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Motion från Marie Carlsson till stämma den 20 april 2022 hos HSB Brf 

Morkullan Stockholm angående förslag till riktlinjer för trädgården 

Bakgrund 

Våren 2013 kontaktade föreningen Stockholms stadsmuseum angående utlåtande kring 

trädgårdens kulturhistoriska värde.  Platsbesök gjordes 21 maj 2013 av antikvarie Klara 

Johansson tillsammans med ledamot i styrelsen (trädgårdsansvarig) och medlemmar i 

dåvarande trädgårdsgrupp. 

Kulturhistoriskt värde 

Morkullan 38 och 39 har stora kulturhistoriska värden och är därför markerade med grönt på 

Stockholms stadsmuseums klassificeringskarta. Huset byggdes 1927-28 och bär 

tjugotalsklassicismens tydliga drag.  Fastigheten är ritad av HSB:s grundare Sven Wallander. 

Föreningens stora trädgård är en viktig komponent i HSB:s värderingar på 20-talet. Enligt 

verksamhetsberättelse 2020 omfattar trädgården 1860 kvm. Den kulturhistoriska 

bedömningen innefattar hela miljön såsom trädkantade uppfarter, trappor, murar, gångar, 

markbeläggning, öppna och slutna partier, uppvuxna träd, buskage och planteringsbäddar. 

Hela miljön med trädkantade uppfarter, byggnadernas exteriörer, interiörer och innergården 

är fortfarande välbevarade och kan på ett enastående sätt berätta om 1920-talets arkitektur 

och stadsbyggande enligt Stockholms stadsmuseum. Fastigheten är inventerad av Stockholms 

stadsmuseum vid två tillfällen 1975 och 1988.  

Att ingångarna till portarna A-N finns på innergården innebär att den kan betraktas som 

huvudfasad.  Detta resonemang har Stockholms stadsbyggnadskontor fört vid diskussioner om 

bygglov för balkonger fasaden gården mot Surbrunnsgatan, fasaderna Birger Jarlsgatan och 

Valhallavägen. 

Fastighetsägarens ansvar att vidmakthålla kulturhistoriska värden regleras främst genom Plan- 

och bygglagen kap 8 §§ 13, 14, 17. 

           Argumentation 

Jag lämnar detta förslag då föreningen redan har många riktlinjer men att riktlinjer/policy 

saknas för trädgården. Jag är övertygad 

• Att framhålla och skydda de kulturhistoriska värdena ökar fastighetens värde. 

• Att trädgården är det första intryck som besökare och spekulanter får av föreningen. 

• Att det blir lättare med planering och skötsel om det finns förståelse för kulturhistoriska 

värden, riktlinjer och föreningens långsiktiga vision. 
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         Förslag riktlinjer trädgård HSB Brf Morkullan i Stockholm 

Bakgrund  

Föreningens trädgård omfattar tre asfalterade uppfarter som binder ihop trädgården varav två 

är trädkantade alléer (Birger Jarlsgatan och Frejgatan). I innergården finns portarna A-N, 

murar, trappor, planterade slänter, gångar, sittplatser och växtbåge. Rosenrabatten, Arvids 

terrass och gården mot Surbrunnsgatan med berså ingår i föreningens trädgård. Total yta för 

trädgården är 1860 kvm. Att ingångarna till portarna A-N finns på innergården innebär att den 

kan betraktas som huvudfasad. Detta resonemang har Stockholms stadsbyggnadskontor fört 

vid diskussioner om bygglov för balkonger. Stockholms stadsmuseum har inventerat 

fastigheten vid två tillfällen, 1975 och 1988 samt genomförde våren 2013 ett platsbesök 

angående trädgården. Fastighetsägarens ansvar att vidmakthålla kulturhistoriska värden 

regleras främst genom Plan- och bygglagen kap 8 §§ 13,14, 17. 

