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1. Förord
Följande antikvariska utredning är upprättad av 
Paul Wilund, Wilund arkitekter & antikvarier AB 
på uppdrag av Vaxholms stad. Bakgrunden är att 
Vaxholms stad har tagit fram ett detaljplaneförslag 
för ny villabebyggelse inom det gamla regements-
området för I26 på Rindö.  
 
På området ligger ett antal solgrottor, dvs murom-
gärdade uteplatser, nere vid stranden. 

Solgrottornas exakta ålder är inte känd. Området 
ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och 
byggnaderna inom regementet är byggnadsminnen 
sedan 1987.

Paul Wilund
Arkitekt MSA, Bebyggelseantikvarie SPBA, fil.
kand. 

Kalle Anderberg
Bebyggelseantikvarie SPBA, fil.kand.

Wilund arkitekter & antikvarier AB
Nybrogatan 81
114 41 Stockholm
08-231939 & 070-6639639
kontoret@wa2.se
www.wa2.se 

 2. Sammanfattning 
Inom regementsområdet vilket uppfördes för Vax-
holms Grenadjärsregemente 1906-1907 ligger ett 
antal solgrottor utmed stranden. Området med 
solgrottorna går från den äldre hamnen i öster till 
fastighetsgränsen mot Grenadjärsvillan utgör en 
viktig komponent i kulturmiljön som består av 
regementsområdena för I26 och KA1 på Rindö. De 
äldsta solgrottorna är troligen från tidigt 1900-tal 
och de senast uppförda är från ca 1980. 

Planområdet ligger inom riksintresse AB 51,58 för 
kulturmiljövården. 
Solgrottorna har höga kulturhistoriska värden, 
både enskilt och som grupp. De bör bevaras och 
vårdas. 
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3. Bakgrund och historik
På den södra stranden på fastigheterna Rindö 3:1 
och 3:382 ligger ett trettiotal solgrottor och solgrot-
teruiner. Samtliga är samlade till en sträcka av ca 
500 meter. Den östligaste solgrottan ligger vid den 
västra fastighetsgränsen på Rindö 3:382 och den 
sista mot väster ligger nära den nuvarande fritids-
båtshamnen som tidigare var regementets hamn. 
Kvar i avläsbart skick är ca 25 solgrottor. 

Det är inte helt klarlagt när solgrottorna byggdes 
men en ledning kan ges av platsens historia.  Under 
1870-77 så uppfördes Oscar Fredriksborg, detta var 
en förstärkning och utveckling av de äldre fortifi-
kationer som funnits på platsen sedan 1500-talet. I 
samband med detta byggde Kronoarbetskåren även 
vägen över Rindö. Kronoarbetskåren bestod av 
fångar och fattiga som organiserades av fångvårds-
styrelsen. Det är inte troligt att dessa fångar upp-
förde solgrottor för rekreation vid strandkanten. 

Nästa stora skede i utvecklingen är den förläggning 
som uppfördes för Vaxholms Grenadjärsregementes 
1906-1907. Verksamheten fanns kvar under olika 
organisationer fram till 2005. Det finns ett tydligt  
samband mellan solgrottorna och regementet. 

KAFFEgRoTToR - SoLgRoTToR

Solgrottan kan ses som en variant på kaffegrottan. 
Kaffegrottorna kom vid sekelskiftet 1900 och de 
blev på modet kring 1920. Kaffegrottan kan ses 
som en föregångare till bersån. En kaffegrotta bygg-
des ofta som en rund grop eller försänkning, gärna 
i en södervänd slänt. I denna hade man picknick 
eller så rymdes ett trädgårdsbord där fika kunde 
avnjutas i lä. Kaffegrottan utgjorde ett kontrollerat 
rum i naturen. I lite mer ambitiösa trädgårdar så 
var kaffegrottans väggar stenklädda terrassmurar 
försedda med planteringar, men det var också van-
ligt med enkla anläggningar som gömdes i naturen. 

Ideologiskt hör kaffegrottorna hemma i den eng-
elska parktraditionen och de ingick som överrask-
ningar och promenadmål i mer ambitiösa trädgår-
dar. 

SoLgRoTToRNAS ÅLDER

De flesta solgrottorna består i grunden av kallmu-
rade stenmurar av natursten. De innehåller därmed 
få komponenter som kan dateras. Det går dock att 
göra vissa uppskattningar utifrån solgrottornas pla-
cering, utförande och byggnadsteknik, vilken sten 
som använts och solgrottans läge. Alla åldersangi-
velser i denna rapport är dock uppskattningar. 

Troligen är den äldsta solgrottan på Rindö en kaf-
fegrotta som uppfördes som en del av Grenadjärs-
villans trädgård. Detta var troligen grotta 6 vilken 
ligger så till att den var enkel att nå från villan, 
men samtidigt på klädsamt avstånd från bryggan-
läggningen. Denna första solgrotta kan tänkas vara 
uppförd kring 1907 eller något år senare. Denna 
första solgrotta kan möjligen vara parallell med 
några av de äldsta solgrottorna nedanför förlägg-
ningarna, nr 15, 16 och 17 har lägen och byggnads-
teknik som pekar mot att de är äldre. 

DET ANDRA SKEDET

Villan användes av cheferna för regementet som 
tjänstebostad fram till 1927, det är inte klarlagt om 
stranden nedanför villan var tillgänglig för andra 
än chefen för regementet före detta årtal eller ej. 
Efter 1927 hade dock stranden med all säkerhet en 
mer publik användning och man kan anta att det 
var under det sena 1920-talet och framåt som flera 
av de äldre solgrottorna byggdes. Detta är år som 
präglas av en friskvårds- och kroppskultur som väl 
stämmer in på solgrottorna. Grotta 15 och 16 kan 
vara äldre.

Huvudparten av övriga grottor torde ha tillkommit 
då villabyggnaden började användas som officers-
mäss och parken blev mer tillgänglig för militärens 
fritidsaktiviteter efter 1927. 

Det har sedan uppförts fler och fler solgrottor. De 
mer sentida är byggda med mindre stenar, och 
de är troligen uppförda under 1900-talets andra 
hälft. Några har inslag av växter som placerar dem 
i 1950/60-talen. De har dock växt fram kontinuer-
ligt. Ett par solgrottor är uppförda i trä, de är mer 
vindskyddade plank, och av deras skick att döma 
så är de ca 30-40 år gamla idag, de torde alltså vara 
uppförda på 1980-talet. 
En solgrotta verkar vara riven i sen tid , det är nr 7 
strax öster om den nya bryggan nedanför Grenad-
järsvillan. 
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Ekonomiska kartan från 1952, området mellan den stora stenbryggan i öst och grenadjärsbryggan är lite taggigt ritat, oklart om det 
anger små bryggor eller något annat i vattnet. Notera att stenbryggan i öst var nästan dubbelt så lång som idag vid denna tid. 

Äldre vykort som visar Grenadjärsvillan i ursprungligt skick. Notera den detaljerade trädgården. Den första solgrottan uppfördes 
troligen till denna anläggning. 
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4. En typisk solgrotta
Solgrottorna är belägna vid stranden i söder. De 
flesta solgrottorna är uppförda så att de drar nytta 
av strandens lutning. En hästskoformad mur om-
ringar en terrass på västra, norra och östra sidan. 
Mot vattnet i söder är de flesta solgrottorna öppna. 
Ingången är ofta utformad så att man går in mellan 
två murar, som i en liten gång innan man svänger 
in i solgrottan. Detta ger både vindskydd och in-
synsskydd. Terrassytan är i de flesta fallen grusad. 
Mot sjön är det ofta en strandskoning eller en för-
stärkt strandlinje som håller terrassytan på plats. 

I anslutning till solgrottan finns ofta rester av små 
trädgårdsanläggningar. Dessa finns både inne i sol-
grottorna och utanför. Många har stensatta gång-
vägar in mot solgrottan och i några fall finns det 
även rabatter med kantsten utanför solgrottan. Det 
övervägande flertalet solgrottor har dock plante-
ringar på insidan, belägna utmed den bakre muren 
där det var bra växtförhållanden. 

