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I början av 1900-talet hade Sverige kanske Europas säms-
ta bostadsstandard. Inflyttningen till städerna var stor och 
bostadsfrågan fick lösas av individen. Byggandet präglades 
av en avhumaniserad spekulation. Bristen på bostäder var en 
källa till ohälsa och en hämsko för utveckling. Vid slutet av 
samma århundrade är bostadsstandarden hög, både räknat till 
yta och till kvalitet. Det är en remarkabel resa. Parallellt med 
välfärdssamhället byggs våra hem. Samhällets engagemang och 
arkitekternas kompetens läggs på satsningar för att göra männi-
skans tillvaro dräglig. Bilden är långt ifrån endimensionell, men 
i grunden skapade 1900-talet en arkitektur som var fokuserad 
på människans vardag på ett sätt som inget annat århundrade 
har förmått. 

Årets tema för Restaureringskonst har varit 1900-talets bost-
adsarkitektur. Genom fem områden i Stockholm har vi följt 
utvecklingen från 1930-talets arbetarlägenheter i Aspudden 
genom Midsommarkransen, Hökarängen, Bredäng och fram till 
Norra Hammarbyhamnen, byggt i brytningstidens 1980-tal. 

Men på vilket sätt ansluter temat till det övergripande ämnet 
Restaurering – ett ämne som främst är förknippat med monu-
mentvård? Är inte bostaden en privat sfär där byten av kök och 
badrum snarare är att betrakta som upprustning? Att detaljer 
och kvaliteter är enkla eller repetitiva betyder inte att de är 
lättare att lyfta fram och ta tillvara. 1900-talets bostadsområden 
har lika många utmärkande egenskaper som annan byggd 
miljö. Hoten mot dem är dock kanske större, då de lätt slukas 
upp av mindre medvetna förtätningsprojekt eller underhållsåt-
gärder. Kursen har studerat stadsplanenivån – hur områdena är 
uppbyggda, vilken förändring de tål och hur kvaliteterna kan 
lyftas fram. Men vi har också gått in på den mindre skalan, som 
entré, balkong, kök. Det är utrymmen där nya krav på till exem-
pel tillgänglighet, sophantering eller ventilation ofta sätter spår. 

Förord



Två saker har blivit tydliga: 
* I en tid då många efterfrågar variation i stadsbyggandet har 
vi hittat en rikedom av särdrag inom vart och ett av områdena. 
Vid dagens förtätningar finns ibland större fokus på att skapa 
omväxling inom respektive område än på att stärka befintlig 
karaktär, något som snarare minskar upplevelsen av det byggda 
kulturarvets värde. 
* Det är inte alltid avsaknaden av ekonomiska medel som 
försämrar lösningar i den byggda miljön. Inom restaurering 
nämns ofta begreppet ”de små stegens tyranni”, det vill säga 
hur okunskap eller slentrian sammantaget förminskar intry-
cket av något vi i grunden värderar högt. Här har vi resonerat 
kring god förvaltningsarkitektur, snarare än den arkitektur som 
skapas vid nybyggnad. 

Men hur bygger man upp, förmedlar och förvaltar sådan 
kunskap? Årets slutarbete vänder sig till de som intresserar sig 
för boendets närmiljö och agerar inom den; boende, planera-
re, förvaltare, ägare. Vi hoppas på att kunna bidra till ett ökat 
intresse för kvaliteterna i 1900-talets byggande och för den 
historia dessa olika områden tillsammans förmår att berätta. 

På grund av bostadsbristen och den ökade segregation som 
präglar vårt samhälle, är det svårt att inte politisera årets ämne. 
Det går dock inte att vrida klockan tillbaka. 1900-talet hade sina 
egna förutsättningar. Men ett konstruktivt samhälle konstituer-
as av en gemensam strävan efter förbättring. Denna strävan är 
något vi kan ta med från bostadsbyggandet i Sverige mellan 
1930-talet och 1980-talet. Det är ett byggnadsarv som är värt 
att bevara och utveckla. Det är områden som i sina ambitioner, 
från helhet till detalj, rymmer en stor kunskap om hur bostaden 
präglar våra livsvillkor. 

