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Plan- och exploateringsenheten

2015KS/0433
Kommunstyrelsens planutskott

Planbesked, Ösby 1:77
Förslag till beslut
1. Sökandegesi beskedatt kommuneninte är beredd,i en detaljplaneprocess,
pröva
planläggningför bostadsändamål
på fastighetÖsby1:77
2. Avgift för planbeskedär 17 920 kr enligt taxa för planbesked2017.Fakturaför
avgiftenskickasseparat.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens
planutskott

Sammanfattning
Ansökanom planbeskedför detaljplaneläggningav fastigheternaÖsby1:77 har tidigare
behandla
ts i kommunstyrelsens
planutskott(KSPU) den 12 november2015 medförslagtill
beslutom ett positivt planbesked.KSPU beslutadeatt återremitteraärendetmedmotiveringen
att seöver möjlighetenatt bevaranuvarandebyggnaderoch integreradessai en
detaljplaneprocess
för bostädereller liknande. Sökandenhar nu valt att gå vidare medett
förslagomfattande2 nya flerbostadshus,
rivning av Tallåskyrkanoch som föreslåsersättas
meden byggnadsom till den yttre gestaltningenska likna den befintliga kyrkan, ca totalt 40
lägenheter.
Förvaltningensbedömningär att planförslagetinnebäraskadaför riksintressetmed
hänvisningtill att kyrkan har ett kulturhistorisktvärdeoch är ett uttryck för riksintresset
Gustavsberg.Förvaltningenmenaratt en ny byggnadsom till den yttre gestaltningenvill
efterlikna nuvarandeTallåskyrka kompenserarinte för att en kulturhistoriskvärdefull byggnad
rivs. Förvaltningenföreslårdärför ett negativtbeslut.

Bakgrund
Områdetför aktuell planansökaningår i riksintresseför kulturmiljövårdenmedmotiveringatt
det utgör ett brukssamhällemedobrutenindustriell verksamhetalltsedan1600-talet och det
samhälledettaskapat,framför allt präglat av 1800-talets patriarkaliska industrisamhälleoch
1900-talets industri medanknytningtill folkhemstanken
och kooperationenKF. I
riksintressebeskrivningen
räknasbyggnaderoch anläggningarupp som särskiltger uttryck för
riksintresset.Däriblandoffentliga byggnadersåsom t.ex. Tallåskyrkan,uppförd 1901.
2015lämnadeEqumeniakyrkanin en ansökanom planbeskedför detaljplaneläggningav
fastighetenÖsby1:77, 1:318 och Gustavsberg1:51 för bostadsändamål.
Den föreslagna
bebyggelsenomfattadetre eller fyra byggnaderi fyra våningarmed 55-70 lägenheter.
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Figur 1. Den tidigare planansökan omfattade förutom Ösby 1:77 även fastigheterna Ösby 1:318 och
Gustavsberg 1:51

Området för den tidigare planansökan omfattade tre kulturhistoriskt intressanta byggnader,
Missionshuset, Länkarnas hus och en äldre timmerbyggnad, som alla utgör en del av
Gustavsbergs historia och därmed utgör delar av riksintresset.
Missionshuset, Tallåskyrkan, byggdes 1901. Brukspatron Odelberg ombesörjde
uppbyggnaden av missionshuset, men beslutade strax efter att huset skulle användas som
kommunalhus och att huset även skulle kallas kommunalhus. Huset hade den blandade
funktionen av kommunalhus och församlingslokal fram till 1954 då ”Runda huset” stod
färdigt. 1982 överlät Gustavsbergs fabriker kyrkan till församlingen. Kyrkan har vid flera
tillfällen renoverats och den senaste stora renoveringen skedde 1984.
Länkarnas hus byggdes 1914 som bostad åt missionsförsamlingens pastorer. 1928 började
huset användas som kommunalkontor och den kommunala förvaltningen flyttade från
fabrikskontoret ut i samhället. På nedre botten fanns expedition och på övre plan bodde
kommunens första tjänsteman. Länkarna flyttade in i huset med sin verksamhet 1972.
SMU-gården, missionsförsamlingens ungdomsgård, är en äldre timmerbyggnad som flyttades
till platsen 1966. Byggnaden är enligt uppgift ett äldre magasin som flyttats från Aspvik.
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Figur 2. Utsnitt från häradskartan 1901-06 över Gustavsberg då Missionshuset stod färdigt, på kartan markerat
som kommunalhus och med röd pil

