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Bakgrund och syfte
Sigtuna kommun har gett undertecknad i uppgift att 
göra en kulturhistoriskt bedömning och konsekvens-
analys av nybyggnation inom fastigheten Ödåker 5, 
Sigtuna. Detta yttrande baseras på handlingar i ansö-
kan till bygglov som inkom till Sigtuna kommun 2020-
12-16. Föreliggande antikvariska konsekvensanalys 
beskriver kvarteret Ödåker 5 och dess kulturhistoriska 
värden kopplade till relevanta lagrum för att sedan 
ställa bygglovet mot dessa, för att utreda huruvida 
bygglovet är förenligt med de kulturhistoriska förut-
sättningarna eller inte. 

Förutsättningar i gällande lag-
rum
Plan- och bygglagen
Allmänna och enskilda intressen
PBL 2 kap 3 § "Planläggning enligt denna lag ska 
med hänsyn till natur- och kulturvärden [...] främja 
en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse, grönområden och kommu-
nikationsleder [...]" 

PBL 2 kap. 6 § ”Vid planläggning, i ärenden om 
bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som 
inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan”. 

Förbud mot förvanskning
8 kap 13 §   "En byggnad som är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst-
närlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska 
tillämpas också på […] bebyggelseområden."

Miljöbalken
Sigtuna är riksintresse för kulturmiljövården enligt 
MB 3 kap 6§. För fastigheten relevanta skrivningar 
har understrukits. 

Sigtuna stad [AB 65]
"Motivering:
A. Småstadsmiljö som bevarat uppbyggnaden och 
storleken av landets äldsta ännu existerande och un-
der den tidiga medeltiden mest betydelsefulla städer 

Inledning
och som speglar ett kungligt inflytande och en kyrklig 
utpost mot det hedniska Uppsala, med många kyrkliga 
anläggningar från medeltiden samt småskalig träs-
tadsbebyggelse.
B. Institutionsmiljöer i området utanför den gamla 
stadskärnan, som speglar arkitekturutvecklingen och 
rörelser inom Svenska kyrkan och utbildningsväsendet 
vid 1900-talets början.
Uttryck för riksintresset:
A. Planmönstret med Stora Gatan, smala tvärgränder 
och långsmala kvarter och tomter som går tillbaka till 
anläggningstiden på 970-talet, samt utanför detta en 
mer oregelbunden planstruktur som visar den fort-
satta utvecklingen under medeltiden och smärre för-
ändringar och utvidgningar fram till 1800-talets mitt. 
Den småskaliga träbebyggelsen med dess huvudsak-
ligen slutna karaktär utmed Stora Gatan och utanför 
detta glesare bebyggelse och lummiga trädgårdar. 
Kyrkoruinerna i utkanten av det medeltida stadsom-
rådet och Mariakyrkan, som ursprungligen var domi-
nikanerklostrets kyrka. Zonen utan bebyggelse, eller 
med mycket sparsam bebyggelse, närmast utanför den 
gamla stadskärnan.
B. De välbevarade institutionsmiljöerna med bebyg-
gelse som speglar utvecklingen från nationalromantik 
till funktionalism, bl.a. Sigtunastiftelsen, genom vilken 
den svenska ungkyrkorörelsen etablerade sig i Sigtuna 
på 1910-talet samt Sigtuna läroverk och Sigtunasko-
lan från 1920-talet. Planering, parkanläggningar, ge-
staltningsmässiga värden. Flera kurs- och konferens-
gårdar. "

Kommunala ställningstaganden
Kvarteret Ödåker är medtaget i Bevarande - och förny-
elseplanen, antagen 2019. För kvarteret gäller följande 
riktlinjer:
"Inga ytterligare byggnader, med undantag av mindre 
komplementbyggnader/tillbyggnader, får uppföras 
inom kvarteret då det redan är tätt bebyggt. Trädgår-
den på fastigheten Ödåker 9 ska bevaras. Takkupor 
och takfönster bör undvikas mot Stora gatan. De äldre 
uthusen och trädgårdarna är en viktig del av de äldre 
gårdsstrukturerna och ska värnas."
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Kulturhistorisk värdebeskrivning

Kulturhistorisk värdebeskrivning kv Ödåker
Kv Ödåker innehåller flera av de värdebärande karak-
tärsdrag som konstituerar riksintresset Sigtuna. 
Kvarteret är en del av planmönstret längs Stora gatan, 
dess smala tvärgränder och långsmala kvarter och tom-
ter som går tillbaka till anläggningstiden på 970-talet. 
Flera av fastigheterna representerar den "småskaliga 
träbebyggelsen med dess huvudsakligen slutna karak-
tär utmed Stora gatan och utanför detta glesare bebyg-
gelse och lummiga trädgårdar."

