistiska arkitekturen i området kommer främst till uttryck
som större rektangulära byggnadskroppar med mycket flacka papp-, lertegeleller plåttäckta tak, såväl i form av platta tak, sadeltak och tälttak.
Fasaderna är vitmålade och i huvudsak utförda av puts, men även panelklädda träfasader förekommer. Fönster och dörrar är placerade utifrån behov
och planlösning och inte enligt symmetriska ideal. Fasaderna blir därför ofta
oregelbundna, gärna med fönster – även rundade - över hörn samt fönster
grupperade som sammansatta partier. Fönsterutformningen domineras av
större perspektivfönster samt två- och treluftsfönster utan spröjs. Entrén är
ofta indragen eller försedd med ett enkelt skärmtak, dörren ofta försedd med
stående, smal träpanel.

Den sparsmakade dekoren ligger i de välvalda materialen, det hantverksmässiga utförandet och den medvetna utformningen. Entréerna har ofta ägnats
särskild omsorg med dörromfattningar av natursten och i ett fall med glaserat
kakel. Större balkonger, såväl fribärande som burna på pelare, med räcken i
smide eller sinuskorrugerad plåt med svängda hörn är även de vanligt använda som en viktig del av byggnadernas exteriöra arkitektoniska uttryck.
Flera av de funktionalistiska villorna i Aspenäs är ritade av arkitekten Georg
Kündinger, som även uppförde en funktionalistisk villa åt sig själv i området.

Torp 1:152.				Aspenäs 2:263.

Aspenäs 2:119 (G. Kündinger) har en spektakulär exteriör med bland annat ett rundat
fönster, pelare och indragen entré.

Aspenäs 2:83 (G. Kündinger).
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Folkhemsfunkis, 1940-tal
En stor andel av villabebyggelsen i Aspenäs uppfördes under 1940-talet.
Många av dessa villor har en relativt traditionell småhusutformning med
rektangulär planform och är uppförda i 1-1 ½ plan, inte sällan med en del i
suterräng.
Taken är vanligen utförda som röda lertegeltäckta sadeltak och fasaderna är
putsade eller klädda med spontad träpanel, exempelvis förekommer en villa
med fasad i s.k. karosseripanel. Kulörvalen är vanligen något mer mättade än
under funktionalismen, där ljusa kulörer med inslag av beigegula, gråa och
gröna nyanser är vanliga. Fönstren är i huvudsak tvåluftsfönster i trä utan
spröjs, men även treluftsfönster förekommer. Ytterdörrarna är av trä, ofta
klädda med stående smal panel och försedda med glasad överdel.
Utformningen som helhet präglas av vissa kvardröjande funktionalistiska
ideal men även av efterkrigstidens rationalism med en nedtonad och lite
anspråkslös karaktär. Materialen är generellt ganska enkla och byggnadernas
utformning styrs av ett i ökande grad standardiserat byggande. Vid sidan av
dörromfattningar i natursten eller tegel, nätta skärmtak samt sakligt utformade smidesdetaljer vid trappor och balkonger förekommer inga egentliga
fasadutsmyckningar.

Aspenäs 2:54.

Den framväxande privatbilismen avspeglas i att flera av villorna har utförts
med garage, oftast inbyggda i källarvåningen. Källargaragen medför att dessa
byggnaders sockel ut mot gatan blir iögonfallande då den vanligen inrymmer
en brant sluttande nedfart flankerad av stödmurar samt en dubbelport in till
garaget.

Aspenäs 2:403.
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Aspenäs 2:132.

Aspenäs 2:613.

Aspenäs 2:409.

Aspenäs 2:414.
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Den nya villaarkitekturen, 1950-tal
Villorna från 1950-talet ligger företrädesvis i den norra delen av området
och utgörs i huvudsak av byggnader om 1-1 ½ plan samt källare. Även om
merparten av villorna är tämligen ordinärt utformade med rektangulära
byggnadskroppar med sadeltak så börjar såväl planformer, som takutformning, och fönstersättning att bli mer asymmetriska, varierade och individuellt utformade än under föregående epok. Detta gör att den arkitektoniska
spännvidden för epokens byggander är mycket stor.
Tillskillnad mot tidigare epoker så är byggnaderna från 1950-talet i allmänhet utförda i dovare kulörer där enhetliga fasader i gult eller rött tegel är
vanligast, ibland med dekorativt murade fönster- och dörromfattningar eller
träpanelade detaljer som indragna balkonger eller burspråk.

Aspenäs 2:307

Aspenäs 2:305

Även enstaka putsade fasader och fasader helt i svartbrun träpanel eller
liggtimmer förekommer, de sistnämnda på hus som är uppförda med drag av
1930- och 40-talets ”sportstugor”. Taken är fortsatt vanligen täckta med rött
lertegel, men även glaserat lertegel i grönt och svart, mörka betongpannor
samt papptak förekommer.
Kännetecknande för många av villorna från tiden är även förskjutningar och
funktionsstyrda uppdelningar i flera volymer både i höjd och djupled med
olika mötande takfall. Även utförande med suterrängvåning kom fortsatt att
användas, i synnerhet de som ritats av arkitekter som snabbt anammat den
nya tidens uttryck.

Aspenäs 2:224

Aspenäs 2:216
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Fönstren är ofta av vitmålat trä, där tvåluftsfönster utan spröjs är vanligast.
Vardagsrum och eventuella andra publika rum markeras inte sällan i fasad med större perspektivfönster eller fönsterpartier. Fönster tillverkade i
fernissad teak och mahogny förekommer på ett fåtal villor och tillsammans
med detaljer av kopparplåt bidrar den typen av detaljering till att husen får
ett betydligt mer genomarbetat och exklusivt uttryck än den genomsnittliga
villan från tiden.
Merparten av villorna är försedda med enkla trappor med strama men dekorativt utformade smidesräcken upp till entrén, vilken ofta förlagts väderskyddad under en förlängning av yttertaket. Välgjorda smidesräcken förekommer
även på de balkonger och terrasser som blir vanligare på villorna vid denna
tid. Ytterdörrar är i regel utförda med ytskikt av fernissat eller oljat ädelträ
och många av dörrarna är försedda med en glasruta i övre delen.