Längre bort västerut mot Gustavsbergs centrum finns före detta Baptistkyrka, byggnaden är
samtida med Missionshuset. Dessa kyrkobyggnader på var sin sida av Skärgårdsvägen bildar
en helhet som visar samhällets uppbyggnad i början av 1900-talet både som exempel på tidens
arkitektur men också den sociala delen av ett organiserat samhälle med församlingar och
föreningslokaler.
Den tidigare planansökan avsåg att två befintliga byggnader skulle rivas och en flyttas.
Länkarnas hus ligger på fastighet Ösby 1:318 och omfattas i detaljplan med bestämmelsen q2,
vilket innebär att byggnaden inte får förvanskas.
Den tidigare planansökan behandlades i KSPU den 12 november 2015 med förslag till ett
positivt planbesked. KSPU beslutade att återremittera ärendet med motiveringen att - se över
möjligheten att bevara nuvarande byggnader och integrera dessa i detaljplan med bostäder
eller liknande.

Ärendebeskrivning
Efter KSPU:s beslut om att återremittera ärendet har sökande låtit ta fram två utredningar om
Tallåskyrkan. En besiktning av kyrkans tekniska status samt en antikvarisk förundersökning
med värdebeskrivning av kyrkan. Statusbesiktningens slutsats är att hela huset är i mycket
dåligt skick, statusbesiktningen bedömer att en renovering medför en stor investering och att
huset borde rivas.
Rapporten beskriver byggnadens tekniska egenskaper som exempelvis att fönstren är dåligt
underhållna och har rötskador, golv i kyrksalen har sättning mitt i rummet och är sannolikt
rötskadat, takkonstruktionen är sannolikt dåligt isolerad och att avloppsrör är av gammalt
gjutjärn som har stora rostangrepp etc.
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Den antikvariska förundersökningen med värdebeskrivning sätter byggnaden i ett historiskt
sammanhang och gör en värdering av byggnadens kulturhistoriska värde. Den sammanfattade
värdebeskrivningen är enligt rapporten att missionshuset har ett dokumentvärde som speglar
en religiös verksamhet på platsen, starkt knuten till brukssamhällets framväxt samt att
Tallåskyrkan ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, Gustavsbergs brukssamhälle och
utgör ett uttryck för detta.
Sökande har valt att gå vidare med ett förslag som innebär att kyrkan rivs, SMU-gården
monteras ned och flyttas. Det nya förslaget omfattar ett 40-tal nya bostäder. På platsen för
dagens kyrka föreslås en ny byggnad med fyra radhus som till den yttre gestaltningen ska
likna missionshuset och bakom detta, två flerbostadshus i 3-5 våningar. Det nya skissförslaget
omfattar endast fastigheten Ösby 1:77.

Figur 3. Situationsplan, aktuell planansökan
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Figur 4. Visionsbild, aktuell planansökan

Bedömning
Tallåskyrkan eller missionshuset har ett dokumenterat kulturhistoriskt värde liksom att
byggnaden utgör ett av riksintressets uttryck. Kulturhistoriskt värde kan endast tillmätas
befintliga byggnader varför ett förslag med att bygga en byggnad som till den yttre
gestaltningen ska likna kyrkan kan inte anses kompensera för att en kulturhistorisk värdefull
byggnad försvinner.
Området för planansökan ligger intill den pågående omvandlingen av centrala Gustavsberg
med förslag på omkring 2500 nya bostäder. Detta ställer krav på helhetssyn, samordning
mellan olika planområden och med olika arkitektoniska uttryck och påverkan på riksintresset.
Riksintressen för kulturmiljövården ska inte utgöra hinder för samhällsutvecklingen men sätta
ramar för hur utvecklingen bör ske. Det innebär en balans mellan bevarande och förnyelse. I
ett riksintresseområde får åtgärder inte ske som påtagligt kan skada riksintresset, enligt 3 kap
6 §. Miljöbalken. Genom att Tallåskyrkan anses utgöra ett uttryck för riksintresset är
förvaltningens bedömning att nu föreliggande planansökan, som föreslår att kyrkan rivs,
skadar riksintresset.
Gustavsberg karaktäriseras med bebyggelseutveckling i årsringar som tydligt speglar olika
tidsperioder och stilideal i bostadsbyggandet. Platsen för nu aktuell planansökan ligger dels
invid de röda Tallåshusen, små enbostadshus från tidigt 1900-tal och dels flerbostadshusen i
Hästhagen från 1940-tal, signerade Olof Thunström. Planansökan föreslår flerbostadshus som
förvaltningen menar bör hämta sina karaktärsdrag ifrån den funktionalistiska
bostadsbebyggelsen snarare än bruksbebyggelsen som föreslagen bebyggelse har lite
gemensamt med.
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Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen
Konsekvenser för miljön