Torun Hammar     Cecilia Sagrén 
Gästprofessor     Lektor
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LM-STADEN I KORTHET
Byggnadsår:  1938-1940
Byggmästare:  Olle Engkvist
Arkitekt:  Sven Backström, Leif Reinius och Hakon   
  Ahlberg 
Klassning:  Riksintresse för kulturmiljövården  
       samt blå- och grönklassad i Stockholms  
  Stadsmuseums klassificering
Ägandeform:  Bostadsrätt
Lägenheter:  ca 1000

LM-staden är ett välbevarat smalhusområde och ett bra exempel på hus i park.





LM ERICSSON TILL MIDSOMMARKRANSEN
Snilleföretaget LM Ericsson har haft en framträdande  
roll i 1900-talets näringslivsutveckling i Sverige. Ett 
internationellt ledande företag inom telefoni som tidvis 
också var Stockholms största privata arbetsgivare. Under 
1920-talet genomgick LM Ericsson en snabb expansion  
med ett ständigt växande behov av större lokaler. I 
likhet med många andra industrier på 1920- och 30- ta-
let beslutade fabriken att flytta ut från de mer centrala 
delarna av Stockholm. 1930 köpte företaget mark i västra 
Midsommarkransen men en kraftig ekonomisk nedgång, 
som kulminerade med Kreugerkraschen 1932, gjorde att 
utflyttningen blev fördröjd till 1937.

Historik

LM Ericsson fabrik vid Telefonplan i Midsommarkransen. Ritad av 
arkitekt Ture Wennerholm, uppförd år 1938-40.





Bland fabrikens anställda fanns heller inget 
omedelbart intresse för att flytta med när arbets-
platsen nu skulle lämna innerstaden. Detta trots 
att standarden på många bostäder var långt sämre 
än de nya som nu planerades. Spårvägen in till 
Södermalm till trots ansågs Midsommarkran-
sen inte som en del av det egentliga Stockholm. 
Mellan åren 1938-40 byggs bostadshusen för de 
två nyetablerade bostadsrättsföreningarna Tellus-
borgshus och Tele. Redan från början slog man 
fast att 35-40% av bostadsrätterna skulle säljas till 
anställda vid LM Ericsson. För att möjliggöra det 
erbjöd fabriken fördelaktiga lån till sina anställda. 
Trots detta gick försäljningen inledningsvis lång-
samt. För att få fart på utvecklingen av Midsom-
markransen slöt Stockholm stad och LM Ericsson 
avtal där staden åtog sig att stå för infrastrukturen 
i området; vatten, avlopp och vägar. Telefonplan 
har allt sedan LM-staden byggdes varit en knut-
punkt för kollektivtrafiken i området och 1964 
byttes spårvagnen ut mot tunnelbana.

FUNKIS, SMALHUS OCH HUS I PARK
Sommaren 1930 gick Stockholmsutställningen av 
stapeln. En milstolpe i svensk arkitekturhistoria 
som också ledde till funktionalismens intåg i hela 
Skandinavien. Både fabriksbyggnaderna av arki-
tekten Ture Wennerholm, och de nya bostadshu-
sen i LM-staden är uppförda i den nya stilen. De 
bärande idéerna för funktionalismens bostäder 
var tillgång till dagsljus och frisk luft i lägenheter-
na samt närheten till natur utanför husen. Stock-
holmsstilens gestaltning av parker och grönytor 
präglar området. Park och natur skulle vara aktiva 
element i staden och tillgång till ytor för lek, spel 
och samvaro sågs som en social rättighet.

Tillgång till ljus präglar den funk-
tionalistiska fabriksarkitekturen.

LM Ericssons fabrik på Telefon-
plan är en av Stockholms främsta 
funktionalistiska byggnader. 



