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Lindö 1:6 m fl, områdesbestämmelser 

AU § 38 KN § 48 Dnr 1998.025 213 

 Stadsarkitektkontoret har översänt rubr områdesbestämmelser till 
kulturnämnden för yttrande. Ärendet avser områdesbestämmelser för 
att säkerställa anläggningen av ytterligare en 18-håls golfbana vid 
Stockholm Lindö Park. Den nya banan kommer att läggas på obrukad 
jordbruksmark på båda sidor av det vattendrag, som idag finns kvar 
av sjön Sormen. Området ligger ca 3,5 km nordväst om Vallentuna 
tätort. 

 
 Kulturnämnden behandlade områdesbestämmelserna vid samråds-

skedet (Dnr 1998.025 213) 98-09-26 § 26, 98-09-15 § 31. Kultur-
nämnden beslutade att föreslå ”att det görs en inventering och 
dokumentation av hela bestämmelseområdet av kulturhistoriskt och 
kvartärgeologiskt intressanta företeelser. Särskilt gäller det utbred-
ningen av den intressanta ‘pappersgyttjan’....Med hänsyn till 
riksintresset bör dokumentationen även innehålla några represen-
tativa mark-/borrprofiler som bevaras från de markområden som 
kommer att täckas med jord”. 

 
Kulturkansliet Bestämmelseområdet ligger inom område av riksintresse för kultur-

miljövården (AB 71 Västra Vallentuna), Skålhamravägen. Ny 
bebyggelse och annan exploatering inom riksintresseområdet bör 
göras med hänsyn till den kulturhistoriska miljön så att dess karaktär 
inte påverkas negativt. Bygglov för ny bebyggelse inom området bör 
antas i samråd med antikvarisk kompetens. 

 
 Fornlämningar 
 Det finns inga registrerade fornlämningar inom bestämmelseområdet. 

Länsstyrelsen har i samråd med Riksantikvarieämbetet fastställt att 
ingen ytterligare fornminnesinventering är nödvändig för anlägg-
ningen av den nya golfbanan.  

 
 Kulturlandskapet 
 Bestämmelseområdet kommer att förläggas på äldre jordbruksmark.  

Bestämmelsehandlingarnas miljökonsekvensbeskrivning visar att i 
och med anläggning av en golfbana kommer kulturlandskapet att få 
en mer artificiell karaktär. 

 
 Exploatören har redan beslutat att avverka skog inom bestämmelse-

området, avverkningen är inte bygglovspliktigt. Detta kan försämra 
möjligheterna till att genomföra en dokumentation, men det kan vara 
realistiskt att göra en inventering av ”pappersgyttjans” utbredning och 
ta representativa mark-/borrprov. Stockholms universitets kvartär-
geologiska institution anser att pappersgyttjan och den allmänna 
jordlagerföljden kan ha spår som är betydelsefulla i tolkningen av 
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tidigare människors aktivitet i området. Främst visas det av jordens 
polleninnehåll. Det kan vara möjligt att organisera en inventering 
eller undersökning av området. Kvartärgeologiska institutionen kan 
eventuellt anordna en metodkurs med fältarbete, under vårterminen 
1999 när tjälen gått ur marken. Alternativt kan en undersökning 
genomföras i samband med en students uppsatsarbete, med hand-
ledning av någon från institutionen. I det fallet tillkommer kostnad för 
handledning. Det finns även möjlighet att anlita personer från institu-
tionen som gör inventeringen, men då blir kostnaden betydligt högre. 

 
 Kulturkansliets förslag till yttrande: 
 
 Kulturnämnden finner det angeläget att det på grund av områdets 

riksintressanta karaktär (NRL 2 kap 6§), görs en inventering samt en 
dokumentation av de kulturhistoriskt och kvartärgeologiskt 
intressanta företeelserna inom bestämmelseområdet, särskilt 
utbredningen av ”pappersgyttjan”. Med hänsyn till riksintresset bör 
inventeringen även innehålla några representativa mark- och 
borrprov som bevaras från de markområden som kommer att täckas 
med jord. Dokumentationen och inventeringen kan göras av 
studenter från Kvartärgeologiska institutionen vid Stockholms 
universitet i samarbete med exploatören. 