Ett bevarat kulturarv bidrar till en hållbar samhällsutveckling och uppfyller del av miljömålet
god bebyggd miljö.
Konsekvenser för medborgarna

Förslag till beslut innebär att en bekant och identitetsskapande miljö bevaras.
Konsekvenser för barn

Förslag till beslut får inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3

Handling
Ansökan
Teknisk besiktning
Antikvarisk utredning

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
Derbo förvaltning AB

Camilla Bro

Henrik Lundberg

Kommundirektör

Samhällsutvecklingschef

Förslaget redovisar hur ett
40-tal nya bostäder kan skapas
inom fastigheten Ösby 1:77.
Den nya bebyggelsen ersätter
de byggnader som finns på
tomten idag och består av
fyra radhuslägenheter mot
Skärgårdsvägen samt två
flerbostadshus i 3-5 våningar,
placerade runt den lilla kullen i
tomtens mitt.

10 lgh

ÖSBY 1:77

16 p

10 p

cyklar
40 pl
13 lgh

13 lgh
4 radhus

cyklar
20 pl

cyklar
40 pl
GUSTAVSBERG 1:51
ÖSBY 1:318
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Fastigheten ligger inom
riksintresset Gustavsberg och
arkitekturen tar därför sin
utgångspunkt i den historiska
bruksmiljön, med fasader i
falurött trä och slaget rött tegel.
Taken är relativt branta och
beläggs med zinkplåt eller rött
lertegel.
Byggnaden närmast
Skärgårdsvägen minner tydligt
om den gamla Tallåskyrkan.
Utbredning, takvinklar
och detaljer är snarlika,
fast i en nutida tolkning.
Materialmässigt anknyter
byggnaden till kyrkans
ursprungliga utseende med
röd träpanel, plåttak och vita
snickerier.

SV
ÄG

1:500 (A3)

SITUATIONSPLAN

ÖSBY 1:77

2017.05.15

VY FRÅN SKÄRGÅRDSVÄGEN

ÖSBY 1:77

2017.05.15

VY FRÅN GAMLA SVARTENS VÄG

ÖSBY 1:77

2017.05.15

FLYGVY FRÅN ÖSTER

ÖSBY 1:77

2017.05.15
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Anders H Runnedal
KASTELLHOLMEN
Projekt & Byggledning AB
Villa Solhöjden, Erikssund 551
193 91 Sigtuna
Mob: 0708-89 99 00

Missionshuset Tallåskyrkan i Gustavsberg
Fastigheten Ösby 1:77, Skärgårdsvägen 14
Värmdö kommun

Statusbesiktningsprotokoll
Ägare av fastigheten
Equmeniakyrkan samfundet (EK)

Förvaltare
Derbo, c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB
Box 239, 721 06 Västerås
VD Christer Eggefors

Tid för besiktningen
Besiktningen utfördes 2015-12-28.

Besiktningsman
Besiktningsman

Anders H Runnedal,
Kastellholmen Projekt & Byggledning AB

Närvarande
Ove Andersson

Kalmgatan 43 2 tr, 121 45 Johanneshov

Delar som inte var åtkomliga för besiktning
Bostadslägenhet, ingen hemma, låst.
Vindsutrymme.
Krypgrund under del av huset.

Följande information lämnades
Kyrkan uppfördes och stod klar 1901.
Fasaden försågs med fasadtegel 1958-59, rött håltegel, synliga hål vid fönsteröverkant.

Följande kunde konstateras
Trolig grundläggning: Större stenar / block på morän eller berg, del av kyrkan hade
djupare källare, luktar unket = fukt.
Trolig fasad: Fasadtegel, träpanel, träregelstomme alternativt plankväggar, enkel
isolering, målad träfiberskiva på insidan,
Vägg i kyrksal har tjockleken c:a 17 cm, övriga rum var tjockleken c:a 14 cm.
Det betyder att U-värdet är mycket dåligt = stora värmeförluster genom väggar.
Fönster: Är av trä och består av två enkelglas, dåligt U-värde, se ovan.
Fönster har rötskador på utsidan och dåligt underhållna, måste bytas ut.
Se bifogade bilder.
Golv i kyrksalen hade sättning mitt i rummet vilket betyder att underliggande
träkonstruktion / bjälklag, sannolikt är rötskadat.

