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Villa Lyran och dess omgivningar
-

Svar på skrivelse

Förslag till beslut
 Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande.
 En antikvarisk förundersökning, avseende platsens historia
samt den kulturhistoriska kontexten beställs från
Stadsmuseet.
Sammanfattning
Den 18 februari 2021 lämnade Centerpartiet, Moderaterna,
Liberalerna och Miljöpartiet i Skärholmens stadsdelsnämnd in en
skrivelse med förslag att förvaltningen, tillsammans med berörda
parter, planerar för och återställer parkmarken mellan vid Villa
Lyran Ålgrytevägen och Mälaren.
Förvaltningen föreslår att en antikvarisk förundersökning om
naturmiljön runt Villa Lyran avseende platsens historia samt den
kulturhistoriska kontexten beställs från Stadsmuseet. Med
förundersökningen som underlag avser förvaltningen att
tillsammans med miljöförvaltningen och Stadsmuseet ta fram
åtgärdsförslag för en restaurering av området.
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Bakgrund
Den 18 februari lämnade Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna
och Miljöpartiet i Skärholmens stadsdelsnämnd in en skrivelse med
förslag att förvaltningen, tillsammans med fastighetsägaren
Stockholms Stadsmuseum samt eventuella andra berörda parter,
planerar för och återställer parkmarken vid Villa Lyran så att den i
möjligaste mån åter kan upplevas i det skick den hade i slutet av
1800-talet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Medborgarservice, stadsmiljö
och öppen verksamhet.
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Ärendet
I skrivelsen lyfter Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Miljöpartiet Villa Lyrans värde avseende såväl arkitektur som
utflyktsmål i Bredäng. Författarna till skrivelsen framhåller
samtidigt att utsikten från Villa Lyran numera är skymd och att
parkanläggningen i anslutning till byggnaderna inte alls är i samma
skick som den en gång varit.
Förvaltningen har lyft frågan om återställning av naturmiljön runt
Villa Lyran med Stadsmuseet och med miljöförvaltningen, som
ansvarar för tillsyn i Sätraskogen naturreservat. Förvaltningen har
även genomfört platsbesök.
Synpunkter och förslag
Utifrån de underlag som förvaltningen har tagit del av verkar det
som att den engelska parken som ursprungligen omgav Lyran var
väldigt omfångsrik. Förvaltningen kan dock konstatera att frågan
om parkens tidigare utbredning behöver utredas vidare. Mot
bakgrund av detta föreslår förvaltningen att en antikvarisk
förundersökning, avseende platsens historia samt den
kulturhistoriska kontexten, beställs från Stadsmuseet. Med
förundersökningen som underlag kan förvaltningen, tillsammans
med miljöförvaltningen och Stadsmuseet, ta fram åtgärdsförslag för
en restaurering av området avseende exempelvis trädbestånd och
markanläggningar i form av stigar med mera. Förvaltningen kan
genomföra både förundersökningen och åtgärderna under 2022,
inom ramen för arbetet med Sätraskogens naturreservat.
Förvaltningen bedömer att den planerade utredningen och
åtgärdsplanen för naturmiljön runt Villa Lyran har potential att
förbättra platsens fysiska förutsättningar för en tryggare upplevelse
av platsen.
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Jämställdhetsanalys
Generellt känner sig kvinnor mindre trygga än män i
stadsdelsnämndsområdets parker och grönområden än. Platser som
upplevs otrygga är vanligen de som inte är omhändertagna eller där
få eller inga människor vistas1. Utformningen av den fysiska miljön
genom exempelvis rumslig tydlighet, tydlig information och
förutsägbarhet kan stärka individens känsla av kontroll2 och därmed
känslan av upplevd trygghet.
Patrik Åhnberg

Sara Heppling Trygg

Kvinnors upplevda trygghet i offentliga rum 2019, Umeå universitet. Microsoft
Word - Uppsats - Andrea G.docx (diva-portal.org)
2 Bo Tryggt 2030 - Handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer.
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