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Observera! 
Syftet med denna skrift är att sammanställa fakta och tydliggöra konsekvenser, som 
ett underlag till det yttrande Tomtägarföreningen lämnar angående Översiktsplanen 
för området inom Södertälje kommun 2004. 
 
Materialet kommer endast användas i detta syfte till en mycket begränsad målgrupp. 
Vi har återgett bilder och texter ur befintliga källor. Alla källor finns listade i slutet. 
 
De som besitter copyrighten till de lånade partierna torde inte misstycka, eftersom syftet är att 
ge bakgrund och infallsvinklar, blandat med vår lokalkännedom om området och dess 
användning i samband med vårt yttrande. 
 

 
Informationen är sammanställd av Ulla Gustafsson, Ekvägen 
18 i Viksberg.
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Områdesmarkering, yrkande samt anledning (detaljerat beskrivet i 
bifogad Konsekvensanalys) 
 
Nummer avser område inritat på föregående sida. 
 
 
 
Område Yrkande Anledning 
Viksberg, 
Holmen, 
Tegeltorp 

Enligt 
föreningens 
yttrande 

Natur, landskap, miljö, kultur, värde för friluftsliv 

1 Enl. ovan Bevarande, gröna rum, rekreation 
2 Enl. ovan Cykel/gångväg – privat mark, konsekvenser 
3 Enl. ovan Våtmark, odlingsmark, avrinning, biologisk mångfald, 400 

m 
4 Enl. ovan Bevarande, gröna rum, rekreation, utökat strandskydd, 

biologisk mångfald 
5 Enl. ovan Gröna rum, rekreation 
6 Enl. ovan Gröna rum, rekreation, kulturhistoria, odlingsmark, 

avrinning, fukt, utökat strandskydd 
7 Enl. ovan Våtmark, avrinning, biologisk mångfald, ekar biologisk 

mångfald 
8 Enl. ovan Kulturhistoria tegelbruket, odlingsmark 
9 Enl. ovan 400 m korridor, skydd av våtmarker 
10 Enl. ovan Gröna rum, utökat strandskydd, rekreation, framtida ev. 

parkeringsbehov 
11 Enl. ovan Gröna rum, fukt/våtmark, biologisk mångfald, rekreation, 

framtida ev. parkeringsbehov, odlingsmark 
12 Enl. ovan Gröna rum, rekreation, odlingsbar mark, kulturhistoria 
13 Enl. ovan Gröna rum, avrinning, biologisk mångfald, rekreation 
14 Enl. ovan Ej offentlig, renhållning, väg, p-plats, säkerhet, ägar-

/nyttjanderätt 
 
 
 
 
 
 



1. Status idag 
 

Viksberg, Tegeltorp och då särskilt Holmen är MYCKET tätt bebyggt, eftersom det är 
ett tidigt etablerat område för fritidshus. 
Tomterna är väldigt små, vilket gör att grönområden och strandområden utnyttjas 
enormt mycket av tomtägarna. Den största delen av de på planens kartor markerade 
grönområden består av otillgänglig mark. 
 
Redan med nuvarande fastighetsantal är det stundtals stor brist på parkeringsplatser 
i området. Besökare som tar sig till området för rekreation fyller periodvis stora delar 
av parkeringarna och vägkanterna. 
Trafiken ökar successivt, i och med ökad användning av fastigheterna. Vägarnas 
skick är inte av ”kommunal standard” och bredden är dimensionerad för fritidstrafik – 
ej permanentboende. Hastigheterna inom området och säkerheten för gång- samt 
cykeltrafikanter är därigenom självreglerande. 
 
Den vackra miljön, den unika floran och rika faunan gör att Viksberg och Tegeltorp är 
skyddsvärda och också utflyktsmål för många från närområden och närkommunern.  
 
Det finns en kommunal badplats, vid ”Tegelbruket”, som i nu är mycket bristfälligt 
skött vilket bidrar till att besökare redan idag söker sig till naturbaden inom 
tomtägarföreningen. I dessa områden sköter tomtägarna efter bästa förmåga 
renhållning och underhåll, något som i takt med den utökade utnyttjandegraden blivit 
allt mer krävande. 
Naturbaden kan inte belastas hårdare än vad de redan är, om naturen ska kunna 
bevaras / vårdas på ett tillfredsställande sätt. Parkeringsplatser och sanitära 
anläggningar saknas. Där finns heller inte de säkerhetsanordningar som föreskrivs 
för en kommunalt utmärkt badplats. Naturbaden i området ska inte märkas ut som 
offentliga bad! 
 
Ingen konsekvensbedömning finns med i Planbeskrivningen över vad ökat 
permanentboende i befintliga fastigheter kan få för effekter inom området. Detta 
borde vara ett första steg, innan ny bebyggelse planeras. 
 
 
 



1.1 Befolkningstätt med små ytor 
Holmen har drygt 175 fastigheter, många med mycket begränsad tomtyta vilket ökar kravet på 
tillgängliga grönområden. 
 
Lantmätaren Jäderstrand, som ansvarade för området på 50/60-talet ville initialt ta bort var 4:e tomt 
eftersom han tyckte att stugorna låg för tätt. Genom att utnyttja de ”gröna rummen” maximalt, så att 
alla fick utsikt och rymd från tomten, stannade det med att 11 tomter togs bort... 
 
När Tomtägarföreningen fick friköpa tomterna i Viksberg och Tegeltorp skänkte den mycket 
ekonomiske säljaren Magnus Idar grönområdena till tomtägarföreningen för att: 

1. Säkerställa att de förblev grönområden för allas trevnad och rekreation, eftersom det var så 
tätt bebyggt på så små tomter  

2. Kompensera de som inte fick tomter med sjöutsikt med ”gröna rum” – utsikt över landskapet  
3. Säkerställa att dessa ”nödvändiga gröna ytor” aldrig bebyggdes  
4. På några ställen lämnades 10 meter breda ”gator” mellan tomterna på Isbjörnsvägen. Tanken 

var att de som ville gå upp i skogen, skulle kunna gå där som de gjort tidigare.  
Han visste då inget om det senare planerade området Viksäter. 
 
 
 
1.2 Holmen: Tillgängliga grönområden idag … 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De områden som på kartan framstår som grönområden kan förefalla större än de i själva verket är. 
Mer än hälften av ytan utgörs av o- / svårtillgänglig mark. 
 
 
 
 
 

Tillgänglig mark 
 

Våtmark 
 

Ej inritad tomt 
 

Otillgänglig mark 
 



 
 
 
1.3 …. respektive om förslaget går igenom 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid bebyggelse enligt Översiktsplanen minskar den tillgängliga ytan grönområde till ca en tredjedel av 
den vi har idag. 
Platsen där tillgängligt grönområde skulle finnas enligt planen blir ”innergård till de nybyggda husen”, 
vilket leder till att de idag boende helt förlorar tillgängliga grönområden – vem springer med drakar 
eller spelar boll vid grannens grill? 
Även om Holmen är mest drabbat, pga den täta byggnationen på så begränsade ytor, så skulle 
konsekvenserna bli likartade för Tegeltorp och mellanliggande områden om Översiktsplanen trädde i 
kraft.  
 
Tar vi dessutom in i bedömningen att Viksberg är ett fritidshusområde med mycket små tomtytor, så är 
förslaget HELT OACCEPTABELT. 
 
 



1.4 ”Gröna rum och utsikter” idag …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
1.5  … och om området exploateras enligt planförslaget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.6 Stundtals brist på parkeringsplatser redan idag 
Det finns ett begränsat med parkeringsplatser, ofta färre än behovet påkallar. 
 
 
 
1.7 Mycket begränsade grönområden för alla – utnyttjas flitigt 
Grönområdena inom Viksberg och Tegeltorp utgörs till största delen av otillgänglig mark; 
bergsområden med hög stigning och sankmarker.  

Tillgänglig mark 
 

Våtmark 
 

Ej inritad 
tomt/använd mark 

Otillgänglig mark 
 



De tillgängliga grönområdena används mycket flitigt: bollspel, barnlekar, måleri, valborgsmässofirande 
etc – det är här ytor för dessa aktiviteter finns. 
Ex 1 ”Från Holmen i Viksberg”; Olja av Olle Känngård 

 

Ex 2 ”Gökotta på korpberget i Viksberg” 
”Det blir en lugn vandring till Korpbergets topp, där det blir berättelser om Wollmar 
Fellenius och vindflöjeln, om Flora Wiksbegnis, kurorten, tegelbruket, "slottet" och 
missionskapellet. Tag med matsäck och kikare. Ingen föranmälan. Kontakt: Stig 
Silén, 552 45550. 
Tid: söndag 11 maj kl 9.00-12.00 
Plats: samling vid badplatsen 
Arr: Salems Hembygsförening” 

Ex 3 ”Botanisk exkursion i Viksberg” 
 

Ex 4 ”Cykeltur till Viksberg”… 
 

Ex 5 ”BA Pimpeltävling resultatlista 2004-03-06  

 Plats: Mälaren vid Viksberg” 
 
Ex 6 ”Mälaren 
Rapporterat av: Roger den 28/12 - 2002 18:48  
Israpport: Vi var fyra tappra som i dag åkte sträckan Vårby - Södertälje. Det krävdes fem kortare landpassager. Vid Bockholmssundet, 

två ggr vid Vitsand, Viksberg (där för övrigt två av oss plurrade) samt vid Lina. 
Isarna var över lag mycket bra. Vissa partier hade dock kraftig flakis. Vid de ställen vi tvingades gå var det råkar. Istjockleken 
var på mellan 8 & 15 cm. 

 
Ex 7 Södertälje Svampklubb 
”Den så kallade sagoskogen i Brunnsäng/Viksberg räddades av klubbmedlemmar som strax före 
avverkning hittade några hotade svamparter där. Skogsvårdsstyrelsen har biotopskyddat skogens 
kärnområde. Södertälje kommuns representant, kommunekologen, tyckte trots de fina svamparna att 
området inte var värt att skydda och ville därför ej göra kommunalt reservat av detta.” 
 



Ex 8 Fotointresserade söker vackra motiv 

 
Källa: www.artco.cx  
 
 
1.8 Naturområden som är skyddsvärda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inom Viksberg och Tegeltorp finns de flesta naturtyper representerade inom en ganska liten yta. 
Strandlandskap, odlingslandskap, berg och skog representeras i en mycket väl samspelande helhet. 
Hur området blivit vad det är genom årtusenden, syns också mycket tydligt – allt från urbergets 
tillkomst, inlandsisens spår till människornas sätt att använda vattnet och markerna för sin överlevnad. 
Området vid ”gamla dansbanan” utgörs av en äng i kanten av en gammal ek- och hasselskog som är 
full av blåsippor, lungört mm. Vid kastbranten i väster växer Adam och Eva. 
Våtmarken vid Holmen är en förutsättning för den biologiska mångfald som finns i området. Den fyller 
en viktig funktion rent ekologiskt och där fullkomligt sjuder av liv. 
 
 
1.9 Tillgängliga strandområden – inte kommunala badplatser 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturbaden i Viksberg och Tegeltorp är fullbelagda av fastighetsägare och besökanden varje 
sommardag – stor nedskräpning och tyvärr även ”naturtoalett”. Renhållningen sköts helt ideellt av de 
som bor närmast strandområdena.  
Mindre gräsbränder har förekommit efter ovarsamma besökare, som kommit utifrån. Det finns några 
bryggor som bekostats av tomtägarna, men de är inte konstruerade för att klara ”kommunal 
badbryggsstandard”. Dykdjup etc. finns inte utmärkt, räddningsutrustning och nödtelefon saknas (nya 
krav på ägare av badplatser). 
 
Den minimala naturstrand som i Översiktsplanen finns utmärkt som badplats är en av 
de minsta som förekommer längs Mälarens stränder. Att märka ut den offentligt, utan 
att ha undersökt vägar, möjlighet till parkering, renhållning etc., samt att utan samråd 
med tomtägarna ålägga dessa ett ansvar för detta torde inte vara i enlighet med 
demokratiskt agerande. 
Inget strandparti inom Viksberg eller Tegeltorp ska märkas ut som offentlig badplats, 



eftersom vi i tomtägarföreningen inte har resurser att sköta en sådan och området 
inte klarar fler besökare än de som redan idag söker sig dit. 
En realistisk konsekvensbedömning av detta borde ha ingått i Planbeskrivningen, 
både avseende den estimerade ökade befolkningen i befintliga fastigheter, ökad 
nyttjandegrad i allmänhet i detta tätortsnära område samt ev. effekter av 
tillkommande bebyggelse. 
 
 
 
Med tanke på Mälarens värde för landskapsbilden, rekreation, biologisk mångfald, ur miljösynpunkt 
och ur kulturhistorisk synpunkt borde snarare en diskussion om utökat strandskydd eller bevarande av 
kustområdets orörda partier inledas ÄN förslag om förtätning i detta tätortsnära naturområde. 

 



2. Trend & konsekvenser 
 

Med den utveckling av ökat permanentboende och ökat antal besökande som redan märks, 
kommer det att med nuvarande bebyggelse bli svårt att tillgodose behoven av bra vägar och 
parkeringsplatser. Områden bör reserveras för anläggande av nya parkeringsplatser. 
Med den ökade belastning som idag är ett faktum pga ökat permanentboende kan vi förutspå 
kraftigt ökade utgifter för vägunderhåll etc. Ökad omvandling till permanentboende i 
befintliga fritidshus kommer att leda till ytterligare kostnadsökningar. 
Att under dessa förutsättningar anlägga YTTERLIGARE året-runt-fastigheter skulle ge en 
belastning i området som motsvarar det mest tätt bebodda områdena i Södertälje kommun – 
men DÄR är det inte tomtägarna som står för vägunderhållet. En liten förening, torde på sikt 
ha mycket svårt att finansiera ett vägnät med motsvarande belastning. 
 
Den ökade andelen badande vid våra gemensamma strandområden idag innebär stora 
åtaganden vad gäller renhållning etc., något som idag sköts ideellt av de kringboende. Naturen 
kring dessa platser skulle ta stor skada om besöksantalet ökar ytterligare. Det ideella arbetet 
skulle naturligtvis upphöra, vilket skulle få till resultat att platserna var nedsmutsad redan 
efter två vår-/sommarhelger. Platserna saknar dessutom den nödutrustning och de 
säkerhetsanordningar som tomtägare åläggs stå för vid allmänna badplatser, vilket kan leda 
till omfattande skadestånd om olyckan skulle vara framme. 
 
Utmärkningen av Punschviken som offentlig badplats i den Fördjupade Översiktsplanen bör 
därför tas bort. Punschviken är endast ett naturbad. 
 
 
 
 

2.1 Fler fritidshus permanenta – krav på vägar & parkering 

Flera familjer har valt att bosätta sig permanent inom Viksberg. Läget gör att två bilar per familj är mycket 
vanligt, när barnen växer upp kommer det sannolikt att utökas ytterligare. 
Det sker ett ”generationsskifte” i området för närvarande, vilket kan leda till att ännu fler bosätter sig permanent 
området. Detta i sig, kommer att ställa ökade krav på vägnätet OCH på utbyggnad av antalet parkeringsplatser 
inom området. Idag åker många av de äldre kollektivt och saknar bil. Vi kan ta Holmen som ett exempel men 
problemet är likartat inom hela Viksbergs Tomtägarförening. 
OM ¼ av fritidshusen omvandlas till permanentbostäder, med två bilar per familj kan behovet av nya 
parkeringsplatser öka med 20 – 40 stycken de närmsta åren för att tillgodose redan befintliga fastigheters behov.  
Tomtägarföreningen måste förutse denna eventuella förändring och tillse att utrymme finns för att i senare skede 
eventuellt anlägga ny / utöka befintliga parkeringsplatser (kanske en del av ängen, på Holmen, där tomter ritats 
in i Översiktsplanen). 
Detta tillskott av bilar, utan ny exploatering, kommer redan det att leda till försämringar avseende trafiksäkerhet, 
luft och bullermiljö. 
Idag är trafiken ytterst begränsad till området höst, vinter och vår eftersom en stor del av bebyggelsen är rena 
fritidshus. Ökat permanentboende i området kommer att mångfaldiga biltrafiken året runt.  
Att med denna vetskap planera för ytterligare bofasta vore förödande. 
 



2.2 Stor belastning på naturbaden – ökat ansvar för tomtägaren 

Det finns idag några naturbad inom området. Dessa är små, vilket inte hindrar att allt fler icke-tomtägare söker 
sig dit idag. Det är en mycket stor belastning på de grönområden och naturbad som finns. Man kommer gående, 
cyklande, på moped / motorcykel eller med bil.  
Samtidigt är varken vägar, parkeringsplatser, renhållning, bryggor eller säkerhetsanordningar dimensionerade för 
att vara ”allmän badplats” – toaletter saknas helt.  
De nya direktiven om tomtägares ansvar för anordningar kring badplatser ställer idag mycket stora säkerhetskrav 
och lägger tungt juridiskt ansvar på ägarna – krav som tomtägarföreningen inte har resurser att uppfylla i den 
omfattning som en ”kommunalt utmärkt badplats” kräver.  
Kommunen har ansvaret för badplatsen vid ”Petterssons” och borde istället tillse att den blir attraktiv för 
allmänheten. 
Vem blir skadeståndsskyldig om en olycka inträffar på en brygga vid en utmärkt badplats? Svaret är tomtägaren. 
Skadeståndet står i proportion till vad besökaren ”kan förvänta sig av platsen”: offentligt utmärkt = avsevärt 
säkrare än naturbad. Möjligen kan skadeståndet bli lägre om bryggan är försedd med tydlig skylt ”Bryggan 
beträds på egen risk”.  
 

2.3 Område för rekreation och avkoppling 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Många strövar i områdena runt Tegeltorp och på Holmen, som upplevs som mycket natursköna och likt små 
oaser. Botanister och ornitologer ses stundtals vandra i lundarna, för att dokumentera livsmiljön på bl a Holmen. 
Många Södertäljebor cyklar och gör dagsutflykter till området, som sommartid redan idag är MYCKET hårt 
belastat av dessa. 
Om permanentboendet i redan befintliga fastigheter ökar, kommer sannolikt krav att ställas på t.ex lekplatser och 
fotbollsplan etc. Holmen: Idag är de ytor där tomter ritats in på Översiktsplanen, de enda tillgängliga 
markområden där föreningen skulle kunna anlägga sådana. 
 
Områdets värde för rekreation och friluftsliv kommer avsevärt försämras om det exploateras 
så som föreslagen Översiktsplan anger. Detta skulle också ha omnämnts i tillhörande 
Planbeskrivning. 
 



3. Miljö 
 

De konsekvenser en ökad exploatering inom området skulle få för miljön förefaller inte 
tillräckligt utredda i Översiktsplanen. Vi boende på Holmen ser redan de effekter 
trafikökningen och permanentboende gett i området. 
 
Nybyggande och ökad trafikbelastning i närområdet skulle också ge effekter på värdet av 
området för rekreation, eftersom det naturliga landskapet skulle omvandlas helt till att bli ett 
villaområde. Härigenom berövas inte bara de idag boende, utan även alla besökande, en oas i 
närområdet. 
 

3.1 Biltrafik – kollektivtrafik 

Vägnätet kring Viksberg, är idag inte sådant att hållplatser kan anläggas på så många fler ställen än de är idag.  
Att kollektivtrafiken skulle åka ut på Holmen ter sig ganska osannolikt och troligen inte önskvärt ur 
miljöhänseende. Tillgången och tillgängligheten av kollektivtrafik till Holmen ligger utanför de angivna 400 m.  
Det är därför sannolikt att de som idag har fritidshus, som man efter VA-införandet kanske omvandlar till 
permanentbostad, kommer att trafikera vägarna i en kraftigt ökad omfattning.  
I den stressade tillvaro som alla lever i, har man inte tid att ”gå till bussen” – och många fastighetsägare arbetar 
ju också utanför kommunens gränser, vilket ytterligare ökar risken för ökad bilism i området. 
I enlighet med Agenda 21 mål, att undvika bilberoende, så skulle etablering av nya bostäder på Holmen inte vara 
korrekt. 
 
