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Bakgrund
-lUIlOODNRPPXQKDUSnE|UMDWHWWQ\WWGHWDOMSODQHSURMHNWVRPV\IWDUWLOODWWXSSI|UDQ\DÁHU
ERVWDGVKXVRPIDWWDQGHFDERVWlGHUL%ROLQGHU6WUDQG
3URMHNWHWlUHQIRUWVlWWQLQJSnGHQXWE\JJQDGDYRPUnGHWVRPSnE|UMDGHVnU9LGGHQ
nu föreslagna vidareutvecklingen av området föreslås att ytterligare värdefull bebyggelse rivs
I|UDWWJHSODWVnWGHQ\DERVWDGVKXVHQ
)|UXWVlWWQLQJHQLQI|UXWE\JJQDGHQDY%ROLQGHU6WUDQGYDUDWWDQSDVVDQ\ERVWDGVEHE\JJHOVH
WLOOHQNXOWXUKLVWRULVNWYlUGHIXOOPLOM|.XOWXUPLOM|QRPIDWWDGHVDY%ROLQGHUVIDEULNHUVRP
HWDEOHUDGHVLRPUnGHWYLGWDOHWVE|UMDQRFKVRPlU -lUIlOOD NRPPXQV HQGD EHYDUDGH
LQGXVWULPLOM|IUnQWLGHQ2PUnGHWRPIDWWDGHVlYHQDY.DOOKlOOVJnUGVRPWLOOVDPPDQVPHG
%ROLQGHUVIDEULNHUXWJ|UJUXQGHQI|UVDPKlOOHW.DOOKlOOVXSSNRPVWRFKIUDPYl[W
Tengbom har med anledning av föreliggande förslag fått i uppdrag av planavdelningen i
Järfälla kommun att utarbeta en kulturhistorisk konsekvensbeskrivning avseende en vid
DUHXWYHFNOLQJDY%ROLQGHU6WUDQG,EHVNULYQLQJHQVNDNRQVHNYHQVHUQDI|UGHQNXOWXUKLVWR
riskt värdefulla miljön beskrivas vad avser det nu aktuella förslaget men även ge en återblick
DYNRQVHNYHQVHUQDI|UNXOWXUPLOM|QDYVHHQGHGHQUHGDQXWI|UGDH[SORDWHULQJHQ
Den kulturhistoriska konsekvensbeskrivningen ska användas som ett kunskapsunderlag vid
det fortsatta planarbetet för att tydliggöra det föreliggande förslagets inverkan på kultur
PLOM|Q
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Bolinders fabriker – en historisk bakgrund
Etableringen vid Kallhälls gård
%ROLQGHUVHWDEOHULQJYLG.DOOKlOOVJnUGlUJUXQGHQI|UXSSNRPVWHQRFKIUDPYl[WHQDYVDP
KlOOHW.DOOKlOOcUVWDUWDGH-HDQRFK&DUO*HUKDUG%ROLQGHUHQPHNDQLVNYHUNVWDGVRP
I|UODGHVWLOO.XQJVKROPHQ1lUYHUNVWDGVORNDOHUQDEOHYI|UVPnRFKHQXWYLGJQLQJYDUQ|G
YlQGLJYDOGHV.DOOKlOOI|UXWORNDOLVHULQJ/lJHWYDUI|UGHODNWLJWXUWUDQVSRUWV\QSXQNWJHQRP
GHVVOlJHYLG0lODUHQRFK9lVWHUnVEDQDQcUN|SHU%ROLQGHUV0HNDQLVND9HUNVWDGV$%
XQGHU(ULN$XJXVW%ROLQGHU.DOOKlOOVJnUGI|UDWWHWDEOHUDGHWQ\DIDEULNVRPUnGHW.DOOKlOO
var vid denna tid rena landsbygden med nu tar en ny tid vid och gårdens jordbruksverksam
KHWXSSK|UQlULQGXVWULQHWDEOHUDV

Kallhälls gård köps av Bolinders fabriker för att etablera ett fabriksområde. Utsnitt över Kallhälls gård
1905-06, Häradsekonomiska kartan, Lantmäteriet.

Ett fabriksområde växer upp intill gården
%ROLQGHUV XSSI|U LQWLOO JnUGHQ E\JJQDGHU I|U YHUNVDPKHWHQ RFK  VWRG GH I|UVWD I\UD
YHUNVWlGHUQDHWWJMXWHULHQSUHVVDUYHUNVWDGHQVSLVYHUNVWDGRFKHQNUDIWVWDWLRQNODUD
SnE|UMDVWLOOYHUNQLQJHQYLGIDEULNHQVRPLI|UVWDKDQGEHVWRGDYJMXWQLQJDYVSLVDUNDPLQHU
RFKN|NVXWUXVWQLQJVRPVWHNSDQQRURFKJU\WRUPP
'HlOGVWDYHUNVWDGVORNDOHUQDXSSI|UGHVDYWHJHOPHGWUDSSVWHJVJDYODU%HO\VQLQJHQDYORND
OHUQDXWI|UGHVJHQRPUDGHUDYWDNI|QVWHUWLOOVNLOOQDGIUnQGHP|UNDYHUNVWlGHUQDSn.XQJV
KROPHQ%\JJQDGHUQDE\JJGHVSnOlQJGHQI|UDWWSDVVDWLGHQVSURGXNWLRQVPHWRGHURFKPHG
EMlONODJDYJMXWMlUQVRPXQGHUOlWWDGHNRQVWUXNWLRQHQ
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Bolinders fabriker bygger nya verkstadslokaler. Foto: före 1913. Järfälla kommuns bilddatabas.
.DOOKlOOV JnUGV GnYDUDQGH KXYXGE\JJQDG XSSI|UG RPNULQJ nU  WRJV WLOO HQ E|UMDQ L
DQVSUnNVRPVRPPDUQ|MHDY(ULN%ROLQGHU%\JJQDGHQYDUXSSI|UGLE\JJQDGVWLGHQVVFK
ZHL]HUVWLOPHGO|YVnJHULHURFKJODVDGHYHUDQGRU3nWDOHWE\JJGHVYLOODQRPWLOOKXYXG
NRQWRUI|U%ROLQGHUV)DEULNV$%%\JJQDGHQlQGUDGHVJHQRPDWWIDVDGHUQDVOlWSXWVDGHVRFK
WDNHWE\JJGHVRPWLOOHWWEUXWHWWDN