Aspenäs 2:335

Aspenäs 2:312

Aspenäs 2:294		
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Värda att nämna som representanter för ett internationellt inspirerat och
nymodigt villabyggande, såväl arkitektoniskt som byggnadstekniskt, är de två
villorna som ritades av möbelformgivaren Bruno Mathsson och uppfördes på
angränsande tomter vid Fasanstigen.
Byggnaderna har trots sina starka individuella uttryck flera karaktärsdrag gemensamt så som: låga och trappande volymer infogade i terrängen, assymetriska och flacka sadeltak, djupa takutsprång, sluten gatufasad, mörklaserad
träfasad, stora glaspartier samt detaljer i teak och koppar.

Aspenäs 2:234 (B. Mathsson)

Aspenäs 2:233 (B. Mathsson)
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Modernism i tegel och ädelträ, 1960-tal
Under 1960-talet var efterfrågan på bostäder enorm och byggandet generellt
gick mot en större industrialisering med ett ökande inslag av nya material och
prefabricerade byggelement. Färre och enklare detaljer och en framåtsyftande utformning utan egentlig lokal eller regional anpassning är kännetecknande för mycket av det som byggdes. Vad gäller det mera påkostade villabyggandet i Sverige under 1960-talet så kom arkitekter och byggherrar i ökande
grad att hämta inspiration från länder som exempelvis Danmark och USA.
Detta kan ses även i Aspenäs där flera större villor från denna tid givits en
omsorgsfull och ganska djärv modernistisk gestaltning, som tydligt avviker
mot de äldre villornas mer traditionella grammatik. Merparten av de villor
som byggdes vid denna tid i Aspenäs påminner dock fortsatt i hög grad om
femtiotalsvillorna med nedtonad utformning i form av relativt små, rektangulära byggnadsvolymer, sadeltak och sammanhållna tegelfasader med ett fåtal
dekorelement.

Aspenäs 2:149

Enplansvillor utan källare förekommer vid sidan om villor med vanlig källare
och ett stort antal suterrängvillor uppförs för att bäst kunna utnyttja den ofta
kuperade terrängen på tomterna som nu togs i anspråk. Många av suterrängvillorna är utformade med en mer sluten fasad mot gatan och stora fönsterpartier som öppnar upp sig mot trädgården och eventuell utsikt.
Villornas fasader är vanligen utförda i rött eller gult tegel, ibland med avgränsade delar klädda med träpanel. Mörkbruna träfasader i sportstugestil
förekommer även samt något enstaka exempel på tidig användning av vit
mexisten som fasadbeklädnad.
Sadeltak dominerar fortsatt men formspråket är friare än innan och varianter av asymmetriska sadeltak, olika motbyggda takfall, enkla pulpettak samt
platta tak med kraftig takfot förekommer. Rött lertegel är fortsatt vanligast
som taktäckning men även svart glaserat lertegel och mörka betongpannor
förekommer. På de mer djärvt utformade villorna används främst takpapp
men även inslag av plåt och takskiffer återfinns.

Aspenäs 2:362
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Fönstersättningen är generellt fritt hållen med fönster i många olika format
placerade utifrån rumsfunktion, såväl tvåluftsfönster utan spröjs, olika typer
av enluftsfönster, horisontella smala fönsterband samt större partier med
fönsterdörrar förekommer. Merparten är vitmålade träfönster men mörka
fönster i fernissat ädelträ är även det tämligen vanligt.
Ett karaktäristiskt inslag hos några av de större villorna vid tiden är terrasser
och långsträckta balkonger som ligger indragna i fasad, vilket även många entréer i markplan gör. Andra entréer ligger istället skyddade under en utskjutande del av taket och nås via en stenklädd betongtrappa med smidesräcke.
Ytterdörrarna är ofta försedda med ytskikt av fernissad eller oljad teak och
har någon typ av glasning, ofta i form av sidoljus med strukturglas.
Ofta byggdes garage in i des större villornas källare eller suterrängvåning,
men även lösningar med omsorgsfullt utformade garagebyggnader sammanbyggda med bostadshusen förekommer. Ursprungliga garageportar med
ytskikt av fernissad teak i stil anpassad till entrédörraen är relativt vanligt
förekommande.

Aspenäs 2:53

Aspenäs 2:385

Aspenäs 2:53 (Nordström)

30

Karakterisering - bebyggelse
Rekordår med gillestuga, 1970-tal
Under 1970-talet uppfördes inte fler än ca 30 villor i Aspenäs trots att
rekordårens villabyggande i Sverige pågick för fullt. Men med tanke på att
många äldre hus genomgick omfattande renoveringar under denna period så
har sjuttiotalet trots allt gjort ett relativt stort visuellt avtryck i området.
Byggnadernas utformning styrs i allt högre grad av användande av ny byggteknik och nya material med avsikt att effektivisera byggandet ytterligare
samt en strävan om att förbättra energiprestandan i nybyggda hus, aktualiserat inte minst av oljekrisen.
Merparten av de uppförda villorna från tiden är utförda som rektangulära,
långsträckta typhus om 1-1 ½ plan, varav många är försedda med inredd
källare. Taken är i regel utförda som branta sadeltak som betonas med en
utskjutande, inbyggd takfot och inte sällan även med takkupor. De stora
takfallen och den på långsidesfasaderna djupt neddragna takfoten ger den
typiska villan från tiden ett lite slutet och hukande exteriört uttryck.

