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Besiik hos familjer i splinnande
och annorlunda villaomriden.



itt bland tallar, bus-
kage och stenhiillar
ligger Riksridsvdgens
r9 radhusllingor skick-
ligt inpassade i den

boljande terrdngen i utkanten av Stock-
holmsfororten Bagarmossen.

Radhusen byggdes i den anda som ge-
nomsyrade 5o-talsarkitekturen: stora glas-
partier, enkla linjer, oppna och genom-
tiinkta familjelivsviinliga planlosningar
med praktiska ytskikt och i nitrkontakt
med naturen utanfcir.

Niir omridet var inflyttningsklart r956
fylldes radhusliingorna av barnfamilj er
som lAmnade mindre liigenheter for att bli
hyresglister med markkontakt.

En av dem som tidigt flyttade hit var
familjen Mattsson som kom r967.

- Di var det fullt av barn och vi mam-
mor hade siillskap av varandra, fdr pA
den tiden var det ju m6nga hemmafruar,
berdttar Kerstin Mattsson.

Omr6dets egen matbutik var dnnu lon-
sam och ingen behrivde kAnka matkassar
siirskilt l6ngt.

Men tiderna fririindrades. Barnen
viixte upp, mammorna b6rjade jobba och
butiken bommade igen. Tills nu. Fdr nu
spirar en sorts social nybyggaranda 6ter i
kvarteren. ll
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"Hus, interiorer och utemiljoer bedoms
idag vara sA kulturhistoriskt vdrdefulla
att de inte fAr forvanskas eller iindras."
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NATURANPASSAD AR(ITEKTUR
Var och en av de l9 radhusling-

orna ligger fiil isamt inPassad
bland tallarna i den kuperade

omgivningen.

OPPET. LJUST O(H LUFTIGT
Stora ftinster och glasade vaggpartier med skjutdiirr understryker den kontahviinliga arkitehuren. Det ir nira mellan

kiik och matrum - och mellan ute och inne.
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DETAL'ER FAR INTE ANDRAS HUR 5OM HELST
Den vilbevarade arkitekturtristoriska miliiin pi Riksridsvigen giir att de boende inte utan vidare f6r indra

v6lbevarade, tidstypiska detaljer.
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: . ,  De 19 radhusldngorna fr in 1956 l igger

i Bagarmossen i stadsdelen Skarpniick

i sddra delen av Stockholms kommun.

Bland arkitekturintresserade har omridets

modernistiska utformning ldnge varit

omtalad. Hus, interidrer och utemilj<ier
beddms idag si kulturhistoriskt vdrdefulla

att de inte fir fiirvanskas eller iindras.
,'- Det schweiziska arkitektparet Leonie

och Charles-Edouard Geisendorf ritade

husen och landskapsarkitekt Nils 0rento

planerade girdsmiljiierna.
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Hela omrAdet anPassades f<ir att

underldtta familjeliv, med genomtlinkta
planldsningar, praktiska material, egen

utepldtt och matbutik i omridet for tidens

alla hemmafruar.
r Radhusen uppldts med hyresrdtt och

var i nira ett halvsekel ett eftertraktat

alternativ till hyresldgenhet f6r framf6r allt

barnfamiljer. Svenska bostdder f<irvaltade

radhusen fram till h6sten 2000, di de

ombildades till bostadsrdtter. (Lds mer pi

www. riksradsvagen.se. )
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gTannarna

fiadhusrSster
Ft. t  o I

HrKSra$svac!en
d

l iA i :A i . i lF: l i i l
"Vi kom hit som
hyresgdster p6
90-talet, men
kiipte senare

virt hus. Det har
varit en ganska
stor omsettning

p6 boende sedan
ombildningen till

bosladsriitter. "
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"Vi har tre barn
och har bott h6r
sedan 2002.
Med s6 minga
barn och vuxna i
liknande livsstilar
pi ett stille blir
det n6stan lite
kibbutzkinsla
ibland. "il
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iSABFi.  OCH
C5KAR HILLBORG:

"Det 5r nog l6ttast
att trivas hdr om

rnan inte ir si
inbunden eller

vill stinga dtirren
och vara ftir sig

sjilv. Vi har triffat
m6nga nya kompi-
sar och vdnner hir

p6 gatan. "
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"Radhusen var
fortfarande

hyresriitter n6r
vi bytte in tvi

ettor pi Siider
och flyftade hit.

Det var i mitten av
90-talet, s6 vira

barn har hunnit bli
ton6ringar."
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"Nlr vi kom hit
1957 var de flesta
mammorna hemma
och det vimlade av
barn om dagarna.
Nu 5r gatan tide
tills alla barnen
kommer hem fr6n
dagis, "

SmA barn. fdr: i ldraledigheter och oppna
vtterdorrar qvnnar grannkontakten och
idag i ir  Riksri idsvl igen ett se barnrikt om-
rhde att man orqaniscrat en fdrAldrastvrd
promenerandc skolbuss for de vngre.

For at t  t r i rus hl i r  hor nran rroq inte
vara for inbunden och vi l ja st insa sin
clorr och vara i l ' re d. s: iger Isabcl Hi l lborg.
som f lyttade hit  mcd man och barn for
nrigra Ar sedan.

Nytt l iv i  butikslokalen
Den gamla but ikslokalen har nyl igen
invigts som gcmcnsam lokal, med syfte att
kunna samla bi idc folk t i l l  forcningsmote.
spontanfik:r.  kalas cl ler kanske vogakurs.

Tanken Ar att det ska bl i  I i i t tadrninist-
re rat och att man bokar in sig pri  en l ista.
ungef: ir  som man bokar tvi i t tstugctid, be-
r i i t tar Katharina Gentzel Sandberg. som
rir en av dem sonr engagerat sig i  arbetet
nred samlinsslokalcn.

FN EGEN UTEPLATT
Den sociala kontahen blir ldtt nir ging-

lekplatser och allmlinningar sm6lter
samman. Varje hus har egen utepldtt dir

man kan ha kontah med omgivninger.

Dlirfijr har alla hushill fAtt en egen
nyckel och ocksi uppmanats att skdnka
en signerad bok t i l l  det semensamma
bibl ioteket.

- Genom barnen har vi f i t t  stora delar
av virrt  umgdnge hl ir .  beri i t tar Isabel
Hil lborg. I  mAnga hus l lnns det barn i
sAdiir  3-7-irsAldern. och det bl ir  r2it t
homogent nelr mAnga av dem som soker
sig hit  gi l lar arkitekturen och jobbar me d
kul tur  och media.

Gcmcnsamt for miinga av bdde de
inbodda och de nyinf lyttade eir att  dc l t im-
nat l i igcnhetsl ivet for att  bo barnv;inl igt
med markkontakt och egen uteplats och
med vi l lal ivets al la fordclar.

El ler som tvAbarnspappan Wil le Bol in-
der uttrvcker det:

- Det hAr iir det perfekta boendet for
folk med tummen mitt  ihanden och for
dem som jobbar myckct och sedan priori te-
rar at l  umsis med tblk ni ir  de hr lediga. O