Kulturhistoriska uttryck som konstituerar kvarterets 
kulturhistoriska värde:
Planstrukturen med Stora gatan, dess smala tvärgrän-
der och långsmala kvarter och tomter.
Planmönstret, där huvudbyggnaderna med bostäder 
och verksamhetslokaler placerats med långsidan mot 
Stora gatan. Innanför dessa upptas den långsträckta 
tomten huvudsakligen av trädgård som traditionellt 
använts för odling. Uthus och verkstäder har placerats 
i tomtgräns längs de smala gränderna eller i tomtens 
bortre gräns. Planmönstret synliggör den småskaliga 
handelsstaden från 17- och 1800-talen, där småskaligt 
hantverk och odling huvudsakligen för eget bruk var 
stora näringar i den fattiga staden. 
Planmönstret är påtagligt läsbart i Ödåker 2 och 6, men 
även i viss mån på fastigheter med senare tillkommen 
bebyggelse, som Ödåker 7 där verkstadsbyggnaden 
uppförd 1959 placerats i tomtens bortre gräns. 
Sigtunas varsamma förtätning under 1980-talet och 
framåt, där tillkommande bebyggelse har medvetet 
anpassats efter stadens unika karaktär samt i de bättre 
fallen med en tydlig samtida gestaltning som i fallet 
med Ödåker 5. 

Värdebeskrivning fastigheten Ödåker 5
Tomten har ett kulturhistoriskt värde genom dess gröna 
karaktär, vilken vittnar om tiden då Sigtuna karaktäri-
serades av befolkningsstagnation och tomter i utkan-
ten av den centrala staden var obebodda och användes 
till odling. Bostadshuset har ett kulturhistoriskt värde 
som en av de bättre exponenterna för Sigtunas post-
moderna anpassningsarkitektur. Byggnaden uppmärk-
sammades i sin samtid genom en artikel i tidskriften 
Arkitektur, samt dess arkitektmodell har ställts ut på 
arkitekturmuseet vid ett flertal tillfällen. 
Byggnaden bedöms motsvara kraven för 8:13 i PBL. 

Värdebärande karaktärsdrag
Träpanel, sadeltak med enkupigt lertegel, spröjsade 
fönster, runt fönster i fonden mot Tvärgränd.
Tomtens gröna karaktär. 

Tolkning av var riksintressets uttryck finns manifesterade. Ur bevarande- och förnyelseplanen 2019. 
Kv Ödåker är markerat med streckad röd linje. 

marnas001
Anteckning
förklara att det handlar om särskilt värdefull byggnad blabla
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Historik - kvarteret

Kvarteret Ödåker
Kvartetet Ödåker ligger i centrala Sigtunas västra ut-
kant. Arkeologiska fynd visar på mänsklig aktivitet på 
dess plats under medeltiden, och kvarteret avgränsas 
mot norr av Stora gatan vilken varit densamma sedan 
staden anlades på 900-talet. Kvarteret ligger på den 
svarta jorden, Sigtunas välkända kulturlager. Kvarte-
ret finns utmarkerat på den äldsta kartan över Sigtuna 
från 1600-talet, och från 1670-talet finns uppgifter om 
ägoförhållandena för gårdar i kvarteret. Flera av tom-
terna har dock under 17- 18- och början av 1900-talet 
betecknats som ödetomter till och från. I kvarteret ska 
det ha funnits en krog under 1700-talet, ”Badstukro-
gen”, i övrigt har flera av tomterna under seklerna an-
vänts till odling. 
På kartorna från mitten av 1800-talet kan man se en 
sparsam bebyggelse i kvarterets östra del. I början av 
1900-talet uppfördes två byggnader, vars uttryck ra-
dikalt skiljde sig från den befintliga bebyggelsen; på 
Ödåker 4 uppfördes ett putsat stenhus i två våningar 
och på Ödåker 9 (dåvarande nr 1) uppfördes en revete-
rad tvåvåningsvilla. 

