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1. Presentation
Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd finns nu på samma avd på Lst som plan. Detta efter
skapandet av en ny samhällsbyggnadsavdelning.

2. Program för Vaxön
KD informerade om pågående arbete med program för detaljplanering på Vaxön.

3. Riksintresset för Kulturmiljövården
Länsstyrelsen kommer att påbörja en översyn av riksintresset för kulturmiljön under året genom
inventeringar av bef riksintressen. Konsulter ska upphandlas och inventering påbörjas under året.
Kulturmiljöerna har delats in i sex stycken olika teman som kommer inventeras. Samarbete med
kommunerna kommer att ske i samband med dessa inventeringar. Först bjuds det in till ett
startmöte för samtliga och sedan möten temavis/kommunvis. Inseglingsleden är ett av
riksintresseområden som sticker ut och är egentligen en del av Stockholms riksintresse. Projektet
med översynen kommer att löpa under flera år.

4. Projekt Lägerhöjden
Viktigt att genomföra en antikvarisk konsekvensanalys i tidigt skede så att värden och eventuella
konsekvenser kan bedömas samt motivera förslag och avvägningar.
Vaxholm har en ganska försiktig skala, bygg gärna vidare på de kvalitéer som finns. Tänk på
terränganpassning, struktur, täthet.
Norrbergskolan är en typisk byggnad från femtiotalet som är byggd utifrån platsens förutsättningar,
har vissa lokala kulturmiljövärden men hör inte till riksintressets kärnvärden. Storstugan en del av
det militära arvet, placeringen frontar Lägret och bör ha den rollen även fortsättningsvis, vilket
måste tas hänsyn till den i fortsatt arbetet då det hänger ihop med riksintresset. Parkmiljöerna har
fina kvaliteter.
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Vattentornet, en kommunalteknisk anläggning som snarare hör till delbegreppet skärgårdsstaden än
det militära arvet, mindre viktig än Storstugan men av intresse då den syns från vattnet.
Förkastningsbranterna är en del av miljön kring inseglingsleden och anblicken från vattnet, jämför
med Telegrafbranten i Värmdö till exempel. Naturens förhållande till den gamla bebyggelsen en
viktig del för att man ska kunna läsa av historien. En blandning av skärgårdsnatur och
stadsbebyggelse. Norrberget med utsiktspunkter har andra rekreativa värden som kan vägas in
utöver riksintresset.
Allt för höga byggnader på Lägerhöjden kan konkurrera med de omgivande värdena till exempel
Rindö redutt. Ny bebyggelse bör därför inte bli alltför dominerande, höjder och färgsättning viktigt.
Utsikter och vyer från exempelvis Stegesund och Lägret mot ny bebyggelse bör studeras, och gärna i
sammanhanget Kastellet, Rindö redutt.
Den befintliga strukturen i området är öppnare och redan apart, något annat jämfört med Vaxholm i
övrigt. Därför bör det inte vara något krav på en sammanhållen rutnätsstruktur.

5. Matrosen 14
Matrosen 14 berördes kort i slutet av mötet.
Viktigt att utgå från vad som har funnits här tidigare och ha en respekt för det. Området en gränszon
till den mer fria villabebyggelsen, en antikvarisk konsekvensanalys bör göras för att kunna användas
i det fortsatta arbetet.
Redovisa konsekvensanalys och motiv!
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