Hustypen smalhus skapades för att möjliggöra 
dagsljusinsläpp i alla rum. Smalhusen i LM-staden 
är åtta meter breda och orienterade i nordöstlig 
till sydvästlig riktning för att maximera dagsljuset. 
Husen byggdes som hus i park och är väl anpassa-
de till den existerande terrängen. Byggmästare  
för LM-stadens bostäder var Olle Engkvist som 
skulle komma att spela en allt viktigare roll i 
utbyggnaden av det moderna Sverige, inte minst 
i Stockholm. Arkitekter var Hakon Ahlberg, Sven 
Backström och Leif Reinius. Engkvist och Ahlberg 
hade tidigare uppfört ett smalhusområde i Hjort-
hagen som blev kritiserat för husens okänsliga 
placering i landskapet. Som en direkt följd av det 
fick LM-stadens smalhus en mycket friare place-
ring i terrängen. Jämfört med Stockholms tidigare 
smalhusområden gjordes LM-stadens byggnader 
också kortare, vilket innebar att de blev enklare att 
anpassa till terrängen. 

GOD EKONOMI GENOM SERIEBYGGANDE
Att smalhusen skulle kunna byggas snabbt, med 
låga bygg- och materialkostnader, var ett över-
ordnat mål för byggmästare Engkvist. Genom 
att husen endast är fyra våningar höga kunde 
byggmästaren både undvika kravet på hiss för de 
boende och genomföra hela byggnadsarbetet utan 
bygghissar. Det enkla pulpettaket innebar en be-
sparing då man kunde undvika mer komplicerade 
takstolar. Dessutom behövdes nu bara hängrännor 
och stuprör på en sida av huset. Lägenheterna fick 
inga egna balkonger, man ordnade istället gemen-
samma piskbalkonger som nåddes från trapphu-
set.

Smalhusens effektiva byggmetod 
avspeglas i husens enkla form 
och uttryck.

Smalhusen byggdes med lokaler 
för verksamheter i bottenvåning-
arna.



Byggmästare Engkvist var en stark förespråkare av ökad 
serietillverkning och LM-staden är ett tidigt exempel på 
den typen av byggprocess. Engkvist beskrev det själv som 
en slags omvänd löpande-band-princip. Husen står stilla 
medan de olika lagen av hantverkare förflyttar sig från hus 
till hus. Det rationella nytänkandet i Midsommarkransen 
ledde till ett snabbare, mer effektivt byggande och till 
stora ekonomiska fördelar. Efter att det första huset blev 
färdigt, kunde byggmästaren leverera ytterligare ett hus 
var fjärde dag. 

FRÅN FABRIKSMILJÖ TILL KULTURMILJÖ
Från det att LM Ericsson-fabriken uppfördes 1938-1940 
fortsatte en utvidgning och utveckling av fabrikens 
byggnader efter verksamhetens behov ända fram till slutet 
av 1990-talet. Redan innan verksamheten upphörde och 
lämnade lokalerna i början av 2000-talet blev de kultur-
historiska värdena i området uppmärksammade. 1987 
beslutade Riksantikvarieämbetet om LM-staden och Tele-
fonplan som riksintresse för kulturmiljövården. Området 
är också utpekat som kulturhistoriskt värdefullt område 
av Stadsmuseet i Stockholm, där fabriksbyggnaderna är 
blåklassade och bostadshusen grönklassade. 2004 flyttade 
skolan Konstfack in i de stora produktionslokalerna och 
2014 flyttade Försäkringskassan in i kontorsdelarna. 



Medborgarhuset Midsommargården uppfördes av LM Ericsson 1946.  Medborgarhuset framstår som 
mer påkostat än övriga byggnader i området, med stor detaljrikedom och ett lekfullt formspråk. 



1)

2)

3)

4)



Gräns för riksintresset
Byggnad som studerats
Bostadshus inom riksintresset
Byggnader med koppling till 
LM Ericsson: 

1)         Fabriksbyggnader
2)         Förskola
3)         Midsommargården
4)         Tunnelbanestation 



OMRÅDET
LM-staden framstår idag som tidstypiskt och mycket 
välbevarat. Husens placering följer mjukt den ursprung-
liga terrängen. Cedergrensvägens gaturum mäter hela 26 
meter mellan huskropparna. Den stora bredden möjlig-
gör en generös, gräsklädd förgårdsmark på ömse sidor 
av körbanan. Stora träd ger gatan en rytm och samspelet 
mellan hus och natur är karakteristiskt för området. Vid 
första anblicken består stadsdelen av likartade smalhus 
med flacka pulpet- eller sadeltak. Variationer finns dock i 
husens längd, fönsterutformning, fasadkulörer och entré-
partiernas inramning med klinkerplattor. 