Aspenäs 2:646

Aspenäs 2:102

Torp 1:565

31

Karakterisering - bebyggelse
Den vanligaste taktäckningen är mörka betongpannor, men även svartglaserade och röda pannor av lertegel samt papp förekommer. Fasaderna är
ofta i hårdbränt brunrött tegel eller i ljus mexisten, vanligen i kombination
med mörka trädetaljer på gavelspetsar, vid takfot och entréer samt i vissa
fall i form av fönsterluckor. Även fasader helt i mörk träpanel förekommer.
Indragna gavelbalkonger, takkupor och inte minst takfönster är vanligt förekommande.
Fönstren, i form av treglasfönster med isolerglaskassetter, är ofta i mörklaserad furu och är vanligen utförda som olika typer av enluftsfönster. Vissa mer
påkostade styckebyggda villor är dock försedda med småspröjsade fönster
vilka ibland även är utförda i lackerat ädelträ. Entréerna ligger vanligen nära
marknivå och nås vanligen med ett eller två låga trappsteg med yta av dansk
sjösten eller skiffer. Entrédörrarna är utförda med ytskikt av teak och försedda med spårfrästa dekorer samt sidoljus med färgat strukturglas.
Vid sidan av de ovan nämda typhusen återfinns också flera exempel på styckbyggda, större villor som med flackare sadeltak, och i vissa fall även platta
tak, arkitektoniskt har ett tydligt släktskap med de mer påkostade villorna
från föregående epoker.

Aspenäs 2:102

Aspenäs 2:223

Aspenäs 2:374
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Trävillor med variation, 1980-tal
I Aspenäs finns ett relativt stort antal villor uppförda på 1980-talet under en
tid som generellt präglas av ett fortsatt rationellt typhusbyggande där stort
fokus låg på att åstadkomma praktiska och energisnåla hus. Variationen av
såväl planformer, volymer och övrig exteriör gestaltning är stor. Flera av
byggnaderna är utförda som vinkelbyggnader medan andra har tydligt asymmetrisk planform med balkonger, burspråk, snedskurna långsidor eller flera
hopfogade byggnadskroppar med olika höjd och djup.
Merparten av husen är uppförda i 1-1 ½ plan och utan källare, gjuten betongplatta på mark blir vid tiden den helt dominerande grundläggningen för
nybyggda villor i området. Byggnaderna är i allmänhet försedda med sadeltak, men i vissa fall även valmtak. Likt under föregående epok upplevs byggnadernas tak ofta som stora och visuellt betonade med utskjutande, inbyggd
takfot. Svarta betongpannor är den helt dominerande taktäckningen.
Fasaderna är i huvudsak utförda i trä i form av lockpanel, men även exempel
med olika typer av mexisten förekommer. Typiskt för trävillorna från 1980-talet är en generellt fritt hållen fasadgestaltning där varierade panelriktningar
med olika inramade fält och diagonalt monterad spontpanel används för att
ge de i övrigt ganska avskalade fasaderna ett mer detaljerat uttryck. En ny typ
av exteriör färgsättning slog igenom på 1980-talet med ganska klara ljusa kulörer som gult, mintgrönt, ljusblått eller aprikosrosa. Idag är flera av villorna
i området utförda i relativt dämpade fasadkulörer som sannolikt inte är de
ursprungliga.

Aspenäs 2:104

Aspenäs 2:762

Fönstren är vanligen kvadratiska enluftsfönster av treglastyp, ibland försedda
med lösa utanpåliggande ”spröjsar”. Vitt dominerar som fönsterkulör men
även mörkbrunt förekommer vid hus med mexistensfasad. Entréerna liger
i regel nära marknivån, där möjligen ett eller två trappsteg finns för att nå
entrédörren som ofta är utförd i täckmålat enfärgat skivmaterial med fräst
dekor, inte sällan likt en antydd spegelfyllning.

Aspenäs 2:757
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Typhus med traditionella förtecken, 1990-tal
Under 1990-talets uppfördes endast en handfull villor i Aspenäs, vilket också
speglar situationen i övriga Sverige. Det avstannande byggandet av småhus
var en konsekvens av den ekonomiska kris som drabbade hela landet och
innebar att byggandet inte lyckade ta fart igen förrän mot slutet av decenniet. Mot bakgrund av detta är det svårt att hitta ett representativt urval med
tydliga exempel på utmärkande, generella karaktärsdrag för byggander från
denna tid i Aspenäs.
Många av villorna som uppfördes under 1990-talet präglas av en lite nostalgisk tillbakablick mot mer traditionell svensk trähusarkitektur, och inspiration
hämtades bland annat från det sena 1800-talets salsbyggnader. Planformen
för merparten av villorna är rektangulär och byggnaderna är uppförda i 1-1 ½
plan och vanligen byggda utan källare med platta på mark.
Takformen med ett stort och brant sadeltak påminner om 1970-talets utförande, samtidigt som även valmade tak och flackare sadeltak förekommer
parallellt. Taken täcks oftast av betongpannor, där de röda pannorna börjar
bli vanligare än de svarta som dominerat under föregående epok.

Aspenäs 2:778

Fönstren är vanligen helt av trä eller försedda med utsida i aluminium, även
fortsatt i huvudsak vitmålade och av enluftstyp. Till skillnad från närmast
föregående epoker så är fönstersättningen nu mer symmetriskt ordnad, och
det är vanligt att lösa utanpåliggande spröjsar används för att ge intryck av
traditionellt byggda träfönster.
Andra element som tydligt anknyter till äldre tiders trähusarkitektur är
symmetriskt placerade entréer med öppna förstukvistar, utanpåliggande
balkonger och frontespiser. Fasaderna är utförda med lock- eller locklistpanel
och försedda med listverk och dekorer, bland annat i gavelspetsarna.
Fasaderna är vanligen målade i ljust brutna kulörer och snickeridetaljerna är
målade vita. Ytterdörrarna är utförda i täckmålat, enfärgat skrivmaterial och
har varierad utformning. Frästa spegelfyllningar och dekorativa rutindelade
glasningar, exempelvis i form av halvrunda lunettfönster, är vanligt förekommande vid tiden.