Kallhälls gård huvudbyggnad uppförd omkring 1863. Foto: 1913, Järfälla kommuns bilddatabas.
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Fabriken expanerar och ett samhälle växer fram i Kallhäll
)DEULNHQH[SDQGHUDGHRFKYl[WHVnVPnQLQJRPWLOOHQDY6WRFNKROPVOlQVVW|UUHLQGXVWULHU
8QGHUnUHQE\JJGHVLQGXVWULQWLOORFKNRPSOHWWHUDGHVlYHQnUHQRFKPHG
ÁHUD E\JJQDGHU (Q LQGXVWULEUDQGVWDWLRQ XSSI|UGHV  RFK XQGHU WDOHW XSSI|UGHV
HQQ\VWRUNRQWRUVE\JJQDGV|GHURPGHWJDPODNRQWRUHW.DOOKlOOVJnUGVKXYXGE\JJQDG,
samband med detta revs gårdens tidigare jordbruksbyggnader och en stor monteringshall
E\JJGHVYLGIDEULNHQ
,DQVOXWQLQJWLOOIDEULNVRPUnGHWYl[WH.DOOKlOOVVDPKlOOHIUDPRFKI|UYDQGODGHVIUnQHWWMRUG
EUXNVVDPKlOOHWLOOHWWEUXNVVDPKlOOHGlU%ROLQGHUVW\UGHVDPKlOOHWRFKGHVVLQYnQDUH

Kallhäll 1976. Foto: Kurt Hedö, Järfälla kommuns bilddatabas.

Tillverkningen upphör och fabriksområdet säljs
N|SWH$%6YHQVND0DVNLQYHUNHQXSS%ROLQGHUVIDEULNHURFKÁ\WWDGHVLQWLOOYHUNQLQJDY
YlUPHSDQQRUWLOO.DOOKlOO7LOOYHUNQLQJHQIRUWVDWWHIUDPWLOOGnERODJHWHIWHUHQGHOlJDU
E\WHQVOXWOLJHQVnOGHVWLOO*|WDYHUNHQcQJWHNQLN$%'HÁ\WWDGHSURGXNWLRQHQWLOO*|WHERUJ
RFKEHK|OOHQGDVWNRQVWUXNWLRQVRFKI|UVlOMQLQJVNRQWRUL.DOOKlOO9LGWDOHWVPLWWXSS
K|UGHYHUNVDPKHWHQRFK%ROLQGHUVJDPODIDEULNVORNDOHUK\UGHVLVWlOOHWXWWLOOHQPlQJGROLND
VPnI|UHWDJDUH(IWHUHQUDGROLNDlJDUHN|SWHVIDEULNVRPUnGHWDY-0I|UDWWH[SORDWHUD
I|UERVWDGVEHE\JJHOVH
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Beskrivning och kulturhistorisk värdering av
Bolinders fabriksområde inför utbyggnad
8QGHUnUHQKDGHPnQJDQ\DKXVXSSI|UWVRFKDQGUDULYLWVcUIDQQVHWWWUHWWLRWDOE\JJ
QDGHU NYDU L RPUnGHW YDUDY ÁHUD VWRG XWDQ DQYlQGQLQJ , IDEULNVRPUnGHW IDQQV GH lOGVWD
fabriksbyggnaderna från områdets etablering kvar med senare tillbyggnader samt komplet
WHUDQGH EHE\JJHOVH XSSI|UG XQGHU ROLND WLGHU )UnQ WLGHQ I|UH %ROLQGHUV HWDEOHULQJ IDQQV
KXYXGE\JJQDGHQYLG.DOOKlOOVJnUGRFKHQELOMDUGVDORQJNYDU9LGJnUGHQIDQQVlYHQHWWlOGUH
JDUDJHWYnIULWLGVKXVRFKHQSHUVRQDOERVWDGXSSI|UGDXQGHUWDOHWVI|UVWDKlOIWVDPWHQ
NRQWRUVE\JJQDGXSSI|UG
,QI|U H[SORDWHULQJHQ DY %ROLQGHU 6WUDQG XWI|UGH 6WRFNKROPV %\JJQDGVDQWLNYDULHU $% Sn
XSSGUDJDY-0HQDQWLNYDULVNEHE\JJHOVHGRNXPHQWDWLRQ  ,GRNXPHQWDWLRQHQEHVNULYV
RPUnGHWVEHYDUDGHE\JJQDGHURFKGHVVNXOWXUKLVWRULVNDYlUGHQRFKNYDOLWHWHU
$YXQGHUV|NQLQJHQIUDPJLFNDWWGHQlOGVWDNDUDNWlUVVNDSDQGHEHE\JJHOVHQIUnQ%ROLQGHU
tiden värderades högst men att även de senare uppförda byggnaderna hade ett värde då
GHW\GOLJWYLVDGHSnRPUnGHWVXWYHFNOLQJ|YHUWLGHQbYHQYlJDUDYYLNWI|URPUnGHWVSODQ
VWUXNWXUSODWVELOGQLQJDURFKGHWDOMHULPLOM|QNULQJ.DOOKlOOVJnUGEHG|PGHVRPIDWWDVDYHWW
NXOWXUKLVWRULVNWLQWUHVVH
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Dokumentationens redovisning av de kulturhistoriska värdena (grundade på Riksantik
varieämbetets system för kulturhistorisk värdering) beskrivs kortfattat nedan:

Fabriksområdet
Industrihistoriska värden
.DOOKlOOVRPHWWWLGLJWRFKUHSUHVHQWDWLYWH[HPSHOSnLQGXVWUL
I|URUWL6WRFNKROPVUHJLRQHQ
Samhällshistoriska värden
)DPLOMHQ%ROLQGHUVRPHQEHW\GDQGHGHOLGHQWLGLJDVYHQVND
LQGXVWULDOLVPHQ RFK GHVV LQÁ\WDQGH Sn VDPKlOOVXWYHFNOLQJHQ
EnGHSnHQQDWLRQHOORFKRFKUHJLRQDOQLYn0HQlYHQORNDOW
JHQRPIDEULNHQVEHW\GHOVHI|UVDPKlOOHWVXSSYl[WRFKRUJDQL
VDWLRQ
Arkitektur- och byggnadshistoriska värden, arkitektoniska värden
'HlOGVWDIDEULNVE\JJQDGHUQDV YlOEHYDUDGH WDNIDVDGHU NRQVWUXNWLRQHURFK GHWDOMHUPHQ
även den senare kompletterande bebyggelsen av tegel som är typisk för sin tid men som
JHQRPPDWHULDOYDORFKVWRUOHNDQSDVVDWVWLOOGHQXUVSUXQJOLJDDUNLWHNWXUHQ