Käggebodavägen och övriga vägar i området är idag privata. I planbeskrivningen föreslås att 
”dessa tas över av kommunen” respektive ”tar över väghållaransvaret för”, en mycket enkel 
beskrivning av en för Tomtägarna stor förändring. Innebörden, konsekvenser och en 
miljökonsekvensbedömning bör presenteras som underlag redan till Översiktsplanen för att 
föreningen på sakliga grunder ska kunna ta ställning. 
På ett annat ställe står att ”befintliga och nya vägar föreslås ingå i kvartersmarken och ingå i 
gemensamhetsanläggningar”, något som heller inte finns beskrivet närmare. 
 
I Planbeskrivningen anges att förtätningen sker längs befintligt vägnät. Hänsyn har inte tagits 
till att vissa av vägarna är anlagda av enskild fastighetsägare, dvs inte ens omfattas av 
vägföreningens vägnät. 
 
I Planbeskrivningen nämns den förväntade ökade trafiken på Ladviksvägen. Konsekvenser ur 
vägtrafiksäkerhetssynpunkt, angränsande kommunen Salems inställning samt effekter för 
kringboende som kan komma att drabbas av detta finns inte omnämnt. 
 
 
 

3.2 Miljökvalitetsnormen 

Redan idag överskrids miljökvalitetsnormen för PM10 vid Birkakorset och Morabergs trafikplats. Utbyggnad av 
Viksberg och Holmen kommer leda till kraftigt ökad daglig bilism i nämnda områden året runt. 
 



3.3 Gång- och cykelbanor 
Behov och eventuella senare ålägganden att anlägga separata gång- och cykelvägar på grund av ökat boende, är 
också en konsekvens som kan uppstå vid ökat permanentboende.  
Sådana skulle ytterligare minska ytorna som idag är tillgängliga grönområden i området, kanske särskilt på 
Holmen. 
 
I Planbeskrivningen sägs ett ”gång- och cykelstråk” kunna ”ingå i kvartersmarken, även om 
kommunen har väghållaransvaret, eller detta redovisas som allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap i detaljplanerna”. I Planprocessen förefaller det orimligt att en sådan 
förändring inte kräver samtycke från de privata markägarna. Konsekvenserna bör också 
utredas innan en sådan förändring föreslås. 
 
 
 
 
3.4 Återvinning  
 
I Planförslaget står även att en återvinningsstation bör upprättas inom Viksberg 2:1. 
Med den bebyggelsetäthet som finns inritad i planen, lämnas få ytor där en sådan skulle kunna 
anläggas utan att störa miljön. 
 
 
 



4. Natur 
 

Området ligger mellan Korpbergets naturreservat och Natura 2000-området vid Talby strand. 
Naturen är mycket speciell och skyddsvärd, det faktum att reservat omger området är en 
tydlig indikation på dess speciella art. 
Kanhända borde man undersöka intresset att säkerställa dess bevarande inför kommande 
generationer? 
 
Det är naturligtvis också mycket önskvärt att området kring Talbystrand skyddas, både av 
historiska och naturmässiga skäl. 
 
En beskrivning av Viksberg, Tegeltorp saknas i kommunens underlag. Områdets speciella 
karaktär, landskapsbild, användningen av många olika grupper inom friluftslivet och enorma 
biotop är unik, men omnämns inte. Den varsamma och noggrant planerade användningen av 
marken, så att ekologiska system bevaras, biotopernas mångfald säkerställs och områdets 
rekreationsvärde bevaras framställs inte heller.  
Konsekvenser för områdets rekreationsvärde, naturmiljön och om gröna kilar försvinner / 
avsevärt förminskas omnämns inte. 
 
Inom Viksberg och Tegeltorp omnämns inte konsekvensen för att befintliga 
spridningskorridorer för växter och djur förändras. Det faktum att människor ska kunna ha 
fortsatt kontakt med vatten, omnämns inte heller. 
 
I avsnittet ”Grönstruktur” nämns Korpberget, som dock inte ingår i kommunens markområde. 
Den ambition som uttrycks i avsnittet tillämpas inte i Översiktsplanen för 
Viksberg/Holmen/Tegeltorp:  

”ta sig mellan de grönområden som finns… samt från området ut i 
omgivande naturområden….…grönstråk och förbindelser till 
naturområden i närheten. För att de ska kunna fylla en funktion som 
spridningskorridor för växter och djur bör de inte vara för smala. De 
bör också innehålla ledstrukturer av vegetation. Mindre skogsdungar 
och gräsytor i anslutning till tätorten kan vara mycket artrika om de 
har kontakt med omgivningar som hyser motsvarande miljöer.” 

 
Det unika området kring Talbystrand bör inte exploateras. Kommunen skulle istället värna om 
att skydda hela stråket mellan Talby och Korpberget åt kommande generationer. 
 
 
 



4.1 Naturvärden inom Viksberg och Tegeltorp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inom Viksberg och Tegeltorp finns flera skogsdungar med gammal ekskog och hassel – en skogstyp som 
rymmer en unik flora och fauna, förutom de skyddsvärda träden. 
Det faktum att området ligger mellan ett naturreservat och ett Natura 2000-område, talar även det sitt tydliga 
språk. Naturen i området är unik och skyddsvärd. 
 
Artikel i Mitt i Södertälje 040504: 
"Stränderna i Södertälje och Nykvarn exploateras allt mer. - Nu måste kommunerna stanna upp och inse vad 
de förlorar om de orörda stränderna försvinner, säger Gunnar Aneer, marinbiolog på Länsstyrelsen. Av 
Södertäljes stränder i innerskärgården är 25 procent redan mycket kraftigt exploaterade. Hus, bryggor och 
hamnar breder ut sig där det tidigare var orörd naturmark. Även längs mälarstränderna i Södertälje och 
Nykvarn byggs det allt mer. 
Det visar en rapport som länsstyrelsen tagit fram över länets stränder. Syftet är att få kommunerna att inse vilka 
naturvärden som går till spillo när bebyggelse tillåts i strandnära lägen. 
Strandskyddslagen ska åtminstone på papperet ge såväl allmänhet som djur och växter ett skydd. Det ska finnas 
synnerliga skäl för en kommun att tillåta bebyggelse nära vattnet. 
Men kommunerna ser allt mer mellan fingrarna. Och enligt Gunnar Aneer är det lätt att se varför. Både 
Södertälje och Nykvarn lockar nu medelklassbor som ser att de kan få betydligt mer hus för pengarna än i mer 
centralt belägna kommuner. 
HUS I STRANDNÄRA lägen är särskilt attraktiva. 
- Kommunerna vill gärna använda strandnära lägen som en morot för att locka till sig medelklassen med de 
skatteintäkter men därmed får, säger Gunnar Aneer. 
- Men samtidigt knaprar man därmed på det som man lockar med. Det gäller att se upp, menar han. 
Han tycker att särskilt kommuner som Södertälje och Nykvarn som faktiskt har en stor andel oexploaterade 
stränder kvar bör tänka till. 
Vad han nu hoppas på är att kommunerna gör inventeringar av sina stränder för att veta var det unika växt- och 
djurlivet finns. 



- Då vet man var man bör vara särskilt restriktiv och var man kanske kan ha en mer tillåtande inställning, 
påpekar han." 
 

4.1.1 Geologiska förhållanden och tillflöden  
 

  
 

       
 
Livsförutsättningen för alla fågelarter är god tillgång på föda. Störningar i det ekologiska systemet kan få en 
förödande verkan på fågelarterna i Viksberg. Våtmarker, tillflödena och de dagvattendränkta arealerna har här en 
mycket stor betydelse. 
Alla insekter som dras till de fuktiga partierna är troligen även de bidragande till den stora artrikedomen av 
fåglar i området. 
Om den entomoligiska faunan påverkas, kommer även fågelbeståndet att minska i området. 
Fisket var troligen en viktig del av näringen för de tidigaste inbyggarna. Troligen har fiskproteinet bidragit till 
den höga överlevnaden i samhällen med primiti bostadskultur och svåra fysiska påfrestningar.  
I den fysiska riksplaneringen läggs stor vikt vid bevarandet av kust- och strandområden. Återhållsamhet vid 
tätbebyggelse intill stränder anbefalls.  
Våtmarken utgör också en förutsättning för fåglarnas stora artrikedom i området (se Stig Strids inventering 
”Fåglar i Viksberg…” nedan). 

Hur området formats geologiskt finns beskrivet i Kapitel 7 Historia. 

 
En sank äng och den stundtals våta åkern, som märkts ut som tänkbara tomter i 
Översiktsplanen, kan antagligen inte bebyggas utan att ordentlig dränering, utfyllnad eller 
pålning utförs. Effekterna av sådana åtgärder i näromgivningen kan bli avsevärda, både vad 
gäller avrinning och dagvattenansamlingar. Vattnet måste ju ta vägen någonstans, det kan bli 
försumpning av andra områden ”nedströms” eller en ökad ytavrinning ut i vattendrag. Ev. 
gifter och näringsämnen i fyllnadsmassor kan läcka ut i närliggande vattendrag. 
Konsekvenser för Mälaren omnämns inte i Planförslaget. 
Dagvattenreningar sker i naturligt på flera av de i Översiktsplanen inritade tomterna. 
Konsekvenser om dessa dräneras/dikas ut omnämns inte. OM nya områden behövs för 



ändamålet, finns inte mark att tillgå för detta. 
 
 
 

4.1.2 Vattendrag och bäckar som mynnar i Mälaren, våtmark samt 
dagvattensamlingar     



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Våtmark 

Periodvis våtlagd 
mark 

Bäck/vattendrag 
med periodvis 
forsande vatten, som 
mynnar i Mälaren 
 



 

 

 

 

 

 



4.1.3 Dagvattenhantering 
 
I Planbeskrivningen står ”i första hand ska dagvatten tas om hand på tomterna och i andra 
hand ledas ned i befintliga diken”. 
Den bebyggelse som ritats in i Översiktsplanen innebär att våtmark, dagvattenområden och 
utflöden till Mälaren täpps igen eller drastiskt förändras funktionellt. Konsekvensen av en 
sådan ekologisk förändring på vare sig befintlig bebyggelse eller planerad bebyggelse finns 
inte bedömd i Planbeskrivningen. Betydande delar av de områden som nu föreslås för 
exploatering har bevarats obebyggda, just av dessa skäl. 
 
 
 

4.1.4 Bornsjöns vattenskyddsområde 
 
Finns det dokumenterat att den föreslagna utbyggnaden inte påverkar Bornsjön negativt? 
Finns det dokumenterat att det endast är inom avrinningsområdet som bebyggelse inte tillåts? 
Hur ställer sig Stockholms vatten till förslaget? 
Dokumentation saknas om detta. 
 
 
 

4.2 Mälarens natur och kulturvärden  

 
Kulturmiljövärden, som visar hur bebyggelsen ändrats i takt med att Mälarens vattennivå sjunkit och hur 
befolkningen anpassat sin odling / utnyttjande av marken i takt med detta, skulle gå förlorad. De spår som finns i 
området från folkvandringstiden till dagens fritidshusområde visar hur människorna under alla dessa årtusenden 
anpassat sig till de naturliga förutsättningarna. 
 
I Planbeskrivningen saknas en beskrivning av kulturlandskapet i Viksberg/Holmen/Tegeltorp. 
Området har en mycket speciell karaktär och dess betydelse mellan forntid och nutid speglas 
mycket väl i landskapet. I nuvarande naturväxlande miljö ges både förutsättningar för 
biologisk mångfald, en snabb förflyttning mellan olika typer av landskap, en resa genom 
historien – allt kopplat till existerande naturlandskap. Detta kulturlandskap och dessa miljöer 
skulle helt försvinna om bebyggelsen ökar i Viksberg/Holmen/Tegeltorp. 
 
I Översiktsplanen är området kring Käggeboda planlagd för bebyggelse. I det planlagda 
området ingår våtmark, periodvis våtlagda dagvattenansamlingar och  strömmande vattendrag 
med mynning i Mälaren.  
Utdikning / utfyllnad / bebyggelse skulle avsevärt ändra den i dag fungerande ekologiska och 
vattenhushållande funktionen.  Dessutom skulle den biologiska mångfald som finns i området 
minskas avsevärt.  
Bebyggelse skulle sannolikt även orsaka ökad förorening av vattnet i omgivningen. 
 
 
 
 



4.3 Biotop, flora och landskapsbild 

 
Holmen / Tegeltorp är mycket artrik och blandningen: strandområde, bergsområde, hällmark,  tall/en/gran med 
lundvegetation med flera gamla ekar och hassel, åker och sankmark gör den mycket intressant ur botanisk samt 
ornitologisk synvinkel. 

 

Inom området styckades de delar av till tomter som inte kunde skapa inkomster genom odling eller som 
betesmark. ”Åkrarna” användes för odling, och i skogslundarna fick korna beta.  
Kulturlandskapet är mycket tydligt avgränsat för respektive användningsområde, där de odlingsbara delarna 
utgör en mycket viktig del för helhetsbilden. 
Våtmarkerna sjuder av liv, fåglar i mängd och fisk av alla de slag. Långt upp i vassen / våtmarken och i de större 
tillflödena leker gäddorna, tillsammans med asp och annan småfisk. 
Hela Viksbergsviken är med sin sand och grusbotten, kombinerad med våtmark skyddsvärd för den biologiska 
mångfaldens skull – särskilt med tanke på att Mälaren i stora stycken är bråddjup och har en botten av stora 
stenblock? 

 

Här finns både orkidéer, vårärt, vårlök, liljekonvaljer, svalört, blåsippor i mängd, gulsippor, lungört och mycket 
mer av intresse. 
Kanske är det Mälarens temperaturutjämnande effekt, som tillsammans med värmen från bergen gör att så 
många arter trivs på Holmen. 
 
I Planbeskrivningen finns varken en naturinventering inom området 
Viksberg/Holmen/Tegeltorp eller en konsekvensbedömning om effekter på den biologiska 
mångfald som kan uppstå om området exploateras ytterligare. 
De för mångfalden så viktiga våtmarkerna och tillflödena till Mälaren skulle förändras 
avsevärt. En konsekvensbedömning vore därför rimlig, så att mångfalden inte riskerar 
utarmning i området på längre sikt. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

4.3.1 Olika landskapstyper i området Viksberg / Tegeltorp 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Bergsområde med tall, lövskog, mossa, kärr; biotoper  

Bergsområde med gran, tall, lövskog i utkanterna; flora & fauna  

Strandområde med sandstrand / strandäng; biotoper  

Lövskog med ek, hassel, lind, björk, hägg; flora och fauna  

Periodvis våtlagd odlingsmark; dagvatten & avrinning  

Odlingsmark, viktig för landskapsbilden  

Våtmark viktig för djurlivet i vattnet, på land och i luften 



 
 
 
 
 
 

4.3.2 Våtmarken innanför Holmen med närliggande vattenområde i 
viken öster om Holmen 
Området är skyddsvärt i kommande plan. Det utgör den största våtmarken i Mälaren söder om Björköfjärden, vid 
inloppet mot Södertälje. 
Området är recipient för avrinning av ytvatten från kringliggande mark – i första hand söder om våtmarken vid 
Käggeboda – och översvämmas av vårfloden i Mälaren. 
Områdets växt och djurliv präglas av stor artrikedom bl.a på grund av markbeskaffenheten som är omväxlande 
sand/grus, lera och dy. 
I det grunda vattenområdet finns alla i Mälaren normalt förekommande vattenväxter. 
Genom sitt relativt skyddade läge är området särskilt betydelsefullt för fiskreproduktionen i denna del av 
Mälaren, som annars domineras av sten- och grusbottnar samt stora vattendjup. 
 
Goda häckningsområden för fåglar säkrar förekomsten av sjöfågel. 
Rovfåglar som ugglor, falk, hök och vråk bor i omkringliggande skogar och lundar. 
Att det i det stadsnära området ännu finns naturområden med hela den zoologiska rikedom av arter, som 
Viksbergs orörda marker kan erbjuda är värdefullt. Naturupplevelser är ett livsbehov för många människor. En 
modern människa, jäktad av klockan, kan i Viksberg enkelt och lättåtkomligt uppleva naturens mysterium. 
 
Våtmarken är också en viktig spridningskorridor för djur- och växter, dels öst-västligt från fastlandet ut på 
Holmen, men också i riktningen nordost-sydväst utefter den periodvis torrlagda kanalen med kringliggande 
mark. 
 
I översiktsplanen bör dessa viktiga spridningsvägar för växt- och djurlivet markeras. En 
lämplig form av skydd för våtmarken borde övervägas, där detta område tas tillvara.  
Hur detta påverkar det föreslagna reservatet för naturgasledning måste närmare utredas. Att 
uppföra ny bebyggelse vid eller dra en gasledning genom / över våtmarken vore att riskera att 
stora värden gick förlorade i hela närområdet. 
 
 
 

4.3.3 Skogen – ett livsbehov 
Människan behöver skogen. Sedan urminnes tider har människorna strövat i markerna, jagat viltet för köttets och 
pälsens skull, hämtat vikre och ved för bostadsbyggande och uppvärmning. 
Skogarna kring Viksberg är mycket artrika.  
Lövskogarna i Viksberg med skogsbryn som öppnas upp till öppen bygd, är speciellt värdefulla eftersom de kan 
ha samma värde som ett större sammanhängande skogsparti för människan. Det finns flera sådana skogsbryn 
inom översiktsplanen, som enligt plan kommer att byggas för eller byggas bort. 
De skogsridåer som gränsar till äng och hagmark, med mälarkustens lummiga lövträdsbestånd är viktigt för att 
landskapsbilden ska bibehållas. 
Ursprungligheten skulle gå förlorad om områden som detta byggdes igen. Vi skulle då bli de sista som ännu kan 
få en aning om hur det gamla kulturlandskapet kom att utformas genom årtusendena – trots att det levt kvar 
tämligen oförändrat, utan omfattande intrång, sedan medeltiden. 
Det finns flera lundar och partier inom Viksberg med stora, gamla ekar som är väl värda att vårdas. 
Eken, som kom sist av lövträden, kommer antagligen vara den trädart som först kommer att försvinna från det 
svenska skogslandskapet. Sedan 1800-talets början är eken på katastrofal tillbakagång ur vår flora. En av 
anledningarna tros vara vattenavledning och torrläggning av områden – så som Översiktsplanen föreslår vid 
delningen Käggebodavägen – Ekvägen, vid skogsbrynet ner mot Båtviken etc. 
Lind, lärkträd etc. är också träd som finns inom området. 



Salems kommun har t.ex skyddat vissa ekdungar som naturminnen, då de hotades av bostadsexploatering. 
 
 
 
 

4.4 Fauna 

4.4.1 Fåglar i Viksberg med omgivning (skog, ängar, berg och sjö) 
 
En sammanställning gjord av Stig Strid, Hägervägen 3, Viksberg, daterad 980110 
(Kompletterad av Thomas Norell 2004) 
 
Ingress: 
”I Viksberg med både skog, ängar, berg och sjö kan det vara intressant för våra stugägare att veta vilka fåglar 
som finns runt husknuten. Jag har därför försökt att göra en liten sammanställning över vad som finns i 
Viksbergs omgivningar. 
 
Först av allt så måste man skilja på sådana fåglar som bara tillfälligt finns här eller som bara sträcker förbi och 
sådana som vi kan kalla våra egna fåglar, de som stannar och häckar eller åtminstone för häckningsförsök. 
Uppdelningen är inte helt klar eftersom några försvinner som häckfåglar och nya kan komma till. Vissa arter 
som bara hastigt flyger förbi under vår och höst är inte medtagna ty de är för den ovane omöjliga att upptäcka. 
Det kan vara bra att veta att fågelskådare är mycket aktiva under sena vår och sommarkvällar ty då är ugglor 
och nattsångare som mest aktiva. Ni kommer nog att märka att listan blir ganska lång. Tänk på att man kan 
hjälpa till med att få fler häckande fåglar genom att sätta upp holkar på tomten. Viksbergs våtmark kallar jag de 
våta partierna på väg ut till holmen samt partiet norr om Viksbergsbadet. ” 

 
 
Häckande Tillfälliga besökare, näringssökande kortare eller 

längre tid eller förbistreckande 
Skäggdopping (Viksbergsviken) Knölsvan 
(Viksbergsviken), Gräsand (lite överallt). 

