UPPROP
till våra politiker om kulturfastigheterna i Tyresö kommun
Tyresö kommun äger och förvaltar ett antal kulturfastigheter och kulturmarker i kommunen.
Tex. Alby gård, Uddby gård, Ahlstorp, Hällberga, Strömstugan och torpen Rundmar, Karlberg, Grändalen och Skansen i Tyrestareservatet.
Många av dessa saknar idag meningsfull användning trots att det skulle vara möjligt och flera
förfaller i snabb takt samtidigt som kulturmarkerna snabbt växer igen när inget bete
förekommer.
Många byggnader är i omedelbart behov av vård och upprustning samtidigt som kulturmarkerna måste hållas öppna. Detta gäller i första hand bl.a. Rundmar, Karlberg,
Strömstugan, Skansen och brygghuset på Uddby gård.
Många står idag också tomma i avvaktan på ny permanent verksamhet och riskerar därmed att
bli utsatta för skadegörelse och i värsta fall anlagd brand.
Det duger inte med quick-fix lösningar som att hyra ut till viltvårdare och andra kortsiktiga
alternativ.

Rundmar
Det är mycket viktigt att kulturbyggnaderna tas i bruk. Olika funktioner för det rörliga
friluftslivet, eller logi för besökare till reservat, nationalpark och slott är utmärkta ändamål.
Besöksantalet ökar stadigt och efterfrågan torde vara god. Övernattningslogi i en åldrig
kulturbyggnad inne i reservatet kan bli mycket attraktivt.
I vissa fall kan det vara möjligt (och t.om. önskvärt) att uppföra kompletterande byggnader
om dessa byggs helt och hållet i linje med de kulturhistoriska värdena, t.ex. om
kompletterande byggnader behövs för verksamheten. Många av gårdarna och torpen hade
ursprungligen flera mindre komplementbyggnader.
De tillhörande markerna måste vara tillgängliga för allmänheten och ge möjligheter att se
gamla gårds- och torparmiljöer. Om fastigheter t.ex. ska hyras ut för sommarboende eller
användas som logi behöver gränsdragningen för vad som eventuellt ska vara privat göras

omsorgsfullt. Det är till exempel speciellt viktigt att allmänheten ges möjlighet att röra sig
fritt längs Follbrinksströmmens stränder vid Strömstugan och vid Hällbergas strandlinje.
Hällberga kommer troligen inte att bebyggas enligt gällande detaljplan under överskådlig tid.
Där behövs en stadigvarande meningsfull verksamhet samtidigt som markerna görs tillgängliga för allmänheten.
Rundmar kan bli ett delmål på Sörmlandsleden om den dras om när den nya bron över
Nyforsviken byggts färdig. Gården kan därigenom bli en viktig mötespunkt på leden.
Rundmar kan tidvis bli en bebodd fäbod med sommarbete, raststuga och logi för besökare.
För Strömstugan ter sig en användning som annex till vandrarhemmet som ett självklart sätt
att nyttja huset.
I samband med pågående pandemi har våra kulturmarker blivit oerhört viktiga för ett snabbt
växande friluftsliv för våra medborgare samtidigt som År 2021 är "Friluftslivets år".
Våra kulturfastigheter är en mycket viktig del i detta.
Vi är många aktiva medlemmar som gärna delar med oss av kunskap och erfarenheter.

Kommunen har i många år gjort diverse utredningar om kulturfastigheternas förvaltning och
framtid utan synbara resultat. Stora delar av Tyresös äldre historiska bebyggelse är sedan
tidigare för evigt förlorad, och det handlar tyvärr i huvudsak om byggnader som ägts av
kommunen.
Det får inte fortsätta så!

Strömstugan tidigare

Strömstugan idag, i kommunens ägo

Vi yrkar på att kommunen tillsätter kompetent personal, anlitar antikvarisk expertis och ställer
medel till förfogande för:
1.

Omedelbar åtgärdsplanering och verkställighet av de mest akuta åtgärderna inklusive
skötsel av de öppna kulturmarkerna samt tillsyn genom att fastigheterna fylls med
tillfälliga meningsfulla verksamheter i avvaktan på långsiktiga lösningar.

2.

Långsiktig plan för en hållbar förvaltning, tillsyn och användning av kulturfastigheterna
där de kulturhistoriska värdena prioriteras Extern partner kan sökas om kommunens egen
organisation inte räcker till.
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Re: Upprop om kulturfastigheterna i Tyresö kommun
Hej!
Påminner om vårt upprop som förhoppningsvis inte försvunnit blad alla julhälsningar.
Nu väntar vi alla på aktiva åtgärder.
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Solveig Dahl, Tomas Andreason och Kjell Borgström

Den 2020-12-20 kl. 13:21, skrev Kjell Borgström (GMAIL):
Hej!
Föreningsrörelsen i Tyresö kommun har länge förfärats över hur våra kulturfastigheter vanvårdas.
Här kommer ett gemensamt upprop i frågan.
Bifogar också Utvecklingsförvaltningens (Kulturenheten) Kulturhistoriska Rapport "Tre torp" från
2010.
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