De äldsta verkstadlokalerna med skorsten, byggnad A.
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Byggnadsteknikhistoriska värden
)DEULNVE\JJQDGHUQDVElUDQGH\WWHUPXUDUJMXWMlUQVVWRPPDURFKVWRUDOMXVLQVOlSSVRPH[HP
SHOSnNRQVWUXNWLRQHUW\SLVNDI|UWLGLJVYHQVNLQGXVWULDOLVP
Miljöskapande värden
2PUnGHWVSODQVWUXNWXUPHGYLQNHOUlWWDQRUGQDGHLQGXVWULJDWRUVDPWGHSODWVELOGQLQJDUVRP
VNDSDWVJHQRPVHQDUHWLOOlJJVRPYlUGHIXOODLQVODJLPLOM|QRFKDYYLNWI|UXSSOHYHOVHQ
Kontinuitetsvärden
'HPRGHUQDKDOODUQDPHGIDVDGHUDYSOnWHOOHUEHWRQJVRPUHSUHVHQWDWLYDH[HPSHOI|UVLQ
tids industriarkitektur och som visar på industriområdets långvariga användning och bidrar
WLOORPUnGHWVNRQWLQXLWHWVYlUGHQ

Brandstationen från 1954,
byggnad D, uppförd efter de
de första utbyggnadsfaserna.
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Vinkelrätt anordnad industrigata.

Miljöskapande platsbildning.
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Området kring Kallhälls gård
Samhällshistoriskt intresse
*nUGHQ.DOOKlOOVOnQJDKLVWRULDGRNXPHQWHUDGVHGDQPHGHOWLGRFKGHVVXWYHFNOLQJ
Byggnadshistoriska värden, arkitektoniska värden
'HNYDUYDUDQGHE\JJQDGHUQD.DOOKlOOVJnUGRFKELOMDUGVDORQJHQIUnQWLGHQI|UH%ROLQGHUV
HWDEOHULQJ JHQRP GHVV VWRPPDU GHWDOMHU RFK GHOYLV EHYDUDG SODQO|VQLQJ 2FNVn RP RFK
WLOOE\JJQDGHQDYKXYXGE\JJQDGHQYLG%ROLQGHUWLGHQKDUHWWLQWUHVVHI|UE\JJQDGHQVKLVWRULD
2FNVnGHVHQDUHXSSI|UGDE\JJQDGHUQDRPIDWWDVDYLROLNDJUDGDUNLWHNWRQLVNDE\JJQDGVKLV
WRULVNDRFKPLOM|VNDSDQGHYlUGHQ
Personhistoriska värden
%ROLQGHUVDQYlQGQLQJDYE\JJQDGHQVRPVRPPDUKXVKDUHWWLQWUHVVHI|UE\JJQDGHQVKLVW
RULD
Miljöskapande värden
+LVWRULVND VSnU L .DOOKlOOV JnUGV RPJLYQLQJ RFK QlUPLOM| VnVRP E\JJQDGHUQDV SODFHULQJ
lOGUHYlJVWUlFNQLQJDUDOOpVSULQJEUXQQURQGHOORFKSDUNHQQHUPRW0lODUHQW\SLVNI|UKHUU
JnUGVDQOlJJQLQJDUIUXNWWUlGJnUGVNRJVNOlGGDEHUJVSDUWLHURFKVROLWlUDWUlG