Aspenäs 2:780
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Karakterisering - bebyggelse
Postmodernism, 1980-90-tal
Den för det tidiga 1990-talet så typiska postmoderna arkitekturen med mer
lekfulla fasader i tegel och puts, pastellfärgade aluminiumpartier, runda- och
halvrunda fönster samt bågformade plåtklädda takfall, gjorde inget större
avtryck i det svenska villabyggandet generellt. Detta gäller även för Aspenäs
där endast ett exempel återfinns på ett hus med drag av denna stil, och det
är en påkostad, större villa på Strandvägen.
Byggnaden ifråga är utförd i suterräng med en asymmetrisk planform och ett
flackt sadeltak täckt med ärggrön bandfalsad plåt. Fasaden är tämligen sober
och utförd i vit slätputs och försedd med ett stort antal fritt placerade fönsterpartier och olika individuellt utformade fönster i vit aluminium, varav ett
är ett tidstypiskt stort rundfönster. Ovan entrén, som är belägen i markplan,
återfinns ett stort skärmtak med ett karakteristiskt bågformat tak. Ytterdörren är av vitmålat skivmaterial och försedd med en rund glasning.

Aspenäs 2:52
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Karakterisering - bebyggelse
Nymodernism och New England, 2000-tal
De villor som uppförts i Aspenäs under 2000-talet är väldigt varierade avseende arkitektonisk gestaltning. Många präglas av nymodernistiska stildrag
med relativt stora, kubistiska byggnadskroppar om 1-2 våningar utan källare.
Byggnaderna utgörs inte sällan av flera sammanbyggda volymer, som ofta
förskjutits i höjd- och sidled. Vanliga fasadutformningar för dessa hus är vit
slätputs eller olika typer av träpanel.
Fönster och fönsterpartier är påtagligt mycket större och mer assymetriskt
placerade än under föregående epok. De halvbranta, pulpettaken med bandtäckt plåt är ytterligare ett tidstypiskt inslag hos de nymodernistiska villorna.
Entréerna vanligen i markplan och diskret ordnade utan tydligt markeras i
fasad, eventuellt finns något enstaka trappsteg och mindre skärmtak förekommer vid vissa hus.

Ett annat spår i området är de ofta mycket stora villor i New England-stil
som uppförts under 2000-talet. Byggnaderna är vanligen om 1 ½-2 våningar,
vanligen utan källare.
Fasaderna är utförda med med liggande, vitmålad träpanel och även fönstren
är i regel vita och småspröjsade med lösa, utanpåliggande spröjsar. Villorna
är försedda med sadeltak med svarta betongpannor eller svart plåt och har
ofta smalt utskjutande takutsprång.
Flera av dessa nyuppförda villor ligger på relativt små sluttningtomter, som
styckats av från äldre tomter. I flera fall har stora utfyllnader av sprängsten
och makadam gjorts för att hantera de nivåskillnader som finns. Detta är
särskilt tydligt i det fall de nya byggnaderna utförts med platta på mark och
inte med trappande sockel eller i suterräng, vilket tidigare var brukligt för hus
på sluttande tomter .

Ytterdörrarna kan antingen vara mycket nedtonade eller fungera som en av
få exteriöra accenter i avvikande färg, gemensamt är att dörrarna är utförda i
täckmålade enfärgade skivmaterial, ibland helt täta och släta och ibland med
frästa dekorer och glasningar.

Aspenäs 2:298.

Torp 1:22.
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Delområden med särpräglade karaktärer

Delområden
Ett mindre antal delområden har identifierats, där den övergripnade karaktären är sammanhållen avseende tillkomsttid, placering i gaturummet, byggnadstyp eller liknande. Merparten av delområdena uppfyller flera av dessa
kriterier. I kommande avsnitt beskrivs de olika områdena utifrån parametrar
som topografi, grönstrukturer, gatunät och gaturum, tomtstrukturer och
bebyggelse.

Fasanstigen - terränganpassade styckevillor från 1950-60-talen
Villavägen - påkostad villaarkitektur företrädesvis från 1920-30-talen
Lillies väg - Hästskobackarna - tidstypiska trävillor från 1920-40-talen
Strandvägen (Strandvillorna) - särpräglade låga villor från 1930-talet
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Delområde: Strandvägen (Strandvillorna)
Topografi

Grönstruktur

•

Delområdet vid Strandvillorna utgör en del av ett långsträckt kvarter längs Strandvägen, beläget i den sydvästra delen av villaområdet alldeles invid Aspens östra
strand.

•

Mellan Strandvägen och den bitvis vassbeväxta sjökanten återfinns öppen
gräsmark samt en gles rad med uppväxta lövträd och tallar, vilka tydligt markerar
mötet mellan vägkant och strandområde.

•

Topografin invid vägen är mycket flack med endast svagt sluttande mark åt norr
med i det närmaste plana tomtmarker och allmänna ytor ut mot sjökanten.

•

Strandvillornas trädgårdar ramas in av långsträckta, relativt höga klippta häckar ut
mot vägen.

•

Flera av häckarna har grova stammar och bedöms vara av förhållandevis hög
ålder, majoriteten är lövfällande men även en städsegrön rhododendronhäck
förekommer.

•

Trädgårdarna domineras som helhet av stora öppna gräsytor med inslag av enstaka uppvuxna lövträd samt lägre fruktträd och prydnadsbuskar.
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Delområde: Strandvägen (Strandvillorna)
Gatunät och gaturum

Tomtstruktur

•

Den långsträckta Strandvägen är till stora delar utlagd tätt inpå strandkanten längs Aspens östra sida.

•

•

Strandvägen fungerar som villastadens huvudväg för genomfartstrafik
mellan norr och söder samt för angöring till alla kvarter via ett stort antal
anslutande, små lokalvägar.

Tomterna är relativt stora och djupa med något varierande planformer.
Tack vare ganska likvärdig bredd ut mot Strandvägen upplevs tomterna
trots inbördes variation som tämligen enhetliga.