Knipa (hålhäckare i framförallt ganla ekar och aspar 
men även i holkar). 
Storskrake (troligen häckande i uppsatta holkar vid 
sjöstranden men inte alla år). 
Fiskgjuse, häckar ej i Viskberg men runt Mälarens 
stränder (ganska nära) 

Storskarv (en Östersjöfågel som numer akan ses 
enstaka gånger inne över Mälaren). 
Häger (ses regelbundet t.ex flygande över 
Hägervägen). 
Sångsvan (rastar regelbundet i Viksbergsviken vid  
flyttning). 
Grågås, Sädgås (överflygande vår och höst varav 
Grågåsen ses tidigare under våren). 
Vigg (ofta i Viksbergsviken, häckning?). 

Duvhök, sparvhök, brun kärrhök, fasan, sothöna 
(Viksbergsviken). 
Enkelbeckasin (hörs under kvällen på vårnätterna vid 
Viksbergs vårtmark). 
Morkulla (regelbundet drar den på vår och försommar 
kvällar). 
Skogssnäppa (häckar t.ex i gamla trastbon, spelar 
vacker på våren). 

Bivråk (kan vara svår att skilja ifrån ormvråken) ses 
sällan men årlig vid t.ex Birka. 
Ormvråk (ses då och då cirkla över Viksberg). 
Lärkfalk, Havsörn (ses enstaka gånger framförallt 
vintertid över Mälaren). 
Småfläckig sumphöna (har hörts vissla en gång vid 
våtmarken, en nästan sällsynt art). 
Småskrake (ovanlig i Viksberg men häckar i Mälaren 
med enstaka par), Trana (sees då och då som 
överflygande). 
Strandskata (enstaka par häckar i det inre av Mälaren). 

Drillsnäppa (enstaka par runt stränderna, flyger lågt ut 
ifrån stranden med lätt darrande vingar). 
Fiskmås (osäkert om den häckar), Skogsduva 
(hålhäckare), Ringduva (ej hålhäckare). 
Gök (vissa år), Kattuggla (flera par, finns året runt). 
Hornuggla (tillfälligt, har häckat i dungen vid 
Tegeltorps dansbana). 

Tofsvipa (häckar t.ex vid Ladvik), Storspov 
(sträckande men kan rasta på iskanten ibland). 
Grönbena (en vadare som rastar då och då vid 
golfdammarna). 
Skrattmås, Gråtrut, Silltrut (har häckat), Havstrut, 
Skräntärna, Fisktärna. 



Tornseglare (tornsvala). 
Göktyta (vissa år), Gröngöling, Spillkråka. 
Större hackspett, Mindre hackspett, Ladusvala, 
Hussvala, Trädpiplärka. 
Sädesärla, Gärdsmyg (vissa år), Järnsparv, Rödhake, 
Näktergal (våtmarken). 
Rödstjärt, Buskskvätta (vissa år). 

Berguv (har hörts enstaka år), Sånglärka (troligen 
numera ej häckande i Viksberg). 
Backsvala (kan ses ibland vid badet), Ängspiplärka, 
Gulärla, Sidensvans (Vintertid). 
Strömstare (ses ibland utmed stränderna under vintern).

Koltrast, Björktrast, Taltrast, Rödvingetrast (alla 4 kan 
höras sjunga på samma gång vid Viksbergsbadet under 
vårkvällarna), Dubbeltrast (vissa år vid Korpberget). 
Sävsångare (tillfälligt i vassen), Rörsångare (varje år i 
vassen, Härmsångare (inte alla år), Ärtsångare, 
Törnsångare, (minskade vid golfbananse byggande). 

Gräshoppsångare (en rar nattsångare som tillfälligt 
sjunger – spinner – vid våtmarken). 
Flodångare (en sällsynt nattsångarart som tillfälligt 
hörts sjunga vid våtmarken). 
Busksångare (en mycket sällsynt art som hörts sjunga 
vid våtmarken). 
Bergfink hörs och ses regelbundet under vår och 
höststreck, Domherre (vanligare vintertid). 

Trädgårdssångare, Svarthätta, Grönsångare, 
Lövsångare (mycket vanlig), Kungsfågel. 
Grå flugsnappare, Svart-vit flugsnappare, Stjärtmes, 
Tofsmes, Svartmes, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, 
Trädkrypare, Törnskata(enstaka år), Nötskrika, Skata, 
Nötkråka (har minskat), Kråka, Korp (Korpberget). 

 

Stare, Pilfink (obs Gråsparv verkar inte finnas här?!), 
Bofink, Grönfink, Steglits, Grönsiska, Hämpling 
(enstaka par), Mindre korsnäbb (kan ha försvunnit pga 
all avverkning), Gulsparv, Sävsparv (i vassen), 
Stenknäck 

Gråsiska 

 
”Hoppas att jag kan ha roat några med denna lilla information om våra fåglar i vår närhet. Skulle vara tacksam 
om ni meddelar mig vilka arter ni tycker saknas eller kan vara fel. 
Notera hur viktig våtmarken är för att få en stor artrikedom i Viksberg.” 

 

Punschviken har snok, vessla, iller, harar och stundtals älg och rådjur som tar sig dit via ängen eller ”gamla 
dansbanan”. 
Vilka konsekvenser skulle ytterligare exploatering få? 
 



4.4.2 De större djurens förflyttelser – behov av ”öppna korridorer” 
 





 
 
     Älg, rådjurs och rävars förflyttelsestråk inom området 
 
     Dungar och lundar, där djuren ofta tar skydd 
 
 
 
 



5. Kultur 
 

5.1 Området har en intressant historia 

En kulturhistorisk utredning, förslagsvis med hjälp av Stockholms Stads Museum, skulle 
hjälpa oss att få del av all historia som området rymmer. 
Värmdö och Nacka kommun har beställt sådana utredningar, som har resulterat i att 
Översiktsplanen har kommit till stånd med beaktande av att skyddsvärda områden inte 
utplånas eller förändras på ett sätt som kommande generationer kan klandra oss för. 
Det faktum att Viksberg och Tegeltorp var så tidiga och uttalade sportstugeområden kan i sig 
vara något värt att beakta. 
 
Områdets historia finns beskrivet i Kapitel 7. 
 
I Planbeskrivningen nämns att området har ett ”visst intresse” i Salems historia, som dock i 
sin historiska beskrivning har med mycket om området. Rollen under Birka-tiden, för Göta 
landsväg, som brunnsanstalt och som första friköpta fritidshusområde i Sverige borde snarare 
vara av regionalt intresse – inte som i planbeskrivningen uttalats ”inte unikt ur ett regionalt 
perspektiv”.  
De fornminnen som finns inom planlagt område omnämns inte i beskrivningen; röse och 
fornborg. 
Utan föregående kulturhistorisk utredning, förefaller därför uttalandet ogrundat. 
 
 
 
5.2       Kulturlandskap 
Jämna och medelstora åkerarealer inramas av lägre blandskogshöjder i en harmonisk förening. Med ett slitet ord 
kan det kallas ett stycke leende natur i storstadens närhet. 
Brantare bergryggar, starkt kontrasterande mot vegetationsrika, djupa sprickdalar som stupar brant nedåt. 
Klipporna mot havet, tillsammans med den av inlandsisen slipade Pannkakan visar på områdets kontraster. 
Växlingarna i landskapet, där man tydligt inom en mycket begränsad yta kan få en uppfattning om hur 
landskapet formats av inlandsisen och hur människan genom årtusenden anpassat sin livsföring till Mälarens 
förändrade vattennivå är som en lektion given av naturen själv. Blandningen av urbergshöjder, flyttblock, 
skogspartier, lundar och odlade landskap gör området extra spännande. 
På några stenkasts avstånd från tätorten har allmoge, hantverkare, herrefolk och senare fritidsboende anpassat sig 
till naturens förutsättningar så att Viksbergs karaktär och naturliga särart har bevarats för eftervärlden trots alla 
omstruktureringar. 
 
I Översiktsplanen sägs att ”tillkommande bebyggelse ska anpassas till den befintliga”. Inom 
Viksberg/Holmen/Tegeltorp innebär planlagd bebyggelse att detta inte sker, då 
kulturlandskapet helt skulle förstöras. Att dessutom föreslå mindre radhuslängor eller 
flerbostadshus ”i högst två våningar” tyder på att avsikten inte avser att efterlevas. 
 
I Planbeskrivningen bedöms ”nya bebyggelseområdens påverkan på bevarandevärden som 
liten”. Bedömningen är mycket onyanserad, och speglar inte på något sätt effekten av 
föreslagen förtätning inom området Viksberg/Holmen/Tegeltorp. 



6. Rekreation 
 

I Planbeskrivningen står att ”Området ska också ges goda möjligheter att utvecklas för 
rekreation”. 
Området används redan idag mycket flitigt för rekreation av många skilda slag. Naturligt vore 
att anpassa ny bebyggelse, så att ett rekreationsområde av denna omfattning och nyttjandegrad 
inte förstörs. Genom anpassning till befintligt friluftsliv i området, behöver det inte ”utvecklas 
för rekreation”.  
Den nu planlagda bebyggelsen förstör i mycket stor utsträckning de idag rådande 
förutsättningarna, genom att flera flitigt använda områden bebyggs, istället för att i enlighet 
med nationella mål värnas.  
 
I Planbeskrivningen står att området ska utvecklas till ett område med villastandard. Detta bör 
dock inte ske på bekostnad av områdets användning för friluftsliv och rekreation. Att befintlig 
bebyggelse förändras i denna riktning kan vara en del i utvecklingen, men att planera för ökad 
bebyggelse i området skulle medföra att rekreationsvärdet helt går förlorat. 
För området Viksberg/Holmen/Tegeltorp finns ingen landskapsanalys, som grund för lagda 
förslag. Området har ett enormt värde för rekreation och friluftsliv idag, något som inte alls 
finns beaktat i vare sig Planbeskrivningen eller i Översiktsplanen. Stora områden och värden 
skulle försvinna om föreslagen exploatering förverkligades – därigenom skulle dagens 
rekreationsvärde av området gå förlorat för kommande generationer.  
 
 

6.1 Tidigt omnämnt 

Viksberg finns omnämnt i många gamla böcker. Så beskrevs till exempel en utflykt i en bok från tidigt 1900-tal: 
Ångbåten till Bockholms sättra – gå längs Viksberg – gå in till Södertälje och ta tåget tillbaka till Stockholm. 
 
6.2 Utnyttjas flitigt idag 
 

 
 
Idag cyklar och promenerar många Södertäljebor i omgivningen.  
Botanister och ornitologer söker sig dit, såväl som badsugna eller folk som söker avkoppling nära staden.  
Dessutom används området flitigt av de boende för friluftsliv och rekreation. Individuella såväl som 
gemensamma aktiviteter arrangeras på de nu planlagda ytorna, som utnyttjas till fullo året runt och olika tider på 
dygnet. 
Den vackra omgivningen och närheten till Mälaren har gjort att allt fler ”utomstående” idag vistas i området. 
 



6.3 Aktiviteter året runt… 

 
Foto: Anders Eriksson 
 
På vintern pimplar man ute på Mälaren, och runt åkern – genom Hassellunden – över ”gamla dansbaneområdet” 
brukar barn och vuxna köra upp ett skidspår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fria promenadstråk 

Öppna ”fält”, tillgänglig mark, lekytor 

Naturliga ”fotbollsplaner” 

Valborgsmässoeld, höstbrasa 

Promenadslingor & genvägar 

Ris dras till brasan… 

Skidslinga vissa år, med pulkabacke ner mot 
”Gamla dansbanan” 
 



7. Historik 
 
 

          
 
Viksberg, Holmen och Tegeltorp har ett historiskt och kulturhistoriskt värde, som bör utredas 
ordentligt innan området förändras så radikalt som förslaget visar. 
En sådan utredning kan beställas av Stockholms Stads Museum, något som både Nacka och 
Värmdö kommuner gjort inför exploatering ELLER omvandling av fritidshusområden till 
permanentboende. Vi har här återgett en del av den historia som finns nedskriven om 
området. 
 
Det handlar inte bara om att ”låta bli att bebygga” de fornminnen som finns, utan även om att 
säkerställa att belastningen på dessa inte ökar avsevärt. Det handlar om att bevara 
kulturhistoriska miljöer för kommande generationer. 
Minskas grönområdena så drastiskt, kommer fler att söka sig upp på berg och kullar och 
risken att fornminnena ”leks sönder” är uppenbar. 
Området har också utgjort en viktig led i såväl sjö- som marktrafik sedan urminnes tider. 
Sportstugeområdet kan i sig vara av värde att bevara, utan vidare exploatering, inför 
kommande generationer. 
En anledning till att områdets historia inte uppmärksammats i Södertälje kommun är 
antagligen att det i olika perioder tillhört både Botkyrka och Salems kommuner, som dock 
dokumenterat en hel del om området. 
 
Vad gäller kulturmiljön, så har ingen Kulturhistorisk utvärdering gjorts. 
Viksberg/Holmen/Tegeltorp finns endast summariskt angivna i underlagen.  
Kulturlandskapet i sig, spåren av tidigare odlingslandskap / verksamhet, områdets betydelse / 
minnen från forntiden och under senare tid bör utredas.  
Av minst lika stor vikt är fritidshusområdet i sig, som också kan komma att vara av intresse 
för kommande generationer. 
I planbeskrivningen står att ”säteriet och dess omgivningar bevaras”, där även området nära 
det förra tegelbruket borde innefattas. 
 
 
 



7.1 Då det unika landskapet bildades 
 

 
 
 

7.1.1 Bergen 
Under istiden täcktes Sverige av en väldig inlandsis, och stora delar av landet låg delvis och senare sänkta under 
havsytan.  
Under inlandsisens avsmältningsskede och därefter in i vår tid har en i stort sett regelbunden höjning av landet 
ägt rum. Hela regionen var till en början en övärld där först Korpberget med sina ca 88m stack upp ur vattnet 
för ca 7000 år sedan. Sjöarna in mot Stockholm och bergen är minnen från denna ”vattentid”, som också 
efterlämnade de bördiga dalarna till ett givande åkerbruk. 
 
Mest kända berg i Salems kommun var Korpberget, som ligger vid Viksberg. Dess sydsluttning stupar brant och 
har utpräglade rasbranter. Berget har en unik vegetation och utgör en av Södermanlands förnämligaste 
växtlokaler. 
 
Av halvöar märks Talby holme, Käggeboda holme, Viksbergs holme eller som den idag kallas ”Holmen” 
utanför Viksberg. På en karta från 1784 ser man att den ännu var en självständig ö utan fastlandsförbindelse 
och utan bebyggelse. 
 
 

7.1.2 Den geologiska utvecklingen 
Riktningen på diabasgångarna i Salem är nordväst - sydöst och överensstämmer med huvudriktningen på en av 
de större dalgångarna i socknen, Salems västra gräns mot Södra Björköfjärden (citat från Salemsboken, 1973). 
Vid stränderna av Södra Björkfjärden kan man finna block av en rödaktig sandsten, som är betydligt yngre än de 
gnejser och graniter som huvudsakligen utgör berggrunden i Salem. Sandstenen finns i fast berg på Ekerön, på 
de små mälaröarna Pingst och Midsommar och troligen även i Södra Björkfjärden. Inlandsisen transporterade in 
den över Bornhuvudhalvön. Det finns ganska gott om sandstensblock på Holmen. Ett sådant platt 
sandstensblock ligger nära stranden långt in i Punschviken. 
Ursprungligen var sandstenen ren sand, som avlagrats i vatten och senare genom högt tryck och hög temperatur 
hårdnat till en bergart. Sandstensblock bröts från Bornhuvudhalvön under förra seklet och bearbetades till kvarn- 
respektive slipstenar. 
 
Bland alla sandstensblocken vid stranden påträffar man ibland block eller stenar med böljeslagsmärken, dvs 
bildningar efter de vågor som svallade för ungefär 1 miljard år sedan. Vid missionskapellet finns sådana 
stenar lagda som ”gångplattor” upp mot kapellets baksida. Men den som söker fossil, bevarad rest eller avtryck 
av utdött djur eller utdöd växt, i dessa stenar får söka förgäves. Det primitiva liv som på den tiden fanns har inte 
efterlämnat några avtryck i sanden. Fossil hittar man i kalksten, lerskiffer och sandsten som är yngre än 600 
miljoner år… 
Man anser att vi haft minst fyra stora nedisningar med däremellan liggande interglacialtider, då klimatet var 
ungefär som idag. 
 
Vid den sista stora nedisningen, för ca 80 000 år sedan, var islagret ca 2 000 m i Stockholmstrakten. Isen gick 
fram som en hyvel över landet. 
 



 
Pannkakan 
Den mot isen vända sidan av berghällarna fick en avrundad form och fastfrusna block repade den 
underliggande berghällen (Pannkakan). Eftersom isen rörde sig från norr, ligger dessa s.k rundhällar i norrläge 
– om det inte varit öppet i bägge riktningar som vid Pannkakan. 
 
 

       
Stigen går nedanför den tvärbranta väggen   När man står på stigen och tittar rakt 
upp längs bergväggen… 



På Holmen syns en tydlig förkastningsbrant, som uppstått genom starka förkastningar i jordskorpan. 

       
Nedifrån       Uppifrån 
 
Sprickor bildades och dessa skar efterhand djupt ned i berget (det finns en betydande spricka ute på Holmen, 
där en trappa finns inlagd i sprickformationen). 
 
 
 

       
Som ett pussel… 
 
Vid Käggebodavägen, längs den västra sidan av fornborgen syns både sprickor och hur stora stenar flyttats ut 
från berget när det ”var i rörelse”. 
 
Efter hand som klimatet förbättrades drog sig isranden norrut. För ungefär 10 000 år sedan stod den i 
Stockholmstrakten. 
Där iskanten stod still en tid på samma plats anhopades morän i vallar.  
Smältvattnet som bildades på isens yta rann ned i sprickor i isen och samlades till allt mäktigare isälvar, som i 
tunnlar forsade fram inne i isen och drog med sig det lösa jordartsmaterialet. Där isälven mynnade vid isranden 
upphörde det hydrostatiska trycket och stora mängder grus och sand avlagrades. 



 
7.1.3 Jättekast 

 
Jättekastet vid Pannkakan 
 
Vid Pannkakan och nere vid Punschviken finns också enstaka stora stenblock, s.k flyttblock eller jättekast.  
De har varit infrusna i isen och transporterats hit av stora isberg, som brutit sig loss när isranden befann sig där. 
Antingen har ett isberg strandat eller så har ett flytande isberg tappat stenblocket när det befann sig ovanför 
platsen. 
 
7.1.4 Områdets förändring från sjöbotten till landskap 
 

 
 
Isälvarna innehöll inte bara grovt material utan även finare lerpartiklar som sedimenterade, först på djupare och 
lugnare vatten. Den varviga ishavsleran används ofta vid tegelframställning, t.ex vid Tegeltorps och Viksbergs 
tegelbruk när de var i bruk. 
 
När trycket från den tjocka inlandsisen hade lättat började landet höja sig.  
Omedelbart efter isavsmältningen var landhöjningen ca 15 m på 100 år. Idag är landhöjningen i 
Stockholmstrakten ca 4mm / år och i Västerbotten ca 8 mm/år. 
 
Landskapet utgörs idag av morän-, och hällmarker och berg. Det fåtal fornminnesinventeringar som har gjorts i 
trakten avslöjar en omfattande tidig bosättning.  
I takt med att vattennivån sjönk odlades den tidigare sjöbottnen upp, medan områden med inlandsislera antingen 
användes för bete eller grävdes upp för att användas till tegeltillverkning. 
 
Området har höjt sig 50-25 meter sedan stenåldern, 20-15 meter sedan bronsåldern och 10-5 meter sedan 
järnåldern.  
Större delen av landskapet låg på stenåldern under vatten.  
 