 ______ 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
 
 Enligt kulturkansliets förslag. 
 _______ 
 
 Kulturnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 _______ 
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Detaljplan. Del av Ramsta 7:1 m fl, programsamråd 

AU § 39 KN § 49 Dnr 1998.030 214 
 
 Stadsarkitektkontoret har remitterat rubr detaljplan till kulturnämnden 

för yttrande. Det aktuella planområdet ligger i Össeby-Garns socken, 
norr om gården Lövsättra och öster om väg 268 (Gamla Norrtälje-
vägen), ca 5 km från Karby/Brottby tätort. 

 
 Byggnadsnämnden beslutade 97-01-30 att till markägaren lämna 

positivt förhandsbesked att detaljplan kan upprättas för sex en-
bostadshus på fastigheten Ramsta 7:1. Syftet med planläggningen är 
att möjliggöra permanentboende i anslutning till befintlig bebyggelse. 

 
Kulturkansliet Bebyggelse 
 Det finns ingen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom det 

avsedda detaljplaneområdet.  
 
 Fornlämningar 
 Inom det markerade området finns en registrerad fornlämning RAÄ 

147 samt en husgrund. Fornlämningen är skyddad enligt KML 2 kap 
och bör få skyddsbestämmelser i detaljplanen. 

 
 Kulturlandskap 
 Området är ett småbrutet, uppodlad vidgning av den sprickdal som 

från Garnsviken löper vidare mot Rö. I området finns ett flertal små 
torp troligen från 1800-talets sista hälft. 

 
 Det är betydelsefullt att ny bebyggelse anpassas till den bebyggelse 

som finns i området idag. Området präglas i dag framförallt av små-
skalig jordbruksbebyggelse. 

 
 Kulturkansliets förslag till beslut: 
 
 Kulturnämnden yrkar att det i planen medtas skyddsbestämmelser för 

registrerade fornlämningar och att det i planhandlingarna framgår att 
den nya bebyggelsen i området anpassas till kulturlandskapets 
småskalighet. 

 _______ 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
 Enligt kulturkansliets förslag. 
 _______ 
 Kulturnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 _______ 
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Bygglov. Lappdal 1:3, 1:4 m fl 

AU § 40 KN § 50 Dnr 1998.031 230 

 Stadsarkitektkontoret har remitterat rubr bygglovsansökan till 
kulturnämnden för yttrande. Ansökan avser nybyggnad av bostads-
hus samt bildande av jordbruksfastighet på fastigheterna Lappdal 
1:3, 1:4 m fl i Vallentuna kommun. Sökande redovisar på bifogad 
karta tre alternativa lägen för bostadshus. De aktuella fastigheterna 
ligger ca 5 km nordost om Vallentuna tätort intill Lingsbergsvägen 
och Angarnssjöängen. Fastigheterna ligger inom område av 
riksintresse för både kulturmiljövården och naturvården samt inom 
kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö enligt kommunens kulturminnes-
vårdsprogram.  

 
Kulturkansliet  Den ålderdomliga landsvägen (Lingsbergsvägen) mellan Vallentuna 
 och Vada har förmodligen kvar delar av sin ursprungliga sträckning 

sedan medeltiden. Utefter vägen ligger ensamgårdar, små byar och 
mindre herrgårdar. Detta landskapsavsnitt är det genomgående bäst 
bevarade med landsbygdsbebyggelse i kommunen. Bebyggelsen är 
också mycket karaktäristisk för Vallentuna kommun. 

 
 I och med permanentbebyggelse höjs kraven på allmän service, som 

vatten och avlopp, kollektivtrafik samt breddning och uträtning av 
vägen. Detta skulle vara förödande för de kulturhistoriska värden 
som vägen och det omgivande kulturlandskapet besitter. Avstyckning 
av tomter kan leda till ytterligare förtätning av bebyggelsen och det 
skulle innebära att karaktären i området skulle gå förlorad. 