•

•

Strandvägen är den enda vägen i hela området som har trafikseparerade
ytor för biltrafik, gångtrafik och cykeltrafik, vilket avspeglas i att den är
betydligt bredare än övriga vägar.

Bebyggelsen ligger indragen en bit från tomtgränserna vid vägen, särskilt
tydligt syns detta vid de ursprungliga Strandvillorna som alla är placerade
i en tänkt rak linje på mitten av tomterna.

•

Tomterna är överlag plana och domineras av stora gräsmattor som delas
in av hårdgjorda/grusade ytor, främst i form av bilinfarter från vägen.

•

Den i söder räta, breda och flacka Strandvägen har ett gaturum som
präglas av rymd, med öppna ytor från villornas häckar via trottoar, cykelbana och körbana ned till strandkanten.

•

Klippta häckar markerar tydligt tomtgränser, både mellan villorna och ut
mot Strandvägen. Närmast gaturummet, framför häckarna, återfinns en
meterdjup gräsbevuxen förmark.

•

Det flacka landskapet och den långa siktlinjen gör att vägen inte upplevs
så tydligt topografiskt anpassad som de många vindlande lokalvägarna
längs områdets sluttningar och höjder.
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Delområde: Strandvägen (Strandvillorna)
Bebyggelse
•

Bebyggelsesammanhanget består av sex friliggande villor av lite olika
storlek och ålder, men med ett enhetligt gestaltningsmässigt uttryck.

•

Fyra av byggnaderna, de ursprungliga så kallade Strandvillorna, uppfördes under andra halvan av 1930-talet och ritades av arkitekterna Georg
Kündinger och Ivar Svahn. Villorna är utförda i en fritt tolkad och avskalad klassicerande stil med ett särpräglat uttryck.

•

Två av villorna är senare tillkomna, en på 1970-talet och en på 2000-talet, och dessa har anpassats exteriört till de äldre villornas uttryck.

•

Samtliga villor har flacka sadeltak och på fem av sex villor är taken valmade. Majoriteten av taken är täckta med svarta eller grå betongpannor
men även rött lertegel och svart glaserat lertegel förekommer.

•

Merparten av villorna har slätputsade ljusa fasader, och en tidigare putsad villa har till stora delar försetts med ny fasad av vitmålad locklistpanel. En av de nyare villorna har fasadbeklädnad av vit mexisten.

•

Flera av villorna är tillbyggda och samtliga är försedda med garagebyggnad eller carport.

•

Gemensamma karaktärsdrag för samtliga Strandvillor är: asymmetrisk
planform med en bostadsvåning, betonade flacka tak, ljusa strama fasader, regelbundet grupperade fönster samt framskjutande gavelmotiv ut
mot gatan.
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Delområde: Villavägen
Topografi

Grönstruktur

•

Delområdet vid Villavägen ingår som delar av två kvarter tämligen centralt beläget i villaområdet, ett kort stycke öster om Strandvägen.

•

Villavägen har en lummig karaktär med rik och varierad vegetation längs

•

Topografin är svagt sluttande mot norr med en mjukt böljande terräng
som i nordost övergår i ett bitvis brant område med berg i dagen.

•

Trädgårdarna är i allmänhet mycket grönskande med gräsmattor som försetts med buskar, blomsterplanteringar, odlingsytor och äldre fruktträd.
Flertalet solitära, stora lövträd som ek och blodbok men även uppväxta
tallar förekommer.

•

Vägens östra sida domineras av höga, klippta häckar som kantar vägen
och effektivt ramar in och ger en tydlig avskildhet åt villaträdgårdarna.

•

Täta och höga bokhäckar, varav några har försetts med dekorativt formklippta entréportaler, är vanligt förekommande och mycket karaktärsskapande för området.
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bägge sidor om vägen.

Delområde: Villavägen
Gatunät och gaturum

Tomtstruktur

•

Villavägen utgörs av en grusväg med rät sträckning som i bägge ändar
avslutas med en T-korsning.

•

Tomterna på ömse sidor om Villavägen är relativt stora, överlag plana
och har regelbunden rektangulär planform.

•

Den mjukt böljande Villavägen får en historisk, pastoral karaktär tack
vare grusbeläggningen och den intima karaktär som skapas av gaturummets inramning av många höga häckar.

•

•

Villavägen är den enda bevarade grusvägen i hela villaområdet.

På östra sidan av vägen återfinns tomterna med utställningsvillor, som
uppförts i enlighet med planen från byggnadsutställningen 1929. Fyra
av villorna ligger indragna långt in på tomten medan två längst i sydost
ligger framskjutna närmare tomtgränsen ut mot vägen.

•

På västra sidan av vägen är tomtplaceringen mer varierad, där majoriteten av byggnaderna ändå återfinns nära inpå tomtgränsen med långsidan
vänd mot vägen.

•

Tomterna utgörs i huvudsak av gräsmattor, men präglas av rikliga inslag
av rumsbildande grönska i form buskar, blomsterplanteringar, äldre fruktträd samt solitära, mycket stora träd. Tomtgränser, både mellan villor och
ut mot vägen, markeras främst av häckar, men även buskar och staket
förekommer.
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Delområde: Villavägen
Bebyggelse
•

Bebyggelsesammanhanget består av ett knappt tjugotal friliggande villor
utförda i en tämligen enhetlig skala där merparten är om 1-2 våningar
med källare. Tegeltäckta tak, ljusa träfasader och spröjsade träfönster ger
ett sammanhållet gestaltningsmässigt uttryck trots viss variation avseende tillkomsttiden.

•

Sex av villorna på östra sidan av Villavägen är uppförda som utställningsvillor då Aspenäs Villastad etablerades vid 1920-talets slut. Samtliga
dessa utställningsvillor är utformade i olika uttrycksfulla varianter av en
tjugotalsklassicistiskt präglad villaarkitektur.