 



När de första invånarna för ca 6000 år sedan levde här, var landskapet till största delen ett skärgårdslandskap 
av öar, holmar, kobbar och skär. Tillgången på fisk och villebråd var god. Mycket tyder på att dessa 
fångstmän förde en kringströvande tillvaro och slog sina läger, varhelst naturen gav ett gott skydd, t.ex invid 
en skyddande vik som den i Viksberg. 
På vissa platser är koncentrationen av arkeologiska lösfynd så pass stor, att man måste anta att boplatser 
funnits i närheten. Sådana områden finns t.ex vid Talby och Viksbergsdalen. 
Endast ett fåtal platser är utgrävda eller provundersökta. 
 
7.1.5 Talby by 
 

            
 
Ett par boplatser från vikingatid har grävts ut vid Talby by. De var belägna runt den nuvarande bytomten och var 
bland de först kända vikingatida boplatserna i Mälardalen.  
Vid utgrävningen på 30-talet återfanns många redskap, matlagningskärl och andra föremål som var i dagligt bruk 
på en forntida gård medan smycken och praktsaker saknades nästan helt.  
1936 påträffades i anslutning till boplatsen ett lerkärl med en silverskatt, bestående av bl.a arabiska mynt och ett 
antal armringar. Yngsta myntet i skatten är präglat omkring år 970 e. Kr. Troligen gömdes de värdefulla 
föremålen i jorden under orostider. 
Talby omtalas från 1327och i ägorna ingick då Käggeboda. 
 
7.1.6 Varför finns inte fler huslämningar? 
En orsak till att man inte hittat ännu fler huslämningar från forntiden kan vara att de ligger begravda under 
nuvarande byggnader. De kan också ha förstörts under de många århundraden människor har bebott platsen. 
De vanligaste fornlämningarna är gravar -- högar, rösen och stensättningar -- men även spår av bönders möda 
förekommer. Fornborgarna i regionen har visat sig vara svåra att datera men de antas ha kommit till under 
vikingatiden (Talby) medan fornborgarna ute vid kusten beräknas vara äldre, från folkvandringstid 
(Viksberg). 
 
7.1.7 Klimatförändringar ändrade livsvillkoren 
Vid bronsålderns slut omkring 500 f.Kr försämrades klimatet, boendet måste förbättras. Man började hålla 
boskap som man var tvungen att ha i stall för sin överlevnad. Dagstemperaturen sjönk och nederbörden ökade. 
Det kallare klimatet medförde sämre skördar än tidigare och man tvingades, för att skaffa foder åt boskapen 
vintertid, att dela upp marken i åker-, slåtter- och betesmark. En indelning som levde kvar ända in på 1800-talet 
och som man kan ana än idag. 
Under yngre bronsåldern och fram till yngre järnåldern hade man troligen ett primitivt årderbruk. Man utnyttjade 
de lätta sandjordarna från inlandsisens framfart, men vartefter järnet gav bättre plöjningsredskap och nya 
jordbruksmetoder utvecklades, övergick man till att även bruka de tyngre lerjordarna.  
Längs dalgångar och på strandängar fanns ypperliga betesmarker. De utnyttjades tidigt som strövområden 
för nötkreatur, en användning som fortsatte under 1950-talet på strandängarna kring tegelbruket och i 
lundarna på Holmen. 
Närheten till Mälarens viktiga handelsleder gav impulser till långväga färder. Det visar bl.a fynden i gravarna. 
 
 



7.2 Forntid och vikingatid 
7.2.1  Vilken roll hade egentligen området? 
Inom Viksberg och Tegeltorp finns ett röse, en rund stensättning och resterna av två fornborgar.  
De har spelat en viktig roll för urtidsbefolkningen.  
Kanske finns det mer av fornhistorisk betydelse i området? 
 
Citat ur boken ”Göta landsväg”:  
”fyra kilometer lång dalgång Ladvik – Viksberg som är kantad av fyra fornborgar --- den äldsta vägen från 
Bergaholm ledde kanske över Ladvik mot en hamn i Viksberg?” 
 
Citat Historiska museets ordbok om Vikingatiden: 
H: Harg, Helgedom. Den äldsta betydelsen av H är stenhop, sten, stenröse. 
Fornborg: I Sverige finns totalt ca tusen. Ofta har dessa så branta sidor, att konstruktionerna har kunnat vara 
ganska obetydliga.  
Man måste också räkna med att de ofta varit förstärkta med träpalissader och brötar. Allmänt märker man att 
stenmassorna blir större ju flackare landskapet är. De tusen fornborgarna i Sverige fördelar sig både vad gäller 
läge i förhållande till bygden och planlösningar i en rad olika typer och kan genom utgrävningar dateras till 
hela järnåldern. I Mälarlandskapen har nya grävningar visat att fornborgar anlagts långt före vår tidräkning 
men också i vikingatid även om flera liksom de flesta undersökta i Östergötland har givit fynd från 
folkvandringstid (400-550 e Kr). Det verkar som om särskilt en grupp kraftiga borgar längs farlederna i 
Mälaren med Gåseborg i Järfälla och Runsa i Ed som typexempel tycks ha tillkommit för övervakning av 
vattenvägarna. I detta system kan också inräknas vårdkasebergen, ofta också fornborgsberg, på vilka 
signaleldarna tändes vid fientliga överfall. Dessa berg igenkännes på sina namn "vard", "vår", "böte" och 
liknande, och man kan följa systemet från den finska kusten över Åland längs Roslagskusten och in i Mälaren.  
Det var ett snabbt larmsystem.  
 
 
 
7.2.2  Birka 

 
 
På Birkas storhetstid var vattenvägarna av stor betydelse och sannolikt hade Birka inte uppstått om inte sundet 
genom Tälje varit farbart. 
Med landhöjningen blev den trånga farleden antagligen alltmer uppgrundad och måhända bidrog det till Birkas 
tillbakagång. 
 
 
 
7.2.3 Fornminnen 
Fornminnena ligger mycket tätt från området kring Bornsjön och ut mot Mälaren vid Viksberg. Flera historiker 
antyder att det här troligen var huvudvägen söderut / sydväst från Stockholm. 
Alla borgar och gravar i området visar i alla fall att området har varit mycket betydelsefullt under tidiga år. 
Många och stora strider har ägt rum, kanske både pga religion och maktlystnad.  
 
Högst upp på de brantaste bergen byggde våra förfäder upp murar av block och lösa stenar till inhägnader, som 
vi idag kallar fornborgar. Det finns flera förklaringar till varför de gjorde sig detta besvär.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns både offensiva och defensiva borgar. De offensiva, s.k farledsborgarna, låg som en spärr vid 
farlederna (fornborgarna vid Käggeboda). Från borgarna försvarade man bygden mot de oftast båtburna 
inkräktarna.  Man varnade också de omkringboende genom att tända vårdkasar (Holmen, Bornhuvud, 
Korpberget). Vårdkasarna kunde ses från flera mils avstånd i bygden. 
 
Vid Talby har betydande fynd gjorts. Talby låg tidigt ovan vattenytan och har antagligen varit en mycket tidig 
knutpunkt, som i takt med att landet steg växte till ytan. Det kan nog vara en av anledningarna till att Holmen 
tidigt benämndes Talby holme… 
 
 
7.2.4 Holmen 
 

 
 
Högst uppe på Holmen finns ett röse och en rund stensättning. Här har troligen en vårdkase funnits 
placerad, varifrån man mycket effektivt kunde varna de boende om annalkande fara etc. 
 
 
7.2.5 Käggeboda, fornborg 1 
 

 
 
På berget öster om Käggeboda finns två fornborgar (fotot visar en annan fonborg). Den ena fornborgen 
ligger på det bergets högsta punkt, 38 meter över havet. Berget stupar brant i väster, nordväst och i sydväst, där 
det höjer sig ca 20 meter över omgivande terräng. I öster gränsar borgen mot en ca 6 meter djup svacka, i söder 
är det långsluttande och övergår i den omgivande terrängen. 
Det finns murar i norr och sydost. Muren i norr är ca 14 meter lång, 1,5 – 2,5 meter bred och ca 1.30 meter hög. 
Den består nedtill av runda, meterstora stenar och ovanpå ligger mindre, skarpkantiga. Muren spärrar av en 
svacka, som leder upp på borgen från norr. Svackan fortsätter rakt över borgområdet till den andra muren i söder. 
Den sydöstra muren finns ca 55 m från den norra och är ca 22 m lång. Den är mycket raserad och är nu ca 3,5 m 
bred. Höjden är nu högst 0,3 m och har en ingång ca 9,5 m från dess östra ände. 
Borgområdet är ungefär 55 x 70 m stort och mellan murarna löper den svacka som murarna spärrar av. I övrigt är 
området jämt, förutom i sydväst där det bildar ett lägre område uppfyllt med större stenblock. 



Från berget har man en mycket bra utsikt över Södra Björköfjärden och Södertäljeviken. 
Enligt en speciell beräkningsmodell ”Posses schema”, kan borgen ha haft en besättning på ca 58 man, varav 7 
troligen var bågskyttar. 
Inne i fornborgen finns några osäkra stensättningar, som kanske har fungerat som gravar, förråd av kaststenar, 
vårdkasbottnar eller något annat. 
 
7.2.6 Käggeboda, fornborg 2 
Den andra fornborgen ligger ca 150 meter öster om den första. Den högsta höjden är där 50 m.ö.h och höjden 
över omgivande terräng i norr är ca 30 m. I söder är berget mycket långsluttande. Bergstoppen stupar brant 
överallt utom i nordväst och i sydsydväst – där murarna hade byggts upp. 
Den nordvästra muren är 16,5 m och slutar där berget stupar brant. Den muren är väldigt raserad. I norra delen är 
muren bäst bevarad, ett flertal stenar har dock rasat utefter sluttningen. Muren är som högst 0,85 m hög och ca 2 
m bred. 
Den södra muren utnyttjar naturens struktur, och bredvid ingången finns ett 4 x 4 och 2 m högt flyttblock. 
Mellan det och bergväggen har muren byggts ut. 
Borgområdet är ca 60 x 90 m brett, och man har här haft möjlighet att också ha en anlagd vattensamling. 
Utsikterna är lika bra som i den andra fornborgen. 
Den här borgen sköttes enligt samma beräkningsmetod av ca 59 man, med 8 bågskyttar. 
 
 
7.2.7 Hur användes borgarna? 

 
 
Fornborgarna var antagligen s.k farledsborgar. Deras uppgift var att skydda mot invaderande fiender som 
ville ta sig fram, både längs dalgången till bebyggelsen inne i landet men också för de som ville ta sig in i 
Mälaren. 
Förklaringen till att två borgar låg så nära varandra, och som så ofta med en naturlig klyfta emellan, är att 
en större med svagare murar brukade användas som ”evakueringsborg”. När den fallit, skulle invånarna 
rädda sig över till den mindre, men starkare ”belägringsborgen”. Det som är konstigt med 
Käggebodaborgarna är, att just de här två borgarna är så lika storleksmässigt… 
 
Bägge borgarna är ”kallmurade borgar”, dvs terrassmurar med lodrät utsida och flack långsluttande innersida.  
Troligen har borgarna haft någon typ av timrad träöverbyggnad, eller pallisad. 
Fornborgarnas ingångar har placerats där det är lättast att komma upp på berget, vilket gjort borgarna extra 
sårbara vid anfall. Därför har borgbyggarna utnyttjat de naturliga topografiska förutsättningarna för att kunna 
försvara dem så effektivt som möjligt. 
 
Fornborgarna vid Käggeboda passar in mellan Mälarens 10 och 5 metersnivå (vattenstånd), dvs 
folkvandringstid, eftersom borgberget då låg i den inre änden av en vik. De var antagligen uppförda som en 
del av försvaret av infarten till Mälaren. Genom vårdkasarna på Holmen och Bornhuvud kunde fara 
signaleras vidare. I båda fallen antogs fienden komma långt ifrån och dessa borgar var alltså uppförda av 
hela bygden. 
 
Om borgarna var delar av försvaret av infarten till Mälaren, så vet man att det inte gick att segla förbi Södertälje 
under vikingatiden, eftersom den gamla markytan ligger 7,8 – 8 meter över havet.  
Båtar som ville in i Mälaren den vägen måste lastas om eller dras ca 200-300 m (Damell 1973:24). Fornborgarna 
borde då nästan ha spelat ut sin roll, eftersom eventuella fiendeskaror på väg in i Mälaren, borde ha kunnat 
hindras redan i Tälje. 
 



 
Mot Bornhuvud, från Båtviken 
 

Farledsborgar placerades i inre änden av vikar, särskilt vid slutet av dalgångar – så som landskapet troligen såg 
ut vid denna tid.  De först bebodda borgarna fanns antagligen på de högre områdena kring Talby och Ladvik.  
Borgfynden kring Talby tyder på att den kan ha varit en skyddsborg (uppförda kring en gård eller by). Borgen 
dateras till vikingatiden. 
 
 
7.2.8 Fornfynd 
 

                  
            Grönstensyxa  Skafthålsyxa 

 
Under Högantorp, Kovreten-Mossenområdet har man hittat flera slagna grönstensyxor och flera simpla 
skafthålsyxor (bronsålder). 
Längs vägen mot Stockholm (Talby, Ladvik) har man hittat fynd av flinta, trindyxa, tunnackig och liknande yxor 
samt båtyxa.  
Båtyxor tillverkades under yngre (neolitiska) stenåldern. 
De övriga kan ha tillverkats långt in i bronsåldern. 
Större delen av de insamlade yxorna i regionen fanns i de västra delarna, i och kring Viksberg -- de saknas 
nästan helt i övriga delar av Viksberg - Bornsjöområdet -- var det här det började? 
Kanske fanns här primitiva fisk- och fångstbosättningar -- mycket tyder på en aktiv bosättning i området... 
 
 
7.3  1500 – 1900-talet 
7.3.1 En levande bygd 
Gamla byggnader och vägnät pekar tydligt på att Viksberg varit en levande bygd. 
Torp och byggnader i området har kartlagts under senare år: 
 
Bergtorp, Viksberg: från 1800-talet, men rivet. 
Hjälmsätra, Viksberg: Bestående gård från 1500-talet. 
Käggeboda, Viksberg: Torp som tillhörde Talby 1327, det ombildades till säteri under 1600-talet men förlorade 
”säterifriheten” 1680, det övergick då till Kronan. En av byggnaderna brann 1990, men den äldsta byggnaden 
klarade sig. 
Lindängen, Viksberg: Torp 1800-tal, idag trädgårdsmästeri. 
Långvreta, Viksberg: Gård från 1500-talet, som försvann ca 1700. 
Oxeltorp, Viksberg: 1500-tals gård, försvann ca 1900. 
Skogslund, Viksberg: 1800-tals torp som finns kvar. 
Tegeltorp, Viksberg: 1700-tals torp som finns kvar. 
Ängsbacken, Viksberg: 1800-tals torp som finns kvar. 



Viksbergs Säteri, Viksberg: från 1500-talet, finns kvar. (Det har haft en betydande roll i områdets ”senare” 
historiska skeden. Sägs enligt obekräftade uppgifter ha varit Drottning Kristinas favoritjaktslott. Källa: Onni 
Andersson) 
Viksbergs Tegelbruk: var i drift fram till 1942 
 
7.3.2 Gårdar eller säterier? 
 

 
 
Efter medeltidens slut skulle godsförläningar ske i allt större skala. 1562 kom lagen om rusttjänst, där godsherren 
förpliktades att uppsätta knektar och hästar till landets försvar. 
På Erik XIV:s initiativ stadgades om säterifrihet. Med sätesgård menas den egendom, där en adelsman har sitt 
säte. Senare tillkom bestämmelser om ståndsmässig sätesbyggnad, och det stadgades att godset inte kunde 
upplåtas åt landbonde. 
Sätesgårdens verksamhet avsåg åkerbruk och husdjursavel. Säterijorden blev skattefri för det utsäde som gick åt 
för jorden medan kyrkoskatten fortfarande måste betalas. Skattefriheten var i början ett personligt privilegium, 
som sedan knöts till säteriet. Genom den kunde säterierna utöka sina landsarealer avsevärt. Hemman och jordar 
kring säterierna fick samma privilegium. Inom en mils radie kring säteriet befriades man från utskrivning, 
skjutsning, gästning o.s.v. Med tiden köptes bondemarkerna in, medan säterierna expanderade. 
Skattetrycket kom att hamna på de små bondehemman som fanns, vilket ledde till att de successivt köptes upp. 
”Den ursprungliga frälsejorden tillhörde i mitten av 1600-talet i huvudsak bara fyra släkter, inom hela 
Botkyrka/Salem.” 
Köp och byten av gårdar skapade säterier i mängd – dåtidens skatteflykt… ”På grund av bristande kontroll kunde 
praktiskt taget vilket hemman som helst ’frikallas’ som säteri, då det kommit i adelsmans ägo. Man gjorde ett 
säteri, sades det, ’av ett stall eller en stuga med hjälp av en tunna färg’.” 
Adeln ägde 89 % av alla hemman enligt 1654 års jordebok. 
 
Högantorp, Ladvik, Talby och Viksberg ägde länge de flesta torp och gårdar i trakten. 
Många såldes ut på 1920-talet som en följd av egnahemsrörelsen. Kolonisationen genomfördes med stor 
framgång och betraktades som ”…en af de mest lofvande, enhetligt bebyggd och med en homogen stam af 
kolonister”. 
Omkring trettio nya egnahemsägare – flera av dem smålänningar – började 1914 en ny tillvaro med allt vad det 
innebar av medgång och motgång i Högantorp, Ladvik och Talby. De startade trädgårdsmästerier, mindre 
jordbruk och hönserier, och diverse arbetstillfällen uppstod i bygden. 
Men trots att varorna kunde säljas i Södertälje och i Stockholm, var egnahemsägarna ändå beroende av att tidvis 
arbeta på de större gårdarna. Det avtog i takt med att det allmänna välståndet ökade. 
 



7.3.3 Gårdar och torp 
 

             
 
Till de större gårdarna hörde ofta små jordbrukslägenheter, torp, som uppläts mot skyldighet att utföra 
dagsverken på gården. På torparens och statarens lott föll slitet i jorden och i skogen, på hans kvinna föll 
mjölkningen. 
Torpkontrakten från 1800-talet innehöll tydliga föreskrifter och löpte från tre till fyra år eller tillsvidare. För 
sommardagsverken betalades i slutet av 1800-talet 1 riksdaler, för vinterdagsverken 75 öre. Kontrakten var oftast 
utformade mycket detaljerat. För torpets innehav gällde följande etiska regler: 
 

”Brister åbon i efterlefnaden av dessa regler eller tredskas han, dess 
hustru, barn eller drängar uti uppfyllnaden av ovannämnda skyldigheter, 
vare han pligtig utan föregående uppsägning, eller tillgodonjutna fardag, 
torpet afträda vid därpå intröffade afflyttningstid. Men skulle åboen, dess 
hustru, barn eller tjänare beträdas med stöld, skogsåverkan, foders eller 
gödsels bortförande från torpet eller tillåta besåning af torpet till hälften 
vare han utan det ansvar lag stadgar, från torpet vräkt, och skall den å 
torpet växande grödan vara till ägaren förfallen.” 

 
Äldre torpkontrakt med mindre innehav av jord och betesmark reglerar även tilldelning av förnödenheter för 
dagsverkaren, som t.ex volym av salt, brödsäd, mjölk och brännvin. 
 
I kyrkoarkivens mantalsförteckningar från 1700-talet redovisas dessa mindre jordbruksfastigheter som jordtorp, 
dagsverkstorp, inhysestugor och backstugor. Ganska ofta upptar mantalslistorna namn på s.k inhysehjon hos 
torparen, vanligen kroppshandikappade som inte kunde utföra dagsverken på åker och äng. Före fattigstugornas 
tillkomst ”inhystes” de mot ringa ersättning från socknen hos torpare för att utföra enklare sysslor såsom 
barntillsyn, utfodring av djur, eldning mm. 
 