  
 Kulturnämnden yttrade sig över detaljplanerna över områdena 

Gröndal (96-03-26), Upprätta-Lingsberg (96-01-30) samt bygglov för 
avstyckning vid Kusta (98-05-26). Nämnden framhöll i yttranden över 
detaljplanerna att Lingsbergsvägens kulturhistoriska värden bör 
skyddas genom områdesbestämmelser samt förespråkade avslag för 
bygglovsansökan. 

 
 Kulturkansliets förslag till beslut: 
 
 Kulturnämnden yrkar avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad 

av bostadshus samt bildande av jordbruksfastighet på fastigheterna 
Lappdal 1:3 och 1:4 m fl. Nybyggnad i området skulle kunna leda till 
ytterligare förtätning av bebyggelsen och det innebär ett mycket stort 
hot mot de kulturhistoriska värden som både Lingsbergsvägen och 
det omgivande kulturlandskapet besitter. 

 _______ 
 

 
 Arbetsutskottets förslag: 
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 Kulturnämnden yrkar avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad 

av bostadshus samt bildande av jordbruksfastighet på fastigheterna 
Lappdal 1:3 och 1:4 m fl. Nybyggnad i området skulle kunna leda till 
ytterligare förtätning av bebyggelsen och det innebär ett mycket stort 
hot mot de kulturhistoriska värden som både Lingsbergsvägen och 
det omgivande kulturlandskapet besitter. 

 _______ 
 
 Kulturnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 _______ 
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Bällstaberg 1, del av detaljplan omfattande del av Bällsta 2:19 (samt upphävande 
av detaljplan del av Bällsta 2:19), samråd 

AU § 41 KN § 51 Dnr 1996.031 214 

 Stadsarkitektkontoret har översänt rubr planärende till kulturnämnden 
för yttrande. Ärendet avser detaljplan för Bällstaberg 1, del av Bällsta 
2:19 samt upphävande av del av tidigare detaljplan för området. 
Planområdet ligger ca 3 km söder om Vallentuna tätort intill 
Roslagsbanan. 

 
 Kommunfullmäktige antog 1989-01-30 program för utbyggnad av 

bostadsområdet. Kulturnämnden svarade både vid samrådet och 
utställningen (Dnr 1989.45  313) och lämnade planen utan erinran. 
Stadsarkitektkontoret har översänt rubr planärende till kultur-
nämnden. Detaljplanen har upprättats och vunnit laga kraft. Del av 
detaljplanen avses nu att upphävas. Ändringen av detaljplanen var 
utsänt som programsamråd 98-07-03 - 98-08-17. Kulturnämnden 
svarade på programsamrådet 98-09-15. 

 
 Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra ändringar av 

bostadsbebyggelsen med lägre hushöjder, en trafiklösning med 
bättre kontakt mellan bostadsområden och Roslagsbanan, lämpligare 
form på skoltomten samt omdisponering av bebyggelse och parke-
ring längs Roslagsbanan. 

 
 Ändringen gentemot gällande detaljplan blir att planområdet utökas 

ca 40 meter söderut. 
 
 I övrigt gäller mindre förändringar i bebyggelsekvarteren, bl a ändring 

av byggrätten. Inom den nuvarande detaljplanen har ca 90 bostäder 
hittills byggts och ytterligare 45 är under byggnad. I gällande detalj-
plan redovisas totalt 300 bostäder, vilket föreslås att minskas till 285 
bostäder. Inom det aktuella planområdet, som omfattar mellersta och 
södra delen av gällande plan, redovisas ca 195 bostäder. 

 
 Bostadskvarteren får en småskalig och varierad karaktär. Be-

byggelsen hålls samman av att material, färgsättning och fasad-
detaljer samordnas. Byggnaderna med offentlig service och centrum-
verksamhet vid Roslagsbanan och skolan grupperas kring ett torg.  