•

Merparten av utställningsvillorna är utförda med relativt flacka röda tegeltäckta tak samt fasader av liggande fjällpanel. Flera av villorna är också försedda med tämligen enkla men eleganta fasaddekorer i trä, bland
annat i form av rundlar, listverk, pelare och fönsterluckor. Två av utställningsvillorna avviker från de övriga då de är utförda med fasad i slätputs
respektive stående locklistpanel. Dessa villor har inte heller försetts med
några fasaddekorer.

•

Flera av de övriga villorna i delområdet är uppförda på 1930-talet och
är om 1 ½ plan med källare. De är utformade i en återhållsam, egnahemspräglad arkitekturstil med kvardröjande klassicerande drag såsom
pelar/pilasterförsedda förstukvistar och hörn markerade med enkla
pilastermotiv eller krönande kapitäl.

•

•

Merparten av villorna har fasader av stående locklistpanel samt träfönster med spröjsindelning i rutor.

•

Två villor, en från 1930-talet och en från 1940-talet, är uppförda i en
funktionalistiskt präglad arkitektur med flacka tak, ljusa putsfasader och
ospröjsade träfönster. Den äldre av dessa två uppvisar utpräglade stildrag
från den tidiga funktionalismen såsom horisontellt utbredda fönsterpartier samt en stor balkong med rundat hörn och ett särpräglat, geometriskt utformat smidesräcke.

•

En av villorna utmärker sig genom att vara uppförd på 1960-talet i en
tidstypisk stil med platt tak, stora glasade ytor och en ovanlig fasad av
Redwood panel.

•

Fem av utställningsvillorna är försedda med ursprungliga garage placerade i direkt anslutning till bostadshusen, och i likhet med dessa indragna
en bit från gatan. Respektive garage är omsorgsfullt utformat för att
utgöra en del av en arkitektonisk helhet, bland annat avseende takform,
material och fönstersättning.

•

Villorna på västra sidan Villavägen har fått senare tillbyggnader för garage och carportar, vilka placerats i nära anslutning till gatan. I allmänhet är
dessa ekonomibyggnader utförda i relativt väl anpassad stil, men med en
enklare utformning än garagen vid utställningsvillorna.

•

Gemensamma karaktärsdrag för merparten av villorna i delområdet är
träfasader med färgsättning i ljusa, klara kulörer samt träfönster med regelbunden fönstersättning. Många av byggnaderna har fortfarande kvar
sina ursprungliga träfönster och flera har även kvar ursprungliga glasade
entrédörrar. Majoriteten av villorna är även försedda med sadeltak eller
valmade tak täckta med rött lertegel

Merparten av byggnaderna är uppförda med sadeltak eller mansardtak,
men även olika typer av valmade tak och mycket låglutande sadeltak
förekommer. Taken täcks vanligen med röda lertegelpannor men även
svart glaserat lertegel, svarta betongpannor samt något enstaka svart
papp- och plåttak förekommer.
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Delområde: Villavägen
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Delområde: Lillies väg – Hästskobacken
Topgrafi

Grönstruktur

•

Delområdet mellan Lillies väg samt Västra och Östra Hästskobacken utgör
delar av flera kvarter och är beläget direkt söder om Villavägen, ett kort
stycke öster om Aspens strand och Strandvägen.

•

Vegetationen i området präglas av nyttobetonade villaträdgårdar med
gräsmattor, äldre fruktträd och buskar.

•

Topografin i söder längs Lillies väg utgörs av ett utsträckt, tämligen flackt
markområde som kring Hästskobacken blir mer kuperat och som längst i
norr övergår i ett brantare släntområde med inslag av berg i dagen.

•

Längs Lillies väg ramas den absoluta merparten av trädgårdarna in av
långsträckta, klippta häckar ut mot vägen.

•

Invid Västra och Östra Hästskobackens finns stor variation mellan trädgårdarnas grönska och i sluttningar finns flera partier med uppväxta träd
som ger en bitvis skogslik prägel.

45

Delområde: Lillies väg – Hästskobacken
Gatunät och gaturum
•

Lillies väg utgörs av en långsträckt, smal lokalväg med rät sträckning.
Vägen är utlagd som en diagonal i sydost-nordvästlig riktning och den
fungerar som genomfart genom flera bostadskvarter.

•

Lillies väg inbegriper två fyrvägskorsningar och vägen sluttar svagt upp
mot väster där den möter Västra Hästskobacken i form av en liten triangulär platsbildning med ett uppväxt träd i mitten.

•

Siktlinjerna längs den räta vägen är mycket långa, men gaturummet upplevs ändå som intimt tack vare körbanans ringa bredd samt inramningen
av häckar och hus i räta rader nära inpå vägen.

•

Västra- och Östra Hästskobacken är bägge tydligt topografiskt anpassade
smala vägar, som via mjuka kurvor hanterar den sluttande marken upp
mot norr.

•

De bägge vägarna är inte förbundna med varandra och har olika karaktär och funktion. Västra Hästskobacken är något bredare och fungerar
som en genomfartsväg för att nå ett flertal andra högre belägna kvarter,
medan Östra Hästskobacken är smalare och fungerar som en renodlad
lokalväg som via en båge endast sträcker sig runt ett kvarter.
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Delområde: Lillies väg – Hästskobacken
Tomtstruktur
•

Tomterna vid Lillies väg är överlag stora med mer eller mindre rektangulär planform. Söder om vägen är tomterna ganska likvärdiga i storlek och
alla är så gott som plana. Tomterna norr om vägen varierar mer i storlek
och planform och de flesta sluttar upp mot norr.

•

Villorna söder om Lillies väg är placerade i en rak linje nära inpå tomtgräns och väg, medan villorna norr om vägen har en mer varierad tomtplacering där flera byggnader är långt indragna.

•

Merparten av byggnaderna längs Lillies väg är vända med långsidan ut
mot gatan.

•

Tomterna kring Hästskobacken är i allmänhet något mindre, har mer
kvadratisk planform samt är kuperade och sluttar i varierande grad upp
mot norr.

