
Rissne

Grönstig 
förbindelse
med Stockholm

Igelbäckens naturreservat

Rissne

1800 – 500 f.Kr. Bronsåldern.
Att göra ör = att anlägga ett vadställe.
Ör = strandgrus. Runstenarna vid Råsta Kulle 
tyder väl på att det fanns vikingar bosatta 
här. 

Lötsjön och Råstasjön är de sista resterna av den 
forna fjärden mellan Saltsjön och Mälaren. Genom 
landhöjningen har området mellan sjöarna torkat upp 
till strandängar.

Lötsjön hette ursprungligen Långlötsjön. Löt 
kommer från ordet luta. Långlöt betyder alltså.

500 f. Kr. – 500 e. Kr. En stensättning 
visar att här bodde människor under 
den äldre järnåldern.

Den tidigast kända bosättningen i Hallonber-
gen var gården Freden från 1870. Där bedrev 
man tobaksodling.

Ursviksvägen ersatte en gammal grusväg.

Örs gård, Örs trädgård och park.
 Huvudbyggnaden från sena 1700-talet 
revs när nuvarande Ör skulle byggas.
 Mansbyggnad ca 1800 – 19XX, brann ner.

Torp: Långlöt 
revs 1913

1800 ca Mangårdbyggning i Ör, var i stort förfall 1956

År 1820. Brännvinsbränneri, 
ägt av rådman Zirvogel.

Den siste arrendatorn använde Örs gård enbart som sommar-
bostad. Ladan fungerade i många år som danslokal.

1538. Ör upptas som torp. Torparen heter Knut.
1349. En Ingvald var i Ör...

År 1925; Golfängarna är skådeplats för 
strider mellan karoliner och ryssar – i regi 
av Svenska Filminstitutet. Foto: Svenska 
Filminstitutet

1599. Ör anges som en mindre gård.

Örs gård fanns upptagen som kulturhistoriskt värdefull i Stockholms 
stadsmuseums förteckningar över byggnadsminnen i Stockholm-
strakten.

Under 1940-talet fanns det planer på att bygga ett garnisonssjukhus 
i Ör. I Riksantikvarieämbetets yttrande i ärendet 1947 står det att 
den kvarvarande byggnadens värde ”inte var så stort att dess bevar-
ande kunde påyrkas”. Det militära sjukhusbygget blev dock inte av, 
men planerna bidrog till att Örs gård tilläts förfalla.

År 1962. Sundbybergs stad köper Ör-området.
Fastighets AB Förvaltaren  fick ansvaret för exploateringen. Den 
första stadsplanen för Ör fastslogs 1962 och hade utarbetats av 
arkitekterna Carl-Fredrik Ahlberg och Bertel Granfelt. Den omarbe-
tades av Sundbybergs stadsarkitekt Åke Östin och fastställdes 1963.
Den nya stadsdelen Ör byggdes sedan upp. De första hyresgästerna 
flyttade in i augusti 1964, och hela området invigdes den 28 oktober 
1967. Ör blev därmed Sundbybergs första ytterstadsdel 

Ör karakteriseras av gröna ytor och lummighet. När stadsdelen  stod 
färdigbyggt 1967.  kom fackfolk från när och fjärran för att se hur 
skickligt arkitekterna hade planerat bostadsområdet Åke Östin och 
Leif Sandahl har ritat samtliga hus. 

Ör och Hallonbergen är tänkta att höra ihop: Ör blev med sin lilla 
skala en pendang till Hallonbergen och dess större skala med butik-
scentrum och tunnelbana.

Ring fred över världen
Ring frid i alla hjärtan”

“Ring fred över Hallonbergen, Ör och Ursvik,
  Ring frid i alla hem”

Tidigt 1900-tal. Utflyktsmål med musik och 
dans, sedan jazzpionjärer. Musikerfamiljen 
Österwall bodde där en tid i ett trångt kök.

Slutet av 1950-talet. Ursviksvägen anläggs och 
i samband med det rivs ett äldre trähus, tidi-
gare bebott av familjen Fernström. På tomten 
grundar staden sin första plantskola.

Arthur Österwalls memoarer ”Från Internationalen till 
Nalen” från 1990 innehåller barndomsskildringar från Ör.

Minnet från musikens, dansens och ungdomens Ör finns 
bevarat i gatunamnen: Logdansvägen, Spelmanshöjden, 
Majeldsvägen, Kavaljersbacken.

1900. Villasamhället Duvbos tvätt-och bad-
stuga med mangelbod. Trots att sjön växte 
igen mer och mer med näckrosor och sjögräs 
användes badhuset långt in på 1930-ta-
let. Det unga Sundbyberg lärde sig där att 
simma, dyka och fiska.

Lötsjön som den så ut 1963 
Torpet Långlöt revs 1913

1952. Lötsjön restaureras och blir en 
fågelsjö med små holmar, omgiven 
av planteringar och promenadstigar.
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Gammal upptrampad stig

1911. Stockholms första niohåls golfbana.
1914. De första svenska mästerskapen.
1926. Banan kunde inte byggas ut, så den 
flyttades till Lidingö.