Ett påtagligt inslag i dagens gatubild är de stora, rullbara 
sopkärlen i hårdplast som kantar Cedergrensvägen. De 
har idag ingen permanent placering och flyttas omkring i 
området mellan trottoar och förgårdsmark. 

LM-staden idag

Samspelet mellan naturen och byggnaderna är karakteristiskt för 
området.





Området präglas också av de många verksamhets- 
lokalerna. Bottenvåningen på de flesta av bostadshusen 
inrättades med lokaler för matbutik, post, bageri och 
annan lokal service för de många nya invånarna. Många 
av dessa verksamheter finns kvar än idag.

Även Midsommargården på Telefonplan, uppförd 1946, 
bidrar till livet i området. Ett slags kombinerat centrum-
hus och samlingslokal med bibliotek, butiker, apotek 
och bostäder. Huset ritades av fabrikens arkitekt Ture 
Wennerholm, och särskiljer sig från övriga byggnader i 
LM-staden. Midsommargården är tidstypisk för 1940-ta-
let med tegelfasader och en rikare detaljering med gotiska 
inslag. 

HUSET PÅ CEDERGRENSVÄGEN
Smalhuset som studerats är putsat i en varm ockragul 
kulör och de flesta fönstren i huset är ursprungliga. Den 
största förändringen av fasaden är de slitsar som till-
kommit i putsen i samband med ett tidigare stambyte. 
Slitsarna har putsats för att smälta in med fasaderna, men 
framträder ändå på ett påtagligt sätt. De få dekorativa ele-
ment som finns på fasaderna sitter i anslutning till husets 
entréportar. Omkring de delvis uppglasade portarna av ek 
sitter klinker i en omfattning ner till marken. Omfattning-
en är mjukt avrundad in mot porten. Samma karakteris-
tiska kakeldekoration finns vid samtliga entréportar och 
vid ingångar till verksamhetslokaler i hela LM-staden. 

Trots områdets enhetlighet finns det stor variation i fasadernas kulörer 
och i de klinkerdekorerade entrépartierna.





FASADER 1:100



FASADER 1:100

Fasadelevationer av det studerade huset på Cedergrensvägen 51-57 
Skala 1:200



TRAPPRUMMET
Smalhusens yteffektivitet upplevs kanske allra bäst i trapp-
rummet. Portarna, på båda sidor av huset, är endast två meter 
höga och takhöjden i entréplanet 2,6 meter. Nya tekniska 
installationer har lett till att vissa partier av taket i trappupp-
gången har behövt sänkas ytterligare. Med den redan låga 
takhöjden är det olyckligt för upplevelsen av rummet. Husen 
blir extra känsliga för förändringar när de redan från början 
är formade av en långt driven optimering.

Trapprummets färgsättning är troligtvis förändrad mot  
ursprunget. I dag är väggarna till bröstningshöjd målade 
ljusblå, med en mörkare blå dekorlinje mot i övrigt vita 
väggar och tak. Men det finns också ett antal ursprungliga 
detaljer kvar. Det mest spektakulära objektet i trapprummet 
är själva trappspindeln i valsad, målad stålplåt. Lägenhets-
dörrarna i trä är ovanliga asymmetriska pardörrar med ty-
piska 30-talstrycken och detaljer. Några är ursprungliga och 
andra är nyare kopior, men med samma yttermått. Omkring 
dörrarna finns ursprungliga detaljer som strömbrytare, ring-
klocka och namnskyltar. 