•

Villorna vid Hästskobacken har varierad tomtplacering, men i och med de
kompakta tomterna upplevs de flesta av byggnaderna ändå vara placerade relativt nära tomtgräns och väg.

•

Tomterna i delområdet som helhet domineras av gräsmattor med inslag
av äldre fruktträd, prydnadsträd och buskar samt uppväxta lövträd som
ek, björk och flera stora blodbokar. Vid de mer kuperade tomterna återfinns exempel på lägre terrassmurar och trappor i murad natursten.

•

Tomtgränserna, främst ut mot gata men även mellan villor, markeras ofta
av klippta halvhöga häckar, men även mer genomsiktliga avgränsningar
med friväxande buskar och låga trästaket förekommer. Många entréer i
häckarna är försedda med kraftiga grindstolpar och smidesgrindar.
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Delområde: Lillies väg – Hästskobacken
Bebyggelse
•

Bebyggelsesammanhanget som helhet består av ett stort antal friliggande villor, de flesta tillkomna på 1920–30-talet och är om i 1 ½ plan med
källare och uppvisar ett enhetligt gestaltningsmässigt uttryck. Detta är
extra tydligt på den södra sidan om Lillies där merparten av villorna har
likvärdig storlek, träfasader målade i ljusa kulörer och är placerade med
långsidan ut mot gatan i en jämn linje.

•

Majoriteten av villorna vid Lillies väg är uppförda på 1920- och 30-talen,
med enstaka tillskott från decennierna närmast därefter. De äldre villorna
har ett tämligen enhetligt uttryck som karakteriseras av tjugotalsklassicism samt en återhållsam, egnahemspräglad arkitekturstil med mer eller
mindre kvardröjande klassicerande drag så som pelare och pilastrar samt
hörn markerade med enkla krönande kapitäl.

•

Byggnaderna är i regel utförda med tämligen branta sadeltak eller mansardtak samt har träfasader med stående locklistpanel samt spröjsade
träfönster. Många av villorna är även försedda med takkupor ut mot
gatan.
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Delområde: Lillies väg – Hästskobacken
•

Villorna vid Hästskobacken är även de i huvudsak uppförda på 1920och 30-talen, med vissa tillskott från decennierna närmast därefter. Till
skillnad från enhetligheten vid Lillies väg är dock karaktären i denna del
något mindre sammanhållen, med en större variation i såväl byggnadernas storlek och planform som fasadmaterial och arkitektoniskt uttryck.

•

Majoriteten av villorna vid Hästskobacken är försedda med sadeltak,
varav flera är valmade. Den vanligaste taktäckningen är rött lertegel men
även svarta betongpannor samt något enstaka plåttak förekommer.

•

Träfasader i form av stående locklistpanel dominerar, men det finns
även enstaka inslag av andra fasadmaterial som puts, tegel, mexisten
och fibercementskivor (typ eternit). Fönstersättningen är regelbunden
med träfönster, antingen utförda med spröjsindelning i rutor eller som
sidohängda tvåluftsfönster utan spröjs.

•

Tillbyggnader förekommer i stort antal, såväl på själva bostadshusen som
i form av fristående garagebyggnader. På norra sidan av Lillies väg samt
vid Hästskobacken får garagen en mer framskjuten position nära inpå
gatan, då bostadshusen där i regel ligger indragna på tomten.

•

Gemensamma karaktärsdrag för merparten av villorna i delområdet är
träfasader med färgsättning i förhållandevis ljusa, men ändå dämpade
kulörer samt spröjsade träfönster med regelbunden fönstersättning. Majoriteten av villorna är även försedda med sadeltak eller valmade sadeltak täckta med rött lertegel.
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Delområde: Fasanstigen
Topografi
•

Delområdet vid Fasanstigen utgör delar av två kvarter och är beläget i
villaområdets nordvästra del uppe på en väl avgränsad höjdrygg.

•

Topografin är kuperad med beväxta slänter och bitvis mycket brant terräng.

•

Uppe på höjdryggen planar topografin ut något med flera mindre bergsknallar och övergripande, tämligen flack, släntning mot söder.

•

De återkommande inslagen av berg i dagen är ett viktigt karaktärsdrag.
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Delområde: Fasanstigen
Grönstruktur

Gatunät och gaturum

•

I sluttningarna vid Fasanstigen finns ett stort antal uppväxta ädellövträd,
främst ekar men även barrträd i form av tallar, vilket skapar en skogsliknande inramning av höjden gentemot den lägre omgivningen.

•

Fasanstigen utgörs av en smal lokalgata som leder upp på en höjdrygg
sträcker sig tätt inpå husen och avslutas som en återvändsgata med en
informell vändplats intill en villainfart.

•

Villaträdgårdarna uppe på höjdryggen präglas av kuperade gräsytor med
mindre prydnadsträd, buskar och i vissa fall häckar. Flera buskar och
häckar är av städsegrön typ, såsom rhododendron och barrväxter, och en
del av barrväxterna är stramt formklippta.

•

Gatan är tydligt topografiskt anpassad med en brant stigning och en
skarp kurva genom en bergsskärning i norr varefter gatan följer höjdryggens släntning mot söder.

•

I flera av de mest kuperade trädgårdarna löses gränsen mellan omgivande naturmark och privat trädgård upp av rika inslag av synligt berg samt
stora lövträd växande tätt in på husen.
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Delområde: Fasanstigen
Tomtstruktur
•

Tomterna vid Fasanstigen är stora, kuperade och har varierande
planformer.

•

Vissa av tomterna upplevs som klart mindre än vad de faktiskt är på
grund av att de inbegriper större ytor med ogestaltad och i flera fall
påtagligt brant terräng vid höjdryggens kanter.

•

Tomterna är organiserade med kortsidan ut mot Fasanstigen mitt uppe
på höjdryggen där terrängen är mindre kuperad. Merparten av villorna
är högre belägna än gatunivån och placerade med gavelsidan ut mot
tomtgränsen vid gatan.