Friluftsområde

1912 Sundbyberg kommune köpte torpet for at anlägga en begravninvsplats

1945 Kolonihaver flyttet 
her til fra Vakrevägen

År 1966. Blåklockans daghem, förskola och fritidshem 
för 120 barn, samt ungdomar och pensionärer.

1967 Örskolan

Ör inviget 1964-67
1.050 lägenheter, 2013 XXXX boende

1962. Staden blir ägare till Ör-området.

Där fanns mycket närservice, men den 
flyttades efter några år, till Hallonbergen.

Här fanns kända utflyktsstigar till det nya bostadsområ-
det. Det var mestadels Sundbybergsbor som flyttade in. 
Många av de nya Örborna var hemmastadda med både 
terrängen och varandra från första början.

Marlins parklek

1970-talet en bilseviceanlägning

8 (89) 
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Exploateringen  
Terrängens karaktär gjorde exploateringen mer komplicerad och dyrare. En fullständig 
markbearbetning genomfördes, arkitekturen blev likformig och byggproduktionen var industriell.  
På rensprängda ytor placerades storkvarter på ömse sidor av den backiga gatan i skogen.  

Kraftledningen och byggkranarnas banor fick bestämma stadsbilden. Den kraftiga bergiga terrängen 
med nivåskillnader upp till 32 m och kraftledningen som går genom området påverkade 
stadsplanelösningen starkt.  

Den första stadsplanen antogs 1968. Skånska cement skötte uppbyggnaden. AB Förvaltaren var 
byggherre, En förutsättning för exploateringen var att kommunen ägde hela markområdet och 
genomförde hela exploateringen genom sitt fastighetsbolag Förvaltaren. Kommunen behärskade och 
styrde hela utbyggnaden vilket möjliggjorde annars komplicerade tekniska och administrativa 
lösningar. Projekteringen skedde i nära kontakt med alla kommunens institutioner. 
 

 
”Pågående byggnation vid Hallonbergen.” 

 

Den kompletta stadsdelen  
1965 fattades beslut om miljonprogrammet - en miljon lägenheter på tio år. Idag utgör det en 
fjärdedel av Sveriges hela bostadsbestånd. I miljonprogrammets sista fas var den kommunala 
apparaten finjusterad till att nå målet – en komplett stadsdel. Tillskillnad från t.ex. Tensta var 
Hallonbergen i huvudsak färdigställt när invånarna flyttade in.  
 
Hallonbergen beskrevs när det byggdes som ett av de absolut mest spännande och intressantaste, 
samt bäst genomtänkta och välplanerade boendeprojekten i storstockholmsområdet. 

1960 - 1970  Ör och Hallonbergen

Pågående byggnation vid Hallonbergen. Skånska cement-
gjuteriet byggde alla bostadshus. Mark-och grundarbetet 
utfördes av en annan entreprenör. Som mest var det 550 
personer som arbetade med bygget.

Bland bebyggelsen fanns äldreboende och student-
bostäder, vid invigningen beskrevs den sociala servicen i 
området som förstklassig.

”Den bästa bostadsmiljön i Sverige”, säger statsmin-
ister Olof Palme när han inviger Hallonbergen den 15 
augusti 1973. Åke Östin och Leif Sandahl  utformade 
stadsplanen och ritade alla hus utom skolan och ålder-
domshemmet.

Centrala Sundbyberg

26

Beskrivning av de olika gröntypernas karaktär. Det är viktigt att betrakta varje enskild park, grönyta eller 
grönområde som unik, alla med sin identitet och speciella sammansättning av värden. 

Igelbäckens naturreservat

Igelbäckens naturreservat består av kuperad skogs-
terräng med öppna marker främst utmed Igelbäcken. 
Naturreservatet syftar till att tillmötesgå de behov 
som finns för bevarande av Igelbäcken, den biologis-
ka mångfalden och friluftslivets intressen. Skötseln av 
reservatet ska bedrivas så att goda förutsättningar för 
naturupplevelser samt ett lokalt och regionalt friluft-
sliv skapas. Området ska hållas öppet och endast 
stängslas in där det behövs för djurhållning. Skötseln 
av reservatet ska också medverka till att Igelbäcken 
skyddas och bevaras som ett levande vattendrag.

Tätortsnära natur

Tätortsnära natur är naturområden i anslutning 
till den bebyggda staden. De är viktiga natur- och 
kulturmiljöer med rik biologisk mångfald. Utgör 
ofta resterna av det kulturlandskap som fanns in-
nan stadsbebyggelsen fragmenterade det. Kan be-
stå av skogspartier, ängar, våtmarker eller gammal 
odlingsmark. Den tätortsnära naturen är en socialt 
värdefull miljö för friluftsliv, rekreation och natu-
rupplevelser. Den är också sårbar och utsatt vid ex-
pansion av staden.     
      Foto: Norra Kymlinge

Bostadsnära natur

Bostadsnära natur omfattar olika typer av naturom-
råden som ligger inom 300 m från bostaden; den väl-
skötta bostadsgården, impedimentsmarken mellan 
husen, bergknallen, närparken eller lillskogen. Den är 
en plats för möten och samvaro.