LÄGENHETEN
Lägenheten som studerats är på dryga 34m², som används 
mycket effektivt. I dag har lägenheten ett genomgående 
rumssamband från fasad till fasad som inte är ursprungligt, 
med en öppning mellan kök och vardagsrum. Detta bidrar 
också till att lägenheten upplevs som ljus och luftig. Med 
det nya sammanhanget mellan kök och vardagsrum an-
vänds lägenhetens rum också annorlunda. Det ursprungliga 
matrummet används idag som sovrum. I köket är delar av 
den ursprungliga fasta inredningen bevarad, men för att 
möta dagens standard är disk- och arbetsbänkar höjda och 
skafferiet har fått ge plats åt ett kylskåp. 

Detalj av innerdörr med 
speglar och trycke i vit 
bakelit. 

Detalj av entréportens tids-
typiska draghandtag.

Detalj av dörrtrycke på  
lägenhetsdörr.



Uppmätt plan, september 2017 skala 1:100.

Ursprunglig planritning, 1939 skala 1:100.

Matrum

Sovrum

Kök

Kök

Hall

Vardagsrum/Sovrum

Vardagsrum/Matrum



DET MODERNA BRUKSSAMHÄLLET
LM Ericsson spelade en viktig roll även i utvecklingen av  
bostadsområdet. Företaget finansierade bygget av såväl 
en förskola som ett medborgarhus. På samma sätt som i 
det klassiska brukssamhället visade man omsorg om sina 
anställda och deras tillvaro, även utanför arbetslivet. För-
skoleverksamheten representerar också en ny tids intåg, 
en tid som gav kvinnan en större plats i arbetslivet. 

Att själva fabriken är väl synlig från bostadsområdet 
stärker upplevelsen av företagets centrala roll i arbetarnas 
vardagsliv. Den karakteristiska vita fabriksfasaden utgör 
alltjämt ett tydligt fondmotiv, särskilt från Cedergrens- 
vägen. LM-fabrikens höga torn fungerar som ett land- 
märke och en symbol för Sveriges industriella högkon-
junktur i mitten av 1900-talet.

BEVARADE KVALITETER I STADSDELEN
Idag är LM-staden ett sammanhållet och enhetligt bo-
stadsområde som på ett övertygande sätt bär fram funk-
tionalismens tankar om dagsljus, frisk luft och kontakt 

Kulturhistorisk värdering

I husens trappspindlar kommer de estetiska ambitionerna i det annars 
hårt ekonomiskt styrda byggandet till uttryck.





med naturen. Benämningen hus i park passar fortfarande 
mycket väl. Den upplevda kvaliteten ligger till stor del i 
de öppna gaturummen, de lätt krökta vägarna som följer 
topografin och som kantas av höga karaktärsfulla träd. 
Stadsplanens oregelbundenhet, tillsammans med de stora 
träden och byggnadernas strama fasader skapar ett vack-
ert och väl balanserat stadsrum.

Bostadsområdet har sedan det byggdes inte ändrats i 
någon större utsträckning. Inget hus har rivits och endast 
mindre och hänsynsfulla kompletteringar har genomförts. 
Rörelsemönstren genom området har upprätthållits och 
utvecklats och samlingspunkten är fortfarande Telefon-
plan som är platsen för service, kommunikationer och 
umgänge.

Det är värdefullt för området att det finns en kontinuitet 
i de många lokalerna. Flera ursprungliga verksamheter 
finns kvar än idag som frisören, förskolan och biblioteket. 
Söderbergs bageri har funnits i samma lokaler på Ceder-
grensvägen sedan huset byggdes. Lokalerna i gatuplan har 
över tid ändrat sitt utbud och sin skyltning, men ingen 
lokal har (ännu) omvandlats till bostad.

FUNKTIONALISTISK FÖREGÅNGARE
LM-stadens smalhusområde är på många sätt represen-
tativt för den tidiga funktionalistiska bostadsarkitekturen 
i Sverige. Samtidens idé om den hälsosamma bostaden 
kommer till uttryck på flera sätt. Bostadshusens oriente-
ring i nordöstlig till sydvästlig riktning och det måttliga 
husdjupet är avsiktliga, allt för att kunna ge alla lägenheter 
planlösningar med optimala dagsljusförhållanden. Husen 
bär de typiska funktionalistiska stildragen med slätput-
sade fasader, sparsmakat men elegant utformade entréer 
och regelbundet placerade tvåluftsfönster.  