2

Mellanbjälklaget till övre vind var i princip oisolerat.
Takkonstruktionen var sannolikt dåligt isolerad, mycket kallt på vind, den snö
som fanns på yttertaket smälte trots -4 grader utetemperatur.
Inomhustemperatur varierade, men låg på c:a 14-16 grader trots att elradiatorer
var mycket varma. (Direktverkande-elelement i kyrksalen och husdelen mot sydost)
Viss del av huset mot nordväst var försedd med vattenburna radiatorer, samt en
mycket gammal och utsliten värmepanna i källaren. Oljebrännare och oljetank var
daterad 1966, pannan säker mycket äldre, ved- eller koks-panna.
Ledningar i pannrum var rostiga och hade i viss mån läckage.
Radiatorer var gamla och skadade, och med all säkerhet rostiga inuti.
Se bifogade bilder.
Ventilation saknades i princip, förmodligen självdrag, fungerade mycket dåligt.
Avloppsrör är av gammalt gjutjärn som har stora rostangrepp.
Pentry är litet och avsett endast som begränsat kaffekokande, troligt ej godkänt av
hälsomyndigheten som tillredningskök.
Elinstallationer var under all kritik, kablar låg hit och dit, tomrör låg i luften och var ej
fastsatta. Hela elinstallationen måste göras om. Se bifogade bilder.
Yttertaket var beklätt med korrugerad plåt. Vindskivor, takutsprång mm hade rötskador.
Se bifogade bilder.
Uthuset på gården är fallfärdigt och borde rivas.

Slutkommentar
Hela huset är i mycket dåligt skick.
Undertecknad bedömer att renovering kostar en mycket stor investering.
Det är inte försvarbart att renovera och behålla huset. Huset borde rivas.

Sändlista för detta protokoll
Christer Eggefors VD Derbo
Ove Andersson Utredare för EK/Derbo

Sigtuna 2015-12-29

Anders H Runnedal
Besiktningsman

Bifogas: Ett antal foton som visar status på huset och installationer.

PER NELSON
BYGGNADSVÅRDSBYRÅ AB

Tallåskyrkan med fasad mot Skärgårdsvägen

Antikvarisk förundersökning med värdebeskrivning
Tallåskyrkan i Gustavsberg
Antikvariskt planeringsunderlag
Fastighet:
Adress:
Kommun:

Ösby 1:77
Skärgårdsvägen
Gustavsberg

Bakgrund
På uppdrag av Fastighetsägaren, har undertecknad anlitats för att utföra en Antikvarisk
förundersökning med värdebeskrivning för ovanstående byggnad -Tallåskyrkan.
Förutsättningar
Förundersökning med fotodokumentation har utförts under januari och februari 2016. I
byggnaden finns även en bostadslägenhet, vilken ej har inventerats interiört. På tomten finns
även en äldre timrad byggnad. (hitflyttad) som ej ingått uppdraget att värdera.
Antikvarisk Förundersökning
Den antikvariska förundersökningens syfte är att redovisa byggnadens kvalitéer och brister
och identifiera de kulturhistoriska värdena. Identifikationen av värden utgår från objektets
byggnadshistoria och relevanta arkivhandlingar och inte minst byggnadens fysiska form och
utseende i sin nuvarande status idag. En beskrivning - inventering av berörda områden i ord
och bild, utgör tillsammans med arkivhandlingar en viktig grund ur vilken de kulturhistoriska
och arkitektoniska kvaliteterna kan identifieras och urskiljas.
Metod för värdering
Den metod som använts vid värderingen är den s.k. Unnerbäcksmetoden. (beskrivs i boken
Kulturhistorisk värdering av bebyggelse av Axel Unnerbäck RAÄ 2002) En metod för
värdering som innebär; Identifikation- bearbetning-värdering.
Tidigare utredningar- värderingar
Tidigare antikvariska utredningar har ej påträffats i nuläget. Kontakt har förevarit med
kommunantikvarie Sara Borgesjö för uppgifter som delgivit en byggnadsinventering från
1973, utförd av Elisabet Tegner. Mer material kan framkomma.
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Historik
I och med tillkomsten av den nya porslinsfabriken 1825-28 i Gustavsberg med många
inflyttande arbetare från olika delar av landet och Europa, många från England, tillkom ett
religiöst och socialt behov för invånarna. Ett ökat missionsintresse i Gustavsberg och på
Värmdö tilltog under 1800-talets andra hälft. En missionsgrupp hade etablerats redan 1872
som bestod av tio personer. Till en början löstes lokalfrågan i Gustavsberg genom att man
samlades här och var i hemmen. Hösten 1875 lyckades man med hjälp av brukspatron
Wilhelm Odelberg få en lokal för andakt kallad ”Fridhem”. Med tiden och med ökande antal
medlemmar blev ”Fridhem” alldeles för liten som lokal för alla åhörare. Med tillåtelse av
brukspatron Odelberg fick församlingen hyra en större lokal, kallad ”Hyddan” som användes
mellan åren 1887 till slutet av 1901, då det nya missionshuset kunde tas i bruk.