Kallhälls gård med en byst föreställande E.A. Bolinder framför entrén.
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Förutsättningar
Kommunala planer och program
Kulturmiljöprogram/Järfälla kulturhistoriska miljöer
, -lUIlOOD NXOWXUKLVWRULVND PLOM|HU   EHVNULYV NRPPXQHQV NXOWXUKLVWRULVNW YlUGHIXOOD
PLOM|HU,SURJUDPPHWlU%ROLQGHUVDYJUlQVDWVRPHWWNXOWXUKLVWRULVNWYlUGHIXOOWRPUnGHPHG
följande värdebeskrivning:
”Bolinders etablering i kommunen blev upphovet till hela samhället Kallhäll och bolaget kom att styra ortens
utveckling långt fram i tiden. Fabriken är dessutom ett av stockholmstraktens bästa exempel på hur många
LQGXVWULHUÁ\WWDGHXWIUnQVWDGHQVRPHQI|OMGDYVWLJDQGHWRPWSULVHURFKEULVWSnXWU\PPH0|MOLJKHWHUQDDWW
ansluta stickspår till järnvägen och sjöförbindelserna var kanske de viktigaste faktorerna vid val av lokalisering. De välbevarade fabriksbyggnaderna i tegel är goda representanter för det tidiga 1900-talets rådande
ideal inom industriarkitekturen.”
Kulturmiljöplan för Järfälla
.XOWXUPLOM|SODQHQI|U-lUIlOODNRPPXQ  lUEODIUDPWDJHQVRPHWWXQGHUODJI|UGHW
NRPPXQDOD DUEHWHW PHG IUDPWLGD GHWDOM RFK |YHUVLNWVSODQHULQJ RFK VND JH XQGHUODJ I|U
WLOOlPSQLQJHQDYSODQRFKE\JJODJHQVYDUVDPKHWVUHJOHUYLGE\JJORYVSU|YQLQJ.XOWXUPLOM|
SODQHQ DQWRJV DY NRPPXQIXOOPlNWLJH L QRYHPEHU  , NXOWXUPLOM|SODQHQ lU %ROLQGHUV
avgränsat som en kulturhistoriskt värdefull miljö och beskrivs enligt följande:
”Den mest intressanta delen av Bolinders är de äldsta fabriksbyggnaderna som uppfördes vid etableringen.
De är låga och långsmala och direkt anpassade för den produktion som fanns här. Byggnadsmaterial är tegel,
genom stora fasad- och takfönster släpptes ljuset in. Den arkitektoniska utsmyckningen begränsar sig till
dekorativt utformade trappstegsgavlar.”
”Av intresse är också den gamla huvudbyggnaden vid Kallhälls gård, som till en början fungerade som sommarnöje för Erik August Bolinder och hans familj. Efter dennes bortgång kom byggnaden att fungera som
huvudkontor för Bolinders Fabriks AB. Från att ha varit en sommarvilla i trä med lövsågssnickerier och
punschveranda förändrades den till en stram, ljusputsad byggnad med klassicistiska referenser. Ombyggnaden
och det sätt på vilken den genomförts kan ses som en manifestation av Bolinders ställning i Kallhäll. Invid
KXYXGE\JJQDGHQÀQQVHQOLWHQYlOEHYDUDGELOMDUGVDORQJLWUlNOlGGPHGJXOSDQHOPHGI|QVWHURPIDWWQLQJDU
och andra detaljer hållna i grönt.”
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Gällande detaljplan Bolinder Strand
Den gällande detaljplanen antogs år 2001 och ger möjlighet att bygga ut området med om
NULQJOlJHQKHWHU
,QRPSODQRPUnGHWJlOOHUJHQHUHOOWI|UJHVWDOWQLQJDYQ\EHE\JJHOVH
µ1\EHE\JJHOVHVNDDQNQ\WDWLOOEHÀQWOLJNXOWXUKLVWRULVNEHE\JJHOVHPHGI|URPUnGHWNDUDNWHULVWLVNDPDWHrial och former. Detta kan t.ex. göras genom inslag av rött tegel på fasader och gjutjärn i möbler
RFKGHWDOMHULXWHPLOM|Qµ
,SODQHQKDUNXOWXUKLVWRULVNWYlUGHIXOOEHE\JJHOVHVN\GGVEHWHFNQLQJDULSODQ
Q - Användning anpassad till byggnadens kulturvärden (Kallhälls gård)
q1 - Byggnaden får inte rivas. Byggnaden omfattas av 3 kap. 12§ och 13§ PBL. Bygglov krävs för exteriöra
förändringar. Underhåll ska i största möjliga utsträckning ske med ursprungliga material. (Kallhälls gård,
biljardsalongen, industrins kärnområde, brandstationen samt det f.d. badhuset, idag restaurang.)
q2 - Ny bebyggelse utformas med hänsyn till närliggande kulturhistorisk bebyggelse. Samråd ska ske med
Järfälla kultur. (Avser två byggnader intill Kallhälls gård som får uppföras i två våningar.)
q3 - Marklov krävs för förändringar. (Avser ett område framför Kallhälls gårds entré).
Tillägg till detaljplan Bolinder Strand
(WWWLOOlJJWLOOGHQWLGLJDUHGHWDOMSODQHQDQWRJVYLONHQP|MOLJJ|UÁHURFKPLQGUHOlJHQ
KHWHUlQJlOODQGHGHWDOMSODQL.YDUWHUHW(QWUpJnUGHQ %ROLQGHU3RUW 
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Gällande detaljplan. Byggnaderna A, B, C, D, E, K, T och S är försedda med skyddsbestämmelser inkluderande rivningsförbud.
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Översiktsplan 2001
.RPPXQHQV|YHUVLNWVSODQWlFNHUKHODNRPPXQHQV\WDRFKUHGRYLVDUNRPPXQHQVYLOMDI|U
GHQIUDPWLGDPDUNRFKYDWWHQDQYlQGQLQJHQLVWRUDGUDJ(QOLJW|YHUVLNWVSODQlUPnO
och inriktning för värdefulla kulturmiljöer som speglar kommunens utveckling att:
 Vid förnyelse bör historiska samband och samhällets årsringar tydliggöras. Områdets karaktär och
NXOWXUYlUGHQVRPÀQQVGlUVNDWDVWLOOYDUD1\DE\JJQDGHUVNDVDPVSHODPHGRPJLYQLQJHQWH[YDG
gäller skala, färg och form.
 Vid lokalisering av fritidsanläggningar som påverkar landskapsbilden bör stor hänsyn tas till värdefulla
kulturmiljöer och det omgivande kulturlandskapet.
 Informationsinsatser bör utvecklas i syfte att öka kunskapen om kulturmiljöer och vården av dessa.
 Dokumentation och vid behov komplettering av kulturhistoriskt material bör ske i samband med större
exploateringsföretag.

Regionala program
Stockholmsregionens kulturhistoriska miljöer
, VDPPDQVWlOOQLQJHQDY6WRFNKROPVUHJLRQHQVYlUGHIXOOD NXOWXUPLOM|HU  lU %ROLQGHUV
IDEULNVRPUnGHRPQlPQGVRPHQYlUGHIXOOPLOM|
”… Sammantaget har området höga regionala bevarandevärden med de gamla industribyggnaderna, arbetarbostäderna och Bolinderbyn som väl sammanhållna helheter. Anläggningen ger exempel på hur ett företag
helt kommit att dominera en bygd såväl företagsekonomiskt, socialt som arkitektoniskt genom bebyggelsens
gruppering och utformning. Därmed lades också grunden för samhällets uppkomst.”

Nationella lagar
Plan- och bygglagen 3 kap. 12§ och 13§
%\JJQDGHUPDUNHUDGHPHGTLGHWDOMSODQRPIDWWDVDY3ODQRFKE\JJODJHQVNDSRFK
Q\DSODQRFKE\JJODJHQVNDSRFK
PBL kap 3, 12§. ”Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.”
PBL 3 kap. 13§. ”Byggnader som avses i 3 kap. 12§ skall underhållas så att deras särart bevaras”.

Kulturminneslagen
.XOWXUPLQQHVODJHQVLQOHGHUNDSPHGI|OMDQGHVNULYQLQJ
“Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.”
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Fastigheten berörs enligt fornminnesregistret inte av fasta fornlämningar (kulturminneslagen
NDS PHQXWDYWYn|YULJDNXOWXUKLVWRULVNDOlPQLQJDUgYULJDNXOWXUKLVWRULVNDOlPQLQJDUKDU
LQJHWGLUHNWVN\GGLODJHQ
Järfälla 394:1 - Minnesvård, gjuten byst i svart brons av Erik August Bolinder med texten ”Erik Aug.
Bolinder verkstadens nydanare”.
Järfälla 389:1 - Hamnanläggning. Brygga ca 12 x 2,5 m med stenskodda kanter.
Järfälla 446 - Förlisningsuppgift.

Karta FMIS. Läge för övriga kulturhistoriska lämningar. Det rödskrafferade området utgör avgränsning
för riksintresse för kulturmiljövården/Görväln. Blå linje avgränsning för kulturhistoriskt värdefullt område
enligt Järfälla kommuns kulturmiljöprogram.