Några solgrottor har murade tillbehör, det kan vara 
trappor ner i vattnet, eller eldstäder. Någon enstaka 
anläggning har murade byggen för bad, inramad 
plaskdam för barn eller en plats för en båt. Det är 
dock förvånansvärt få spår av anläggningar som 
är avsedda för båtar eller bad invid solgrottorna. 
Detta kan dock bero på att dessa var uppförda i trä 
och nu har försvunnit. En träbadbrygga finns. 

En typsik solgrotta, bestående av en låg stemur mot norr och med en terrass mot vattnet i söder, delvis inskuren i slänten. 
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LÖSA INVENTARIER

Vissa solgrottor har lösa inventarier som har en 
tydlig platshistorisk karaktär, detta kan vara kistor 
som kommer från militären, parkbänkar från rege-
mentet eller liknande. Det är självklart svårt att på 
sikt svårt att bevara dessa men så länge de är kvar så 
bidrar de till ett avläsande av platsens historia. 

Ur ett socialhistoriskt perspektiv är även annan lös 
inredning intressant. De som använder solgrot-
torna har både byggt på dem och inrett dem med 
privata möbler, grillar och annat. På samma sätt 
har grottorna kompletterats med rabatter med väx-
ter, små trädgårdsanläggningar eller vindskydd och 
staket. Denna privata sfär som skapats på allmän 
mark utgör ett väldigt intressant exempel på hur 
lång kontinuerlig användning av en plats skapar en 
hemortsrätt och en känsla av tillhörighet. Ett slags 
sedvanerätt till platsen. 

Om det framtida syftet blir att bevara solgrottorna 
och samtidigt göra dem allmänt tillgängliga så 
kommer de värden som dessa privatiseringar ut-
gör i konflikt men en önskan om att solgrottorna 
skall uppfattas som allmänna och användbara för 
alla. Att göra solgrottorna mindre privata och mer 
allmänt tillgängliga är dock troligen enda möjliga 
vägen att hantera dem. 

5. Kulturhistoriskt värde solgrottor
Som grupp utgör solgrottorna en mycket ovanlig 
kulturmiljö. Det är oklart om så många solgrottor 
eller kaffegrottor finns samlade på en så liten ytan 
någon annanstans. 

Solgrottorna har mycket högt kulturhistoriskt 
värde då de visar på spännvidden i tillvaron inom 
regementet. De berättar både om den fritid som 
fanns och de möjligheter som den militära organi-
sationen gav att med samlade krafter skapa något 
för det gemensamma goda. Antalet solgrottor på en 
begränsad yta är troligen unikt.

Solgrottorna berättar även om 1900-talets bad 
och kroppskultur där solandet och badandet var 
viktiga delar. Solgrottorna gav då både vindskydd 
och insynsskydd vilket kan ha samband med na-
kenbadandet vilket var allmänt ända fram till sent 
1980-talet. 

Solgrottorna har även trädgårdshistoriskt värde. De 
är avnämnare till kaffegrottorna från tidigt 1900-tal 
och de äldsta grottorna hör samman med de eng-
elska parkerna. Under en senare period så verkar 
de ha fungerat som små koloniträdgårdar där an-
vändarna har passat på att i en liten men detaljerad 
skala anlägga trädgårdar med rabatter och plante-
ringsytor.   
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7. Begrepp
Begreppet tillgänglig används för solgrottor som 
man utan större svårighet kan nå fram till och även 
komma in i. Svårtillgängliga solgrottor är de som är 
lite svårare att nå.

6. Värdekriterier
Vi har delat in solgrottorna i fyra värdekategorier. 

Representerar ett lågt värde, om solgrottan 1. 
skulle försvinna eller tas bort har det en 
liten påverkan på platsens kulturhistoriska 
värde.
Representerar ett visst värde. Solgrottan 2. 
kanske inte är särskilt gammal eller är kraf-
tigt förändrad och knyter inte an till den 
byggnadstradition som de äldre solgrot-
torna har. Dessa solgrottor har dock en 
positiv inverkan på miljön i stort.
Representerar ett kulturhistoriskt värde. 3. 
Solgrottan är välbevarad och har en tydlig 
koppling till den äldre traditionen. Den 
kan vara förändrad sekundärt. Stort miljö-
skapande värde
Representerar ett högt kulturhistoriskt 4. 
värde. Solgrottan har sitt ursprung i den 
tidigaste etableringen i form av s.k Kaffe-
grottor. Mycket stort miljöskapande värde
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8. Inventering solgrottor

DEN VÄSTRA DELEN Som omFATTAS AV 
FÖRSLAg PÅ DETALjPLAN, DP 408

Grotta 
nr.

Uppskattad ålder Konstruktion Kulturhistoriskt värde 
1-4

Övrigt

1 1960 Sten, trä 1 murat mot trädstam

2 hög ålder Sten, trä 3 Troligen kaffegrotta

3 hög ålder Kallmur och bruksmur 3 Troligen kaffegrotta

4 Äldre ursprung
Lång nyttjandetid

Sten tegel kallmur 
bruksmur

3 medelhavskaraktär

5 mitten av 1900-talet Bruksmur 3

6 Tidigt 1900 tal Kallmur 4 En av de äldsta

7 - Riven?

8 Tidigt 1900 tal Kallmur 3

9 mitten 1900 tal Kallmur 3 Inslag av röd sten möjligen 
från båk

10 1920-tal Kallmur 3 Elegant murverk

11 1960-tal Träplank 1

12 Tidigt 1900 tal 1960-tal Kallmur, 4
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DEN ÖSTRA DELEN Som omFATTAS AV DP 323

Grotta 
nr.

Uppskattad ålder Konstruktion Kulturhistoriskt värde 
1-4

Övrigt

13 Äldre, påbyggd med trä Kallmur, trä 3

14 Troligen andra skedet 
har även senare  för-
bättringar

Kallmur 4

15 En av de äldsta på östra 
sidan

Kallmur 4

16 En av de äldsta på östra 
sidan

Kallmur 4 Inbyggd i slänten

17 En av de äldsta på östra 
sidan

Kallmur 4 Inbyggd i slänten, trädgård 

18 1920-tal alt ca 1950 Kallmur, mindre stenar 4 Överväxt, troligen inte 
använd idag

19 Äldre men var troligen 
tidigare kompletterad 
med en berså

Kallmur 2

20 Äldre murverk senare 
gjutningar

Kallmur, betong och trä 4 gjuten stödmur mot vatt-
net

21 Äldre solgrotta som 
dock kompletterats 
senare, 

Kallmur, delvis mindre 
stenar

3 Terrassyta med betongplat-
tor

22 Troligen äldre 1900-
talets första del?

Kallmur 4

23 Kraftigt förändrad 
anläggning vars äldsta 
kompontenter troligen 
är äldre. 

Bruksmur, betongplattor, 
kallmur etc

4/2 Stor anläggning med köpta 
byggmaterial

24 Troligen en äldre sol-
grotta, 1920-tal kanske

Kallmur 4 Terrass direkt på berget, 
kompletterad i sen tid

25 Äldre murverk ingår 
med solgrottans ålder 
är svårbestämbar

Kallmur och bruksmur 2 Nyttjar strandskoningen
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Solgrotta 1

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Rektangulär solgrotta med ingång i öster. Grusad ter-
rass. 

Solgrottan är uppförd i en kombination av kallmur-
verk och träplank. Kallmuren ligger mot sydöst och 
är ca 1, 35m hög. Muren är ursprungligen byggd mot 
en tall, denna är dock avverkad nu men stubben finns 
kvar i hela murens höjd. Murverket är utfört med 
relativt stora stenar staplade snarare än murade. Mot 
söder har muren ett sekundärt lägre parti. 

Mot nordost och nordväst är avgränsningen mot sko-
gen utförd i träplank uppfört av horisontellt glest satta 
brädor mellan stolpar i trä. Planket har haft en vertikal 
överliggare.  Planket är huvudsakligen obehandlat och 
grånat men vissa delar har ytskikt som kan vara cupri-
nol. Planket är i dåligt skick och det lutar och vissa 
brädor är lösa. Vid ingången i öster finns en mindre 
planteringsyta. 

Ut mot vattnet är en träterrass på träpelare med ett lågt 
räcke. Räcket har på den sydöstra sidan fästen för ett 
kapell eller ett vindskydd. Terrassen tycks vara bred-
dad mot väster då det är en generalskarv i golvvirket. 
Terrassen är i mycket dåligt skick och den håller troli-
gen inte för att stå på.  