 
 Den nya tvärvägen Bällstabergsvägen leds under järnvägen via den 

befintliga viadukten sedan österut norr om Bällstabergsområdet. På 
grund av läget för Bällstabergsvägen uppkommer ett behov av en 
lokalgata. Lokalgatan kommer att förbinda bostadskvarteren med 
Kragstalunds hpl och ”centrumområdet”. Den i gällande plan längre 
norrut liggande lokalgatan föreslås avslutas österut genom att 
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område för natur med gång- och cykelväg ersätter tidigare 
beteckning lokalgata. 

 
 Fornlämningar 
 En arkeologisk utredning har gjorts av Riksantikvarieämbetet 

(Rapport 1996:36). Vid utredningen har en fornlämning påträffats, 
vilken bestod av två härdar och en grop. Fornlämningen har doku-
menterats, undersökts och tagits bort. Norr om planområdet har en 
stenåldersboplats upptäckts. I samband med att arbetsplan för vägen 
upprättas kommer utgrävning av boplatsen att ske. 

 
 Kulturkansliets förslag till beslut: 
 
 Bortsett från den borttagna fornlämningen påverkas ingen kultur-

historisk bebyggelse eller annan kulturhistorisk miljö av de 
föreslagna förändringarna. Kulturnämnden har inget att erinra mot 
detaljplanen samt upphävande av den tidigare detaljplanen. 

 _______ 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
 
 Enligt kulturkansliets förslag. 
 _______ 
 
 Kulturnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 _______ 
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Namnsättning: Arbetsområde vid Arningevägen, Tarby 1:2, HSB:s område vid 
Haga II 

AU § 42 KN § 52 Dnr 1998.017 246 

 Förslag från namnberedningen: 
 
 1. Arbetsområde vid Arningevägen 
 
 Namnberedningens förslag: Fågelsångens arbetsområde. 
 
 2. HSB: s område i Haga II 
 HSB har preliminärt benämnt det nya grupphusområdet Ormstalund. 

Ormstalund är ett nuvarande äldre gårdsnamn på en närbelägen 
fastighet. 

 
 Namnberedningens förslag: Haga gård eller Haga by. 
 
 Kulturkansliets förslag till beslut: 
 
 Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen fastställa namnförslag 

enligt följande: 
 
 1. Arbetsområde vid Arningevägen: Enligt namnberedningens förslag   
     - Fågelsångens arbetsområde. 
 
 2. HSB:s område i Haga II: Trädgårdsmästaren. 
 _______ 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
 
 Enligt kulturkansliets förslag. 
 _______ 
 
 Kulturnämndens beslut: 
 
 Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen fastställa namnförslag 

enligt följande: 
 
 1. Arbetsområde vid Arningevägen: Fågelsången. 
 
 2. HSB:s område i Haga II: Trädgårdsmästaren. 
 _______ 
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Program och utställningar 1999 

AU § 43 KN § 53 Dnr 1998.036 860 

 Kulturkansliets förslag till program och utställningar våren 1999 
föreligger.  

 _______ 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
 
 Enligt kulturkansliets förslag. 
 _______ 
 
 Kulturnämndens beslut: 
 
 Kulturnämnden beslutar uppdra åt kulturförvaltningen att fortsätta 

planeringen av vårens program- och utställningsverksamhet enligt 
den redovisade planen. 

 _______ 
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Sammanträdesplan för kulturnämnden 1999 

 KN § 54 Dnr 1998.038 006 

 Sammanträdesdatum 1999 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och arbetsutskottet föreligger. 

  
 Nämnder och styrelser uppmanas att beakta kommunstyrelsens 

sammanträdestider vid sin egen sammanträdesplanering, så att 
ärenden som skall vidare till kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige får en snabbast möjlig hantering. 

 
 1999 års sammanträdesplan upptar åtta sammanträden:. 
 