1961 slutbesiktigades två tidstypiska villor på tomter-
na 7 respektive 8, vilka var avstyckade från nuvarande 
tomt 6 respektive 9. 
Senare tillkommen bebyggelse har uppförts i en an-
passad stil som är karakteristisk för Sigtuna, därebland 
den för denna rapport aktuella fastigheten Ödåker 5. 
Sigtuna var fram till 1927 indelat i tre kvarter, Västra 
qvarteret, Stadskvarteret och Malmenkvarteret, med 
25 fastigheter i varje kvarter. Sigtunas sista borgmäs-
tare Gustaf Dahl initierade år 1927 den nya kvarters-
indelning som gäller idag, och alla de nya kvarteren   
fick sina nuvarande namn. Kvarteret Ödåker fick sitt 
namn efter den populära spritstorten Ödåkra Taffel 
Aquavit som salufördes av systembolaget, vilket hade 
etablerat sig år 1920 i stenhuset på tomt nr 4. System-
bolaget flyttade från kvarteret 1993. 

2000- 2010

1985-1995

1957-1961

1905-1922

1862-1878

Före 1823

Efter 2000

2009

2002

ca 1910

1991

1985

1985

ca 2005

mellan 1862 och 
1878

Före 1823

1922

1961

1959

1959

19271957
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Flygfoto från 1949-50. Aktuell fastighet markerat med streckad linje. 
Ödåker 5 var vid denna tid obebyggd så när som på en murad källare och en 
redskapsbod. 
Till höger: urklipp ur den samtida ekonomiska kartan.  
Foto: Oscar Bladh. Karta från Lantmäteriet. 

>>Övergripande historik



1857 1920 ca

1960 2019
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Kart- / ortofotosekvens
Kartor/ortofoton från Lantmäteriet. 
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Historik - fastigheten

Historik - före nuvarande byggnad
Tidigare namn: västra kvarteret nr 32 (västra delen) 
och 31 (östra delen), Lundbergska tomten eller vreten 
n:o 31. De tidigare två tomterna ska ha sammansla-
gits i början av 1800-talet. Tomten kallades  nr 27 från 
1870-talet, trots att en nr 27 redan fanns som en del av 
nuvarande Ödåker 3. 
Äldsta uppgiften om ägandeförhållande är från år 
1670 då den östra delen av tomten (nr 31) var bebyggd 
med en gård tillhörande hustrun Brita Staffansdotter. 
Tomten har bytt ägare ett flertal gånger under de kom-
mande seklen. Tomten var 1877 obebyggd sånär som 
på en mindre byggnad i dess nordöstra kant. Någon 
uppgift kring vad det var för byggnad framgick inte 
men vid inventeringen 1966 fanns på samma plats en 
murad källare med sadeltak och enkupigt taktegel, 
samt en redskapsbod. Vid inventeringen kring mitten 
av 1980-talet var dessa rivna. Enligt uppgift fungera-
de tomten under 1980-talet som kolonilott åt en herre 
som cyklade hit från sin bostad på Malmen. 

1966. Tomten sedd från sydväst. Redskapsboden 
syns i högra kanten. Ur byggnadsinventeringen, 
Stockholms länsmuseums arkiv. 