Missionshuset som det såg ut innan tegelbeklädnaden tillkom på fasaden1959.

1895-99 framlades förslag att genom brukspatron Odelberg försöka anskaffa en större lokal
Finansieringsmedel för byggande saknades av föreningen. Det beslutades att starta en
byggnadsfond för insamlande av pengar. I november 1899 beslutades om en petition (eg.
begäran till myndighet) d.v.s. herr Odelberg. Odelberg besvarade petitionen och lovade
finansiera ett missionshus. Församlingen fick själv utse platsen samt byggmästare och även
upprätta ett kostnadsförslag för bygget. En livlig diskussion fördes beträffande byggnadsplatsen. Man fastnade till slut för den s.k. ”Stallbacken” även platsen mitt emot där
missionshuset ligger idag, var ett alternativ. Platsen godkändes av Odelberg. Ritningar fick
bekostas av församlingen och dessa utfördes av Emil Stéen som anlitade byggmästare Gustaf
Bengtsson från Nämdö. Som även byggt missionshuset på Nämndö. Församlingens styrelse
var tveksamma till ritningsförslaget, då de ansåg byggnaden för stor och hög, men den
utfördes enligt Steens intentioner. Byggnaden grundlades midsommartid 1901 från sprängsten
ur den bergknalle under byggnaden som urschaktades för husets värmekammare som ännu
finns kvar. Arbetet utfördes av en entreprenör Lycell från Stockholm med ett arbetslag på fyra
man. Byggnadsarbetet för huset utfördes av byggmästare Bengtsson med ett arbetslag om fyra
man från Nämndö. Den 15 december 1901 kunde den nya Missionskyrkan invigas. Trots
tillåtelse att bygga missionshuset och tillåtelse att utforma en nisch för den förut ägda
kristusbilden, skulle byggnaden nu kallas Kommunalhus enligt Odelberg, först senare kom det
att få kallas Missionshuset. Byggnaden användes även som kommunalhus under en tid. Under
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de första årtiondet på 1900-talet ökade medlemsantalet i församlingen, som mest har
församlingen haft 180 medlemmar. Nuvarande bostaden i kyrkan planerades ursprungligen
som predikantbostad. Vaktmästarinnan bodde i biblioteket eller köket. Fram till 1949
användes huset inte bara som kyrka och kommunalhus, utan också för politiska möten,
fackföreningsmöten och som allmän samlingslokal. Men Missionshuset, har, liksom många
andra frikyrkor och ideella föreningar, haft ett vikande medlemsantal.

Utseende idag med tegelbekädnaden från 1959

Två betydande renoveringar har utförts i Missionshuset. Den ena år 1949 och den andra 1959.
1949 utfördes invändig upprustning, uppsnyggning av fondväggen samt upprustning av köket
samt indragning av WC samt rustning av predikantbostaden. 1959 gjordes en mer omfattande
renovering. Läktaren ombyggdes till ungdomslokal. Interiören fick nya ytskikt på väggar golv
och tak. Exteriören bekläddes med tegel, samtidigt lades troligen även ett nytt plåttak utanpå
det gamla, (se foton) Även denna upprustning bekostades till stora delar från fabriken. För
arbetena omnämns särskilt Herr Skoglund, ing. Olsson och målare Löfgren. Återinvigning av
Missionshuset hölls den 9-10 maj 1959.

SMU gården hitflyttad 1966 från Aspvik Gustavsberg-Värmdö.

1959 samordnades all ungdomsverksamhet under namnet SMU. 1962 tog man upp frågan om
bättre lokaler för ungdomsarbetet, särskilt scouterna, man erhöll byggnadstillstånd och fick
utnyttja tomten på 25 år och uppföra en byggnad som flyttades hit från Aspvik. Den bestod av
två sammanbyggda lador, vilka plockades isär och två timmermän från fabriken lät uppföra
byggnaden. Ansvarig var byggmästare Nils Hammar. Den 23 oktober 1966 invigdes gården.
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Vykort visande Gustavsbergs missionshus, ursprungligt utseende. Troligen från 1900-talets början