LÖS INREDNINg

Ej aktivt nyttjad / möblerad vid inventeringen. Vid 
ingången finns dock ett relativt nytt slanglås som 
tyder på att grottan har haft möbler på plats i som-
ras. Det finns en äldre parkbänk i stål och trä samt 
tre relativt bedagade vita plaststolar tillverkade i 
augusti 1989 inne i grottan. Det finns även rester av 
en låg sittbänk av brädor på avsågade telefonstolpar 
sydväst, denna är dock mycket rötskadad. 

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Troligen är solgrottan byggd ca 1960 och komplet-
terad med planteringsyta och träterrass ca 20 år 
senare. Årtalen är mycket grovt uppskattade.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

1. Relativt lågt kulturhistoriskt värde då solgrottan 
endast består av en mindre stenmursanläggning 
som eventuellt är sentida. 

ÅTgÄRDSBEhoV

Vid ett bibehållande bör planket renoveras liksom 
träterrassen mot sjön. Ev kan träterrassen mot 
sjön slopas. Om planket rivs så kan ändå muren 
bevaras, denna kommer då med tiden, då stubben 
försvinner övergå till ett röse. 

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Kan nyttjas som ett naturområde med ruin av en 
solgrotta. 
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Bild av solgrotta 1 exteriör från väst

Bild av solgrotta 1 interiör
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Solgrotta 2

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Rund solgrotta med ingång i öster. Grusad lutande 
terrass med ytor av trätrall som är uppallade så ytan 
blir plan. 

Relativt stor anläggning som har en lång ingångsstig 
från norr. Denna är omgiven av två ovala planterings-
ytor vilka alltså ligger utanför solgrottan. Ingången är 
svängd och ligger i solgrottans norra vägg. Solgrottan 
är invändigt terrasserad och den bakre högre delen 
består av en planteringsyta. Väggarna är huvudsakli-
gen uppförda i kallmurverk av rundade stenar varav 
flera riktigt stora. I muren står två tallar och vid foten 
av den södra tallen ligger rött tegel. Det är dock oklart 
vad detta har använts till. 

Muren är konstruerad med de stora blocken i basen 
och sedan mindre stenar på krönet. Mot söder är kall-
muren kompletterad med ett lågt plank uppfört av 
liggande runda stolpar vilka är rester av en stenkista. 
Mot norr avslutas muren i ett röse och söder om detta 
ligger ingångsstigen, denna avgränsas mot vattnet 
med ett staket med uppåt tillspetsade spjälor och ett 
plank av liggande runda stolpar lika de mot söder. 
Planket är huvudsakligen obehandlat och grånat men 
vissa delar har ytskikt som kan vara cuprinol. Planket 
är i dåligt skick och det lutar och vissa brädor är lösa. 
Vid ingången i öster finns en mindre planteringsyta. 

Ut mot vattnet övergår markterrassen i en strandsko-
ning som bildar en liten udde. 

LÖS INREDNINg

Grottan ger intryck av att nyligen ha nyttjats gan-
ska intensivt, det finns en äldre mindre bänk i blå-
målat trä, två solstolar av något senare datum, en 
rest av en grill och lite trädgårdsutrustning såsom 
spadar och en grep. 

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Troligen är solgrottans äldre delar av relativt hög 
ålder. Nedre delen av murverket torde vara uppfört 
under militärtiden och grottans äldsta delar är av 
typen kaffegrotta. Träden som ingår i grottan är ca 
100 år gamla. Ev är planteringsytan inne i solgrot-
tan sekundär, utan denna har grottan en typisk 
karaktär av ”kaffegrotta” från tidigt 1900-tal. Delar 
av konstruktionen (trädelarna) är yngre, ca 20-30 år 
gamla. Inredningen och möblerna ser ut att ha stått 
i grottan i tiotalet år men det finns detaljer som är 
mer sentida, ca 3 år gamla. Årtalen är mycket grovt 
uppskattade.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

3. Kulturhistoriskt värdefull anläggning med inslag 
av trädgårdsplanering, troligen en av de äldre an-
läggningarna, dock kompletterad sekundärt. Kul-
turhistoriskt värde.

ÅTgÄRDSBEhoV

Vid ett bibehållande så bör trädelarna stabiliseras al-
ternativt rivas. Terrassytan har uppstickande rötter och 
den lutar, denna kan ev nivelleras med nytt grovt grus. 
Tegelskrot och rostig grill bör tas bort.

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Bör 
skyddas med planbestämmelser i DP. 
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Bild av solgrotta 2 exteriör från väst

Bild av solgrotta 2 interiör
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Solgrotta 3

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Trapetsoid solgrotta med ingång vid strandkanten 
i väster. Grusad terrass med köpt ärtsingel. Utanför 
ingången finns spår av en äldre planteringsyta.

Mycket kraftigt och välbyggd solgrotta. Murverk 
i flera skift på djupet vilket ser ut att bestå av en 
äldre del av stora kallmurade stenar vilka sedan suc-
cessivt har kompletteringsmurats med mindre sten. 
Muren är väl utförd med liggande skift som även 
bildar ett visst förband. De senare tillförda delarna 
är i bruksmur utförd med cementbruk.  Murens 
överkant är horisontell. Solgrottan är invändigt 
terrasserad och den bakre högre delen består av 
en planteringsyta som har markstöd av liggande 
stolpar daterade till år 1980. I planteringsytan finns 
bl.a. en buske. 

Ut mot vattnet övergår markterrassen i en enklare 
strandskoning. 

LÖS INREDNINg

Grottan ger intryck av att nyligen ha nyttjats gan-
ska intensivt.  I grottan finns en helt ny exklusiv 
grill av märket Weber samt vitmålade trädgårds-
möbler, som också verkar vara nya.

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Troligen är solgrottans äldre delar av relativt hög 
ålder. Nedre delen av murverket torde vara uppfört 
under militärtiden och grottans äldsta delar är av 
typen kaffegrotta, dessa delar påminner om grotta 
2, på detta har det sedan murats på och huvud-
delen av murverket är mycket väl utförd bruksmur, 
dessa delar är troligen ca 30 år gamla, men kan vara 
äldre. Årtalen är mycket grovt uppskattade.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

3. Kulturhistoriskt värdefull anläggning med inslag 
av trädgårdsplanering, troligen en av de äldre an-
läggningarna, dock kompletterad sekundärt. 

ÅTgÄRDSBEhoV

Inga åtgärdsbehov.

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Bör 
skyddas med planbestämmelser i DP. 
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Bild av solgrotta 3 exteriör från nordväst

Bild av solgrotta 3 interiör
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Solgrotta 4

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Stor anläggning som består av en svängd ingång 
från norr som avslutas med en trappa ner till sol-
grottan. Solgrottan är oval och den har en grusad 
terrass med en stödmur/strandskoning i tegel mot 
vattnet. I vattnet finns även en mindre pir/terrass i 
betong som i väster har en liten trappa ner i vattnet 
byggd i slikattegel. Öster om piren finns en liten 
vik som avgränsas mot sjön med en låg vågbrytare, 
troligen avsedd för barn.   

Väggarna är uppförda i olika tekniker och vid 
olika tider. I botten finns ett kallmurverk uppfört 
med relativt stora stenar.. På och intill detta har 
det uppförts kompletterande och höjande murar 
i bruksmur med natursten flådigt fogad med ce-
ment, mot öster är denna i sin tur påbyggd med ett 
tegelmurverk som uppåt glesar ut, likt medelhavs-
byggnader. Mot norr finns en murad öppen spis 
med skorsten denna är vitslammad och även den 
för tankarna till medelhavet. Innanför muren står 
tre björkar vilka är ca 60 år gamla. 

Strandskoningen är utförd i rött tegel från mitten 
av 1900-talet, denna del är murad med cement-
bruk. 

Piren består av uthällt avjämnat bruk över en 
grundläggning av natursten.

LÖS INREDNINg

Grottan ger intryck av att nyligen ha nyttjats gan-
ska intensivt. I solgrottan finns fyra lite bedagade 
blåvita trädgårdsstolar med stålunderreden samt 
en mer sentida grön stol. En kista står mot väggen 
i öster, även den blåmålad. Kistan innehåller lek-
saker i kulört plast. I grottan finns även en kruka 
med pigga blommor. 