1908. Långgatan. Sigtuna museums arkiv. 

Uppförandet av nuvarande byggnad
1991 uppfördes det nuvarande bostadshuset, Villa 
Lund-Bodin efter ritningar av arkitekterna  Kjell Bjur-
ström och Bertil Brodin. Villan var uppmärksammad i 
sin samtid och presenterades i Arkitektur 1992, nr 7. 
Arkitekterna beskrev själva villan och dess tillkomst 
på följande vis:
"Beställarna hade med sig några egenhändigt skissade 
tankar om sitt nya hus när vi sågs för första gången. Vi 
kom att träffas många gånger. Det var några år sedan 
och villan är inflyttad och klar, nästan...
Husets idé har formats efter två principer. Å ena si-
dan Sigtunas traditionella byggnadssätt med små hus 
längs gränderna, så som vi alla upplever Sigtuna och 
som går att läs om i "Bevarande- och förnyelseplan 
för Sigtuna Stad" (1986). Å andra sidan tomtens sneda 
geometri som gett inspiration till en snedställd flygel-
byggnad (vinkelrät mot den norra tomtgränsen). På så 
sätt bildas av tomten två yttre rum; ett stort mot sol 
och Mälarutsikt - en trädgård, och ett annat litet mot 
gatan för entré och cyklar m m - en grusad gårdsplan 
bakom staket och grind. Carport med kallförråd har 
förlagts till tomtens västra ände. Huset längs gatan 
har en sektion med husbredd 4,7 meter (invändigt), 1 
1/2-plans höjd med övervåningen belyst via gavlar och 
takkupor och med takvinkeln 33 grader. Fönstren är 
spröjsade. Den låga flygelbyggnaden med entré, glas-
veranda och vardagsrum har takvinkeln 14 grader och 
det långa rummet har interiört ett välvt tak med höjden 
215 cm i sida och 255 cm i rumsmitt. Fönster går till 
golv och är utan spröjs. Ett vackert och välfungerande 
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Foton ur tidskriften Arkitektur 1992, nr 7. Foto Max Plunger. 

Foto av modell ur Arkdes arkiv. 

hem skall vara öppet och luftigt men ställer också krav 
på viss avskildhet mellan olika sysslor. I det här fallet 
knyts flera funktioner samman vid entréns glasveranda 
där köket, vardagsrummet och biblioteket via trappan 
upp står i en ganska öppen men intrikat kontakt. Det 
är också fyra olika golvnivåer som möts. Interiört har 
Gunilla Bodin varit de som tagit stort ansvar och vi har 
mer bistått med erfarenhet och råd. Golv är av gul klin-
ker, gul askparkett eller ockramålade furubräder. Väg-
gar samt snickerier är vita. Tak är av vitlaserad furu. 
Exteriört har huset en gråskala - finsk slamfärg på slät 
panel, ljusgrå linoljefärg på takkupor och fönstrens 
fodersidor, vita fönster och räcken. Taket är enkupigt 
lertegel och all plåtgarnering är svart. 
Vi tycker också att en fin poäng är att det långa huset 
ligger längs just Långgatan och att bibliotekets oc kö-
kets tväraxel (med rund takkupa respektive stort föns-
ter) kunnat placeras exakt i mynningen till - just det 
-Tvärgränd!
Krister Bjurström och Bertil Brodin"

Villan nominerades till träbyggnadspriset 1996. I sam-
band med det togs en modell fram på uppdrag av Ar-
kitekturmuseet (nuvarande ArkDes) och som använts i 
två publika utställningar. 
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Nuvarande karaktär 
Huvudbyggnaden är uppförd av lösvirke på torpar-
grund av plintar och kantbalkar. Fasaden är avfärgad 
med finsk slamfärg på slät panel, ljusgrå linoljefärg på 
takkupor och fönsterfoder, via fönster och räcken. Ta-
ket är belagt med enkupigt lertegel.  

Huvudbyggnaden är påtagligt oförändrad sedan upp-
förandeåret och har i princip alla kvalitéer bevarade. 

Trädgården har även den i huvudsak bevarat sin ur-
sprungliga utformning sett till de stora dragen. 
Carporten har en enkel brukskaraktär, med i viss mån 
anpassad utformning genom valet av trä och lertegel. 

Nulägesbeskrivning
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Beskrivning
Beskrivningen är hämtad ur bygglovsansökan, daterad 
december 2020.

" FÖRSLAG TILL UTFORMNING OCH VAL AV 
KARAKTÄR – I tidigt skede fanns inställningen att 
byggnaden skulle ha ett nästintill direkt släktskap med 
den befintliga byggnaden. Men alltmer har en upp-
fattning växt fram att den nya byggnaden skall ges 
en större grad av självständighet. Byggnader på olika 
fastigheter har i Sigtuna i princip aldrig samma utform-
ning. Snarare ökas den karaktäristiska småskaligheten 
genom en viss grad av variation. Vårt val av takmate-
rialet tegeltak har övergått till val av målad plåt, ku-
lörskalan vitt och grått i den befintliga byggnaden har 
ersatts av kulörer i en grön färgskala. Det gröna finns i 
Sigtuna, i fasader och fönstersnickerier, och ger kopp-
ling till trädgårdarnas grönska. De slutgiltiga val som 
gjorts är följande: ärggrönt målad bandtäckt takplåt, 
ljusgröna fönster-snickerier med ovanliggande ljus-
grönt skivmaterial, fasadpanel av stående sågad panel 
med mörkare grön slamfärg. Fönsterutformningen fö-
reslås dock följa den befintliga byggnadens både vad 
gäller försterstolekar och spröjsverk.