Wilhelm Odelberg

Gustavsbergs porslinsfabrik 1870-talet

Farsta slott

Wilhelm Odelberg
Wilhelm Odelberg var inskriven vid Uppsala universitet 1863. Han blev furir vid Södermanlands regemente samma år, tog officersexamen 1864 och blev underlöjtnant det året. 1865 till
1866 var han på språk- och lantbruksstudier i Skottland, Frankrike och Tyskland. Han blev
löjtnant vid regementet 1873 och tog slutligen avsked från militären 1876 och ägnade sig
därefter uteslutande åt att driva Gustavsbergs porslinsfabrik. Odelberg hade sedan 1869 varit
disponent vid fabriken och haft stor betydelse för fabrikens utveckling då han införde sociala
inrättningar för att förbättra arbetarnas villkor, främst byggnation av bostäder åt dessa men
även sådana saker som till exempel en livsmedelsaffär med förmånliga priser för de anställda.
Han förnyade även tillverkningen i fabriken, såväl tekniskt som konstnärligt. Vid den
tillhöriga lantegendomen Farsta på Värmdö skapade han ett mönsterjordbruk med utsträckt
användning av elektricitet som ljus- och kraftkälla samt anordnade även experiment rörande
elektricitetens inverkan på åkerns och trädgårdens växtlighet. Wilhelm Odelberg var även
landstingsman samt ledamot av Stockholms läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott
och ordförande i Stockholms läns sparbanksstyrelse
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Situationsplan över fastigheten Ösby 1:77 med Tallåskyrkan markerad i rött

Sammanfattande beskrivning, år och händelser
1901 Missionshuset uppförs
1922 Elektricitet dras in i missionshuset. Flaggstång togs ner
1926 Vatten dras in i byggnaden
1939 utfördes invändig upprustning, uppsnyggning av fondväggen samt upprustning av köket
samt indragning av WC. Rustning av predikantbostaden.
1943. Missionsförsamlingen firar 70-årsjubileum. En tidningsartikel visar ett foto av
interiörens utseende med takkrona och fondmålning anpassad efter takets dåvarande
trepassform i kyrksalen. Målningen togs bort/täcktes över vid ombyggnaden 1949.
1959. gjordes en mer omfattande renovering. Läktaren ombyggdes till ungdomslokal. Vägg
mot kyrksalen byggs. Interiören fick nya ytskikt på väggar golv och tak. Exteriören bekläddes
med tegel, samtidigt lades troligen även ett nytt plåttak utanpå det gamla, nya fönster.
Tornspira togs bort.
1966. SMU -gården invigs.
1982 1982 överlät Gustavsbergs fabriker, (AB Gustavsberg) kyrkan till församlingen
Relationsritningar finns som visar på att tidigare kapprum och entré fanns kvar då.
1984 Ombyggnad kyrksal samt WC/RWC, ny färgsättning nya ytskikt, Vikvägg sätts in mm.
Expeditionsrum tillkommer för pastor. Vid renoveringen av kyrkan anlitades AB
Gustavsbergs då konstnärlige ledare, Karin Björkqvist, för att ansvara för färgsättningen.1984
fattades beslut om att kyrkan skulle heta Tallåskyrkan.
2014. Församlingen lägger ner sin verksamhet och uppgår i Equmeniakyrkan. 2014-10-01
erhåller samfundet lagfart på fattigheten Ösby 1:77
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Sammanfattande fysiska byggnadsvärden
Exteriörvärden
Plusvärden utgörs av: Byggnadens ursprungliga placering, form och volym och
proportioner med takresning, fönsterplaceringar och entréer samt med kvarvarande
snickeridetaljer. Som specifika fasaddetaljer i stengrund, takfot och taksprång som
fortfarande är avläsbara från den ursprungliga träkyrkan.
Minusvärden utgörs av: Att fasaden är förändrad 1959 och beklädd med rött
beklädnadstegel (håltegel). Den ursprungligen enkla panelade och rödavfärgade
med vita snickeridetaljer uppförda träkyrkan uppfattas mer som ett stenhus idag.
Mittornet på kyrktaket är borttaget. 1959 års ombyggnad minskar
Autenticitetsvärdet.