6LG

Miljöbalken
Riksintresse för kulturmiljövården - Görväln (AB 32)
Riksintresset motiveras av:
”Farleds- och kommunikationsmiljö vid vattenleden från Uppsala och Sigtuna ut i Mälaren, med stor betydelse för försvar och kommunikationer på vattnet och till lands alltsedan järnåldern.”
och
”Herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns och medeltidens stormannabygd och herrgårdsanläggningar
som speglar 1600-, 1700- och 1800-talen.”
Riksintresse för kulturmiljövården - Mälaren med öar och strandområden
Mälaren med öar och strandområden är i sin helhet riksintresse för kulturmiljövården på
JUXQG DY VLQD QDWXU RFK NXOWXUYlUGHQ RFK GH JRGD I|UXWVlWWQLQJDUQD I|U IULOXIWVOLY RFK
WXULVP([SORDWHULQJVI|UHWDJRFKDQGUD LQJUHSS L PLOM|Q InU LQWHSnWDJOLJWVNDGD RPUnGHWV
QDWXURFKNXOWXUYlUGHQRFKIULOXIWVOLYHWVLQWUHVVHQVNDVlUVNLOWEHDNWDV
5LNVLQWUHVVHQI|UNXOWXUPLOM|YnUGHQVN\GGDVPRWSnWDJOLJVNDGDHQOLJWPLOM|EDONHQVRFK
NDS

Naturvårdslagen
$OOpHUlUVN\GGDGHJHQRPGHWVNELRWRSVN\GGHWLQDWXUYnUGVODJHQYLONHWLQQHElUDWWGHWLQWH
lUWLOOnWHWDWWXWI|UDDUEHWVI|UHWDJVRPNDQVNDGDGHVVD

6LG

Exploateringen av Bolinder Strand 2001-2010
Bevarande och rivning
De byggnader som bevarades i fabriksområdet utgjordes av de byggnader som försetts med
skyddsbestämmelser/rivningsförbud i den detaljplan som utarbetats för området inför ut
E\JJQDGHQ 'HVVD E\JJQDGHU XWJMRUGHV L KXYXGVDN DY LQGXVWULQV lOGVWD NlUQRPUnGH GYV
GHlOGVWDNDUDNWlUVVNDSDQGHLQGXVWULE\JJQDGHUQDOlQJVWPHGLQGXVWULJDWDQVDPWGHWIGEDG
KXVHWIUnQRFKEUDQGVWDWLRQHQIUnQ9LG.DOOKlOOVJnUGÀFNKXYXGE\JJQDGHQ
RFKELOMDUGVDORQJHQVDPWDQGUDHOHPHQWVRPLQJLFNLGHQYlUGHIXOODPLOM|QYDUDNYDU
7LOOGHE\JJQDGHUVRPUHYVLQI|UH[SORDWHULQJHQK|UGHHQVWRUPDVNLQKDOOIUnQWDOHW
HQVWRUNRQWRUVE\JJQDGIUnQRFKHWWDQWDOE\JJQDGHUWLOONRPQDYLGROLNDWLGHU'HULYQD
E\JJQDGHUQDÀQQVEHVNULYQDLGHQDQWLNYDULVNDEHE\JJHOVHGRNXPHQWDWLRQHQ  
Situationsplan över
bevarade respektive
rivna byggnader.
Gråfärgade byggnader
- rivna. Blåfärgade
byggnader - bevarade.
Byggår för bevarade
byggnader:
Byggnad A - Verkstadsbyggnader 19141950.
Byggnade B - Verkstadsbyggnaer 19091929.
Byggnad C - Verkstadsbyggnader 19111953.
Byggnad E - Brandstation 1954.
Byggnad DRestaurang/f.d.
badhus 1927-29.
Byggnad K - Verkstadsbyggnad 1918.
Byggnad J - f.d materialupplag 1970-80.
Byggnad L - f.d.
sandblästringsanläggning 1976.
Byggnad N - f.d.
skyddsrum 1969.
Byggnad S - Kallhälls
gård 1863.
Byggnad T - Biljardsalong 1913?.

Sid 19

Nybyggnad
9LGXWE\JJQDGHQDY%ROLQGHU6WUDQGKDUVHGDQnUQ\ERVWDGVEHE\JJHOVHRPIDWWDQGH
FDERVWlGHUXSSI|UWVLRPUnGHW+XYXGV\IWHWKDUYDULWDWWVNDSDDWWUDNWLYDERVWlGHUPHG
QlUKHWWLOO0lODUHQ,GHQI|UVWDHWDSSHQXSSI|UGHVGHQVnNDOODGH6|GUD8GGHQRPIDWWDGH
FD  OlJHQKHWHU 'lUHIWHU XSSI|UGHV XQGHU nUHQ  RPUnGHQD NDOODGH (NEDFNHQ
%HUJHW/LOOD7RUJHWRFK.DMHQDOODPHGROLNDNDUDNWlU8QGHUXSSI|UGHVE\JJQDGHUQD
YLG(QWUpWRUJHW8WE\JJQDGHQDYVOXWDVI|UQlUYDUDQGHLGHQVLVWDHWDSSHQPHG%ROLQGHU3RUW
PHGÁHUERVWDGVKXVLXSSWLOOHOYDYnQLQJDU9LGH[SORDWHULQJHQV\IWDGHVWLOOKXVPHGYDULDWLRQ
YDUI|UÁHUDROLNDDUNLWHNWHUDQOLWDGHV,VWRUWVlWWVDPWOLJDOlJHQKHWHUKDUXWI|UWVPHGEDONRQJ
HOOHUXWHSODWV9LGNDMHQKDUDQODJWVHQPDULQDPHGEnWSODWVHU

Sid 20

Exploateringens konsekvenser för kulturmiljön
Riksintresseområde för kulturmiljövården/Landskapsbilden
/DQGVNDSHW YLG *|UYlOQVYLNHQ NDUDNWHULVHUDV DY VNRJVNOlGGD VWUlQGHU PHG HQVWDND LQVODJ
DYKHUUJnUGVDQOlJJQLQJDUV\QOLJDIUnQYDWWQHW'HQQ\DEHE\JJHOVHQKDUVNDSDWHWWERVWDGV
RPUnGHPHGQlUPDVWVWDGVPlVVLJNDUDNWlULHWWVWUDQGQlUDOlJHYlOH[SRQHUDWIUnQYDWWQHW
([SORDWHULQJHQKDUORNDOWSnYHUNDWODQGVNDSVELOGHQLULNVLQWUHVVHWIUlPVWJHQRPXSSOHYHOVHQ
DYODQGVNDSHWIUnQYDWWQHW

Ovan: Landskap i Görvälnsviken där gården Lennartsnäs är syndlig från vattnet. Nedan: Landskapet
vid Bolinder Strand.