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Troligen är solgrottans äldre delar av relativt hög 
ålder. Nedre delen av murverket torde vara uppfört 
under militärtiden och grottans äldsta delar är av 
typen kaffegrotta. Träden som ingår i grottan är ca 
60 år gamla, men de har troligen växt upp efter att 
grottan började byggas. Grottan har kontinuerligt 
byggts på och om och den nuvarande anläggningen 
är ett resultat av en lång tids byggande, de senast 
tillkomna delarna, tegelmurverken har dock börjat 
åldras.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

3. Kulturhistoriskt värdefull anläggning där både 
byggda delar och inredningen har en omisskännlig 
medelhavskaraktär. Lång byggnadstid och flera 
intressanta lösningar bidrar till ett högre värde.

ÅTgÄRDSBEhoV

Delar av grottan är uppförd i material som inte 
klarar av klimatet där de är placerade. Den löst 
staplade transparenta tegelmuren mot öster utgör 
en viss skaderisk vid ras. Möjligen kan tegeldelarna 
slopas och naturstensdelarna bevaras, vid en sådan 
ändring bör dock strandskoningen i tegel ersättas 
av en ny i natursten.

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras efter 
rivning av tegelpartierna. Bör skyddas med planbe-
stämmelser i DP. 
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Bild av solgrotta 4 exteriör från syd (sjösidan)

Bild av solgrotta 4 interiör
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Solgrotta 5

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Rektangulär solgrotta med ingång i öster. Terrass 
med grässvål och stenläggning på vilket det ligger 
en trätrall. 

Rektangulär solgrotta som inte hör till de äldre 
anläggningarna. Troligen är grottan från mitten 
av 1900-talet. Grottan har rektangulär plan med 
ingången i öster. Norr om solgrottan finns en 
stensättning som avgränsar stigen mot skogen. 
Vid ingången finns rester av en grind i form av ett 
murat grindhål. Murarna är uppförda i sprängsten 
eller spräckt sten i ganska små format. Stenarna är 
fogade med ett grovt cementbruk. Murarna har 
ganska smal bas och de står endast med hjälp av 
den skivverkan som de skapar med hjälp av mur-
bruket. I öst är muren uppförd intill en björk som 
är ca 70 år gammal, när björken har börjat luta 
mot vattnet har muren rasat i denna del. Även mot 
nordväst finns sättningar och muren lutar betänk-
ligt utåt. Även mot vattnet har murarna skador och 
mindre ras.  

På insidan av murens östra och södra sidor samt 
vid ingången finns mindre rabatter med kanter 
av natursten och cement. Mot vattnet finns en 
strandskoning samt en smal trappa i betong. På 
stranden ligger ett par betongflak som troligen är 
rester av en lägre terrass nere vid vattnet. Inne i 
solgrottan står två Askar (träd), dessa är ca 40 år 
eller mer. 

Markterrassen avslutas mot vattnet med en ca 80 
cm hög stranskoning av stenar i bruk, denna är i 
gott skick. 

LÖS INREDNINg

Inne i grottan finns två enkla caféstolar samt ett 
bord (IKEA) vilka står på en liten tryckträtrall. En 
några år gammal klotgrill finns också. Det finns 
även en kista med zinkklätt lock som innehåller lite 
halvgammalt grillkol och grillgaller. Lådan har gått 
upp i ena hörnet. 

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Troligen är solgrottan lite mer sentida än de äldsta 
anläggningarna. Muren är byggd med mindre 
stenar ihopsatta med bruk snarare än med kor-
rekt murningsteknik. Grottan har dock väl avpas-
sade mått och bra läge i förhållande till stranden. 
Karaktären är lite ”funkis” och troligen är grottan 
från 1950-60-talet. Grillen och möblerna verkar ha 
några år på nacken, kanske 5 år? Årtalen är mycket 
grovt uppskattade.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

3. Anläggning med kulturhistoriskt värde med in-
slag av trädgårdsplanering och planterade träd.

ÅTgÄRDSBEhoV

Murarna behöver repareras och delvis tas ner och 
muras om. Ev bör murarna tas ner ca 20-30 cm för 
att vara stabila på sikt. Man bör även överväga om 
betongskivorna i strandkanten skall tas bort eller få 
ligga kvar?

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras ev efter 
vissa ombyggnader eller reparationsarbeten. Bör 
skyddas med planbestämmelser i DP. 
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Bild av solgrotta 5 exteriör från väst

Bild av solgrotta 5 interiör
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Solgrotta 6

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Stor oval solgrotta med ingång i öster. Terrass med 
grässvål. 

Detta är med all säkerhet en av de äldre solgrottor-
na. Anläggningen är uppförd enligt samma möns-
ter som kaffegrottorna vid sekelskiftet. Ingången 
är mellan två murar som på övriga solgrottor. Vid 
denna ingång står en planterad syrén. Grottas mur-
verk är av större naturstenar som är lagda i kallmur, 
med visst förband. Muren är relativt låg och bred 
och den inramar en plan markterrass som idag har 
grässvål. Terrassen har en lägre nivå som avgränsas 
med kantstenar mot vattnet, denna övergår i en 
liten extra solgrotta i väst. I denna del finns en liten 
bänk utförd i kalkstenar som är tagna från ett golv 
eller ett eldstadsplan.

Grottans äldre delar saknar egentliga planteringar, 
förutom ingångssyrenen. 

Markterrassen avslutas mot vattnet med ett sentida 
staket som sitter över en äldre strandskoning som 
uppåt avslutas med en markkant i betong. På insi-
dan av staketet finns en rabatt. Mot väster finns en 
odlingsyta i pallkragar. Det finns även en mindre 
ek som står inne i grottan.  

LÖS INREDNINg

Inne i grottan finns två stålrörsstolar med flätad sits 
och rygg i plastsnöre. Vid stolarna finns ett bord 
med glasskiva. I grottans västra del finns en barn-
pool i plast.

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Troligen är solgrottan en av del äldsta, utförandet 
påminner om kaffegrottorna som utfördes vid se-
kelskiftet 1900. Murningstekniken är professionell 
men även arbetskrävande. Troligen är grottan från 
1900-talets första år. Murarna närmast vattnet och 
tillägget mot väst är senare tillkomna. Ett äldre 
staket på metallstolpar har funnits på platsen, detta 
var troligen 1940-tal och var troligen samtida med 
strandskoningens äldsta del som är i betong. 

Sentida tillägg är staketet och rabatten mot vattnet, 
dessa delar är endast några år gamla, men de står på 
en något äldre murad bas. Årtalen är mycket grovt 
uppskattade.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

4. Anläggning med högt kulturhistoriskt värde.

ÅTgÄRDSBEhoV

Det sekundära trästaketet och planteringarna kan 
ev avlägsnas då de inte hör till den ursprungliga 
miljön.

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Bör 
skyddas med planbestämmelser i DP. 
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Bild av solgrotta 6 exteriör från nord öst, notera syrenbuskarna vid ingången. Detta är troligen den äldsta solgrottan och vi tror att 
den uppfördes som en del av Grenadjärsvillans park under tidigt 1900-tal

Bild av solgrotta 6 interiör, grottan består av två delar, avgränsade av en stor sten. Den bortre delen är troligen sekundär.
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Solgrotta 7
Riven
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Bild av solgrotta 7 exteriör från väst, grottan är riven.
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Solgrotta 8

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Rakt avslutad solgrotta med ingång via stranden i 
öster. Denna grotta saknar alltså ingångsväg mellan 
murarna. Grusad lutande terrass med ytor av trä-
trall som är uppallade så ytan blir plan. 

Väggarna är huvudsakligen uppförda i kallmurverk 
av rundade stenar varav flera riktigt stora. Muren 
i öster viker av ner mot vattnet till en äldre björk 
och den går sedan vidare mot öster innan den viker 
av mot vattnet igen. 

Muren är konstruerad med de stora blocken i ba-
sen och sedan mindre stenar på krönet.  Mot öster 
avslutas muren i ett större stenblock. 

På murens insida finns en antydan till planterings-
yta, denna är bevuxen med någon typ av fetblads-
växter.

Ut mot vattnet övergår markterrassen i en strand-
förstärkning av lite grövre stenar som bildar en 
liten udde. 

