
Vandring i Äppelviken den 19 oktober 2011 
 
Undertecknad fick det stora nöjet att representera Västerleds Trädgårdsstadsförening när 
gruppen från TCPA besökte Äppelviken den 19 oktober. Det blev en mörk och delvis regnig, 
men mycket intressant promenad på drygt två timmar med besök i tre hus i Äppelviken och en 
avslutande middag på Park konditori. Helena Hambraeus från Äppelvikens kultur- och 
miljögrupp var värd för besöket och hade förberett det hela mycket väl. I promenaden deltog 
också representanter från Stockholms stadsmuseum och Trädgårdsstadsföreningen i Sköndal. 
 
Promenaden startade vid Klövervägens hållplats och fortsatte via Alviksvägen till det första 
hembesöket i ett hus på Poppelvägen. På den nybyggda glasverandan kunde besökarna se en 
utställning om gamla Äppelviken med fotografier av miljöer och bilder på hus som är typiska 
för området medan Helena berättade om ”the Garden City of Äppelviken” och husets ägare 
bjöd på varm dryck och tilltugg. Därefter gick promenaden vidare via Poppelvägen – 
Korsvägen – Snäckvägen – Äppelviksvägen och uppför trapporna från Alléparken och 
Allévägen till nästa stopp som visade sig vara ett mycket väl bevarat hus från 1915 på 
Majvägen. Husets ägare kunde berätta intressanta saker om husets historia och om sina 
ambitioner att bevara det i så ursprungligt skick som möjligt, vilket de verkligen har lyckats 
med. Gruppen fick gå runt i huset och se köket med dess nästan ursprungliga inredning, 
badrummet med pärlspont på väggarna, barnkammaren med specialdesignade barnmöbler och 
matsalen med sin öppna spis och med många fina ursprungliga detaljer. Efter denna 
nostalgiska upplevelse var det dags för ett besök i ett av radhusen på Alviksvägen i kvarteret 
Drivbänken. Även detta hem kännetecknades av ambitionen att bevara ursprungliga detaljer 
och material och radhusens väldigt speciella karaktär. Likheten – eller snarare olikheten – 
med engelska och tyska radhus som kan variera mycket i storlek och utformning diskuterades. 
Många i gruppen var imponerade av områdets karaktär, trädgården, den harmoniska 
färgsättningen och det homogena helhetsintrycket som de lyckades uppfatta, trots regn och 
mörker. Vandringen avslutades med en mycket god måltid på Park konditori där de 
engagerade innehavarna hade dukat upp en buffé med typiska svenska rätter där både det 
hembakade brödet och den avslutande äppleefterrätten fick många uppskattande kommentarer 
på såväl engelska som svenska. 
 
De flesta deltagarna i den engelska trädgårdsstadsgruppen var stadsplanerare men några 
politiker och arkitekter ingick också. Deras studieresa som gick till Nederländerna, Danmark 
och Sverige var ett led i förberedelserna för ett 100-årsjubileum 2013 som sammanfaller med 
vårt här i Västerled eftersom det då är 100 år sedan Äppelviken började bebyggas som 
trädgårdsstad.   
 
En central fråga för oss alla som diskuterades under middagen var vad man kan göra för att 
trädgårdsstäderna ska behålla sin karaktär och inte riskera att förlora den i samband med 
nybyggnationer och renoveringar. En av besökarna som var från Wales och arbetade som 
rådgivare till den regionala centrala förvaltningen med ett ursprung som ”ecologist”.  
Han berättade om sina goda erfarenheter av att se till att de som flyttar in i en trädgårdsstad 
snabbt får tillgång till information om trädgårdsstadens specifika karaktär och miljö. Om de 
nyinflyttade får goda råd om vad de bör tänka på när de som nyblivna ägare till ett snart 
hundraårigt hus ska renovera, lägga om taket eller byta fasad så ökar möjligheterna att de gör 
de på ett kunnigt sätt. De flesta vill säkert göra ”rätt” och om de får lite hjälp på traven i den 
situationen så kanske förutsättningarna blir bättre för att trädgårdsstaden ska kunna behålla sin 
karaktär i ytterligare 100 år?  
 



 
En grundläggande kunskap och förståelse för trädgårdsstadens karaktär är något som vi alla 
boende i någon av Västerleds trädgårdsstäder har ett ansvar för, såväl ”urinvånare” som 
nyinflyttade. Västerleds trädgårdsstadsförening bidrar till det på många sätt men vi kan säkert 
hitta nya metoder och vägar som gör att engagemanget för att bevara Västerleds 
trädgårdsstäder ökar ytterligare.  
 
Har du idéer om hur vi på bästa sätt skulle kunna nå nyinflyttade i området i det syftet?  
Skriv till oss, gärna i form av kommentarer här på webbplatsen eller mejla till 
info@vasterleds.se 
 
 
   Gunilla Lilie Bauer 