Sid 21

Vy över Bolinder Strand under utbyggnad. Ur JM’s Förstudie.
Stadsbild och samhälle
9LGH[SORDWHULQJHQDY%ROLQGHU6WUDQGKDURPUnGHWRPJHVWDOWDWVJHQRPHQRPYDQGOLQJIUnQ
LQGXVWULRPUnGHRFKVPnVNDOLJJnUGVPLOM|WLOOHWWVWRUVNDOLJWERVWDGVRPUnGH'HQ\XSSI|UGD
bostadshusen är uppförda i volymer och i en planstruktur som avviker från områdets be
ÀQWOLJDNDUDNWlUYLONHWKDUSnYHUNDWRPUnGHWVVWDGVELOG6DPKlOOHW.DOOKlOOVKLVWRULVNDIXQN
tionsdelning med verksamhetsområde skiljt från bostadsområden har brutits när området
öppnats upp för bostadsbebyggelse vilket minskat förståelsen för samhällets historiska
XWYHFNOLQJ
Sammantaget kan inte omvandlingen i sin helhet anses vara i överensstämmelse med de mål
RFKGHQLQULNWQLQJVRPXWWU\FNWVI|UNXOWXUPLOM|L|YHUVLNWVSODQI|U-lUIlOODNRPPXQ
Fabriksområdet
,IDEULNVRPUnGHWELOGDUGHOnJDWHJHOE\JJQDGHUQDVRPEHYDUDWVHQVDPPDQKnOOHQlOGUHLQGXV
WULPLOM|LRPUnGHWVPLWW*HQRPULYQLQJDYGHE\JJQDGHUVRPNRPWLOOHIWHURPUnGHWVI|UVWD
utvecklingsfaser och som bidrog till förståelsen av områdets industrihistoriska utveckling
|YHUWLGHQKDURPUnGHWVXWEUHGQLQJRFKKHOKHWVNDUDNDWlUDYLQGXVWULRPUnGHSnYHUNDWV
Den nytillkomna bebyggelsen avsedd för bostäder har uppförts i direkt anslutning till de
bevarade delarna av industriområdet i stora volymer med en arkitektonisk utformning och
JHVWDOWQLQJVPlVVLJDHOHPHQWNDUDNWlULVWLVNDI|UYnUWLG)UnQGHWEHYDUDGHlOGUHLQGXVWULRPUn
GHWSnYHUNDVPLOM|QVXSSOHYHOVHYlUGHQJHQRPGHQQ\DEHE\JJHOVHQVDYYLNDQGHIRUPYRO\P
RFKK|MG

Sid 22

Ovan: Fabriksgatans vid Bolinder Port. Nedan: Bebyggelsen i “Bolinder Port”.

Sid 23

Det f.d. badhuset med “Bolinder Port”.

Det f.d. badhuset med bebyggelsen i “Entretorget”.
6LG

“Kajenområdet” i mötet med byggnad B i fabriksområdet.

Byggnad B i mötet med “Lilla torget”
Sid 25

Byggnad A i mötet med “Entretorget”

Bebyggelsen i “Kajenområdet” synlig över fabriksområdets bebyggelse.
6LG

Byggnad B i mötet med “Kajenområdet”.

Byggnad B mötet med “Kajenområdet”
6LG

Området kring Kallhälls gård
9LGXWE\JJQDGHQDYRPUnGHWNULQJ.DOOKlOOVJnUGKDUGHQJDPODKXYXGE\JJQDGHQELOMDUG
VDORQJHQVDPWKLVWRULVNDHOHPHQWVRPDOOpQJUlVUXQGHOQE\VWHQ|YHU(ULN$XJXVW%ROLQGHU
dammen med en skulptur som ingick i gårdens äldre trädgårdsanläggning bevarats och bildar
WLOOVDPPDQVHQVDPPDQKnOOHQJnUGVPLOM|
0DUNHQKDUKnOOLWV|SSHQQHUPRWYDWWQHWPHGVWRUJU|Q\WDLQWLOOJnUGHQ7URWVGHWWDlUGHW
VYnUWDWWELOGDVLJHQXSSIDWWQLQJRPJnUGHQVKLVWRULVNDKHOKHWVPLOM|PHGSDUNRFKWUlGJnUGV
DQOlJJQLQJDUGnGHEHYDUDGHVSnUHQVRPEHYDUDGHlSSHOWUlGVROLWlUDWUlGRFKYlJDUlUIUDJ
PHQWDULVND
/DQGVNDSHWVNDUDNWlUNULQJ.DOOKlOOVJnUGKDUYLGH[SORDWHULQJHQSnYHUNDWVJHQRPHQRPJH
staltning av en skiftande landskapsmiljö med småskalig bebyggelse till ett område som i
huvudsak domineras av en stor homogen grönyta som omges av modern storskalig bostads
EHE\JJHOVH

Kallhälls gård med allé. Biljardsalongen till höger om allén och nyuppförda radhus till vänster.

6LG

Kallhälls gård och området “Ekbacken”.

Området “Berget” intill Kallhälls gård.

Sid 29

Området “Ekbacken” och äppeltriäd från gårdens tidigare trädgård.

Området “Södra Udden”.

Sid 30

Områdena “Södra Udden” och “Ekbacken.”

Området “Södra Udden” vid stranden. På Udden har grunden till den gamla ångbåtsbryggan bevarats.