LÖS INREDNINg

I grottan ligger kvadratiska trätrallar av tryckträ 
som är några år gamla. Ett äldre runt plastbord och 
en parasollfot i plast finns i grottan. Mot väst står 
en regnvattentunna. Utanför grottans norra vägg 
står en stor grönmålad militär träkista som innehål-
ler lite äldre trasiga leksaker. 

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Troligen är solgrottans äldre delar av relativt hög 
ålder. Nedre delen av murverket torde vara uppfört 
under militärtiden. Björken som ingår i grottan är 
ca 80 år gammal. Inredningen och möblerna ser 
ut att ha stått i grottan i tio-femton år. Årtalen är 
mycket grovt uppskattade.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

3. Kulturhistoriskt värdefull anläggning, troligen en 
av de äldre anläggningarna. 

ÅTgÄRDSBEhoV

Grottan nås via en liten trappa som är skadad och 
sedan går man på stranden vilket gör den lite svår-
tillgänglig.  Detta bör åtgärdas så att den blir lättare 
att nå. Björken är i slutet av sin livslängd och den 
bör tas ner inom tiotalet år innan den faller och 
skadar murverket. I övrigt är anläggningen i gott 
skick. 

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Bör 
skyddas med planbestämmelser i DP. 
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Bild av solgrotta 8 exteriör från väst

Bild av solgrotta 8 interiör
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Solgrotta 9

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Rektangulär solgrotta med ingång rakt genom mu-
ren i öster. Grusad lutande terrass som går ut i en 
liten muromgärdad udde som avslutas med större 
stenar mot vattnet.

Liten solgrotta som ligger ganska öppet med hu-
vudingången i öster där en stig går rakt in genom 
muren. Vid ingången ligger en kalksten som en 
tröskel. Det går även att nå solgrottan från väster 
där det finns en öppning mot stranden. Terrassy-
tan är grusad med ett krossat material. Vid vattnet 
finns rester av en stenläggning eller rabattkant med 
rött tegel. 

Muren är utförd av relativt små stenar, omväxlande 
krossade och naturligt formade. Flera av stenarna 
har bemålning, oftast med röd kulör men även vita 
förekommer. Det förefaller som om stenarna var 
målade innan de placerades i solgrottans murverk. 
Eventuellt har de målade stenarna ingått i ett röse, 
öster om solgrottan finns en äldre gränsmarkering i 
form av ett rör i berget. 

I den bakre muren står en ek och en björk. 

LÖS INREDNINg

I grottan står två Baden-badenstolar i teak (Jutlan-
dia).

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Solgrottan hör till ett andra skede solgrottor, mur-
verket är uppfört av sekundärt använd sten i små 
format. Murningen är relativt amatörmässig. Troli-
gen är grottan från 1900-talets andra hälft. Årtalen 
är mycket grovt uppskattade.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

3. Kulturhistoriskt intressant anläggning då stenen 
har en förhistoria. Ev har den ingått i något annat 
sammanhang. 

ÅTgÄRDSBEhoV

Grottan är i gott skick, dock ingår två träd i mur-
verket och när dessa dör så kommer skador uppstå. 
Grottan har god tillgänglighet. 

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Rekreationsplats. Relativt god tillgänglighet.  Beva-
ras. Bör skyddas med planbestämmelser i DP. 
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Bild av solgrotta 9 exteriör från öst, notera de målade stenarna

Bild av solgrotta 9 interiör
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Solgrotta 10

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Oval solgrotta med ingång i väster, solgrottan har 
som en liten förplats med en parkbänk, nedanför 
denna finns en liten sandstrand där det även finns 
en förtöjningsögla för en mindre båt. 

Solgrottan är relativt liten och innanför murarna 
finns en större sten som tar upp en del yta. Mur-
väggarna är uppförda i skickligt murat kraftigt kall-
murverk av rundade och flata stenar. Några större 
stenar ingår, men de förefaller ha funnits naturligt 
på platsen. Muren fortsätter även på vattensidan 
och om man klättrar över denna 
mur når man en enkel brygga i trä som ligger på en 
stenpir.  

LÖS INREDNINg

I grottan finns utemöbler samt en parkbänk som 
står i den yttre delen. 

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Troligen är solgrottan från ett andra skede av sol-
grottebyggande, den verkar vara amatörbyggd, 
även om utförandet har hög klass. Det troliga är att 
den är byggd från ca 1920 och framåt och att den 
liksom alla solgrottor kontinuerligt har förbättrats. 
Årtalen är mycket grovt uppskattade.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

3. Kulturhistoriskt värdefull anläggning. 

ÅTgÄRDSBEhoV

Anläggläggningen är i gott skick, och den har god 
tillgänglighet. Man behöver dock ta ställning till 
om bryggan ska vara kvar, i så fall behöver den re-
pareras. 

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Bör 
skyddas med planbestämmelser i DP. 
. 
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Bild av solgrotta 10 exteriör från väst med förbplatsen med en parkbänt närmast i bild, solgrottan ligger bakom denna. 

Bild av solgrotta 10 interiör med bryggan till höger
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Solgrotta 11

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Solgrotta utförd av träplank stöttat av en tall. Mot 
vattnet finns en liten terrassering och man har fyllt 
upp med material för att få en jämn yta. 

LÖS INREDNINg

Diverse trädgårdsmöbler av nyare datum. 

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

1960-tal. Årtalen är mycket grovt uppskattade.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

1. Anläggning av begränsat kulturhistoriskt värde. 

ÅTgÄRDSBEhoV

-

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Kan eventuellt rivas och området återskapas som 
naturstrand.
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Bild av solgrotta 11 exteriör från nordväst

Bild av solgrotta 11 interiör
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Solgrotta 12

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Mindre solgrotta med ingång via en svängd stig vid 
stranden i öster. Grusad terrass belagd med ärts-
ingel. 

Liten solgrotta som ligger ganska öppet med hu-
vudingången i öster där en stig går via en smal gång 
från norr omgiven av Rhododendron, denna går 
till en låg strandförstärkning i öster. Det går även 
att nå solgrottan från väster där den angränsar till 
en liten sandstrand. 

Muren är på norra sidan utförd av större sten, 
medan sydsidan är i relativt små stenar, omväxlan-
de krossade och naturligt formade. Troligen är det 
en äldre solgrotta som har byggts på. I muren finns 
i den östra delen ett antal inmurade betongrör, 
troligen har dessa använts för att hålla krukväxter.  
Innanför muren finns en planteringsyta med växt-
material av 1950/60-tals karaktär samt klematis. På 
murens insida står en Ask (träd). 

Ner mot vattnet avgränsas solgrottan av en strand-
förstärkning som mot terrassen skapar en låg mur. 
På insidan av denna ligger stolpar. 

LÖS INREDNINg

I grottan står en parkbänk, två trädgårdsstolar i trä 
samt ett hemsnickrat bord i trä. Det finns även två 
plasttunnor. 

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Solgrottan är troligen äldre dvs tidigt 1900-tal, men 
kompletterad i ett andra skede med sten i mindre 
format. Trädgårdsanläggningen har tydlig 1950/60-
talskaraktär. Årtalen är mycket grovt uppskattade.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

4. Anläggning med ett högt kulturhistoriskt värde. 

ÅTgÄRDSBEhoV

Grottan är i gott skick och den har god tillgänglig-
het. Läget vid den lilla stranden har ett visst bru-
karvärde. 

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Bör 
skyddas med planbestämmelser i DP. 
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Bild av solgrotta 12 ingången via en smal stig omgiven av planteringar
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Solgrotta 13

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Solgrotta utförd i olika material. Ingången är från 
norr via en portal av reglar och en krökt gren. Mot 
nordväst är solgrottan uppförd av en låg mur av 
större naturligt formade runda stenblock. Denna 
övergår på västra sidan i ett plank av typen vind-
skydd uppfört av stående brädor. Den norra muren 
sammanbyggd med en äldre björk. På den östra 
sidan avgränsas ytan av en barriär av utförd av lig-
gande stolpar.

Terrassytan som är belagd med trätrall sträcker sig 
ut mot vattnet. Norr om solgrottan finns ett par 
mindre planteringsytor vilka har kanter av rundade 
stolpar. 

LÖS INREDNINg

I grottan finns en matgrupp av trä.