Interiörvärden
Plusvärden utgörs av: Kyrksalen i nuvarande utseende har ett visst
upplevelsevärde som speglar utveckling och förändring inom missionskyrkans
verksamhet. Speglar idag 1980-talets uttryck och kyrkorumsuppfattning. Rumslig
salsform delvis bevarad och präglad av färgsättningen med tidstypisk inredning
från 1982. Himmelsblått plafondtak samt kyrksalens inredning.
Minusvärden utgörs av: Ombyggd och borttagen läktare och förändrad och
förenklad takform i interiören samt avlägsnad fondvägg och avsaknad av
ursprungligt bevarade inredningar, kyrkbänkar, ursprungliga fönster etc.
Bostadsdelar i kyrkan har ej inventerats. De många ombyggnaderna minskar
Autenticitetsvärdet

Riksintresseområdet Gustavsbergs brukssamhälle, med Tallåskyrkans placering markerad på
kartan inom området av undertecknad.
Karta ovan ur; Värmdö, kulturhistoria i Skärgård. Värmdö kommun, Stockholms Länsmuseum 2014.
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Kulturhistorisk värdebeskrivning
Dokumentvärde (Historiska egenskaper)
Byggnadshistoriskt värde
Missionshuset har ett byggnadshistoriskt värde som representant för frikyrkorörelsens framväxt och
verksamhet i Gustavsberg under 1900-talet, ett lokalhistoriskt värde.
Arkitekturhistoriskt värde
Byggnaden utgör en representant för frikyrkobyggnader uppförda vid sekelskiftet 1900.
som nyttjats flitigt genom åren och som fortlöpande moderniserats och kostats på 1959 med ny
fasadbeklädnad i tegel.
Personhistoriskt värde
Byggnadens tillkomsthistoria är väl dokumenterad i protokoll och skrivelser, samt sammanställd i
minnesskrift med anledning Gustavsbergs Missionsförsamlings 100-årshögtid 1972. Verksamma
personer och finansiärer under tillblivelsen av Tallåskyrkan speglar ett patriarkaliskt uppbyggt
samhälle med olika beroendeställningar.

Upplevelsevärde (Estetiska, upplevelsemässiga och socialt engagerande egenskaper)
Autenticitetsvärde
Den ursprungliga enkla träbyggnadens autentiska uttryck i snickeridetaljer, fönster takryttare etc.
förändrades vid moderniseringen 1959. Förenkling och i viss mån förvanskning av
ursprungsutseendet har påverkat det autentiska värdet och arkitektoniska uttrycket negativt.
Pedagogiskt värde
Byggnaden har ett pedagogiskt värde som bevarat exempel på missionsbyggnad i Gustavsberg, med
tillblivelse kopplat till Gustavsbergs fabrik och fabriksledning med Wilhelm Odelberg och den
byggnadsstruktur som ännu finns bevarad och fysiskt avläsbar i dess omgivning om än kringbyggd..
Upplevelsevärde
Byggnaden på platsen i parkmiljö tillsamman med de rödfärgade intilliggande byggnaderna, utgör en
tydlig om än starkt inträngd avläsbar kulturmiljö i ett brukssamhälle med byggnader i parkmiljö.
Miljöskapande värde
Missionshuset har med intilliggande äldre träbyggnader i parkmiljö, trots modernisering med
tegelklädd fasad och förenklingar i uttryck, ett miljöskapande och identitetsskapande värde som
avläsbar årsring i Gustavsbergs framväxt under förra seklet. Det miljöskapande värdet påverkas
negativt av okänsligt placerad modern arkitektur i dess omedelbara närhet som försvårar
avläsbarheten och förståelsen av bruksmiljön och dess historiska koppling till bruksorten.
Se vidare foto miljöbilder.
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Sammanfattande värdebeskrivning
Identifikation, Samhällshistoriskt motiv. Grundmotiv för bevarande.
Gustavsbergs missionsförsamling har vuxit fram ur ett samhälle som långt in på 1900-talet
styrdes patriarkaliskt genom Gustavsbergs porslinsfabrik med brukspatron Wilhelm
Odelberg, och senare tid under 1900-talets andra hälft, genom Kooperativa förbundets ägo.
Missionshuset har ett dokumentvärde som speglar en religiös verksamhet på platsen, starkt
knuten till brukssamhällets framväxt under sent 1800-tal och hela 1900-talet, som avslutas
med avveckling av verksamheten under 2010-talet. Tallåskyrkan ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården, Gustavsbergs brukssamhälle, och utgör ett uttryck för detta.

Stockholm 2016-02-24

Per Nelson
Byggnadsantikvarie SPBA
MEDLEM I SVERIGES PRAKTISERANDE BYGGNADSANTIKVARIER SPBA

Källor
Värmdö, kulturhistoria i Skärgård. Värmdö kommun, Stockholms Länsmuseum 2014
Minnesskrift utgiven av Gustavsbergs Missionsförsamling, med anledning av dess 100-årshögtid
Åke Nilsson 1972.
Kulturhistorisk värdefull bebyggelse, RAÄ Axel Unnerbäck 2002.