De många verksamhetslokalerna har förändrats och utvecklats över tid och de flesta är fortfarande i bruk. 
Detta skapar aktivitet och bidrar med liv till bostadsområdet.



Typiskt är också hur fasaderna mot gård respekti-
ve gata är likvärdiga i gestaltning och funktion.

Parkrummen mellan husen följer Stockholms-
stilens principer. Idag är det framför allt spår av 
kvinnornas och barnens vardagsliv som avspeglas 
i området genom lekplatser och ställningar för 
mattpiskning och torkning av tvätt. Det finns fort-
farande gott om plats att umgås utomhus och även 
goda förutsättningar för en hälsosam fritid.

ETT RATIONELLT BYGGANDE
Uppförandet av LM-staden präglas av ett ekono-
miskt och rationellt tankesätt. Bostadsområdet 
var bland annat ett tidigt försök att använda en ef-
fektivare byggmetod. Flera andra grepp användes 
också för att få god ekonomi i projektet. Husens 
våningsantal, det enkla pulpettaket och avsak-
naden av balkonger är alla väl avvägda beslut. 
Beslut som kunde motiveras såväl ekonomiskt 
som estetiskt. Husets tre balkonger är placerade 
så att de också kan fungera som skärmtak över 
entréportarna.

I huset på Cedergrenvägen visar sig sparsamheten 
som förhållningssätt i såväl trappans konstruktion 
som materialvalet. Spiraltrappan tar upp ett mins-
ta möjliga utrymme i byggnaden och har en enkel 
men synnerligen elegant och vackert utformad 
trappspindel. Lösningen med de ovanliga asym-
metriskt tvådelade dörrar återkommer även inne i 
lägenheterna. Den medger att hallens mått kunde 
hållas nere men samtidigt tillåta flyttar av större 
möbler.

Den asymmetriska pardörren 
med tidstypiska detaljer som 
ringklocka och strömbrytare är 
alltjämt välbevarade.

Då som nu ger grönytorna mellan 
husen en nära kontakt med  
naturen.



MELLAN TRADITION OCH MODERNISM
Husen präglas av modernismens avskalade estetik. 
Trots detta har byggnaderna ett uttrycksfullt arki-
tektonisk språk tack vare få, men medvetet utfor-
made detaljer. Entrépartiets material har en robust 
karaktär; som trappsteget framför entrédörrarna 
av huggen granit med ett nedsänkt skrapgaller 
i stål. Byggnadernas entréer har sparsam, men 
omsorgsfull dekor. Stående klinkerplattor med 
avrundad profil skyddar hörnen omkring den 
glasade dörren av ek. 

I enskilda byggnadsdetaljer är brytningstiden 
som 1930-talet representerar också synlig. Frisk-
luftsventiler under fönstren gjorde lägenheten 
modern; funktionalismens tankar om frisk luft 
materialiserades i ett nytt tekniskt element. 
Samtidigt vittnar ventilöppningen till kallskafferiet 
om en tid innan kylskåpet gjort sitt intåg i 
alla hem. Också trappans ledstång av trä med 
detaljerade avslutningar på varje våning står i 
kontrast till trappans industriella uttryck. 

KÄRNVÄRDEN
•	 Gott exempel på ett bostadsområde utvecklat 

under 1930-talets industriella expansion; ett 
modernt brukssamhälle.

•	 Välbevarat smalhusområde som representerar den skandinaviska  
funktionalismen.

•	 Tidstypiska byggnadsdetaljer är i stor utsträckning bevarade till exempel 
fönster, dörrar och entrépartier.

•	 Samspelet mellan husen och den omgivande naturen utgör ett tydligt exempel 
på hus i park.

•	 Gatumönstret och byggnaderna är anpassade till landskap och topografi.

Det ursprungliga sopnedkastet är 
inte längre i bruk men kvarstår 
som en detalj från sin tid.

Trapphusen har karakteristiska 
detaljer bevarade som den  
dekorerade ledstången.