7.3.4 Tegeltorp 
Tegeltorp omnämns första gången 1716, och Viksbergs första tegelbruk låg enligt kyrkoräkenskaperna från 1765 
i Tegeltorp. 
Tegeltorp har varit torp under Viksberg och Käggeboda så långt tillbaka som går att se i husförhörslängderna. 
Kring Tegeltorp började de första sommarstugorna byggas i den södra delen, omkring 1930. 
Namnet Tegeltorp går troligen att härleda till ett litet tegelbruk som låg vid Ödlevägens slut. Där finns också en 
stor vattenfylld grop där man tog lera någon gång kring 1755 – 60. 
Tegeltorp var nog inte något lönsamt ställe. Under 1800-talet bodde 8 olika torparfamiljer här. I torparens plikter 
ingick säkert att göra ett antal dagsverken vid Viksberg, antingen i jordbruket eller i tegelbruket. 
Den siste torparen på Tegeltorp var Karl Petter Nilsson född i Bäckebo i Småland 1858. Han och hustrun Anna 
kom till Tegeltorp 1900 och fick 8 barn, de flesta födda i Tegeltorp. Karl Petter kallades vanligen ”Nisse i 
Tegeltorp” och blev efter sin torpartid, häståkare i Södertälje. 
Torpet beboddes inte efter 1916 och från 1921 arrenderades det av IOGT. 
 
När föreningslivet i Sverige började utvecklas i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet uppstod behov av 
platser där man kunde mötas även sommartid. 
IOGT hade på 1910-talet hyrt ett ställe vid Bränninge men blivit uppsagda. Någon hade då fått ögonen på 
Tegeltorp som hyrdes från 1921. Det var ett ganska stort område som disponerades. Från 1921 och åren 
framöver byggdes bl a tennisbana, fotbollsplan, minigolfbana och dansbana. Varje söndag var det servering 
under sommartid. Under några år på 60-talet var det även öppet vintertid. Från 30-talets mitt och till 2003 
ordnades midsommarfester, något som de boende runt i kring uppskattade. 



Tegeltorp som mötesplats för ungdomarna blomstrade under 30-, 40- och 50-talet. Då spelades nästan varje 
sommar, teater. Författare som H C Andersen, Tjechov och Karl Gerhard fanns med bland alla pjäser som 
spelades av IOGT-amatörerna här ute bland buskarna. 
Möjligheten att ta sig till Tegeltorp var att gå, åka cykel eller båt. Bilar var sällsynta. Övernattning fick ske i tält 
under första åren, men så småningom kom de första sommarstugorna på 30-talets början. Det blev till slut ca 40 
sommarstugor runt Tegeltorp innan området styckades upp i tomter och såldes via Magnus Idar 1963. Tomterna 
runt Tegeltorp är genomgående något större än de tomter som professor Fellenius mätte ut.  
 
Tegeltorp har nu övergått i privat ägo och därmed är en epok slut. 
Källa: Karl-Erik Eriksson 
 
 
7.3.5 Mor Marias stuga 
 

      
I den lilla stugan vid planen bodde fram till 1925 en ensam kvinna, Maria Ljungberg född i Tegeltorp 1865. Hon 
och mamman, som blev änka tidigt, samt 3 systrar bodde i stugan i många år. Stugan kallas ännu idag för Mor 
Marias stuga. 
Viksbergs Tomtägarförening äger stugan. 
Källa: Karl-Erik Eriksson 
 
7.3.6 Käggeboda – Baggebol  
 

     
Käggeboda tillhörde 1327 Talby. Nästa uppgift är att det 1544 – 1744 tillhörde Högantorp. Käggeboda ska 
finnas inritad på en karta från slutet av 1500-talet. 
"Kiäggebol" påträffas tidigast i 1601 års tiondelängd (tionde = den del av avkastningen som tillföll kyrkan). 
Gården omtalas som avstyckad (avgärdeshemman) från Talby by och kallades ibland Beggebol (Kiägge eller 
Kägge är ett äldre ord för bagge, får). 
Hemmandet ägdes på 1630-talet av Johan Nilsson Ekeblad, vars änka 1647 bytte bort gården till Lars Kagg. 
Dennes änka, Agneta Ribbing, skänkte 1669 hemmanet till Mårten Brenner för gjorda tjänsters skull. Brenners 
svärmor, Margareta Weiler, bodde 1677 på gården. 
Frälsenaturen gick förlorad vid 1647 års byte och det blev ett säteri. Vid säterigranskningen 1680 underkändes 
byggningarna och säterifriheten upphävdes. 
Vid reduktionen på 1680-talet drogs Käggeboda in till kronan. Anders Lindhielm blev 1684 dess innehavare. 
Gården gick i arv till Anders son Axel och hade sedan gemensam ägare med Ladvik och Högantorp fram till 
1862, då den såldes under Viksberg. 



Torpet, som en tid haft rang av säteri, fick på sistone hysa tegelslagare, fiskare, statare och inhysefolk. I den 
nuvarande jordeboken och eknomiska kartan återfinns både Baggebol och Käggeboda. 
1862 såldes Käggeboda och Käggeboda holme (Talby / Viksbergs holme) och gick över i Viksberg. 
1939 styckades Käggeboda av från Viksberg och köptes in av Bror Fellenius. 
1990 brann den ena byggnaden på Käggeboda ner. Den äldsta byggnaden skadades inte, utan finns kvar. 
 
7.3.7 Viksbergs säteri 
 

   
 
Viksbergs säteri bildades 1681 och fick sitt namn av säterigrundaren Anders Ehrenfelt.  
Säteriet skapades av Viktorp, eller Vikatorp, och Vreta (halvgård). Bägge var avgärdestorp från Ladvik och f.d 
hospitalhemman. 
Vik och Vreta innehades 1544-45 av Knut Andersson (Lillie af Ökna). 1562 ägdes det också av svärsonen Ulf 
Henriksson. 
Anders Ehrenfelt meddelade häradsrätten att han byggt såsom var föreskrivet för säterier. Han utökade ca 1690 
egendomen med Talby Oppgård och dess torp. I köpet ingick halva Holmen, som då ännu var helt kringfluten av 
vatten och på de geometriska avritningarna uppträder som Talby holme, Käggeboda holme eller Viksbergs 
holme. 
Ehrenfelt var en skicklig och nitisk banktjänsteman. Han blev invecklad i olika tvister och blev avsatt som 
banktjänsteman. Han dog 1724 och änkan, Maria Furubom, fick hjälp av sin släkting Carl Eritz Blixentråle. I ett 
tackbrev uttryckte hon att han och hans söner stod henne närmast. Då hon dog 1746 kom sönerna Blixenstråle 
därför och krävde att få överta säteriet.  Carl Blixenstråle löste då ut bröderna och änkans släkt... 
 
Senast 1754 flyttade Gustaf Abraham Piper in på Viksberg. Hans maka Eva von Scheven efterlevde honom, och 
dog på Viksberg 1792. 
Otto Johan Löfwen köpte säteriet, som sonen senare sålde 1843. 
Carl Gustav Ramstedt och svågern Carl Oskar Abrahamson var nya ägare, men Ramstedt köpte ut svågern.  
Ramstedts son Carl Edvard Ramstedt fick köpa Viksberg, medan han själv köpte in bl.a Käggeboda och en del 
av Holmen. Då sonen dog 1868 köpte fadern tillbaka allt från svärdottern, men sålde det sedan 1871. 
1873 - 87 ägde Waldemar Fellenius Viksberg. Han var omtalad för sitt intresse för barn och ungdom, han 
uppmuntrade skolsparande genom att ge guldpengar till begåvade och flitiga elever samt anordnade julfester vid 
Viksberg för de anställda och deras familjer. 
1883 sålde han tegelbruket och 1884 gården i Talby. 
Två män köpte Viksberg, men sålde det vidare till tegelbrukets bokhållare. Hela egendomen övergick 1911 till 
ABol.Wiksberg, som gick i likvidation 1917. 
Professor Wollmar Fellenius, son till Waldemar, köpte 1926 tillbaka sin fädernesgård. Han hade den till 1957. 
1932 började Wollmar Fellenius arrendera ut tomter på Holmen. 1959 sålde hans sterbhus Viksberg till Magnus 
Idar, som styckade och sålde ut tomter. ”I dag är holmen helt utbyggd, både för permanent och fritidsboende.” 
(Solsidan, av Tomas Nilsson) 
1963 köptes själva säteriet av Nils Ljung. Det övertogs 1968 av Sten och Evy Eriksson som bedrev eftervård för 
alkoholister där. 
1972 köptes Viksberg av Peter Carl Ludvigsen som startade en fritidsanläggning mm. 
 



       
 
På Korpberget står idag en mast med flöjel. Den har inskriptionen ”1876 W.F 1926”, som syftar på det år 
Professor Wollmar Fellenius föddes på Viksbergs säteri och det år han köpte tillbaka det. 
 
Corps de logiet av sten uppges härstamma från Anders Ehrenfelts tid. Det byggdes till och utökades 1880. Det 
moderniserades 1921. 
Flygelbyggnaderna härstammar troligen från 1700-talet. En eldhärjades 1963 och har inte återställts. I januari 
1968 bröt en stor brand ut i huvudbyggnaden, två personer omkom. 
 
7.3.8 Tegelbruket 
 

     
 
Tegelbruket finns belagt i räkenskaper från 1765.  
Arbetet på tegelbruket var specialiserat och krävde yrkesvana. Tegelslagaren eller tegelmästaren var bas för 
arbetsstyrkan och svarade för teglets kvalitet. Pressaren tillredde blandningen av tegelmassan i rätta proportioner 
av lera, sand, sågspån och vatten. Det fanns flera olika yrkeskategorier på bruket, vilka alla förutom 
tegelslagaren kallades tegeldrängar. Vissa moment krävde mindre kvalificerad personal, såsom t.ex lerupptagare, 
vanligen en styrka på fem till sex man inklusive kuskar för oxspannen samt en eller flera avlastare. Till 
tempoarbeten som stenavskiljning, fnasning (putsning av färdigbränt tegel), formrengöring och hantlangning 
användes kvinnor och barn. Smed, snickare och vagnmakare hörde till bruken som hantverkare. 
En arbetsvecka omfattade 65 timmar fram till 1852. Arbetsdagen började kl. sex på morgonen och avslutades kl. 
sju på kvällen, med tre måltidsraster. 1739 fastställdes 12 år som minnimiålder för bruksarbetet. 1770 
maximerades arbetstiden för barn som fyllt 13 år till 10 timmar, medan 12-åringar max fick arbeta 6 timmar. 
1852 förbjöds nattarbete för barn. För kvinnor gällde samma regler som för män. 
Tegelarbetarnas status var högre än lantarbetarnas. Yrket ”ärvdes” ofta över från far till son. 
När tjälen var för djup och det var svårt att få fram lera, fick tegelarbetarna göra tjänst som skogshuggare. Ved 
skaffades på så sätt för att kunna driva ugnarna. Vid 1800-talets mitt användes ofta ångmaskiner vid bruken. 
Bofastheten kring tegelbruken var mycket stor, och någon större inflyttning till staden skedde inte från 
omgivningen. Det skapade en social stabilitet kring tegelbruken, medan lantarbetarna hade otillfredsställande 
anställnings- och löneförhållanden vilket ofta drev dem till att flytta in till städerna. 



Tegel måste liksom kalk brännas vid hög temperatur och sådan bränning skedde troligen i kalkugnarna som 
kunde dubbelutnyttjas. 
1942 brann tegelbruket ner, efter antändning i en transformatorstation. Hela fabriksbyggnaden och torkladorna 
brann, endast ugnen stod kvar men revs på 50-talet. 
Från Viksbergs brygga lastades fram till 1930-talet tegelbrukets pråmar för vidare transport framförallt till 
Stockholmsregionen. Idag används viken både av badande och av båtfolk. 
 
Viksbergs tegelbruk är bara ett av många i Södertäljetrakten. Det har funnits mer än 20 tegelbruk runt Södertälje. 
Promenerar men från stan till Viksberg passerar man 5 platser där det funnits tegelbruk under 1700- och 1800-
talen. Över vattnet ser man Lina och Kilholm som var stora tegelbruk. Även vid Bockholms sätra har det legat 
ett ganska stort tegelbruk. 
 
7.3.9 Missionskapellet 

     
 
1890 köpte Gustaf Jonsson från Stockholm och Nils Andersson från Södertälje Viksberg. De var båda frikyrkligt 
orienterade. 
Den 10:e juli 1894 höll de ett möte som samlade över 1000 personer vid Viksberg. Deltagarna kom med inhyrda 
ångfartyg. Man anordnade liknande möten med mässingssextett och sångkör varje år.  
Kapellet anlades 1901 och donerades 1918 till Södertälje missionsförsamling, som använder det i sitt 
ungdomsarbete. 
 

   
 
Intill Missionshusets ena gavel står en imponerande ihålig ek i vars innandöme Harald Wallin, vaktmästaren i 
Missionshuset på 20- och 30-talen, som bisyssla bedrev skomakeri. Dörren står öppen… 
Så sent som på 1990-talet lär en tomte med följe ha setts vid eken. 



7.3.10 Lanthandeln 

 
Från 1925 var det röda huset lanthandel, med bostad för handlanden och ytterligare fem familjer. Säteriets 
inspektör med familj bodde också där. Om det knep, kunde även den säsongsarbetande mästern på tegelbruket 
bo där.  
Under en period var det också pensionat. 
Knut Sturk, från Taxinge, var 23 år när han värvade butiken 1928. Han hyrde in sig på 10 år av Viksbergs säteri. 
I början cyklade han runt till alla de nya egnahemmen i trakten, för att knyta nya kunder till sig. På säteriet fanns 
också en trogen kundkrets med tjänstefolk och tegelbruksarbetare. Knut försåg dem med allt från specerier till 
arbetskläder, olja och fotogen. Men det som gick bäst var svagdricka till karlarna på bruket, mestadels i 
tiolitersdamejeanner. 
 
På 50- och 60-talet kunde man mot inhandlade Säteripoletter handla mjölk i sin medhavda mjölkkruka, i hörnan 
av ladugården där det idag finns garage.  
 

     
Då beboddes också det vita huset mellan handelsboden och ladugården av en barnfamilj. Huset sägs också vara 
mycket gammalt. 
 
 



7.4  Annat av kulturhistoriskt intresse 
Viksberg har tidigt figurerat i skilda sammanhang. 
 
7.4.1 Sjölederna 
 

        
 
Vattnet var ursprungligen den viktigaste trafikleden och spelade en avgörande roll för ortsbornas kommunikation 
med yttervärlden. Det gällde både när vattnen låg öppna och när de var frusna så att vintervägarna sträckte sig 
över isarna. 
Mälaren var länge Mellansveriges trafikpulsåder nummer ett. 
 
Ännu under vikingatid och fram till 1200 e Kr ägde betydande sjötrafik rum. Farkoster tog vägen in i Täljeviken 
och vidare in i Mälaren. Denna vattenväg syns ha varit huvudleden för såväl handelsflottor som vikingaskepp. 
Handelscentra som Tälje, Birka och Helgö men även mer avlägsna orter hade genom denna vattenväg 
förbindelse med kontinenten och avlägsnare mellanorientaliska områden. Högst troligt är, att de missionärer, 
som utsändes av Bremens biskopsdöme (Ansgar och hans följe gjorde minst två färder) åkte här för att komma 
till svearnas centrum.  
1819 öppnades Södertälje kanal och både hjulångare och propellerfartyg trafikerade Mälaren regelbundet, med 
bryggor längs vägen in mot Stockholm. 
På 30-talet fanns det en ångbåtsbrygga på den västra sidan av Viksbergs Holme. 
1930-40 upphörde denna regelbundna sjötrafik – den var inte konkurrenskraftig mot järnväg och bensindriven 
trafik. 
 

   
Mot Södertälje, från Holmen                 Mot Björkö, från Holmen 

 
7.4.2 Landsvägarna 
Socknens äldsta och viktigaste vägnät, kan liknas vid en flod. Floden hade två källor västerut, Högantorp och 
Viksberg, som förenades vid Ladvik. 
Det stycke av den forna riksvägen som förenar Stockholm och Södertälje är i sin sträckning i stort sett identisk 
med den här "floden". 
Om underhållet av vägarna rådde förr en ständig strid. Sockenstämmans protokoll omtalar 1825 att sockenborna 
befriats från underhållet av vägen till Viksbergs forna hälsokälla. 
 
 



7.4.3 Viksbergs brunnar 
 

      
 
I äldre tider drogs ofta människor till källor i naturen. Källornas friska vatten ansågs hälsogivande. Vattenflödets 
uppkomst härleddes till religiösa skeenden, helgons död o dylikt. Källorna blev därför ofta förbundna med 
tecken och mirakel. Den tidigare läkekonsten i vårt land påvisade att mineralhaltigt vatten gynnsamt motverkade 
sjukdomar. Drycken ur mineralförande källor rekommenderades därför som hälsomedel. Källor förekommer där 
grundvattenytan under tryck går i dagen. Det uppstår ett vattenflöde i ytan. Ibland kan tryck skapas genom 
vattnets fall under jordytan mot lägre nivåer i terrängen. I vattnet upplösta järnsalter och oxider ger vattnet 
järnsmak. 
 
I äldre tider var sjukdom och död näraliggande realiteter. Hälsovården var minimal eller obefintlig. 
Medellivslängden beräknas under 1600-talet till ca 35 år för män, lägre för kvinnorna. Medeltidens människor 
visste hur skör livets tråd var. 
Digerdöden var en katastrof, som enligt äldre källor sades ha utplånat vissa landssocknar. Smittkoppor, kolera, 
barnsängsfeber, tyfus och andra farliga sjukdomar skördade mängder av offer. Tuberkulos, difteri och mässling 
var svåra barnsjukdomar, ofta med dödlig utgång. 1700-talet var smittkoppornas århundrade. En fjärdedel av 
barnen dog i smittkoppor under århundradets sista hälft. 
Att skydda sig mot sjukdomar och för tidig död var ytterst angeläget i en tid, då hälsovård i modern mening var 
obefintlig. 
 
1683 ”upptäcktes en hälsobrunn på Viksbergs ägor, som särskilt under 1700-talet var mycket anlitad”  Källa: 
Nordisk familjebok / Uggleupplagan 32, 1921 
 
Viksbergs mineralkälla upptäcktes redan 1683 och ansågs vara hälsogivande. Botanisten och läkaren Johan 
Linder, adlad Linderstolpe, beksrev 1711 Viksbergs surbrunn, vilken gav ”var timme 4 tunnor vatten”. Johan 
Linder var en av Carl von Linnés mest trogna lärjungar och utsågs från 1710 till intendent vid Viksbergs 
hälsobrunn. Det var samma år som den värsta koleraepidemin någonsin gick över landet. Linder hedrades senare 
med en plats i collegium medicum, dåtidens medicinal- eller socialstyrelse. 
 
Johan Linder skaldade: 

”Wiksberg, tu wackra Blomstereng 
Begrep af Nordens gröna fägring –  
Tu äst min lust och nöje worden 
Mit Sommar Tijdsfördrijf i Norden.” 

 
Linder titulerades senare professor och har i vetenskapliga avhandlingar behandlat sjukdomar som skörbjugg, 
inälvsmask och frossa. 
Tacksamma avsmakare, möjligen med återvunnen hälsa prisar upptäckten: 

”Er källa vid Wiksberg en förträfflig klarhet 
har, Af Edert klara Wett blir hon dock mera 
klar.” 
 

Läkaren, författaren och kemisten Urban Hjärne fann på 1860-talet tre källor vid Viksberg, då han sökte 
hälsobrunnar likt de som fanns på kontinenten. Hjärne var känd för sin inventering av mineraltillgångar, 
upptäckten av Medevi brunn och för att han stred mot häxprocesserna. Han skrev i ett utlåtande 1863 att "det 
näppeligen i Stockholms närhet fanns något hälsovatten av så utmärkt kvalitet" – det var kristallklart och 
överträffade alla andra surbrunnar på Södertörn. Eftersom han anade att det kunde bli konkurrens med Medevi 
brunn, som han speciellt omhuldade, blandade han ros och ris i sitt totalutlåtande. Han ansåg att Viksberg låg för 
nära Stockholm, man kunde fara dit på morgonen och hem på kvällen, vilket han tyckte var en nackdel: 



brunnsledningen kunde därigenom inte övervaka att gästerna skötte sin diet etc. Viksberg kunde därför komma 
att urarta till förlustelseort istället för rekreationsort. 
Vattnet berömde han: "Där äro tre brunnar, den ena när stranden ligger lågt, den andra ett gott stycke oppföre, 
vid en backa, och ändå en något litet därifrån.” 
Läkarna Tranéus, Bromell och Skragge var verksamma vid Viksberg. 
I Samuel Skragges skrift från 1688 analyserades vattnet. Det innehöll järn, järnvitriol, svavel, alun. salt och 
"corrociviska" mineralier. 
 
