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Samråd om detaljplaneförslag för Larsboda 2:3, Farsta. S-Dp 2011-15589
Planförslaget innebär nybebyggelse inom ett område med naturmark, kolonilotter och Plantagens
trädgårdsbutik (tidigare Hortus). Naturområdet längs vattnet bevaras, med dess viktiga ekmiljöer.
Vi fokuserar här på två aspekter som behandlas ofullständigt i planbeskrivningen.
Längs stranden vid Klockelundsvägen finns privata villor, ursprungligen sommarstugor. En sportstuga
och ”Jularbos lusthus” ges skyddsföreskrifter.
På fastigheten Larsboda 2:3 finns en välbevarad sommarstuga från omkring 1930, som föreslås rivas
och ersättas med ett flerbostadshus. Enligt grannar var det just detta hus som var den folkkäre
dragspelsvirtuosen och kompositören Calle Jularbos sommarstuga. Den bör bevaras av kultur- och
personhistoriska skäl.
Områdets äldsta hus var torpet Ulrikelund (egentligen Ulrikslund, en period kallat Klockelund). Det
vackert belägna faluröda huset är från 1933, enligt en nedtagen vindflöjel, men det torde vara mycket
likt det ursprungliga 1800 tals-torpet och är byggt på dess gråstensgrund. Stugan anges vara ”i för
dåligt skick för att bevara” och föreslås ersättas med en enklare paviljong för sommarcafé. Huset är
emellertid i själva verket åretruntbostad i gott skick och bör bevaras.
Planbeskrivningen anger att det vid Plantagen finns ”en igenvuxen visningsträdgård”, vilken dock inte
kommenteras i de naturutredningar som gjorts. Det rör sig om en cirka 8000 m2 stor demonstrationsträdgård intill Plantagen, vars mark ägs av Stockholms stad. Den utplånas i planförslaget, möjligen
frånsett ett antal barrträd planterade på rad norr om Plantagen. Trädgården anlades av den kände
trädgårdsdirektören Harry Fahlström och invigdes 1984. Den innehåller en mängd olika exotiska och
sällsynta löv och barrträd. Växtbetingelserna har varit goda och träden har nått ansenliga dimensioner,
men trädgården har sedan många år lämnats åt sitt öde. I mitten finns intressanta stenarrangemang och
en stor damm, formgivna av Helge Lundström, ”ett av de stora namnen inom svensk trädgårdsanläggning”.
Sammanfattningsvis bör den unika demonstrationsträdgården inventeras av botanisk expert,
restaureras och bevaras som en sevärd ”stadspark” för södra Stockholm.
Ulrikelund och Calle Jularbos sommarstuga bör bevaras och ges skyddsföreskrifter.
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