Styrelsen är ansvarig för inriktning på trädgården och ekonomiskt ansvarig. En styrelseledamot 

håller i kontakten med upphandlad trädgårdsfirma. Det finns en frivillig arbetsgrupp som bistår 

styrelsen i diskussion kring trädgården.  

Styrelsen har gett fastighetsförvaltaren i löpande uppdrag att sköta om trädgårdsmöblerna 

som att förvara över vinter, ta fram på våren och laga efter säsongens slitage. 

Teknisk förvaltning av gångar, trappor och markbeläggning ingår i föreningens långsiktiga 

tekniska underhållsplan som revideras av styrelsen årligen. 

Helhetsmiljö 

Gården och alléerna måste ses som helhetsmiljö i samklang med byggnaderna. De ska tala 

”samma språk” och kunna relatera till varandra och till 1920- och 30-talets arkitektur. Med den 

målsättningen är det viktigt att inte plottra utan hålla en gemensam linje för innergården och 

alléerna. 

Det är viktigt att behålla den ursprungliga strukturen. Med strukturella komponenter menas 

främst trädkantade uppfarter, trappor, murar, gångar, inredning, markbeläggning, öppna och 

slutna partier, uppvuxna träd, berså, buskage och planteringsbäddar. 

Växtval och långsiktig förvaltning 

Växtval bör göras med tanke på historisk lämplighet. Växtmaterial är förgängligt och kan 

ersättas. Fastigheter med välbevarade gårdar från 1920-talet kan fungera som inspiration.  

För växtlighet och trädgårdens layout bör långsiktig vision tas fram. I den bör ingå en 

tidsaspekt när trädgården behöver justeras igen som exempelvis med att fylla på jord, 

växternas livslängd och liknande. 

En årlig skötselplan bör tas fram för att underlätta arbetet. I den bör ingå anvisning om 

beskärning, rensning av ogräs, skötsel av murgrönan och liknande. Markbeläggningen på 

gångar, Arvids terrass och bersån gården mot Surbrunnsgatan behöver rengöras årligen. 

Sittgrupper och planteringskrukor bör stämma överens med fastighetens 20-tals språk, både 

till utseende och material. 

Ansvar för grillar bör utse då dessa både behöver underhållas, rengöras och förvaras under 

vinter. 
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Kunskapsmaterial 

Äldre ritningar, skisser, arkivmaterial och foton kan ge god kunskap om tanken med gården 

och uppfarterna. Det finns bra litteratur om 1920-talets husbyggande och markplanering och 

om Wallander och HSB. Det finns flera fastigheter i Stockholms innerstad från denna tid som 

kan fungera som inspiration. 

Anlita lämpliga entreprenörer 

Anlitade entreprenörer och konsulter ska ha erfarenhet av att arbeta med historiska miljöer. 

Det gäller såväl de material som entreprenörer och konsulter använder som kunnighet i 

växtval och exempelvis beskärning. Landskapsarkitekt med erfarenhet av 1920- och 30-tal kan 

vara lämplig att anlita.  

Styrelsens trädgårdsansvariga ska informera de anlitade entreprenörer och konsulterna om 

gällande kulturhistoriska värden och riktlinjer samt föreningens vision. 

 

Förslag till stämman 

Att stämman fastställer Förslag till riktlinjer trädgård HSB Brf Morkullan i Stockholm med 

motivering 

• Att det blir lättare med planering och skötsel om det finns kunskap och förståelse för 

trädgårdens kulturhistoriska värden, riktlinjer och föreningens vision. 

• Att en långsiktig vision och årlig skötselplan underlättar skötseln. 

• Att anlitade entreprenörer och konsulter behöver tillräcklig kunskap/information om 

trädgårdens kulturhistoriska värden, riktlinjer och föreningens vision. 

 

Stockholm i februari 2022 

 

 

Marie Carlsson 

 

 

 

 

Bilaga: 

Utlåtande rörande innergård till Morkullan 38 och 39 i stadsdelen Vasastaden från Stockholms 

Stadsmuseum 2014-04-29. 
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