En av Viksbergs mer kända och framstående läkare var Nils Rosén. Under hans tid på 1730-talet fanns både 
gästhem och värdshus för de förnäma besökarna. Han är känd för ”Roséns bröstdroppar” och blev sedermera 
hovets livläkare och en mycket betrodd medicinsk expert. 
Brunnsdrickningen kom i gång 1864 och under cirka 50 år, fram till 1730-talet, blomstrade kurorten. Den 
besöktes av förnäma gäster från alla håll. 
Gästerna kunde bo i säteriet eller hyra in sig i de många bondgårdarna i närheten. Man drack bara ur den ena 
källan, medan man ordnat en badstuga vid den andra. Skragge skrev omkring 1866: 

"Viksberg ligger mycket lustigt och väl till, med å den ene sidan en vacker 
äng med månge store eketrän beprytt, å den andre sidan ett högt berg med 
en artig lund därunder, med allehanda åtskillige slags trän besatt. Intet 
långt därifrån ligger den store sjön Mälaren, som en stor vik allt intill 
gården kastar. Och synes samma brunn för dem, som här å orten Stockholm 
bo och av sådane hava nödigt sig att betjäna, så mycket lägligare ligga, 
som man till densamme allt här ifrån Stockholms brygga allt intill bryggan 
där vid gården med båt kan komma, vilket för dem sjukdom lägeligt och 
bekvämt är, som ej alltid äre så disponerade att de till lands resa kunna." 

 
Från den anlagda brunnsparken finns idag bara några lindar kvar. Den återstående brunnen, som ligger vid 
dikeskanten i allén, rensades och restaurerades av Salems hembygdsförening i början på 1990-talet. 
I Viksbergs omgivningar fanns fler källor än de Hjärne uppmärksammade och vars helande verkan allmogen 
upptäckt långt före hans besök. 
 
Ingen vet exakt när brunnsverksamheten upphörde, men deras verksamhet reglerades vid flera tillfällen genom 
av kungen utfärdade förordningar. 1750 finns nedskrivet att man beklagar att brunnarna fallit i glömska av "oss 
och eftervärlden till förundran och glädje". 
På en karta från 1694 finns brunnarna utmärkta. 
 
7.4.4 Flora Wiksbergensis 
 

 
 
1716 Flora Wiksbergensis – Johan Linder 1716  
”Johan Linder som var brunnsläkare på Viksberg lät publicera den här floran år 1716 efter sex somrars 
studier av Vikbergsområdets växtbestånd. Detta var den första floran från Södermanland och 
stockholmstrakten. Av ovanstående är lätt att förstå att detta pionjärverk främst har sitt intresse för 
specialintresserade och forskare. I förordet av Carl-Johan Clemedson finns bl a biografiska data om 
Johan Linder och en kort historik över Suurbrunnen Wijksberg.”  
Källa: www.bahnhof.se  
 
Johan Linder, senare adlad Lindestolpe och sedermera assessor i medicinska kollegiet, författade flera arbeten i 
surbrunnsfrågor. Det var Johan Linder som skrev Flora Wiksbergensis. 
Assessor Carl Alstrin med flera tjänstgjorde sedan här, står det i en förteckning över surbrunnar från 1770. 
Abraham Hülphers som gjorde den, säger också att Fredrik I ska ha nyttjat brunnen på 1730-talet. Sommaren 



1731 gästade Carl von Linné Viksberg, men det framförallt för växternas skull – han sågs då inventera och 
examinera floran i Viksberg. 
 

                     
1716 Första fynduppgift om Jordklöver, dokumenterades i Flora Wiksbergensis 
 
I området finns också den nordligaste lokalen av vilt växande murgröna, en trolig kvarleva från den tid då 
klimatet var varmare. Den har antagligen klarat sig tack vare bergsvärmen och sin relativt skyddade växtplats. 
 
1861 ”Trakten omkring Stockholm i IX blad – 1861”, med Viksberg inritat 
 
7.4.5 Industrinäring 
Inom området fanns tegeltillverkning, kvarn och såg vid Högantorp med s.k överfallshjul, under ett tiotal år 
fanns en snusfabrik vid Högantorp (max årsproduktion på 6 ton) och vid Bockholmssättra fanns stora 
fruktodlingar. 
 
”Utmärkande för näringarna i norra Salem var en anpassning till befintliga förutsättningar, både ifråga om 
råvarutillgångar och möjligheter att utnyttja vattenkraft samt Mälarens transportleder. Förhållandet märks 
tydligt när det gäller tegelbruken. …. Viksbergs tegelbruk finns belagt i räkenskaper från 1765…… fanns kvar 
till……1942. …. invid Mälaren, vars segelrännor utnyttjades för transporter. Avsättningsmarknaden fanns 
framför allt i Stockholm där det sedan medeltiden rått förbud mot att uppföra byggnader i trä. 
Förutom Stockholms behov av tegel och möjligheten att transportera varan enkelt och billigt sjövägen, fanns i 
Mälardalen tillgång på goda lerjordar som lämpade sig för tegelframställning.” 
Källa: www.lansmuseum.a.se 

 
7.4.6 Nödhjälpsarbete 

 
Nödhjälpsarbete, Viksberg någon gång 1933-35. Man gjorde packsten för 5 kr/m3. 
Källa: www.lansmuseum.a.se/bilder 
7.5 50- / 60-talet  
Viksberg var Sveriges första friköpta sportstugeområde. Friköpen ägde rum i början av 60-talet. 
Det var så pass uppseendeväckande att TV hade ett inslag i Aktuellt, med en intervju av dåvarande ordföranden i 
Tomtägarföreningen Stig Gustafson. 
 
Lantmätaren Jäderstrand, som ansvarade för området på 50/60-talet ville initialt ta bort var 4:e tomt eftersom han 
tyckte att stugorna låg för tätt. Genom att utnyttja de ”gröna rummen” maximalt, så att alla fick utsikt och rymd 
från tomten, stannade det med att 11 tomter togs bort... 
 
När Tomtägarföreningen fick friköpa tomterna i Viksberg och Tegeltorp skänkte den mycket ekonomiske 
säljaren Magnus Idar grönområdena till tomtägarföreningen för att: 



5. Säkerställa att de förblev grönområden för allas trevnad och rekreation, eftersom det var så tätt bebyggt 
på så små tomter  

6. Kompensera de som inte fick tomter med sjöutsikt med ”gröna rum” – utsikt över landskapet  
7. Säkerställa att dessa ”nödvändiga gröna ytor” aldrig bebyggdes  
8. På några ställen lämnades 10 meter breda ”gator” mellan tomterna på Isbjörnsvägen. Tanken var att de 

som ville gå upp i skogen, skulle kunna gå där som de gjort tidigare.  
Han visste då inget om det senare planerade området Viksäter. 
 
 
 
7.6  1990-2000-talet 
En ökad medvetenhet om vår skyldighet att vårda kultur och natur gjorde också att kommunens politiker i slutet 
av 90-talet uttrycker en tydlig avsikt att säkerställa bevarandet av kulturhistoria, gröna rum, biotop och 
naturområden inom kommunen.  
 
Följande citat är tagna ur en enkät som Svenska NaturskyddsFöreningen gjorde i slutet av 90-talet: 
 
”Södertälje 
Södertälje, sammanfattning och kommentar 
Landareal: 675 km2 
Folkmängd 31 december 1997: 82 986 
Södertälje berörs endast perifert av de gröna kilarna. Det är Bornsjökilen som når in i kommunens nordostligaste 
del. Här ligger Korpberget och Viksberg. Nedanför sydsidan av det branta Korpberget växer värdefull 
ädellövskog, där vi har Stockholmstraktens troligen största förekomst av murgröna. Floran vid Viksberg 
beskrevs redan på 1700-talet. 
 
Svar från partierna i Södertälje: 
Centerpartiet, Leif Holmberg 
”… centerpartiet arbetar för att bevara gröna ytor i stadsmiljön. Vi är t ex motståndare till flera föreslagna 
exploateringar i idéprogrammet Staden, stränderna och vattnet. ….. 
Vi tycker det är viktigt att kommunekologen inventerar och bevakar den biologiska 

mångfalden i kommunen. Resurser måste finnas för att kunna underlätta reservat och 

naturvårdsområden, när tillfällen kommer. Det är viktigt att kommunen är vaksam och 

skyddar nyckelbiotoper i kommunens skogar. Centerpartiet kommer självklart att 

bevaka naturvårdsaspekterna i översiktsplanearbetet.” 

 
Folkpartiet, Olov Lindqvist 
”Rent generellt anser folkpartiet att natur- och kulturlandskapet är av stor betydelse för rekreation och 
friluftsliv. Fler områden i vårt län bör ges ett bättre skydd genom inrättande av naturskyddsområden och 
naturreservat.” 
 
Kristdemokraterna, UllaBritt Karlsson 
”…Naturligtvis vill vi värna om vår miljö, men samtidigt tycker vi att vi bör vänta med konkreta uttalanden tills 
den "nya" översiktsplanen är under arbete eller nästan klar.” 
   
Miljöpartiet, Carl Frick 
”…Vi strävar efter att nybyggen i första hand sker i anslutning till kollektivtrafikstråk. 

Södertälje kommun har inte ont om "grönareal". Det är en stor kommun med mycket 

obebyggd mark. ….” 



 

 

Socialdemokraterna, Anders Lago 
” Södertälje torde tillhöra de mer aktiva kommunerna i landet när det gäller naturvård och inte minst när det 
handlar om att bilda kommunala naturreservat respektive naturvårdsområden. … Socialdemokraterna i 
Södertälje vill fortsätta med detta naturvårdsarbete och skydda särskilt värdefulla naturområden som är i behov 
av skydd och vård. …  att bebyggelsen inte hindrar lämplig markanvändning sett ur naturvårdssynpunkt. … 
Kommunan har en mycket stor andel grönareal i förhållande till hela ytan. Däremot är arealen grönyta i själva 
tätorten Södertälje ej anmärkningsvärt stor och har proportionellt minskat under årens lopp. 
Under detta år har kommunen tagit fram ett förslag till grönområdesplan för Södertälje tätort. Med denna som 
utgångspunkt vill socialdemokraterna verka för att grönområdesstrukturerna inte utarmas ytterligare. Särskilt 
observanta kommer vi att vara i ytterkanterna av tätorten där vi tror konflikterna är särskilt stora. En 
ändamålsenlig planering av grönområden kommer att tillämpas även i de mindre tätorterna. 
Frågan om grönområdena har speciellt uppmärksammats i den nyligen inledda programdiskussionen inför 
arbetet med en ny Översiktsplan.” 
 
Täljepartiet, Tommy Hansson 
”… En levande natur och naturlig samverkan människa-miljö förutsätter att naturen används, naturligtvis på ett 
så ansvarsfullt sätt som möjligt …. vill vi bevara "gröna lungor" i centrala Södertälje.” 
 
Vänsterpartiet, Staffan Norberg 
”… Vi vill stoppa försäljning av fastigheter med grönområden i nära anslutning till större tätorter i kommunen. 
…” 
 
Moderaterna 
Besvarade aldrig enkäten 
 
Källa: www.stockholm.snf.se  
 
 
 



8. Lagar, förordningar och fastställda nationella/ regionala 
mål 

 
 
 

8.1 Räddningstjänstlagen 2003/2004 

Innebär ökat ansvar för markägare vid badplatser. Kan en tomtägarförening åläggas att ordna detta för att 
kommunen vill markera ett naturbad som badplats? 
 

8.2 Framtida ålägganden 

Vi vet idag inte vilka ålägganden som kan komma avseende trafikmiljö etc. om en förtätning sker.  
Det gäller både vägnät, men även tillgång till parkeringsplatser och rekreationsområden inom Holmen. 
 
 

8.3 Svensk strategi för hållbar utveckling 

Tillämpliga avsnitt anger tydligt strategin för miljömässigt hållbar utveckling, ej beaktade i 
föreslagen Översiktsplan. 

 

"En svensk strategi för hållbar utveckling" - sammanfattning av regeringens 
skrivelse 
M 2004.05, Utgiven 3 maj 2004, Informationsmaterial, Miljödepartementet 
Regeringens skrivelse »En svensk strategi för hållbar utveckling« (skr. 2003 / 04:129) är en revidering av den 
nationella strategin för hållbar utveckling som presenterades 2002. Strategin omfattar alla dimensioner av hållbar 
utveckling; ekonomiska, sociala och miljömässiga. 
Viktiga utgångspunkter för strategin är världstoppmötet i Johannesburg 2002, EU:s 
strategi för hållbar utveckling och den så kallade Lissabonprocessen. 
 
” … Alla politiska beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv. Hållbar utveckling handlar om att värna och nyttja givna resurser på 
ett hållbart sätt. Men det handlar också om resurseffektivisering och om att långsiktigt förvalta och investera i 
mänskliga, sociala och fysiska resurser. Att värna om naturresurser och människors hälsa är en avgörande 
förutsättning för utveckling och välstånd. … Samhället tillfredsställer sina aktuella behov utan att äventyra 
kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov. … Samhället genomsyras av demokratiska värderingar. Medborgarna 
känner delaktighet och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, och de har vilja och förmåga att ta ansvar 
för den. …  
Det hållbara samhället är också ett samhälle som långsiktigt investerar i dess viktigaste resurser – människor 
och miljö. Samhället formas inom ramen för vad miljön och människors hälsa tål. … I det hållbara samhället är 
de stora miljöproblemen lösta genom att påverkan på miljön har reducerats till nivåer som är långsiktigt 
hållbara. 
 



EU arbetar internt och globalt för att nå en hållbar utveckling 
EU:s strategi för hållbar utveckling, som kompletterar den så kallade Lissabonstrategin för stark ekonomisk tillväxt 
och sysselsättning till 2010, antogs i juni 2001. Fyra viktiga områden lyfts fram: 
… Bekämpandet av klimatförändringar. … Förvaltning av naturresurser på ett mer ansvarsfullt sätt. … 
samt miljöskydd för tillväxt är viktiga områden för att nå en hållbar utveckling. … 
 
 
Nationellt, regionalt och lokalt arbete samt institutionella frågor  
En hållbar utveckling med god livsmiljö och välfärd kräver aktiva insatser på nationell, regional och lokal nivå. 
Alla kan bidra i det arbetet – företag, frivilligorganisationer, institutioner, myndigheter, kommuner och enskilda 
människor. På nationell nivå innebär arbetet med hållbar utveckling bland annat att myndigheterna i sitt arbete 
tar hänsyn till principen om hållbar utveckling, till exempel när det gäller miljö och resurshushållning. …  På 
regional nivå ska de regionala utvecklingsprogrammen spegla visionen om hållbar utveckling. Programmen 
ligger till grund för arbetet med bland annat trafikplanering …  Länsstyrelsen, regionala självstyrelseorgan och 
olika samverkansorgan har en viktig roll när det gäller att omsätta den nationella hållbarhetsstrategin på 
regional och lokal nivå. 
Regeringen anser det viktigt att erfarenheter och kunskap tas tillvara i det fortsatta arbetet. …  
… Det är viktigt att lyfta fram olika uppfattningar om problem och hur de kan lösas. … 
 
Kärnområden – vidtagna åtgärder och fortsatt arbete 
Framtidens miljö 
Ekologisk hållbarhet – svenska miljömål 
Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. … Tre viktiga strategier ligger till grund för 
miljöarbetet. … hushållning med mark, vatten och en god bebyggd miljö. 
 
Naturvärden och biologisk mångfald 
Naturvård och bevarandet av biologisk mångfald är hörnstenar i arbetet för det hållbara 
samhället.  … 
 
Havet 
…  Målet är ett hav i balans samt en levande kust och skärgård… 
 
Begränsa klimatförändringarna 
Utsläppen av växthusgaser är i dag så stora att de på sikt kan leda till omfattande klimatförändringar. 
Målet är att utsläppen av växthusgaser under perioden 2008–2012 ska vara minst fyra procent lägre än 
utsläppen 1990….  
 
Folkhälsa 
Arbetet med den nya folkhälsopolitiken fortsätter. Angelägna områden för den närmaste tiden är sådana 
samhällsfaktorer som på olika sätt påverkar folkhälsan: Delaktighet och inflytande i samhället, … 
 
Skogen som resurs 
… På europeisk nivå antogs 2003 fem resolutioner för Europas skogar. De handlar bland annat om ekonomisk 
bärkraft, biologisk mångfald, skogens sociala värden och hållbart skogsbruk. Inom FN diskuteras frågan om en 
global skogskonvention. 

 

 
 

8.4 Nationella och regionala miljökvalitetsmål, ej uppfyllda / efterlevda i 
Översiktsplanen 

 
Tillämpliga mål finns här nedskrivna, källa www.ab.lst.se  
 
I länets miljövårdsprogram har de 15 nationella miljökvalitetsmålen konkretiserats och kompletterats med ett antal 
länsspecifika miljömål.  



 

8.4.1 Ett rikt odlingslandskap 

Nationellt mål 
Odlingslandskapet och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 
 

Regionala mål 

 Odlingslandskapets variation av naturtyper och arter är bevarad. Insatserna riktas särskilt mot 
odlingslandskapet i skärgården.  

 Kulturhistoriskt värdefulla spår av äldre tiders agrara verksamhet, såsom till exempel stenmurar, 
odlingsrösen, husgrunder och fornlämningar, sköts på ett sådant sätt att de bevaras och tydliggörs i 
landskapet.  

 Hushållningen med åkermark och annan brukningsvärd mark är omsorgsfull. Det innebär bland annat 
att för att minska intrånget vid exploatering används principen om kompensation av förlorad mark.  

Miljökvalitetsmålet innebär bland annat:   

 Biologiska och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet som uppkommit genom lång, traditionsenlig 
skötsel bevaras eller förbättras.  

 Hotade arter och naturtyper samt kulturmiljöer skyddas och bevaras. 

 

8.4.2 Levande sjöar och vatten 

Nationellt mål 
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 
skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden 
samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt 
som förutsättningar för friluftsliv värnas. 
 

Regionala mål 

 Mälarens natur- och kulturvärden ska långsiktigt bevaras.  

 Nedre lopp och mynningsområden för åar och bäckar samt sjöar, vikar och grundområden nära 
Mälarens och skärgårdskustens stränder bevaras för sina naturvärden i allmänhet och som reproduktions-, 
vandrings- och uppväxtområden för fisk.  

 I kommunernas översiktsplanering anses vattendrag med livligt strömmande, stråkande, forsande eller 
fallande vatten genomgående vara ekologiskt särskilt känsliga områden enligt miljöbalken. 

Miljökvalitetsmålet innebär bland annat: 



 Belastningen av näringsämnen och föroreningar får inte minska förutsättningarna för den biologiska 
mångfalden.  

 Sjöars, stränders och vattendrags stora värden för natur- och kulturupplevelser samt bad- och friluftsliv 
värnas så långt möjligt.  

 Fiskar och andra arter som lever i eller är direkt beroende av sjöar och vattendrag kan fortleva i livskraftiga 
bestånd. 

8.4.3 Myllrande våtmarker 

Nationellt mål 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden  
 

Regionala mål 

 Arealen särskilt värdefulla våtmarker, som bland annat rikkärr, strandängar och helt odikade mossar, 
bibehålls på minst nuvarande nivå.  

Miljökvalitetsmålet innebär bland annat: 

 Det finns våtmarker av varierande slag med bevarad biologisk mångfald i hela landet.  

 Våtmarker skyddas så långt möjligt mot dränering, torvtäkter, vägbyggen och annan exploatering.  