UTVECKLING OCH FÖRTÄTNING I OMRÅDET
LM-staden och Telefonfabriken i Midsommarkransen har 
betraktats som kulturhistoriskt värdefullt under lång tid. 
Det har medfört att utveckling och förtätningar i området 
har utförts på ett hänsynsfullt sätt. Det som däremot är 
anmärkningsvärt är antalet bostadsprojekt som just nu 
pågår och planeras för i direkt anslutning till gränserna 
för riksintresset. Ny bebyggelse utanför LM-staden anpas-
sar sig inte i lika hög grad till den existerande bebyggelsen 
i material, utformning eller skala. När alla de nu påbörja-
de bostadsprojekten står färdiga kommer områdets värde-
fulla karaktärsdrag; den mänskliga skalan och det sköna 
samspelet mellan hus och natur att framstå ännu tydligare 
och som ytterligare mer värdefull. 

Telefonfabriken är blåklassad av Stadsmuseet som bebyg-
gelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Fabriken 
har huvudrollen i berättelsen om LM-staden och fabriks-
byggnaderna utgör i dag ett väsentligt bidrag till områdets 
identitet och karaktär. Fabriksområdet har emellertid en 
tydlig fram- och baksida och utvecklingspotentialen på 
de respektive sidorna bör värderas olika. Det är viktigt att 
upplevelsen av fabriken och dess centrala roll i området 

Hot och möjligheter

Fabriken är väl synlig från stora delar av området.





upprätthålls och förstärks genom en bevarad öp-
penhet omkring fabriksfasaden mot Telefonplan. 
Idag finns långt gångna planer på nya byggnader 
som kommer att påverka fabriken och dess synlig-
het i LM-staden.
 
FRAMTIDA FÖRVALTNING
LM-staden ägs och förvaltas alltjämt av de två ur-
sprungliga bostadsrättsföreningarna, Tellusborgs-
hus och Tele. Det är tydligt att föreningarna över 
tid har förvaltat kvaliteterna i bostadsområdet på 
ett bra sätt, men självklart finns också skillnader. 
Ett verktyg för att kunna dra fördel av likheterna 
mellan föreningarna kunde vara ett samarbete 
kring en gemensam förvaltningsplan.
Husens enkla fasader, den luftiga förgårdsmarken 
och den öppna gatan är alla känsliga för föränd-
ringar. Då kan en förvaltningsplan fungera som 
ett stöd för det löpande underhållet och vara väg-
ledande vid förändringar i området. Ett exempel 
på vad som kan läggas in i förvaltningsplanen är 
att vid kommande fasadrenoveringar vidta åtgär-
der för att minska effekten av utförda stambyten.  

ETT RESTAURERINGSFÖRSLAG
En promenad längs Cedergrensvägen präglas idag 
av sopkärlen som står utspridda på förgårds- 
marken. Som ett sista led i undersökningen av 
området har gruppen tagit fram nya lösningar för 
avfallshantering. Förslaget innebär nedgrävd av-
fallshantering som placeras mellan husen. Gestalt-
ningen föreslås utformas med stående klinker- 
plattor och inkastluckor med samma utseende 
som de ursprungliga sopnedkasten i trapphusen. 
Samtidigt som ett nytt element introduceras, förs 
områdets karakteristiska materialpalett vidare.

Huset fasad och förgårdsmark så 
som det framstår idag.

Ett förslag på en restaurering av 
mark och fasad.

Sophantering längs Cedergrens-
vägen dominerar gatrummet.



Illustration som visar plan-
lagda och nyligen utförda 
förtätningar i området. Det 
är tydligt att gränsen för det 
kulturhistoriskt värdefulla  
området leder till en lägre 
nyttjandegrad. Ett undantag 
är fabriksområdet, trots att 
de flesta byggnaderna där är 
blåklassade.

Ett restaureringsförslag för 
en nedgrävd avfallshantering. 
Detta frigör förgårdsmarken 
som idag präglas starkt av 
sopkärlen. Genom material-
val och formspråk ankny-
ter tillägget till områdets 
karaktär.
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