VOLYMHANTERING 1 – detaljplanen medger en 
byggnad i 2 våningar, förslaget är endast en våning 
med hänsyn till platsen med grannars sjöutsikt mm.
VOLYMHANTERING 2 – förslaget är en vinkelbygg-
nad som vänder sig mot sydväst, vilket är en förhärs-
kande byggnadstyp i området. Strävan har varit att 
begränsa påverkan på utsikten mot vattnet för de norr 
om belägna grannarna. Av det skälet är sovdelen sned-
ställd 79°. Genom att den södra gaveln blir vinkelrät 
mot gränden skapas en för Sigtuna typisk situation i 
stadsbilden.

Beskrivning av bygglov

Situationsplan och fasader. Bjurström Arkitekter AB. 

VOLYMHANTERING 3 – den takvinkel 30°, som 
valts är, inte alltför flack och inte heller för brant. Un-
der processen har vi analyserat ett alternativ med en 
betydligt flackare takvinkel 22°. Det skulle sänka höj-
den till taknock med 45 cm och därmed minska påver-
kan på utsikten från granntomterna i nordost utan att 
nämnvärt försämra byggnadens funktion som bostad. 
Vår slutsats är dock att det skulle avvika för mycket 
från byggnadssättet i Sigtuna och påtagligt försämra 
det visuella intrycket av byggnaden. Angiven +-höjd 
är +3,40 för entréplanet. På situationsplanen är Ny-
byggnadskartans marknivåer inom tomten inte juste-
rade till de nya/sänkta som den nya byggnaden kom-
mer att medföra.

VOLYMHANTERING 4 – en viktig faktor, för att en 
ny byggnad skall passa in i Sigtuna, är husbredden. 
Enligt traditionen, som utgår från mått som är lämp-
liga i en enkel byggnad av trä, blir nästan alltid bredd-
mått kring 4–6 meter. Förslaget här är en byggnad med 
innermått 4,8 meter och yttermått 5,4 meter.

VOLYMHANTERING 5 – Detaljplanen medger en 
maximal byggnadsyta om 176,3 kvadratmeter på den 
529 kvadratmeter stora avstyckade tomten. Den bygg-
nad vi ansöker om tillstånd för har en byggnadsyta om 
168,7 kvadratmeter. Begränsningen av byggnadsytan 
bidrar till en god balans mellan byggnad och trädgår-
dar och det bidrar även till att på olika sätt begränsa 
påverkan på grannarna. Samtidigt är den nya bygg-
naden med sina fyra rum, kök, matplats och generösa 
biutrymmen högst funktionell och med mycket god 
tillgänglighet – ett hus att åldras i. 
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>>Beskrivning av bygglov

DISPOSITION AV FASTIGHETEN 1 – Vår önskan är 
att byggnaden skall omges av riktiga trädgårdar, vil-
ket förutsätter en viss distans mellan byggnaden och 
Hamngatan. Den avstyckade delen avfastigheten de-
las mellan en entrégård öster om byggnaden om drygt 
150 kvadratmeter och en något mindre trädgård i in-
nervinkeln ner mot Hamngatan. De två trädgårdarna 
lämpar sig båda för odling. Markmaterial är grus och 
gräs och annan växtlighet. En placering av byggnaden 
närmare Hamngatan skulle skapa obalans mellan de 
två trädgårdsrummen och medföra att trädgården mot 
Hamngatan får karaktär av ”mindre förgård”. 