 Våtmarkernas kulturmiljövärden samt värde för friluftsliv värnas. 

 

8.4.4 God bebyggd miljö 

Nationellt mål 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.  
 

Regionala mål 

 Storstockholms har en grönstruktur som långsiktigt ger människor tillgång till naturområden för 
friluftsliv och rekreation. Särskild vikt läggs vid stora, strategiskt belägna naturområden. Helheten och 
sambanden inom strukturen beaktas särskilt, och de delar av Storstockholm som lider brist på naturområden 
för rekreation uppmärksammas speciellt.  

 Nyetablering och förtätning av bebyggelse planeras så att närbelägna grönområden förblir 
lättillgängliga och behåller sin funktion för rekreation och hälsa.  

 Tätortsnära naturområden används och sköts, så långt möjligt, på ett sätt som bevarar och utvecklar 
variationsrikedomen, värdet för friluftslivet, samt gynnar områdenas växt- och djurliv.  



 Länets kulturmiljöer, allt från välbevarade äldre odlingslandskap och fornlämningar av olika slag till 
unika bebyggelsemiljöer på landsbygden och i städerna vårdas och bevaras genom en aktiv kulturmiljövård.  

Miljökvalitetsmålet innebär bland annat: 

 Den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och utvecklande liv och så att 
omfattningen av människors dagliga transporter kan minskas.  

 Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt 
platser och landskap med särskilda värden värnas och utvecklas.  

 Natur- och grönområden med närhet till bebyggelsen och med god tillgänglighet värnas så att behovet 
av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses.  

 Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas.  

 

8.5 Kommunens Agenda 21-mål, ej efterlevda i planen 

 

”Agenda 21 i Södertälje 
Den 24 maj antog kommunfullmäktige Södertäljes omarbetade 
Agenda 21-program. Programmet sträcker sig till år 2010 och omfattar nio prioriterade målområden. Det 
kommer att följas upp årligen, med fördjupade utvärderingar år 2006 och år 2009.” 
 
Tillämpliga mål finns här nedskrivna, källa www.sodertalje.se  
 
Programmet fokuserar på den ekologiska dimensionen i Agenda 21-begreppet och har tre särskilda kännetecken: 

 Klimatfrågan har högsta prioritet i vårt lokala arbete liksom på nationell och global nivå.  

 Vi lägger stor vikt vid goda boendemiljöer. När nya byggnader uppförs finns också stora möjligheter att 
flytta fram positionerna vad gäller miljölösningar.  

 Södertälje ska vara en grön kommun med levande och tillgängliga parker, skogar och ett levande 
odlingslandskap.¨  

8.5.1 Tre kännetecken, tre strategier 
Det nya Agenda 21-programmet har tre särskilda kännetecken 
• Klimatfrågan har högsta prioritet 
• Omsorg om goda bondemiljöer 
• Södertälje ska vara en grön kommun 
 
 
För att nå målen ska Agenda 21 integreras i samhällets olika delar och en förutsättning för att nå dit är att 
engagera så många Södertäljebor som möjligt, några strategier för att nå dit är 
• Partnerskap med företag och stora arbetsplatser för minskad klimatpåverkan 
• Fler barn och ungdomar engageras i processen 



• Kommunen ska vara ett föredöme och visa på hållbara lösningar 
 
 

8.5.2 16 målområden - nio med extra fokus 
Det finns 16 målområden i programmet, av dem ligger fokus på nio områden och ett står i en klass för sig 
nämligen begränsad klimatpåverkan. Det här är målområdena: 
• Begränsad klimatpåverkan. Målet är att utsläppen av växthusgaser ska ha minskat med 60 procent mellan 
1990 och 2020. För det krävs åtgärder när det gäller vår uppvärmning och en minskad biltrafik. en resepolicy i 
kommunen, bättre cykelparkeringar, gratis parkering för miljöfordon är några av föreslagna åtgärder. 
• Frisk luft. Utsläppen av kväveoxider halveras mellan 1995 och 2010 är ett delmål. Införandet av en miljözon i 
centrum och förbud mot trädgårdseldning finns som förslag. 
• Ingen övergödning. Växnäring orsakar övergödning och de flesta av våra vattendrag är mer eller mindre 
påverkade. Utsläpp av fosfor bör minska 15 procent mellan 1995 och 2015, kväveutsläppen 45 procent under 
samma tid. 
• Grundvatten av god kvalitet. Vi har fint vatten i Södertälje och det bör inte försämras. Information om 
vattenskydd och dialog med det boende föreslås. 
• Ett rikt växt- och djurliv. År 2010 finns de nyckelbiotoper vi idag känner till inom kommunen fortfarande 
kvar - det är ett mål. 
• Levande skogar. Dialog med kommuninvånarna om hur vi vill ha våra tätortsnära skogar, överenskommelser 
med skogägare om hänsynsfullt skogsbruk och en idékatalog för grönskande skolgårdar finns med bland målen. 
• Ett rikt odlingslandskap. Jordbruket fyller många viktiga funktioner. Bra jordbruksmark bör inte användas till 
annat om det inte är absolut nödvändigt, kommunen fortsätter handla ekologiskt och köpa rättvisemärkt. 
• God bebyggd miljö. Här samlas allt från källsortering till buller, trygghet och jämställdhet, och våra 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer - alla de saker som tillsammans skapar en god miljö i vid bemärkelse. 
 

8.5.3 Plus sju områden till 
Ytterligare sju målområden finns upptagna i Agenda 21-programmet. 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Säker strålmiljö 
• Myllrande våtmarker 
• Bara naturlig försurning 
• Skyddande ozonskikt 
 

8.5.4 Begränsad klimatpåverkan 

Förslag till övergripande mål för Södertälje kommun 
Södertälje kommun ska samhällsplanera för en effektivare energianvändning inom bebyggelse och 
transportsektor. 
 

Mål på lång sikt 
Utsläppen av växthusgaser inom Södertälje kommun ska minska med 50% mellan 1990 och 2020. 
 

Delmål 
• År 2010 ska utsläppen av koldioxid inom Södertälje kommun från vägtrafiken, ha stabiliserats på 
1990 års nivå. ( Nationellt mål enligt prop 1997/98:56; Transportpolitik för en hållbar utveckling) 

  

Förslag till åtgärder 



• Södertälje kommun verkar för att bostäder och verksamheter i den framtida utvecklingen av kommunens 
tätorter byggs i kollektivtrafikförsörjda stråk. 
• Södertälje kommun tillsammans med SL verkar för en ökad andel kollektivtrafikresenärer. 
• Södertälje kommun fortsätter att utveckla och förbättra de miljökonsekvensbeskrivningar 
som tas fram, så att också klimatpåverkan belyses. 
 

8.5.5 Frisk luft 

Nationellt miljökvalitetsmål  
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 
 

Förslag till delmål för Södertälje kommun 
• Halterna för kvävedioxid på 20 mikrogram/ m3 som årsmedelvärde och 100 mikrogram/m3 som 
timmedelvärde får inte överskridas någonstans i kommunen senast år 2010 (Nationellt miljömål) 
• Halten PM10 (partiklar) får inte överskrida 50 mikrogram/m3 och dygn och 40 mikrogram/m3 och år 
senast år 2005. (Miljökvalitetsnorm) 
 

Förslag till åtgärder 
• I samband med detaljplanering i områden där det finns risk för överskridanden av miljökvalitetsnormerna, 
tillser Södertälje kommun att trafikströmmar och dess påverkan på luftsituationen beräknas och 
konsekvensbedöms. 
• Södertälje kommuns översiktliga kartläggning av luftkvaliteten i de mest trafikbelastade gatumiljöerna, följs 
upp kontinuerligt för att tillse att miljökvalitetsmålen klaras. 

 

8.5.6 Ingen övergödning 
… Kommunen gränsar både till den föroreningskänsliga Mälaren och till Östersjön. … 

Sammanfattning av de mål och åtgärder som förelås 
… Södertälje kommun behöver också få bättre kunskap om miljötillståndet i våra vattendrag och 
avrinningsområden. … 
 

8.5.7 Levande skogar 
Miljömålet Levande skogar innebär främst att skogsmarkens produktionsförmåga bevaras och att 
förutsättningarna för skogens naturliga ekosystem inte försämras. 
 
Bakgrund 
Skogen ger människor natur- och kulturupplevelser och dess betydelse i ett hållbart samhälle blir allt tydligare. 
För att bevara den biologiska mångfalden behövs mera gammal skog, i Svealand innebär det skog äldre än 120 
år. Betydelsen av natur nära bostaden har också fått alltmer uppmärksamhet när tätorterna växer och förtätas. 
Stora sammanhängande grönområden är viktiga för den biologiska mångfalden. Spridningskorridorerna, eller 
kilarna, bidrar till en rikare flora och fauna. 
 
Artrikedomen minskar om biotoper skärs av från varandra eftersom djur och växter då får svårighet att sprida 
sig. De gröna kilarna har dessutom stor betydelse för tätortsmänniskornas möjlighet att uppleva och komma i 
kontakt med naturen.  
 
Nationellt miljökvalitetsmål 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 



 
Nuläget i Södertälje 
Runt Södertälje finns det i princip tre ordentliga kilar som sträcker sig in mot staden. Dessutom finns en 
förbindelselänk mellan två av Stockholms gröna kilar (Hanveden- och Bornsjökilen). Frågan om skydd för de 
gröna kilarna behandlas i det förslag till Översiktsplan som nu är ute på remiss. Där sägs att de gröna kilarna ska 
tillvaratas som en resurs i stadens grönstruktur. 
Förslaget till ny översiktsplan för Södertälje kommun har också avgränsat områden kring kommunens tätorter, 
som så kallad tätortsnära skog. Södertälje kommun äger en stor del av den tätortsnära skogen. Kommunen har 
tagit fram en Grön skogsbruksplan som utgör ett arbetsmaterial för hur skogen ska skötas, för att tillgodose olika 
intressen, såsom produktion, naturvård och rekreation. 
Ett av syftena med den Gröna skogsbruksplanen är att utgöra underlag då Södertälje kommun arbetar vidare för 
att miljömärka sitt skogsinnehav enligt FSC*. 
*Grunden för FSC-märkning (certifiering) är nationella regler som arbetas fram av FSC-arbetsgrupper i varje land. Som exempel på krav 
som måste uppfyllas är att minst fem procent av skogen skall sparas av naturvårdsskäl och inte utsättas för skogsbruk. Lövträd och död ved 
ska lämnas kvar. Man får inte dika ut sumpskogar och våtmarker och man får inte plantera in främmande trädslag. 
 

Sammanfattning av de mål och åtgärder som föreslås 
Kommunen har ett ansvar för att den egna skogen sköts på ett sådant sätt att miljömålet uppnås och kan också 
frivilligt skydda skogsmark med höga natur- och kulturvärden. Mål och åtgärder fokuserar därför på skydd av 
den tätortsnära skogen samt stor hänsyn i samband med bebyggelse i Södertäljes 
gröna kilar. Kommunens arbete med FCS-certifiering av skogsbruket föreslås fortsätta för att vara genomfört år 
2005.  
 

Övergripande mål för Södertälje kommun 
All natur inom Södertälje kommun som är i behov av skydd, ska omfattas av naturreservat, biotopskyddsområde 
eller Natura 2000-område. Allt skogsbruk bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt. 
 

Förslag till delmål för Södertälje kommun 
• Skogsbruket på kommunens mark klarar senast år 2005 minst kriterierna för FSC-certifiering. 
• Minst två ytterligare biotopskyddsområden avsätts på kommunens mark före år 2010. 
• Till år 2010 har alla hotade (akut hotade, starkt hotade och sårbara) växt- och djurarter som Södertälje kommun 
har kännedom om, livskraftiga bestånd. 
• Kommunens fyra större opåverkade mark- och vattenområdena skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
påverka områdenas karaktär. 
• I de tätortsnära skogarna och övriga utpekade rekreationsskogar (enligt förslag till ny Översiktsplan) 
tas i skogsbruket särskild hänsyn till friluftsintressena. 
• Södertälje kommuns gröna kilar tillvaratas som en resurs och ges skydd mot åtgärder som påtagligt 
kan skada kilarnas betydelse för människors rekreation samt djur och växters spridningsmöjligheter. 
 

Förslag till åtgärder  
• Ny bebyggelse, vägar, master och större kraftledningar undviks inom kommunens större opåverkade mark- och 
vattenområden (enligt förslag till ny Översiktsplan). 
• Södertälje kommun tillser att ny bebyggelse inom de gröna kilarna inte påtagligt skadar kilarnas betydelse för 
människors möjlighet till rekreation samt djurs och växters spridningsmöjligheter. 
• I de fall kommunen inte äger den tätortsnära skogen, tar Södertälje kommun kontakt med berörda markägare i 
syfte att träffa överenskommelser när det gäller hänsynen i skogsbruket. 
• Södertälje kommun verkar för att skogsvårdsstyrelsen skyddar de särskilt värdefulla nyckelbiotoperna på 
kommunens mark. 
• Södertälje kommun ger kontinuerlig information till de markägare som hyser rödlistade arter på sin mark, 
enligt kommunens naturdatabank. 
• Södertälje kommun fortsätter arbetet med att inrätta det interremistiska naturreservatet för Talbyskogen. 

 



 

8.5.8 Ett rikt odlingslandskap 
Nationellt miljökvalitetsmål  
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 
 

Förslag till delmål för Södertälje kommun 
• Brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen. 
 
 

8.5.9 God bebyggd miljö  
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är ett omfattande målområde där flera vitt skilda sakfrågor har samlats. 
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö skiljer sig på ett påtagligt sätt från de övriga miljömålen som Sveriges 
riksdag har fastställt. De övriga miljökvalitetsmålen definierar i princip det naturvetenskapliga tillstånd som skall 
vara uppnått i miljön inom en generation. Med målet God bebyggd miljö tar riksdagen istället fasta på städernas, 
tätorternas och den övriga bebyggda livsmiljöns kvaliteter.  
I korta drag handlar miljökvalitetsmålet om samhällsplaneringens roll, avfallsproblematiken, buller och den 
betydelse den bebyggda miljöns kulturella och estetiska värden har för människors livskvalitet. 
 

Nationellt miljökvalitetsmål  
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
 

Dagvatten - Nuläge i Södertälje 
År 2001 antog kommunfullmäktige en policy för behandling av Södertäljes dagvatten. Målet är att inget 
förorenat dagvatten ska nå våra recipienter. Målet ska nås genom tre metoder: minskade 
vattenmängder, åtgärder vid källan - t ex infiltration - samt rening i dammar och våtmarker.  
 

Gröna områden 

Bakgrund 
Naturmiljöerna nära bostäder ger möjlighet till rekreation och naturupplevelser. Även närparker och små 
”lekskogar” är viktiga oaser. Av de utflykter som företas av dagis, skolor och föreningar går 80 procent till 
naturområden inom tätorten. Områden för lek, promenader, naturupplevelser, idrott, solbad 
och kulturevenemang i tätorterna är därför oerhört viktiga för trivseln och välbefinnandet. 
 
 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

Bakgrund 



I ett område av riksintresse kan länsstyrelsen/staten upphäva kommunala beslut, om man inte anser att 
kulturvärdena har beaktats tillräckligt. Riksintressena regleras i 3 kap miljöbalken, som säger att områdena ska 
skyddas mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära ”påtaglig skada” på riksintressena. 
 

Nuläge i Södertälje 
Södertälje kommuns förslag till Översiktsplan redovisar ett antal områden inom kommunens tätorter, som är av 
särskilt intresse från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Inom dessa områdena ska 
särskild hänsyn tas till den kulturhistoriska miljön.  
(OBS! Viksberg/Tegeltorp: endast säteriet utrett) 
 

Naturgrus 

Viktiga aktörer 
Regeringen nämner ett antal lokala, regionala och nationella aktörer med ett särskilt ansvar för att delmålen ska 
uppnås. Landets kommuner intar en sådan särställning. Regeringen menar att för 
God bebyggd miljö är de kommunala insatserna avgörande. Bland annat gäller detta ”...samhällsplanering, skydd 
av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, avfallsfrågor och bulleråtgärder”. 
Den kommunala översiktsplaneringen kommenteras särskilt. I denna och i detaljplaner har kommunerna viktiga 
instrument för att förbättra den lokala miljösituationen. 
 

Sammanfattning av de mål och åtgärder som föreslås 
För att få invånarnas syn på värdet och utnyttjandet av grönområden i tätorterna, föreslås en fördjupad dialog i 
samband med tätortsutvecklingen. 
 

Övergripande mål för Södertälje kommun 
Södertälje kommun ska samhällsplanera för en effektivare energianvändning inom bebyggelse och 
transportsektor. Gröna områden med rekreationsvärden i staden ska skyddas och bevaras. I all samhällsplanering 
ska stor hänsyn tas till landskapsbilden samt till kultur- och naturvärden på platsen. 
 

Förslag till delmål för Södertälje kommun 
• Vid planering av samhällets utformning och utveckling söker Södertälje kommun aktivt dialog 
med berörda grupper och kommuninvånare. Särskild vikt ska läggas vid grupper som normalt 
inte kommer till tals. 
• Senast år 2010 är minst 25% av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom Södertälje kommun 
långsiktigt skyddad. (Nationellt delmål) 
• De gröna områden med rekreationsvärden, som finns i kommunens tätorter, ska bevaras 
 

Förslag till åtgärder  
• Södertälje kommun utreder formerna för att med nya angreppssätt och metoder inhämta synpunkter från 
berörda i samband med kommunens samhällsplanering. 
Exempel på samhällsutveckling där dialogen med berörda är viktig: 
- I de fördjupade översiktsplaner som nämns i kommunens förslag till ny översiktsplan (bl a Ritorp-Viksberg och 
Sandviken/Ekeby). 
- I samband med de successiva permanentningar av ett antal fritidshusområden inom kommunen, som föreslås i 
kommunens översiktsplan. 
- I samband med att planen för utvecklingen av grönområdena i kommunens tätorter utarbetas. 
• Södertälje kommun startar en process i dialog med kommuninvånarna om vilka grönområden med 
rekreationsvärden som finns i tätorterna, värdet av dessa områden samt behovet av att skapa nya värden. 
• Södertälje kommun reviderar Kulturmiljövårdsprogrammet. Syfte är att, genom en bebyggelseinventering av 
kommunens tätorter, klassa och skydda den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. 



 
 

8.5.10 Levande sjöar och vattendrag samt levande kust och skärgård 
De båda miljömålen innebär i korthet att förutsättningarna för biologisk mångfald inte får minska samt att 
vattnens kvaliteter för natur- och kulturupplevelser samt bad och friluftsliv värnas. Hotade arter ska ha möjlighet 
att sprida sig. 
 

Bakgrund 
En förutsättning för både levande sjöar och vattendrag samt levande kust och skärgård är att vi klarar en lång rad 
miljömål varav de främsta är Ingen övergödning samt Giftfri miljö. Miljöproblemen i våra kustområden 
orsakade av övergödning och miljögifter har alltmer visat sig leda till störningar av den biologiska mångfalden 
och den marina miljöns reproduktionsförmåga. De grunda bottnarna är särskilt 
viktiga. För att skydda naturen längs sjöar och vattendrag behövs det ytterligare åtgärder. … Många 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer och anläggningar ligger i anslutning till vatten. Dessa miljöer är betydelsefulla 
för traktens särart och för turism. 
 

Nationellt miljökvalitetsmål 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas. 
 

Förslag till delmål för Södertälje kommun 
• Kvarvarande opåverkade ström och forssträckor ska förbli oexploaterade. 
• De ekologiskt särskilt känsliga mark-, kust och vattenområdena inom Södertälje kommun som är 
i behov av skydd ska omfattas av naturreservat, naturvårdsområde eller biotopskydd. 
• Södertälje kommun ska, för att kunna bedriva en hållbar samhällsplanering i överensstämmelse 
med hushållningsbestämmelserna i Miljöbalken, ta hänsyn till den samlade bebyggelsen inom ett 
avrinningsområdet, i stället för att se till varje bebyggelseförslag för sig. 
 