Sid 31

Vidareutveckling av Bolinder Strand 2010-2015
.RPPXQVW\UHOVHQKDUEHVOXWDWDWWXSSUlWWDHWWI|UVODJSnlQGULQJDYGHWDOMSODQLQRP%ROLQGHU
6WUDQG'HWWDPHGDQOHGQLQJDY-0·V|QVNHPnODWWNXQQDE\JJD\WWHUOLJDUHERVWlGHULRP
UnGHWRFKVDPWLGLJWEHKnOODKXYXGGHOHQDYGHlOGUHLQGXVWULE\JJQDGHUQD
Fastighetsägarens förslag är att de äldsta byggnaderna från den industriella perioden med
NDUDNWlULVWLVNDWUDSSVWHJVJDYODURFKVNRUVWHQEHKnOOV6HQDUHWLOONRPQDWLOOE\JJQDGHUQDI|UH
VOnV DWW ULYDV I|U DWW P|MOLJJ|UD \WWHUOLJDUH ERVWlGHU L RPUnGHW 7RWDOW I|UHVOnV DY GH GU\JW
PEHÀQWOLJDLQGXVWULE\JJQDGHUQDULYDP8WJnQJVSXQNWHQlUDWWGHE\JJQDG
HUVRPEHG|PVKDP|MOLJKHWWLOOHWWOnQJVLNWLJWEHYDUDQGHRFKKDUHQDQYlQGQLQJInUÀQQDV
NYDURFKGHVRPlULVlPVWVNLFNULYV0nOHWlUDWWEHYDUDGHYlUGHIXOODVWHPLOM|HUQDIUlPVW
OlQJVPHGLQGXVWULJDWRUQD
gYHUJULSDQGH SODQVWUXNWXUVWDGVE\JJQDGVLGp I|U RPUnGHW DQJHV DWW µSODQP|QVWUHW VND
NRPSOHWWHUD LQGXVWULRPUnGHW L %ROLQGHUV RFK QlUDOLJJDQGH ERVWlGHU Sn HWW WLOOWDODQGH VlWW
3ODQP|QVWUHWWlWKHWE\JJQDGVK|MGHURFKYnQLQJVDQWDOVNDYDULHUDLQRPRPUnGHWµµ'HWlU
YLNWLJWDWWSODQP|QVWHURFKE\JJQDGVJHVWDOWQLQJVDPYHUNDUPHGEHÀQWOLJDlOGUHRFK\QJUH
E\JJQDGHUI|UDWWJHRPUnGHWHQLGHQWLWHWµ
)|UJHVWDOWQLQJHQDYQ\DE\JJQDGHUVNDµKXVK|MGHURFKYnQLQJVDQWDOYDULHUDµ´%\JJQDGHUQD
kan ha en gemensam arkitektonisk grammatik med puts och/eller tegel som fasadmaterial
VRPYDULHUDVSnHWWNUHDWLYWVlWWPHGEXUVSUnNI|QVWHUVlWWQLQJRFKEDONRQJHU lYHQIUDQVND
EDONRQJHU *HVWDOWQLQJHQVRPKHOKHWInULQWHEOLI|UEURNLJµ
'HW DNWXHOOD I|UVODJHW EHU|U I|UXWRP -0V IDVWLJKHWHU lYHQ )DEULNVYlJHQ RFK *RGVYlJHQ
PHGDQJUlQVDQGHQDWXUPDUNGnQ\EHE\JJHOVHI|UHVOnVXSSI|UDVPHOODQ%ROLQGHU3RUWRFK
)DEULNVYlJHQI|UDWWnVWDGNRPPDHQPHUDWWUDNWLYHQWUpWLOO%ROLQGHURPUnGHW)|UDWWInSODWV
PHG GHQ NRPSOHWWHUDQGH HQWUpEHE\JJHOVHQ I|UHVOnV )DEULNVYlJHQ UlWDV XSS YLONHW PHGI|U
DWWEHUJHWV|GHURPYlJHQPnVWHVSUlQJDVXU)|UDWWWlFNDGHWXW|NDGHEHKRYHWDYSDUNHU
LQJVSODWVHUI|UHVOnVHWW3GlFNLWYnSODQPRWMlUQYlJVEDQNHQSnDQGUDVLGDQDY*RGVYlJHQ
,I|UVODJHWYlFNVlYHQHQIUnJDRPULYQLQJDY.DOOKlOOVJnUGVJDPODKXYXGE\JJQDGVRPDQVHV
VYnUDQYlQGPHGGnOLJWLOOJlQJOLJKHWRFKLGnOLJWVNLFN9LGHQHYHQWXHOOULYQLQJI|UHVOnVDWWHQ
Q\E\JJQDGXSSI|UWVPHGVDPPDYRO\PRFKOLNDXWIRUPQLQJVRPGHQEHÀQWOLJD

Sid 32

Sid 33

Förslagets konsekvenser för kulturmiljön
,I|UVODJHWI|UHVOnVHQ\WWHUOLJDUHUHQRGOLQJDYHWWEHYDUDQGHDYGHQlOGVWDLQGXVWULEHE\JJHOVHQ
LQRPNlUQRPUnGHWVDPWXSSI|UDQGHDY\WWHUOLJDUHERVWDGVEHE\JJHOVH)|UVODJHWlULKXYXG
GUDJHQIRUWVlWWQLQJSnGHQSnE|UMDGHH[SORDWHULQJHQDYRPUnGHW
Stadsbild
Den föreslagna tillkommande bebyggelsen uppförs i och intill det äldsta kärnområdet med
ULYQLQJDYYlUGHIXOOEHE\JJHOVHVRPI|OMG1\ERVWDGVEHE\JJHOVHQI|UHVOnVXSSI|UDVLYRO\
PHUVRPDYYLNHUIUnQRPUnGHWVLQGXVWULEHE\JJHOVH $WWEHE\JJDlQQlUPUHLQSnNlUQRPUn
det och minska möjligheten till fria utblickar från industriområdet har påverkan på industri
RPUnGHWVVWDGVELOGRFKXSSOHYHOVHYlUGHQ
)|UVODJHWDWWXSSI|UDEHE\JJHOVHXWDQI|URPUnGHWVDYJUlQVDGHPLOM|LQDWXUPDUNPHGlQG
ULQJ DY )DEULNVYlJHQ VRP I|OMG SnYHUNDU HQ NXOWXUKLVWRULVNW LQWUHVVDQW YlJVWUlFNQLQJ cW
gärden medför också en minskning av den visuella upplevelsen från området som naturligt
DYJUlQVDVDYYlJDURFKVNRJVNOlGGDSDUWLHU

Ny bebyggelse föreslås på tomten intill byggnad C samt i områdets norra del. Ur Förstudie, Vidareutveckling Bolinder Strand 2010-2015.

6LG

Fabriksvägen med naturområde som i förslaget föreslås sprängs ur för att ge plats åt ny bebyggelse.

Utblick från fabriksområdet mot Fabriksvägen.

Sid 35

Utblick från miljöskapande platsbildning mellan byggnaderna A och K mot Godsvägen och skogsparti där
ny bebyggelse föreslås.