Kulturkansliets  Arbetsutskott  Kulturnämnden 
förslag Torsdag kl 16.00  Tisdag kl 19.00 
 
   19 januari 
 26 januari (tisdag kl 19.00)1) 
   4 februari  16 februari 
 11 mars  23 mars 
   8 april  20 april  
   6 maj  18 maj 
 10 augusti (tisdag kl 16.00)  17 augusti 
   9 september  21 september    
 14 oktober  26 oktober 
   2 december  14 december 
  
 1) Möte med grundskolenämndens au 
 _______ 
 
 Kulturnämndens beslut: 
 
 Kulturnämnden godkänner förslaget till sammanträdestider för 1999. 
 _______ 
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Anmälningar 

KN § 55 1 Delegationsbeslut 
 
 1.1  Delegationsbeslut 2/98. Delegat Ingrid Ullman. 
 
 2 Kurser och konferenser 
 
 2.1  Svenska kommunförbundet. ”Hur möter vi framtiden?”. 

Konferens för förtroendevalda och anställda inom kultur- och 
fritidssektorn 99-02-20--05 i Stockholm. 

 
 2.2  Svenska kommunförbundet. Utvecklingsprojekt ”Kultur och 

fritidspolitik 2000” inbjuder till seminariedag på temat ”Ungdom i 
tomrum”. 

 
 3 Skrivelser och cirkulär 
 
 3.1  Vallentuna kommun, kommunstaben, ansökan till Data-

inspektionen om tillstånd att publicera och tillhandahålla uppgifter via 
Vallentuna kommuns hemsidor samt Datainspektionens beslut. 

 
 3.2  Kriminalvårdsmyndigheten. Anbudsbegäran på biblioteks-

verksamhet till anstalten Österåker. 
 
 3.3  Morgondagens Minnen. ”Två frågor och ett erbjudande till dig 

som arbetar med kulturmiljön i kommuner och landsting i Stockholms 
län”. 

 
 Länsstyrelsen i Stockholms län: 
 
 3.4  Beslut 98-10-19. Bidrag till omläggning av plåttak på Frösunda 

godsmagasin på fastigheten Frösunda prästgård. 
 
 3.5  Remissvar 98-10-26. Förhandsbesked för uppförande av ett 

enbostadshus och garage/carport Grana 1:18. 
 
 3.6  98-11-03. Ang åverkan och slitage på det lagskyddade gravfältet 

inv nr 45 Uthamra. 
 
 3.7  Remissvar 98-11-05. Förhandsbesked för uppförande av ett 

enbostadshus och garage Grana 1:17. 
 
 3.8  Beslut 98-11-13. Ansökan om bidrag för restaurering av gamla 

mangårdsbyggnaden vid Lilla Benhamra 1:1, Vada. 
 
 3.9  Remissvar 98-11-16. Ang uppsättande av bullerplank Ormsta 

1:196. 
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 3.10  Remissvar 98-11-18. Ang bygglov för upprustning av roslags-

banans banvall inom Vallentuna kommun. 
 
 3.11 Beslut 98-12-03. Arkeologisk förundersökning enligt lagen om 

kulturminnen, Bällsta 2:19. 
 
 3.12  Remissvar 98-12-10. Nybyggnad av bostadshus vid Lappdal 

1:3, 1:4 m fl. 
 
 3.13  Stockholm läns museum. Uppföljningsprotokoll: Fornvårdsresa i 

Vallentuna 98-10-14. 
 
 3.14  SAB. En ny svensk biblioteksförening. 
 
 3.15  Vallentuna kommun, stadsarkitektkontoret. Remiss, ansökan 

om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus och garage 
Grana 8:5. 

 
 3.16  Vallentuna kommun, stadsarkitektkontoret. Remiss, ansökan 

om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus och garage 
Grana 1:17. 

 
 3.17  Vallentuna kommun, stadsarkitektkontoret. Remiss, ansökan 

om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus och garage 
Grana 1:18. 

 _______ 
 

 