Förslag till åtgärder  
• I samband med detaljplanering, fördjupad översiktsplanering samt bygglovsprövning inom avrinningsområden 
som rymmer ekologiskt särskilt känsliga områden samt inom kommunens 
kust- och skärgårdsområden, ska Södertälje kommun: 
- Ta hänsyn till den samlade bebyggelsens påverkan inom avrinningsområdet. 
- Ta särskild hänsyn till den kulturhistoriska miljön och till landskapsbild och bebyggelsemiljö inom kommunens 
kust- och skärgårdsområden. 
• Vid detaljplanering inom strandskyddade områden, ska stor vikt läggas vid tillgängligheten för allmänheten, 
samt eventuell påverkan på flora och fauna. 
• Södertälje kommun utreder behovet av att mynningsvikar och utmynnande vattendrag skyddas för sina 
naturvärden i allmänhet och som reproduktions- och uppväxtområden för fisk och andra organismer. 
 

 

8.5.11 Myllrande våtmarker  
Det nationella miljökvalitetsmålet syftar till att det ska finnas olika sorters våtmarker i hela landet som har både 
den biologiska mångfalden och de kulturella värdena bevarade. 
 



Bakgrund 
Sedan 1800-talet har en stor del av Sveriges våtmarker försvunnit. Detta har skett som ett resultat av jordbrukets 
utveckling. Våtmarker fyller en viktig funktion som naturliga reningsverk, eftersom en våtmark fungerar som en 
”närsaltsfälla” där fosfor och kväve tas upp av växter och djur så att närsalterna inte göder havet, sjöar och 
vattendrag. Våtmarker är också av synnerligen stor betydelse för den biologiska mångfalden i kommunen. I 
Sverige uppgår den totala våtmarksytan till omkring en fjärdedel av landytan. Av samtliga rödlistade arter inom 
landet, förekommer ca 15% i våtmarker. Torrläggningar och andra förändringar i hydrologin i samband med 
exploatering av mark för vägar, bebyggelse mm har försvårat livsbetingelserna och spridningsmöjligheterna för 
de våtmarksberoende 
arterna. 
 

Viktiga aktörer 
Kommunerna har en roll att skydda de befintliga våtmarkerna i samband med exploatering och 
detaljplaneläggning av nya områden. Andra viktiga aktörer är lantbrukare, markägare m fl. EU-bidrag kan sökas 
för nyanläggning och skötsel av våtmarker. 
 

Nationellt miljökvalitetsmål 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 
 
Sammanfattning av mål och åtgärder 
Södertälje kommun kan värna och skydda de befintliga våtmarkerna i samband med exploatering och 
detaljplaneläggning av nya områden. Det är viktigt att undvika dränering, kulvertering 
samt att tillflöden skärs av. Skyddszoner runt våtmarker bör alltid tillämpas. 
 

Förslag till delmål för Södertälje kommun 
• Senast år 2004 sker ingen exploatering som innebär negativ påverkan på våtmarker med höga natur- eller 
kulturvärden. 

 

Förslag till åtgärder 
• I samband med detaljplanering och övriga exploateringsfrågor, uppmärksammas och värnas alltid befintliga 
våtmarker. 
• Södertälje kommun arbetar aktivt för att våtmarker och småvatten ska bevaras och vid behov återskapas i 
anslutning till tätorter och inom odlingslandskapet. 
 
 
 
 



10. Motsägelser Översiktsplan – uttalad ambition 

 
I de dokument som beskriver Översiktsplanen, finns uttalade ambitioner från Södertälje 
kommun. 
Flera aspekter i dokumenten är inte förverkligade i den nu presenterade Översiktsplanen, utan 
snarare exempel på vad Södertälje kommun INTE säger sig vilja åstadkomma vid 
nyexploatering. 

 

 



11. Planprocessen 
 

Viksbergs Tomtägarförening har tydligt uttryckt att man inte önskar ytterligare exploatering 
av området vid flera tillfällen före och under framtagandet av en ny Översiktsplan. Detta har 
inte överhuvudtaget beaktats i kommunens Fördjupade Översiktsplan. 
 
 
Skrivelse från Viksbergs Tomtägarförening till Kommunstyrelsen i Södertälje ”Begäran om 
kommunstyrelsens övergripande…” , daterad 960518: 
”… det s.k. Käggebodaprojektet…Björn Bredås gjorde fullständigt klart för oss att vår uppfattning i frågan inte 
hade någon betydelse för projektets realisering… Genom decennier av gemensamma ansträngningar har vi fått 
ett fritidsboende med unik karaktär, stora naturvärden och en fungerande gemenskap. Vi anser att 
Telgebostäders agerande är hänsynslöst och ansvarslöst och är övertygade om att dessa värden kommer att gå 
förlorade om deras planer genomförs, eftersom områdets karaktär förändras totalt… 
… Vid Viksbergs Tomtägareförenings årsmöte 21 mars 1996 informerades medlemmarna om planerna eftersom 
styrelsen ville veta om det fanns medlemmar med avvikande uppfattning i frågan. Samtliga deltager uttalade 
dock sitt stöd för styrelsens uppfattning och agerande i frågan…” 
 
 
En enkät till fastighetsägarna visade en nästan 100-%ig uppslutning bakom styrelsen, som ålades agera mot 
ytterligare exploatering inom Viksberg eftersom utbyggnadsplanerna skulle rasera områdets unika natur-, 
kulturhistoriska och rekreationsvärden. 
 
 
Skrivelse från Viksbergs Tomtägarförening till Miljöförvaltningen i Södertälje ”Begäran om 
förvaltningens synpunkter…” daterad 970415, Ref VTFB9703: 
”…Viksbergsområdet är unikt genom intrycket av landet, trots närheten till Södertälje och Stockholm, och trots 
att området är tättbebyggt med fritidstomter. Intrycket ges bl.a av de grönområden, hotade av Telgebostäders 
planer, som fungerar effektivt som andningshål i bebyggelsen. Att bebygga dessa och därmed öka slitaget på de 
små grönområden som då återstår, vore att effektivt ta död på Viksbergs unika naturvärden. En av fågelskådare 
mycket uppskattad våtmark gränsande till Viksbergsviken är den enda våtmarken på den östra sidan norr om 
Mälarbron… 
… Områdets naturvärden förstörs om grönområdena minskar pga utbyggnad, s.k. förtötning, av Viksberg. 
Därom är nuvarande tomtägare i området eniga… 
… Vilka naturvärden anser Miljöförvaltningen det värt att bevara i området? Vi önskar en dialog med er i detta 
ärende…” 
 
Skrivelse ”Yttrande från remissinstansen Viksbergs Tomtägarförening angående Detaljplan för 
fastigheten Viksberg 5:10 m.fl., Programsamråd 990323, P 99001”, till Miljö- och stadsbyggnadskontoret, 
Planeringsenheten daterad 990524: 
”… Viksbergs Tomtägarförening har idag 372 medlemmar, varav 52 st eller 14% är året runt-boende. Uppgiften 
i remisshandlingen att Viksberg har ”ett stort antal permanentboende” är således felaktig enligt vår uppfattning. 
Notera också särskilt att Viksbergs Tomtägarförenings medlemmar under många år klart har uttryckt en önskan 
att bevara områdets speciella landet-karaktär och unika naturvärden. Föreningens styrelse är därför ålagd att 
motverka en förtätning av området, liksom åtgärder som leder till utökat året runt boende i området…” 
 
 

Skrivelse ”Yttrande rörande revideringen… Ref: VTF 200008061, till Miljö- och 
stadsbyggnadsfövaltningen, Planeringsenheten i Södertälje daterad 000806: 

”…Låt oss först slå fast att föreningens övergripande uppgift är att bevara Viksbergs unika karaktär, en 
karaktär som kännetecknas av en känsla av landet, med stora naturvärden värda att bevara till kommande 
generationer… 
… I Viksberg finns några få öppna ytor och omgivande skogsområden som idag fungerar som andningshål för 
medlemmarna med ett rikt djurliv och fauna. Det vore därför förödande för området om dessa bebyggdes. 



Majoriteten av medlemmarna har vlat Viksberg just för de naturvärden som området erbjuder, vilka direkt hotas 
av en utökad bebyggelse… 
… Broschyren Tyck till om Tälje, Programsamråd Översiktsplan 2000 … Broschyren ger oss således på punkt 
efter punkt stöd i vår uppfattning att Viksbergs karaktär ska bevaras…” 
 
 
Skrivelse ”Yttrande rörande revideringen … Ref:VTF200301281, till Samhällsbyggnadskontoret, 
Strategi- och exploateringsenheten i Södertälje daterad 030128: 
”Viksbergs Tomtägarförening har i ett tidigare yttrande… 2000-08-06, uttryckt sina ståndpunkter i frågan om 
översiktsplanens inverkan på Viksberg. I allt väsentligt har ingenting ändrats sedan dess, dvs föreningens 
övergripande uppgift är att bevara Viksbergs unika karaktär… Agenda 21 mål som ej efterlevs upprepas från 
föregående skrivelse… ”Vackra ord i broschyren uppenbarligen, men håller de om ekonomiska / politiska 
intressen trycker på?…” 
 
 
I dialog med kommunen, enskilda kommunalanställda samt i kommunrepresentanters uttalanden i media 
refereras till resultaten av en enkät som skickades från kommunen till fastighetsägarna under 2002.  

Det ska poängteras att det i denna ”Enkät om Vatten och Avloppsfrågor” inte finns stöd för av 
kommunen refererade resultat i samband med Översiktsplanen. 
 
 

Exempel 1. 

Det refereras till att så många bor permanent redan och att många önskar bosätta sig permanent i 
området, ”området omvandlas till villaområde”. 

I enkäten svarade 219 fastighetsägare i Viksberg att de använder sig av fastigheten som 
fritidshus – 81 att de är permanent boende. 

 

Exempel 2. 

På frågan till de fritidsboende om de vill flytta ut permanent svarade 195 fastighetsägare Nej – 
87 uppgav att de vill flytta ut. 

 

Exempel 3. 

Subjektivt ordval i enkäten: så ställdes t.ex frågan om utbyggnad av VA, ”om ni fick VA” – det står 
inget om en hög egenavgift, inte heller viktas frågan med något svarsalternativ om man är positiv även 
om det skulle innebära att området måste förtätas för finansieringens skull. 

Tolkning av utfall, som inte stöds i enkätresultatet: 
ATT fastighetsägarna var positiva till kommunalt VA (utan att informeras om ev. 
konsekvenser!!!) KAN INTE göras liktydigt med att de är positiva till vare sig ökad andel 
permanentboende eller ökad exploatering. En sådan tolkning är helt ogrundad med avseende på 
refererad enkät = vilseledande information! 

 



 
 
 
 
I ett antal skrivelser till kommunen har Tomtägarföreningen tydligt uttryckt att intresse inte 
finns för exploatering av området. Trots detta står följande i Planbeskrivningen: 
1. ”… Eftersom marken inom planområdet till största del ägs av privata markägare, styr inte 
kommunen över tidplanen för utbyggnad. Det är emellertid fullt möjligt att intresset är stort 
från de privata markägarna, varför ett scenario är att området kan vara fullt utbyggt inom en 
femårsperiod.” 
2. ”Större delen av bebyggelseområdena ligger på privatägd mark och i vissa fall kan det 
finnas flera markägare inom området. En förutsättning för nyexploatering är givetvis att det 
finns en vilja hos markägarna att avyttra marken.” 
 
Med hänsyn tagen till samtliga punkter redovisade i detta dokument är följande citat inte 
relevant för hushållning och en hållbar utveckling inom området: 
Även Telgebostäders mark väster om Käggebodavägen invid Holmen kommer sannolikt att 
bebyggas framöver. 
 
Inom arbetet med den Fördjupade Översiktsplanen hann stadsantikvarien pga hög 
arbetsbelastning endast utvärdera Viksbergs säteri med avseende på kulturhistoriskt värde: 
Områdets övriga kulturhistoriska värden bör utredas och utvärderas innan området 
planläggs. 

 
 





12. Anpassning till befintlig struktur i Ö-planen 
 

En naturlig korridor finns mellan Holmen och Käggeboda. Innan ny bebyggelse planeras väster om 
Käggeboda, bör hänsyn tas till ledningens placering. Detta för att i största möjliga mån värna om befintlig 
bebyggelse och dess användning. 

 

Den angivna 400 m korridoren kring gasledningen, har inte ritats in. Gasledningen borde 
flyttas närmre Käggeboda, för att inte drabba befintlig bebyggelse. 

 
 
 



13. Faktafel i Översiktsplanen 

  
1. Holmens största tomt finns inte inritad.  
2. Den stora kommunikationskabeln (”Göteborgskabeln”), som går genom Holmen, finns 

inte inritad i planen. Ny bebyggelse finns inritad ovanpå kabeln. 
 
 

 

14. Källor för upprättande av Översiktsplanen? 

 
Källförteckning av generell art saknas i Planbeskrivningen där endast lokalt producerade 
dokument finns med, något som försvårar förståelsen för Översiktsplanens sakliga grund.  
Länsstyrelsens nationella mål respektive regionala mål, förefaller inte alls ha beaktats. 
Uttalade mål för biologisk mångfald och hushållning för hållbar utveckling, förefaller inte 
heller vara någon bas för Översiktsplanen. 
 
 
Detta skapar en stark oro för att kommunen upprättat en Översiktsplan där kortsiktiga och 
ekonomiska prioriteringar styrt föreslagen exploatering, snarare än omsorg om befintliga 
värden och ansvar för kommande generationer. 
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7.7  Kulturhistorisk bedömning 
Pga hård arbetsbelastning hade Södertäljes stadsantikvarie inte möjlighet att utreda hela områdets historia inför 
den Fördjupade Översiktsplanen, utan var tvungen att begränsa sig till Viksbergs säteri.  
Här följer hennes utlåtande: 
 
”Anna Sundqvist, Stadsantikvarie  2003-11-03   KOF Dnr: 26:03/871 
 
Angående fördjupad översiktsplan för Viksberg med omnejd. 
 
Sommarstugeområdet Viksberg omvandlas successivt till ett område med övervägande permanentboende. 
Förändringen har föranlett att en fördjupad översiktsplan upprättas för området. Inom planområdet ligger 
säteriet Viksberg som har anor från 1600-talet. Den nya planen har väckt frågan om säteriets kulturhistoriska 
värde och om ett eventuellt värde föranleder särskild behandling av området i framtiden.  
 
Historik 
Viksbergs säteri bildades 1681 av Anders Ehrenfelt. Säteriet skapades av torpet Vik (Vikatorp) och halvgården 
Vreta. Dessa båda torp lär enligt utsago ha samägts ännu längre tillbaka i tiden. Markegendomen som Ehrenfelt 
erhöll i samband med att han adlades, han hette tidigare Nordman, bebyggdes ståndsmässigt enligt tidens 
noggranna föreskrifter. Godset fick en huvudbyggnad och så småningom flyglar och ekonomibyggnader.  
 
Godset har haft otaliga ägare under årens lopp. Markegendomens storlek har varierat beroende på ägare och 
skiftande tider. Under en period i slutet av 1700-talet fram till 1843 ägdes godset tillsammans med Bergaholm, 
Västerhallinge och Lundby och ingick då i den tidens största jordegendom i Salem socken.  
 
Under en period av närmre 50 år bedrevs intensiv hälsobrunns verksamhet vid säteriet. Urban Hjärne hade på 
1680-talet rest runt i Sverige för att inventera brunnar med hälsobringande vatten. Han fann vattnet i Viksberg 
av utmärkt kvalitet. Brunnsdrickningen kom igång 1684 och pågick en bit in på 1730-talet. Det hälsosamma 
vattnet både dracks och badades i. Rester av en av brunnarna finns fortfarande kvar vid säteriet.  
 
Redan under slutet av 1700-talet lär det funnits tegelsindustri vid godset. Från andra halvan av 1800-talet finns 
det dock belägg för att tegeltillverkning har skett. Lera från markerna användes och brändes till tegelstenar i en 
ugn placerad alldeles söder om huvudbyggnaden. Innan stenen brändes torkades de i speciella torklador som 
länge var ett karaktäristiskt inslag i miljön runt godset. Stenen såldes efter båttransport i Stockholm. Under det 
tidiga 1900-talet utgjorde tegelbruket Salems största företag med en arbetsstyrka på omkring 25 man. 1942 
inträffade en större brand i bruket och tegelbruket kom att läggas ned. 
 
Huvudbyggnaden vid säteriet tros härstamma från Ehrenfelts tid. Huset har byggts om och till under 
århundradena och det är därför svårt att bedöma vilka delar av huset som tillkommit när. Huset byggdes till på 
1880-talet och renoverades och moderniserades igen på 1920-talet. Troligen har en ny våning byggts på huset 
vid den stora renoveringen på 1920-talet. Av flygelbyggnaderna återstår efter en brand på 1960-talet endast en, 
som tros härstamma från 1700-talet. Ekonomibyggnaderna är av varierad ålder.  
 
Under 1900-talet har säteriet styckats av och i dagsläget är huvudbyggnaden med flyglar, allé med omgivande 
trädgård en egen fastighet. De stora jordegendomar som tillhört säteriet har under 1900-talets styckats av och 
sålts. Under 1930-talet började tomtmark på holmen att arrenderas ut för fritidsboende. Efter en försäljning på 
1950-talet kulminerade utvecklingen och stora delar av egendomen avstyckades till tomter och fritidsområden. 
Utveckling fortsatte in på 1970-talet.  
 
Kulturhistoriskt värde 
Viksbergs säteri har under lång tid varit ett viktigt centrum i Salems socken. Här har rika herrar styrt stora 
landegendomar och många männsiksor har varit beroende härav. Badverksamheten gjorde Viksbergs känt för 
den tidens Stockholmare liksom senare tiders tegeltillverkning givit säteriet visst ryckte.  
 
Huvudbyggnaden och dess omgivning bevarar ett stycke äldre byggnadstradition. Det med hjälp av den äldre 
bebyggelsen som det är möjligt att läsa ut områdets rika historia. Huvudbyggnaden är välbevarad exteriört 
(interiör besiktning har inte förekommit inför denna skrivelse) liksom vissa av ekonomibyggnaderna. Till värdet 
hör dock inte bara huvudbyggnaden utan också de bevarade uthusen och ekonomibyggnaderna som 
jordkällaren, gamla handelsboden, tegeltillverkningens hus, kapellet m.m. Byggnadsbeståndet tillsammans 
berättar hur området fungerat och använts genom tiderna. 
 



Det finns, och har funnits, gott om säterier i Södermanland. Det har inte heller varit helt ovanligt med egen 
tegeltillverkning vid godsen. Kurorter av betydelse däremot är mer unikt. Spåren från kurortstiden är dock 
begränsade till lämningar från en av källorna. Under hösten 2003 kommer en informationsskylt att placeras vid 
brunnen.  
 
Säteriet med omnejd och de bevarade spår som finns här är således inte unika och viktigt ur ett regionalt eller 
kommunalt perspektiv, däremot är de ur lokalt perspektiv viktiga och miljön kan anses ha ett kulturhistoriskt 
värde för Salems socken. 
 
Framtida behandling av området 
Området som sådant har en viktig plats i Salems socknens historia. Det är därför av viss vikt att säteriet och 
dess omgivningar bevaras så att också eftervärlden kan få möjligheten att läsa ut områdets historiska betydelse 
samt hur livet har tett sig i denna miljö. 
 
De äldre bevarade byggnaderna som hört till säteriet och dess verksamhet bör därför bevaras också 
fortsättningsvis. Byggnaderna berättar en betydlig del av historien. De gamla byggnaderna bör behandlas 
varsamt; fasad- och takmaterial, färgsättningar och fönster bör endast undantagsvis bytas ut. Invändigt bör 
ursprungliga planlösningar och detaljer värnas. Äldre träd och spår i landskapet bör också bibehållas. 
 
Förtätning av större skala i säteriets omedelbara närhet bör undvikas. Generellt kan sägas att enstaka hus av 
arkitektonisk kvalitet kan fogas in i miljön medan större exploateringar med många tomter tätt intill varandra 
bör undvikas.”    
Källa: KOF Dnr: 26:03/871 
 
 