Fabriksområdet
Förslaget innebär ett begränsande av bevarandet till den äldsta industrimiljön genom rivning
DYVHQDUHWLOONRPQDWLOOE\JJQDGHU7LOOE\JJQDGHUQDXWJ|UYLNWLJDnUVULQJDUVRPEHUlWWDURP
E\JJQDGHUQDVROLNDXWYHFNOLQJVVNHGHQ5LYQLQJDYWLOOE\JJQDGHUPHGI|USnYHUNDQRPUnGHWV
XWSHNDGHNXOWXUKLVWRULVNDYlUGHQRFKlULVWULGPRWGHVVVN\GGLQXJlOODQGHGHWDOMSODQ
)|UVODJHWRPDWWEHYDUDHQEDUWE\JJQDGHUQDVIDVDGHU E\JJQDG& OlQJVLQGXVWULJDWDQE|U
QRJD|YHUYlJDV'HQI|UHVODJQDE\JJQDGHQLQWLOOE\JJQDG&DYYLNHULVNDODIlUJRFKIRUP
IUnQGHQEHYDUDGHlOGUHLQGXVWULEHE\JJHOVHQRFKSnYHUNDUGlUPHGGHQEHÀQWOLJDE\JJQDGHQV
NXOWXUYlUGHQ*HQRPVLQVNDODSnYHUNDUE\JJQDGHQPHQlYHQRPUnGHWVVWDGVELOGLVLQKHOKHW
7RPWHQLQWLOOE\JJQDG&lUOLWHQRFKJUlQVDUWLOOHQWUlGIRQGVRPlUDYYLNWI|UXSSOHYHOVHQ
DYPLOM|Q
(WWEHYDUDQGHDYGHWEHÀQWOLJDNlUQRPUnGHWlU|QVNYlUWOLNVRPDWWKLWWDYHUNVDPKHWHUVRPlU
DQSDVVDGHWLOOE\JJQDGHUQD'HWlUlYHQ|QVNYlUWDWWEHKnOODHQWUpWRUJHWRFKGHVVRPJlUGDQGH
OnJD EHE\JJHOVH VRP lU DY YLNW I|U XSSOHYHOVHQ DY GHQ YlUGHIXOOD SODWVELOGQLQJHQ 1\ EH
E\JJHOVHE|UlYHQDQSDVVDVWLOOGHQEHÀQWOLJDNXOWXUKLVWRULVNWYlUGHIXOODEHE\JJHOVHQVYRO\P
VNDODIlUJRFKIRUP

6LG

)|UHVODJHQQ\ERVWDGVEHE\JJHOVHSnWRPWHQLQWLOOE\JJQDG&%HÀQWOLJEHE\\JHOVHI|UHVOnVULYDVRFKHQEDUW
fasaden mot gatan bevaras.

Byggnad C.

6LG

Del av byggnad C som föreslås rivas.

Del av byggnad C som föreslås rivas.

6LG

Miljöskapande platsbildning vid byggnaden A. Tillbyggnaden till höger i bild föreslås rivas för att ge plats
för ny bostadsbebyggelse.

Byggnadsdelen till höger i bild, byggnad A, föreslås rivas för att ersättas med ny bostadsbebyggelse.

Sid 39

Byggnadsdelarna till höger bild, byggnad A, föreslås rivas för att ersättas av ny bostadsbebyggelse.

Byggnadsdelar i byggnad A som föreslås rivas för att ersättas av ny bebyggelse.

6LG

Miljöskapande platsbildning mellan byggnaden A, B och K.

F.d. skyddsrum, byggnad N, föreslås rivas för att ersättas av ny bostadsbebyggelse.

6LG

Området kring Kallhälls gård
(QULYQLQJDY.DOOKlOOVJnUGVJDPODKXYXGE\JJQDGPHGI|USnYHUNDQSnRPUnGHWVXWSHNDGH
kulturhistoriska värden då en rivning inte är i enlighet med de skyddsbestämmelser som
XWDUEHWDWV L GHWDOMSODQHQ I|U RPUnGHW (Q I|U .DOOKlOOV KLVWRULD YLNWLJ E\JJQDG VNXOOH I|U
svinna med konsekvenser för förståelsen för områdets historia samt en fragmentisering av
GHQKLVWRULVNDPLOM|Q\WWHUOLJDUH%\JJQDGHQlUDYYLNWI|UGHQNYDUYDUDQGHPLOM|QYLGJnUGHQ
GlUELOMDUGVDORQJHQUXQGHOQPHGE\VWGDPPRFKDOOpLQJnUVRPHQVDPPDQKnOOHQHQKHW
%\JJQDGHQRPIDWWDVDYVnGDQDE\JJQDGVKLVWRULVNDYlUGHQVRPLQWHJnUDWWHUVlWWDPHGHQQ\
E\JJQDGPHGVDPPDXWIRUPQLQJ)|UVODJHWDWWXWUHGDRPE\JJQDGHQNDQUXVWDVXSSUHNRP
PHQGHUDV

Skulptur i damm intill Kallhälls gård.
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Källor
%HDWULFH )L]LU&KUDSNRZVNL Hus och miljöer i Järfälla – en byggnadshistorisk inventering -lUIlOOD
NXOWXUQlPQG6WRFNKROP
,QJULG.HQQHUVWHGW%RUQKDOOKulturmiljöplan för Järfälla-lUIlOOD.XOWXU-lUIlOODNRPPXQ
-0Förstudie för vidareutveckling av Bolinder Strand 2010-20151RYHPEHU
.XOWXUPLQQHQL-lUIlOODEn guide till kulturhistoriskt intressanta platser i kommunen-lUIlOOD
5HJLRQSODQHRFKWUDÀNNRQWRUHWStockholmsregionens kulturhistoriska miljöer,
5ROI .lOOPDQRFK$QQ6RÀH1\JUHQ, Järfälla kulturhistoriska miljöer,-lUIlOODNRPPXQ6WRFN
KROPVOlQVPXVHXP
6WRFNKROPV%\JJQDGVDQWLNYDULHU$%Antikvarisk bebyggelsedokumentation, f.d. Bolinders verkstadsområde.DOOKlOO-lUIlOOD1RYHPEHU
-lUIlOODNRPPXQELOGGDWDEDV
/DQWPlWHULYHUNHWKLVWRULVNDNDUWRU
5LNVDQWLNYDULHlPEHWHW)RUQPLQQHVUHJLVWUHW)0,6

6LG