DISPOSITION AV FASTIGHETEN 2 – den nya bygg-
naden tar spjärn mot gata och gränd och är förflyttad 
till tomtens norra del med kort avstånd till grannfastig-
heterna. En placering av byggnaden med ökat avstånd 
från den norra tomtgränsen, 4,5 meter, skulle enligt 
vår bedömning medföra större påverkan på utsikten 
från tomterna i norr, då ”vinkeldelen” mot gränden, 
den s k sovdelen, därmed skulle förkortas 2,5 meter, 
med en motsvarande förlängning av den långa dagde-
len mot öster som konsekvens. 

DISPOSITION AV FASTIGHETEN 3 – Genom place-
ringen av den nya byggnaden med viss distans
mot Hamngatan skapas utrymme för att bekvämt par-
kera en (vår) bil vid gaveln. Med lite trixande kan man 
även vid behov få plats med en besökande bil. Vi kom-
mer därmed inte att öka belastningen på Hamnplanens 
begränsade parkeringskapacitet. 

BOSTADSPLANEN – byggnaden har delats upp i 
två separata delar, en dagdel och en sovdel, med entré 
emellan. 

SEKTION – dagdelen har full rumshöjd till nock med 
öppna takstolar vilket interiört ger ett anspråkslöst och 
tidlöst uttryck. Även det stora sovrummet har öppna 
takstolar. Sovdelen i övrigt har däremot slätt innertak, 
med ovanför liggande lågt vindsloft. 

FASADER – fasader är av sågad stående panel, med 
varierande bredder, målad med slamfärg i en grön 
färgton. 

FÖNSTERSNICKERIER – fönster är, med spröjs och 
format precis lika som i den tidigare byggnaden, öpp-
ningsbara med kopplade bågar, är av målat trä, 1+2-
glas (yttre båge med spröjs och inre båge med isolerru-
ta med argonfyllning). Fönstren med vertikalt listverk 
och horisontella ”droppprofiler”, foder och en ovanlig-
gande skiva målas i en ljusgrön färgton. 

TAKUTFORMNING – tak är av falsad plåt, bandteck-
ning med en ”klassisk” ärggrön färg. Hängrännor och 
stuprör ansluter till detta. 



Ödåker 5 |  Sigtuna |  Antikvarisk konsekvensanalys av bygglov 13

Det sökta bygglovet håller en hög arkitektonisk nivå 
avseende gestaltning, och hade sannolikt kunnat bli ett 
positivt tillägg till Sigtunas modernare villabebyggel-
se. Dock innebär den föreslagna placeringen ett flertal 
problem avseende kulturmiljön.

Miljöbalken 3 kap 6§
Byggnadens placering innebär ett brott mot riksintres-
seuttrycket Den småskaliga träbebyggelsen med dess 
huvudsakligen slutna karaktär utmed Stora Gatan och 
utanför detta glesare bebyggelse och lummiga trädgår-
dar, utifrån att fastighetens trädgård i hög grad byggs 
igen. Trädgårdens nuvarande gestaltning är från 1991 
men ytan har varit obebyggd och använts till odling 
sedan åtminstone mitten av 1800-talet. Trädgården är 
en del i det gröna rum som karaktäriserar det inre av 
kvarteret Ödåker och är ett uttryck för riksintresset.

Plan- och bygglagen
Placeringen av den föreslagna volymen bedöms inte 
vara lämplig av hänsyn till kulturvärdena på platsen, 
dels avseende kvarterets utpekade kulturvärden där 
den gröna karaktären är bärande men även i förhål-
lande till befintlig byggnad på fastigheten, vars sam-
manhang förändras på ett ofördelaktigt sätt. Att för-
lägga ytterligare ett bostadshus på den smala tomten 
innebär negativa konsekvenser för den genomarbetade 
helhetsgestaltningen med två yttre rum, där det ena 
med "trädgård och Mälarutsikt" förtas. 
Utifrån detta bedöms bygglovet inte vara förenligt 
med pbl 2 kap 6§, samt tangerar att bryta mot för-
vanskningsförbudet 8 kap 13 §. 

Bevarande- och förnyelseplanen
Bygglovet strider mot riktlinjen för kvarteret som ang-
er att " Inga ytterligare byggnader, med undantag av 
mindre komplementbyggnader/tillbyggnader, får upp-
föras inom kvarteret då det redan är tätt bebyggt. [...] 
De äldre uthusen och trädgårdarna är en viktig del av 
de äldre gårdsstrukturerna och ska värnas."

Konsekvensbeskrivning
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