•

De två villorna av Bruno Mathsson är placerade lägre än gatunivån och
de bägge tomterna har en stark prägel av naturmark, i synnerhet invid
de branta slänterna åt väster.

•

Tomterna vid Fasanstigen uppvisar ganska stor inbördes variation med
rika inslag av berg, terrasseringar med stenmurar och stentrappor, uppväxta lövträd samt prydnadsträd, häckar och buskar, varav många av de
sistnämnda är av städsegrön typ.

•

Tomtgränserna ut mot gatan markeras i vissa fall knappast alls medan de
i andra fall markeras av täta barrhäckar, solitära buskar, låga stenmurar
samt enstaka genomsiktliga trästaket.
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Delområde: Fasanstigen
Bebyggelse
•

Bebyggelsesammanhanget består av ett tiotal friliggande villor fördelat
på två generella hustyper med olika arkitektoniskt uttryck.

•

Den första typen utgörs av terränganpassade, asymmetriskt utformade
låga villor med betonade låglutande tak, stora fönsterpartier och mörka
fasader.

•

Den andra typen utgörs av mer traditionellt utformade villor om 1-2 våningsplan med källare, rektangulär planform, sadeltak, mer regelbunden
fönstersättning och gula tegelfasader.

•

Tydliga karaktärsdrag för villorna på Fasanstigen är fasadbeklädnader i
dämpad färgskala med gult eller rött tegel och/eller mörk träpanel, fönster och fönsterpartier i trä samt att majoriteten av villorna har flacka tak
täckta med svart takpapp eller svarta betongpannor.

•

Två av villorna är ritade av Bruno Mathsson och särskiljer sig mot övriga
byggnader genom att ha ett mycket genomarbetat formspråp och särpräglad utformning. Det arkitektoniska uttrycket är konsekvent utfört och
representativt för Mathssons fåtaliga villaproduktion.

•

Ungefär hälften av villorna är försedda med friliggande garagebyggnader,
medan andra har garage integrerade i källarvåningen. Ytterligare några
saknar helt ekonomibyggnader.

•

Gemensamma karaktärsdrag för villorna i delområdet är samspelet
mellan byggnader och omgivande natur i form av brant kuperad terräng,
byggnadernas placering nära gatan och den dominerande låga byggnadshöjden. Sammantaget gör detta att Fasanstigen, trots villornas sinsemellan olika arkitektoniska uttryck, upplevs som ett sammanhållet och
välgestaltat område med tydlig 1950/60-tals karaktär.
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Bilaga 1

Den inventeringsblankett som tagits fram för inventeringen av bebyggelsen.
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Bilaga 2
Värderingsmodell
Genom att identifiera en byggnads eller en miljös kulturhistoriska värde får
man ett tydligt motiv för att bevara, utveckla, skydda och vårda byggnaden
på ett ändamålsenligt sätt. En kulturhistorisk värdering är dock i vissa stycken
subjektiv och färgad av den tid vi verkar i. Därför är det betydelsefullt att i
arbetet vinnlägga sig om lyhördhet och öppenhet, och att verka för att alla
aspekter av byggnaden eller miljön skall belysas på ett så genomgripande
sätt som möjligt. Målet är en värdering som står sig över lång tid, och som är
möjlig att revidera efter hand.
För att fastslå en byggnads eller ett bebyggelseområdes kulturhistoriska
värde görs en kulturhistorisk analys. Vi arbetar med den idag gängse metoden som utarbetats av Riksantikvarieämbetet, även kallad Nordin-Unnerbäck-modellen. Där analyseras byggnadens värde med två huvudbegrepp,
dokumentvärde och upplevelsevärde, som tillsammans på ett pedagogiskt
sätt belyser de olika värden som finns hos en byggnad eller kulturmiljö.
Dokumentvärdet avser den information som byggnaden kan förmedla, vad
den kan berätta för oss om byggnadshistoria, byggnadsteknikhistoria, arkitekturhistoria, samhällshistoria och personhistoria.
Upplevelsevärdet beskriver hur byggnaden påverkar oss och vad vi upplever när vi ser den, till exempel dess arkitektoniska eller konstnärliga värde,
dess miljöskapande värde, dess värde som symbol, dess traditionsvärde och
identitetsvärde.
Vidare finns övergripande motiv som kan förstärka dessa värden. Sådana
motiv är kvalitet, autenticitet, pedagogiskt värde, sällsynthet och representativitet.

Som grund för värderingen har den kulturhistoriska inventeringen legat. Värderingen omfattar både de enskilda byggnaderna och deras verkan i helhetsmiljön. Det sammanvägda värdet redovisas i tre klasser:
Röd
Fastighet med särskilt högt kulturhistoriskt värde, q (skyddsbestämmelser)
Gul
Fastighet med högt kulturhistoriskt värde, k (varsamhetsbestämmelser)
Grön
Fastighet med visst kulturhistoriskt värde (generella bestämmelser)
Den tredelade skalan är tänkt att ge en tydlig och överskådlig bild av värdet hos den aktuella bebyggelsen. Den ska underlätta handläggning av
bygglovsärenden och ligga till grund för utformningen både av specifika bestämmelser för ett antal av byggnaderna och generella riktlinjer för området
som helhet.
Den kulturhistoriska värderingen kan härigenom kopplas till plan- och
bygglagstiftningen. Röd- och gulklassade fastigheter, det vill säga fastigheter
med höga kulturhistoriska värden, hänförs till plan och bygglagens 8 kap §13,
som förbjuder förvanskning, respektive plan och bygglagens 8 kap §14 som
reglerar varsamhet vid ombyggnad. Grönklassade fastigheter, det vill säga
fastigheter med ett visst kulturhistoriskt värde, kopplas till plan- och bygglagens 8 kap §17-18 som påbjuder generell varsamhet vid ombyggnad.
Fastigheter som omfattas av förvanskningsförbudet (PBL 8:13) är också
undantagna från kravet på energideklaration (Förordning om energideklaration för byggnader 2006:1592).
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