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Solgrottan består i sin nuvarande form av delar från 
1970-talet eller däromkring. Dock ingår även be-
tydligt äldre delar i det underliggande murverket. 

KULTURhISToRISKT VÄRDE

3. Anläggning med ett kulturhistoriskt värde i de 
äldre delarna.

ÅTgÄRDSBEhoV

Grottan är i gott skick och den har god tillgänglig-
het. Läget vid den lilla stranden har ett visst bru-
karvärde. 

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras efter viss 
upprensning av olika byggnadsdelar. Bör skyddas 
med planbestämmelser i DP. 
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Bild av solgrotta 13 ingången via en smal stig omgiven av planteringar
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Solgrotta 14

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Solgrotta av grundtypen med rundat murverk i 
sten mot norr. Grottan är placerad i en naturlig 
slänt och innanför muren finns en stor ek. Mot 
sjön är grottan utbyggd med ett staketomgärdat 
trädäck som står på en strandförstärkning. Murver-
ken är kallmur utförd i större stenblock, huvudde-
len är naturligt formade men vissa är kluvna. 

Ingången som är från öst går mellan två murar och 
ansluter till en liten grusstrand.
 

LÖS INREDNINg

I grottan finns en vit trädgårdsmöbel.

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Solgrottan är troligen äldre men den har spår av 
mer sentida förbättringar. Den hör troligen till 
det andra skedets senare del. Ca 1930. Årtalen är 
mycket grovt uppskattade.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

4. Anläggning med högt kulturhistoriskt värde. 

ÅTgÄRDSBEhoV

Grottan är i gott skick och den har god tillgänglig-
het. Träkomponenterna innebär ett visst kontinu-
erligt underhållsbehov. Det kan övervägas om alla 
delar skall vara kvar eller om staketet och de andra 
trädelarna bör rivas.

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras efter riv-
ning av staket. Bör skyddas med planbestämmelser 
i DP. 
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Bild av solgrotta 14
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Solgrotta 15

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Stor äldre solgrotta inbyggd i slänten. Murverken 
är uppförda i naturligt formade större stenblock. 
Byggnadsverket omfattar även markarbeten där 
ytan inne i solgrottan har sänkts och nivellerats. 
Grottan är troligen en av de första på denna del 
av stranden och den är samtida med grotta 16. 
Terrassytan är grusad med ärtsingel i den norra 
delen och detta övergår i en träterrass mot söder. 
På tre sidor kompletteras murverken med trästa-
ket och träplank, delvis rödmålade. Växtligheten 
inne i grottan är till stora delar anlagd. Mot norr 
finns en björk, ca 80 år gammal samt en ek inne i 
solgrottan. Mot sjön är grottan utbyggd med ett 
staketomgärdat trädäck som står på en strandför-
stärkning. 

Ingången är från öst. 

LÖS INREDNINg

I grottan finns gröna trädgårdsstolar i plast, ett vitt 
plastbord, en regnvattentunna samt en grill och lite 
andra mindre föremål. 

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Solgrottans murverk är troligen äldre och de hör 
till de äldsta anläggningarna på denna del av stran-
den. Möjligen 1920-tal medan trädelarna är mer 
sentida, ca 1980. Årtalen är grovt uppskattade. 

KULTURhISToRISKT VÄRDE

4. Anläggning med högt kulturhistoriskt värde.

ÅTgÄRDSBEhoV

Grottan har relativt god tillgänglighet, dock före-
kommer nivåskillnader. Träkomponenterna inne-
bär ett visst kontinuerligt underhållsbehov. Det 
kan övervägas om alla delar skall vara kvar, staketen 
möjligen medan de mer sentida planken eventuellt 
kan slopas på sikt.

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras efter viss 
upprensning av olika byggnadsdelar då det nuva-
rande utförandet gör den privat till sin karaktär. 
Bör skyddas med planbestämmelser i DP. 
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Bild av solgrotta 15
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Solgrotta 16

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Stor äldre solgrotta inbyggd i slänten. Murverken 
är uppförda i naturligt formade större stenblock. 
Byggnadsverket omfattar även markarbeten där 
ytan inne i solgrottan har sänkts och nivellerats 
lika solgrotta 15 som ligger intill. Dessa två anlägg-
ningar är troligen samtida. Terrassytan är grusad 
med ärtsingel. Växtligheten inne i grottan är till 
stora delar anlagd. Mot vattnet finns en del rabatter 
och planteringar, delvis kantade med tegel. I gru-
set finns en gång med plattor som leder mer mot 
stranden och bryggan. På grottans östra sida finns 
en mindre sand/grusstrand. Mot sjön är grottan 
utbyggd med en strandförstärkning och en brygga. 

LÖS INREDNINg

I grottan finns gröna trädgårdsstolar i plast, ett 
grönt plastbord samt en kista i grå plast. Vid in-
gången finns en grön regnvattentunna. 

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Solgrottans murverk är troligen äldre och de hör 
till de äldsta anläggningarna på denna del av stran-
den. Möjligen 1920-tal.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

4. Anläggning med högt kulturhistoriskt värde. 

ÅTgÄRDSBEhoV

Grottan har relativt god tillgänglighet, dock före-
kommer nivåskillnader. Bryggan kommer att på 
sikt kräva underhåll om den skall vara kvar så vi 
föreslår att den tas bort. Det kan dock vara värde-
fullt om en solgrotta med god tillgänglighet har en 
brygga som underlättar för lätt rörelsehindrade att 
nå vattnet för ett bad. 

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Bör 
skyddas med planbestämmelser i DP. 
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Solgrotta 17

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Solgrotta som består av ett antal olika delar. Mot 
norr finns äldre murar vilka inringar en liten träd-
gård med en grusgång kantad med rundade trästol-
par. I trädgårdsdelen finns en stubbe från ett avver-
kat vårdträd. Solgrottan ligger lägre ner mot sjön, 
bakom en mur och ett buskage. Den bakre muren 
är av naturligt formade stenblock och den ligger 
delvis i den naturliga slänten som en stödmur. 
Solgrottans yta är relativt liten. I bakkant finns en 
liten bod med pulpettak, terrassytan är av en trä-
trall på gjutna betongplintar. Terrassen har skador 
och är i behov av åtgärder för att inte innebära en 
risk. På terrassens östra sida finns en uppmurad 
grill med skorsten, byggd i gult tegel och en mu-
rad bänk i gråbrunt tegel. Den murade bänken är 
relativt sentida. Nedanför solgrottan finns en liten 
grusstrand. 

LÖS INREDNINg

I grottan finns gröna trädgårdsstolar i trä samt ett 
bord och en större planteringsurna. 

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Solgrottans murverk är troligen äldre, den kan höra 
till de äldsta inom denna del av stranden, dvs 1920-
tal. Trädelarna, skjulet och grillen är mer sentida, 
kanske 20-30 år gamla. Den murade bänken är 
nutida.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

4. Intressant anläggning som har en trädgård som 
äldre huvudkomponent. Solgrottan är även intres-
sant som ett exempel på de äldre anläggningarna 
som nyttjade markförhållandena och förbättrade 
dessa.

ÅTgÄRDSBEhoV

Grottan har relativt god tillgänglighet, dock före-
kommer nivåskillnader. Träterrasen är amatörmäs-
sigt byggd och den är åldrad och behöver underhål-
las. Troligen är den dock en förutsättning för att 
terrassytan skall vara användbar, stenytan ser ut att 
vara ojämn. Det kan övervägas om alla delar skall 
vara kvar, skjulet och grillen samt den murade bän-
ken kan eventuellt slopas på sikt.

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Kan nyttjas som rekreationsplats eller som natur-
mark med rest av solgrotta. Bevaras. Bör skyddas 
med planbestämmelser i DP. 
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Solgrotta 18

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Enkel solgrotta som består av en L-formad mur 
mot nordöst och en terrassering mot vattnet. Sol-
grottan ligger idag relativt öppet i ett sly-landskap 
men det beror troligen på att vegetationen kring 
solgrottan nyligen har avverkats. 

Solgrottans murverk består av en kallmur med 
stora stenblock i botten och mindre sten uppåt. 
Stenen är delvis kluven och delvis naturligt rundad. 
Delar av murverket verkar vila på större block som 
har funnits naturligt på platsen. 