Uppgiftslämnare informatörer
Uppgifter och material, inventering 1973 från kommunantikvarie Sara Borgesjö Gustavsberg.
Ove Andersson. Visning av kyrkan, Framtagande av arkivhandlingar, fotografier och arkivsök.
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Exteriörfoton då och nu

Jämförande foton före respektive efter ombyggnaden 1959.

Tallåskyrkans fasad mot Skärgårdsvägen. Det centriskt placerade tornet är avlägsnat och
ersatt av en tillkommande ventilationsskorsten.

PER NELSON BYGGNADSVÅRDSBYRÅ AB

SKEPPSBRON 36

111 30 STOCKHOLM

TEL 08-23 00 22

9

Jämförande foton före respektive efter ombyggnaden 1959. Gårdsfasaden. Lägg märke till mittornet
som idag saknas.

Utseende idag januari 2016.
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Gavelfasad med utrymningstrappa från f.d. läktarvåningen, ungdomsavdelningen. Kors och entréport.

Fasad med lägenheter, dessa har ej inventerats interiört.
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Tallåskyrkan med fasad mot Skärgårdsvägen

Fotot visar förändringsutseendet för samma fönsterparti- del av fasad mot Skärgårdsvägen. Foto före 1959
samt efter ombyggnad med fasadtegelbeklädnad. Förändringen innebar avlägsnande av foder och omfattningar med listverk runt fönster. Utbyte av fönster. Nytt fönsteruttryck med två spetsar och ny fönsterluftindelning. Den lätta eleganta träbyggnaden med snickeridetaljer har förvandlats till ett ”stenhus”.
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Tegelinklädda Entrér

Bevarad takfot med snickeridetalj i jugenduttryck

Den ursprungliga stensockeln med betong- Det gamla sinuskorrugerade plåttaket ligger kvar under det
Fasning som upptar livskillnanden till teglet senare påbyggda plåttaket av samma typ.
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Äldre interiörutseende

På en ritning daterad 1938 och signerad Olof Thunström framträder byggnadens ursprungliga interiörutseende ganska väl. salsinnertaket var högre än idag och närmast trepassformat (klöverbladsform) med öppen läktare och centriskt placerad port, flankerad av två
pelare.

Ursprungligt entréutsende.
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Missionsalen utseende 1959, panelade och boaserade väggar. Plafondtak med indirekt belysning.
Parkettgolv och lös mittgångsmatta.

Foto av interiören 1959 Färg respektive svartvitt.
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inredningen som den såg ut 1959.

Utseende idag

Utseende i salen idag, med fri bordsplacering på ena sidan och bänkar på den andra. Blått plafondtak
Vikdörrar. Uttryck från ombyggnaden 1982
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Vy mot den tidigare läktaren som byggdes igen och inreddes till ungdomslokal 1959. Ursprungligen hade
kyrksalen ett högt tak med ventilationsmöjlighet/utvädring, genom ett centralt placerat mittorn.
Utformningen framgår av en ritning från 1939 signerad Olof Thunström.

Laserade träbänkar med ljusblå klädsel Väggbelysning, himmelsblått plafondtak interiörinredning 1985
(Färgsättning Karin Björkqvist Gustavsberg, muntlig uppgift) Inredning från Albin i Hyssna AB
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Kristusgestalt i absidformad nisch från
byggnadstiden, medflyttad hit, Se historik.

Talarstol
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Plafondtaket med ljuslist som belyser taket
kompletterad med ljuskronor.

Ungdomsavdelningen, tidigare läktarvåningen.
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Orgeln

Trappa till f.d. läktare, ungdomsavdelningen

Balusterräcke vid trappa till läktarvåning/ungdomsavdelning
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Missionshusets Wc-utrymmen med tidstypiskt ljusblått porslin i samtliga delar från Gustavsberg

Nedgång till ”Värmekammaren” ytskikt från 1901
i pärlspont och spegeldörrar
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Omgivningen

AA-huset, friliggande villa intill Tallåskyrkan samt SMU-gården bidrar till det småskaliga och miljöskapande
värde upplevelsevärdet av byggnader kopplade till brukssamhället Gustavsberg. Från förra sekelskiftet.

Nybyggt bostadshus som närmsta grannhus i skarp kontrast till omgivande bebyggelse. Det gula förrådet tillhör
fastigheten Ösby 1:17.
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Missionskyrkan skymtar fram på höjden bakom det nya bostadshuset och rödfärgad barnstuga.

Mitt emot Missionskyrkan på andra sidan Skärgårdsvägen ligger en idrottsplats samt skogsområde.
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