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Byggnadsnämnden

Förslag till namnsättning av kvarter, vägar, torg och platser
inom föreslagen detaljplan för Trädgårdsstaden etapp III
Förslag till beslut
1. Den del av Slumnäsvägen (1) som övergår i en cykelväg och ingår i den föreslagna detaljplanen
får namnet Strands gårdsväg. Strands gårdsväg sträcker sig fram till den möter Tyresö gårdsväg
vid dammen Droppen.
2. Tyresö gårdsväg (2) förlängs från Målarprinsens väg till Ivar Holmers väg.
3. Jessie Navins väg (3) förlängs från Strandallén till Ivar Holmers väg.
4. Maria Sofias väg (4) förlängs från Målarprinsens väg till Strandallén.
5. Vägen (5) som sträcker sig mellan förlängningen av Maria Sofias väg och Jessie Navins väg får
namnet Maria Sofias Gränd.
6. Väg (6) får namnet Holger Bloms väg.
7. Väg (7) får namnet Stig Milles väg.
8. Väg (8) får namnet Ivar Holmers väg.
9. Väg (9) får namnet Jan Wahlmans väg.
10. Platsen (10) vid infarten från Strandallén får namnet Trädgårdstorget.
11. Platsen (11) vid Maria Sofias gränd får namnet Maria Sofias plats.
12. Platsen (12) vid Jessie Navins väg får namnet Jessies plats.
13. Platsen (13) vid korsningen Holger Bloms väg och Jessie Navins väg får namnet Holgers plats.
14. Platsen (14) vid korsningen Ivar Holmers väg och Jessie Navins väg får namnet Ivars plats.
15. Kvarteret A får namnet Lusthuset.
16. Kvarteret B får namnet Friluftsstugan.
17. Kvarteret C får namnet Weekendstugan.
18. Kvarteret D får namnet Söndagsstugan.
19. Kvarteret E får namnet Fritidsstugan.
20. Kvarteret F får namnet Kolonistugan.
21. Kvarteret G1 får namnet Friggeboden.
22. Kvarteret G2 får namnet Sommarhuset.
23. Kvarteret G3 får namnet Sommarnöjet.
24. Kvarteret G4 får namnet Fritidshuset.
25. Kvarteret G5 får namnet Sommarstugan.
26. Kvarteret H får namnet Sportstugan.
27. Kvarteret J får namnet Sporthemmet.

2 (2)

28. Kvarteret K får namnet Friluftshuset.
29. Namnen ska tillämpas från det att området är utbyggt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Åke Skoglund
Förvaltningschef

Johanna Hestell
Nämndsekreterare

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att föreslå namnsättning av kvarter, vägar, torg
och platser inom föreslagen detaljplan för Trädgårdsstaden etapp III.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Trädgårdsstaden etapp
III. En markanvisningstävling kommer att genomföras efter planarbetet. Detaljplanen styr dock
vilken typ av bebyggelse som ska finnas inom respektive kvarter i form av parhus, radhus och
mindre flerbostadshus. I kvarteren närmast Strandallén kommer det att vara tillåtet att använda
bottenvåningen för centrumändamål. Inom området planeras också en del samlingsplatser/torg.
Den föreslagna detaljplanen är belägen inom ett område som tidigare var bebyggt med sportstugor.
Mellan den 29 maj och den 16 juni 1935 lanserades Tyresö Strand genom utställningen ”Det
moderna sommarhemmet”. Det var dåvarande Svenska slöjdföreningen (idag Svensk Form) som
tillsammans med Tyresö Förvaltnings AB och arkitekterna Holger Blom och Jan Wahlman stod
bakom utställningen. Området styckades upp för fritidshusbebyggelse och tomterna såldes av
Tyresö Förvaltnings AB som sedan ett par år tidigare bildats av arvingarna till markis Claes
Lagergren.
Utställningen bestod av sex stycken olika typstugor som uppfördes vid Tegelbruket på
Brevikshalvön.
Många sportstugebyggare i Tyresö Strand vände sig till Tyresö Brädgård där man kunde beställa
både monteringsfärdiga typhus och lösvirke. Till följd av detta fick många lokala snickare sin
försörjning inte bara under byggnation utan ofta även som fastighetsskötare och trädgårdsmästare
efter att bygget var slutfört. Brädgården drevs av Ivar Holmer och kallades även Ivar Holmers
brädgård och var belägen i början på Strandallén, strax före infarten till den nya etappen av
Trädgårdsstaden.
Sportstugerörelsen tog fart under 1900-talets första hälft och en av dess pionjärer var Stig Milles.
Förslaget till namnsättning inom Trädgårdsstadens etapp III grundar sig alltså på att lyfta fram en
del av Tyresös moderna historia. Genom att namnsätta vägarna och platserna inom detta gamla
sportstugområde, nu i förvandling till en modern trädgårdsstad speglar vi och bevarar en del av vår
kulturhistoria. Förlängningar på redan befintliga vägar föreslås behålla namn efter tidigare
namnsättning.
Ritningar som ingår i beslutet
Kartor över området med kvarter, vägar och platser.