Terrasytan är en oskött grässvål som är relativt 
plan. I nordöst finns planterade växter, bla humle 
och klematis. 

LÖS INREDNINg

I grottan finns ett möblemang i vit plast, bestående 
av ett ovalt bord omgivet av fyra fällstolar och två 
pallar. På sydsidan finns en parasollfot i brun plast. 
På en sten på grottans västra sida finns ett större 
stockankare i metall i militärgrå kulör. 

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Solgrottans murverk är troligen äldre, 1920-tal eller 
mitten av 1900-talet, objektet är svårbedömt. Sol-
grottan har troligen tidigare haft en del skyddande 
växtlighet på den norra sidan som har avverkats. 
Idag ger ytan ett lite övergivet intryck men den 
användes för något år sedan. 

KULTURhISToRISKT VÄRDE

4. Solgrottan är även intressant som ett exempel 
på de äldre anläggningarna som nyttjade markför-
hållandena och förbättrade dessa. Delar av inred-
ningen har militär koppling. Högt kulturhistoriskt 
värde.

ÅTgÄRDSBEhoV

Grottan har relativt god tillgänglighet. Den är idag 
pga växtligheten något svårnyttjad. Ev. bör växt-
ligheten kompletteras på grottans norra sida så en 
mer skyddad rumslighet skapas.

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Kan nyttjas som rekreationsplats eller som natur-
mark med rest av solgrotta. Bevaras. Bör skyddas 
med planbestämmelser i DP. 
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Solgrotta 19

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Oval solgrotta som även har murar på sjösidan. 
Murverk av omväxlande kluven sten och naturfor-
made stenar. I muren står ett Ask-träd. Murarna är 
relativt kraftiga och breda men inte så höga, mur-
verket är tämligen enkelt utfört utan skolsten eller 
förband och delar har rasat. Detta kan dock även 
bero på mekanisk påverkan, tex vid avverkning av 
träd. Mot sjön verkar en del av muren vara nedta-
gen och ombyggd till en trappa. Grottan ligger i 
mittlinjen mellan kasernerna. 

Både ytan kring solgrottan och terrassytan inne i 
solgrottan är bevuxen med högt gräs och en del sly. 

LÖS INREDNINg

Ej aktivt nyttjad / möblerad vid inventeringen. I 
grottan finns ett demonterat möblemang i åldrad 
grön plast. På en mur står en tvättgryta i blå emalj 
och på grottans utsida mot öster finns en fd. sop-
binge i grön plast. 

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Solgrottans murverk är troligen äldre men inte 
från första skedet. Kanske 1930-tal? Solgrottan har 
troligen tidigare haft en del skyddande växtlighet 
på den norra sidan som har avverkats. Idag ger ytan 
ett lite övergivet intryck. 

KULTURhISToRISKT VÄRDE

2. Solgrottan har ett visst kulturhistoriskt värde 
även om den idag är lite svår att avläsa.

ÅTgÄRDSBEhoV

Grottan har relativt god tillgänglighet. Den är idag 
pga växtligheten och det öppna läget något svårr-
nyttjad, platsen är inte trivsam. Interiören bör ren-
sas och skötas och växtligheten bör kompletteras 
med buskage på grottans norra sida så att en mer 
skyddad rumslighet skapas. 

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Kan nyttjas som rekreationsplats eller som natur-
mark med rest av solgrotta. Bevaras. Bör skyddas 
med planbestämmelser i DP. 
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Solgrotta 20

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Äldre solgrotta som drar nytta av de naturliga för-
utsättningarna på platsen. 

Mot nordväst och nordöst består solgrottan av en 
äldre mur delvis inbyggd i slänten. Murverken är 
uppförda i naturligt formade större stenblock. På 
den västra sidan går anläggningen utanför murarna 
och det finns en liten trädgård med grusgång och 
en rabatt. Denna del övergår i stranden som är 
grusad. Byggnadsverket omfattar även markarbeten 
där ytan inne i solgrottan har sänkts och nivellerats.

Solgrottans terrassyta är även den grusad, den norra 
muren har på denna sida en höjd på över två meter 
och inne i solgrottan finns en enkel pergola. Mot 
öster avgränsas terrassytan av ett högt träplank med 
stående brädor. Ner mot sjön finns en yta med trä-
trall. Terrassen har en gjuten stödmur i betong mot 
vattnet, denna ger intryck av att vara professionellt 
utförd. Stödmuren går mellan två större stenblock 
som bildar naturliga avgränsningar. Nedanför stöd-
muren finns en liten strand som mot väst avgränsas 
av en brygga. Solgrottans östra mur går även ner på 
stranden och bildar ett slags lägre terrass.

Ingången är från öst. 

LÖS INREDNINg

Förutom pergolan finns en bänk, ett fällbord med 
metallunderrede, samt ett par stolar i grön plast. 
Det finns även en parasoll. De gröna stolarna och 
parasollet är relativt nya.  

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Solgrottans murverk är troligen äldre medan träde-
larna är mer sentida ca år 2000. Betongmuren mot 
sjön kan vara från mitten av 1900-talet. 

KULTURhISToRISKT VÄRDE

4. Anläggning med högre kulturhistoriskt värde.

ÅTgÄRDSBEhoV

Grottan har relativt god tillgänglighet. Pergolan, 
planket och bryggan innebär ett visst kontinuerligt 
underhållsbehov. Det kan övervägas om alla delar 
skall vara kvar, de mer sentida planken kan eventu-
ellt slopas på sikt.

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats efter viss upprens-
ning av olika byggnadsdelar. Bevaras sedan. Bör 
skyddas med planbestämmelser i DP. 
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Solgrotta 21

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Rundad typisk solgrotta med en hög hästskofor-
mad mur mot norr. Ingång i väster. Terrasyta be-
lagd med trottoarsten i betong. Terrassytan har två 
nivåer vilka avgränsas av träbjälkar. 

Inne i solgrottan finns en murad grill av köpt typ. 
I det nordöstra hörnet finnes en liten rabatt med 
stensatt kant. Utmed muren växer bland annat 
klematis. 

LÖS INREDNINg

I grottan finns förutom den murade grillen, ett 
fällbord i trä samt fyra gröna plaststolar. På grillens 
vänstra sida finns en terrakottakruka. 

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Solgrottans murverk är troligen äldre, trottoarste-
nen och den murade grillen är mer sentida, troli-
gen från ca 1995. Terrassytan har av allt att döma 
varit grusad tidigare. 

KULTURhISToRISKT VÄRDE

3. Solgrottan har ett visst kulturhistoriskt värde 
men den är delvis förändrad.

ÅTgÄRDSBEhoV

Grottan har relativt god tillgänglighet. Terrassytan 
är något ojämn och de bjälkar som håller marken 
mot den nedre terrassen har ett kontinuerligt un-
derhållsbehov. Det kan övervägas om grillen och 
betongplattorna skall slopas på sikt. 

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Bör 
skyddas med planbestämmelser i DP. 
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Solgrotta 22

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Stor äldre solgrotta inbyggd i slänten. Grottan är 
troligen en av de första på denna del av stranden 
och den kan vara samtida med grotta 15 och 16. 
Ingången är från väst. Solgrottan är på ett fint sätt 
integrerad med växtligheten och den omges av bla 
tall och ek. Ett par ekar växer på grottans insida. 

Murverken är uppförda i naturligt formade större 
stenblock, de består av den avgränsande relativt 
höga muren mot norr samt en låg mur som även 
fungerar som stödmur mot stranden i söder.  Mar-
ken inne i grottan är sänkt och nivellerad. Terrassy-
tan är grusad med morängrus. 

Ingången är från öst. 

LÖS INREDNINg

I grottan finns en trädgårdsgrupp med stolar och 
bord i trä och metall. Det finns även en större grill 
samt ett rangligt bord i trä.  

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Solgrottans murverk är troligen ett av de äldre på 
denna del av stranden. Bör höra till första skedet, 
tidigt 1900-tal. Årtalen är grovt uppskattade. 

KULTURhISToRISKT VÄRDE

4. Anläggning med högt kulturhistoriskt värde.

ÅTgÄRDSBEhoV

Grottan har relativt god tillgänglighet, dock lutar 
terrassytan. Grottan är i gott skick. 

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Bör 
skyddas med planbestämmelser i DP. 
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Bild av solgrotta 22

Bild av solgrotta 22
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Solgrotta 23

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Solgrotta 23 är en stor anläggning som består av 
fyra delar. Grottans ingång är via en stig genom 
ett buskage som leder till en marktrappa byggd i 
betongplattor med ballast av vit och svart sjösten. 
Denna trappa landar på solgrottans östra terrass 
som är en grusad yta vilken har en gjuten rundad 
stödmur i betong mot vattnet. Nedanför denna del 
ligger en liten lagun omgiven av stenblock, ett av 
dessa block är en rektagulär huggen större sten. 
Mot öster avgränas denna del och trappan av en 
mur utförd i betong och sten. Denna mur består av 
både naturligt formade stenar och huggna kvadrar. 

Solgrottans mellandel är en möblerad plan yta som 
mot norr avgränsas av en hög stödmur och mot 
söder av en strandskoning i sten satt i betong. Den 
västra delen av muren mot stranden är delvis i tegel 
och den övergår mot väst i ett spjälstaket. 

Öster om denna del finns ytterligare en terrass. 
Denna är något högre och den har mot norr en 
enkel pergola. Denna del har murar på alla sidor i 
större naturligt formade stenar i kallmur.

LÖS INREDNINg

I grottan finns gröna trädgårdsstolar i plast, ett vitt 
plastbord, en regnvattentunna samt en grill och lite 
andra mindre föremål. 

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Troligen är grottans västra del den ursprungliga 
delen. Denna har sedan utökats mot öster i flera 
steg, först med en större solgrotta och sedan med 
en terrass som ligger vid badplatsen. Anläggningen 
har sedan kompletterats med pergola och trappa i 
marksten. 

KULTURhISToRISKT VÄRDE

1. Den västra delen har ett högt värde 4 medan den 
östra delen delvis har ett värde som exempel på den 
ad Hoc arkitektur som detta är 2, men trappan i 
marksten och lecablock passar ganska dåligt i mil-
jön.

ÅTgÄRDSBEhoV

Stor anläggning med många komponenter. Vid en 
hantering av detta krävs ett helhetsgrepp där man 
värderar olika funktioner och eventuellt omgestal-
tar eller ordnar vissa delar eller river dessa. De delar 
som är uppförda med köpta byggnadsmaterial 
känns främmande i miljön och de bör avlägsnas. 
En mer anpassad trappa bör uppföras som ersätt-
ning till den nuvarande. Badplatsen skulle kunna 
anordnas så den fungerar med relativt god tillgäng-
lighet med mindre åtgärder. 

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats, samt ev bad. Be-
varas efter upprensning och ombyggnad. Bör sedan 
skyddas med planbestämmelser i DP. 
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Bild av solgrotta 23

Bild av solgrotta 23
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Solgrotta 24

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Äldre solgrotta uppförd direkt på en klippa vid 
strandkanten. Solgrottan ligger öppet och kan nås 
via stranden i både öst och väst. Murverket är tro-
ligen delvis äldre, uppfört med naturligt formade 
stenar murade i en kallmur med visst förband. 
Murverket har sekundärt kompletterats mot sydöst, 
denna del är delvis i kluven sten. 

Terrassytan utgörs av den plana berghällen samt en 
grusad yta. Solgrottan saknar planteringar men det 
finns lite lägre buskar norr om muren som troligen 
har sparats med avsikt. 

LÖS INREDNINg

I grottan finns en kabeltrumma i trä som utgör 
bord, en parkbänk samt ett par hopfällbara solsto-
lar, sk. brassestolar. 

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Solgrottans murverk är troligen äldre, kanske från 
tiden kring 1940. Årtalen är grovt uppskattade. 

KULTURhISToRISKT VÄRDE

4. Anläggning med högre kulturhistoriskt värde.

ÅTgÄRDSBEhoV

Grottan har relativt god tillgänglighet. Grottan är i 
dagsläget inte i behov av åtgärder. 

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Bör 
skyddas med planbestämmelser i DP. 
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Bild av solgrotta 24

Bild av solgrotta 24 med solgrotta 25 i bakgrunden
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Solgrotta 25

mATERIAL UTFÖRANDE SKIcK

Denna solgrotta är uppförd i strandbrinken. Sol-
grottan består av en låg bruksmurad stödmur. 
Eventuellt utgör denna mur en äldre strandskoning 
som återanvänts som solgrotta. Muren är uppförd 
med tuktade stenar vilka är murade i förband med 
cementbruk. Några stenar i detta murparti är be-
målade med en ljust turkosgrön kulör. Från denna 
mur går två svängda kallmurar ut mot söder där 
ingången finns. Dessa är murade med naturligt 
rundade stenar. Kallmuren på östra sidan är delvis 
en stödmur mot en högre marknivå. Terrassytan är 
grusad med naturligt grus av samma fraktion som 
på stranden intill. Grottan saknar planteringar. 

LÖS INREDNINg

Solgrottan är möblerad med en trädgårdsgrupp i 
brunbetsat trä. 

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Solgrottan består av allt att döma av en äldre del 
som är en strandskoning, denna kan vara från peri-
oden 1870-1910. De sekundära murarna mot söder 
är mer sentida, dock är deras ålder svårbestämd, 
kanske kring 1940. 

KULTURhISToRISKT VÄRDE

2. Anläggning med visst kulturhistoriskt värde.

ÅTgÄRDSBEhoV

Grottan har relativt god tillgänglighet. Grottan är i 
dagsläget inte i behov av åtgärder. 

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Bör 
skyddas med planbestämmelser i DP. 
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Bild av solgrotta 25

Bild av solgrotta 25
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9. Risker, möjligheter och förslag på 
planbestämmelser
Solgrottorna har höga värden och de kan sägas ingå 
som värdebärande delar i riksintresset för kultur-
miljövården. Värdebärande uttryck i riksintresset 
med relevans för solgrottorna är bland annat För-
svarsanläggningarna och de olika yttryck för rekrea-
tionslivet i skärgården.

Solgrottorna har även höga värden i sig själva, som 
kulturmiljöer visar de väldigt tydligt på livsbeting-
elserna på platsen, tillgången på tid och det tidiga 
1900-talets trädgårdsinfluenser. Solgrottorna berät-
tar även om rekreationslivets villkor långt fram i 
vår tid. 

RISKANALyS

Omvänt så innebär avsaknaden av skydd i plan en 
risk för förändringar som skulle skada de kulturhis-
toriska värdena. Det finns till exempel en risk att 
solgrottornas relativt privata karaktär ses som ett 
problem i förhållande till en önska om att stranden 
skall vara tillgänglig för alla. 

mÖjLIghET

Om solgrottorna ges ett planskydd så får de en viss 
status som kulturmiljöer och de skyddas från fram-
tida rivningar eller större förändringar. Det finns 
även möjligheter att i planen reglera solgrottorna 
så att de blir delar av en parkmiljö där alla ytor får 
användas av alla. De kommer troligen att bli väl-
digt attraktiva och det finns en möjlighet att denna 
strandlinje blir ett resmål från närområdet. Med en 
möbleringstyp som är gemensam för alla solgrottor 
så förstärks denna möjlighet. 

PLANBESTÄmmELSER

Solgrotta 13-25 omfattas av Dp 323 - Östra Rindö. 
Detaljplan för Rindö 3:255 med mera (Östra Rin-
dö)
Planen antogs den 30 november 1992 av KF och 
vann laga kraft den 30 september 1993.

Området där solgrottorna ligger har planbestäm-
melsen n

Befintlig skärgårdskaraktär skall bevaras och skyd-
das för framtiden.

Solgrotta 1-12 omfattas av förslag på detaljplan DP 
408 Rindö hamn etapp 3.

Solgrottorna bör skyddas i grupp och på ett liknade 
sätt över hela strandlinjen. Planbeskrivingen bör 
omfatta en text som beskriver ett önskat bevarande 
av de mer kulturhistoriskt värdefulla solgrottorna 
och att de skall hanteras och möbleras för att vara 
allmänt tillgängliga. 

Vi föreslår att solgrottorna åtgärdas som en del i 
genomförandet av planen och att de ges planbe-
stämmelsen q Solgrottor, skall vara tillgängliga för 
alla, får ej rivas eller på annat sätt förändras eller 
ombyggas. 
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