Den bostadsnära naturen kan vara antingen kom-
munalt eller privat ägd.  Att det finns grönytor in-
sprängda i bebyggelsen har stor betydelse, särskilt för 
grupper som inte kan ta sig långt; barn, funktionsned-
satta, äldre och sjuka. Hundägare använder också den 
bostadsnära naturen mycket.

Namnet Hallonbergen blev officiellt 1953 då det skrevs 
in på stadskartan. Militären ägde länge marken, men 
området var tillgängligt för allmänheten. Hit gjorde 
man utflykter, här åkte man skidor, byggde kojor och 
lekte.

Hallonbergskolan byggdes som en mod-
ern och experimenterande skola.

År 1973. Hallonbergen invigs. 
2 283 lägenheter, 5 388 invånare 2012.

Her var et fort - en borg att leka på

År 1965 fattades Riksdagen beslut om miljonprogram-
met – målet var att bygga en miljon nya lägenheter på 
10 år. Idag utgör dessa bostäder ungefär en fjärdedel av 
hela Sveriges bostadsbestånd. Under miljonprogram-
mets senare del hade kommunerna fått rutin på att 
bygga. 

Hallonbergen är just ett sådant miljonprogramsområde. 
Den första stadsplanen för Hallonbergen antogs år 1968 
och de första invånarna flyttade in året därpå. År 1973 
var hela stadsdelen färdigbyggd.  

Lötsjögården med äldre-
boende År 1973 var detta 
ett av Europas modernaste. 

År 1972. Klockstapeln som tillhör 
Fredens kyrka byggs. Den har 24 
klockor och melodier som anknyter 
till årstiderna. Ritad av Åke Östinns 
arkitektkontor. Klockstapeln står på Ör-
sidan av Ursviksvägen och knyter sam-
man Ör med kyrkan i Hallonbergen.
Inskriptionen på de två huvudklock-
orna lyder: 

1962 – 1973. Golfängarna projekteras 
och förvandlas till ett vidsträckt öppet 
landskap med mjuka gräsytor som speg-
las i bäckens anlagda spegeldammar.

1976. Sundbybergs bangolfklubb flyttar sina 
banor (från idrottsplatsen ner) till Golfängarna.

År 1967. Sundbyberg köpte den obebyg-
gda Hallonbergsmarken av kronan. Den 
enda byggnaden  som fanns i området 
var Fredens Gård. 

Fredens Kyrka, en ‘drop-in’ kyrka 
utan prædikostol, en ekumenisk 
kyrka öppen för alla bekändelser.

Her var Toppstugan

27 (89) 
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Toppstugan är sedan ett par år borta. 

 

 
 

1980 - 2013

Boendes favoritplatser og stednavne

2010. Biblioteket får nya, fina 
lokaler i Hallonbergens centrum. 
Fritidsgården får en liten lokal.

Ör Förskola

1994. Lötsjöcaféet byggs som en 
kopia av Sundbybergs första café, 
Gröna Stugan, som revs mars 1994.

Högspänningsledning flyttades norrut 1991

Byggdes 1985 till tennis og 
badminton

1994 invigdes Lötsjökaféet
Foto: Kenneth Friberg

1993. Bibliotek och fritidsgård flyttar ut.

År 1993. En ny skola byggs med fritidsgård, 
bibliotek och teater. Fullmäktige håller 
sina sammanträden i skolans aula. Skolan 
får namnet Sundbybergs Kulturcentrum.
År 2006 stängs skolan och så även bibli-
oteket. Fritidsgård och bibliotek flyttar till 
Hallonbergen centrum. 

1984 – 85 Centrumbyggnaden renoveras.

År 1992. Tre av husen på Hallonbergsplan reno-
verades och fick nya balkonger, ny färgsättning 
på fasaden, en extra våning och ett nytt tak. 

2005 Centeret ombyggdas

1987 Gårdarna omgestaltes

Högspändingsledningen flyttades 1991

År 1993. Fredens kyrka 
såldes till syrisk-ortodoxa 
S:t Petrus församling.

1987 Gårdarna omgestaltes

Solgt til xxxxxxx

2014 -  OMRÅDER TIL FREMTIDG BEBYGGELSE

2014 -  MULIGE NYE REKREATIVE OMRÅDER

“Flere restauranger i Ör”

”Scenen på Golfängarna – kan man 
inte göra något roligt med den?”

“Tryg, bra miljö for barnen”

”I skogen runt Rissne ängar 
brukade vi plocka blåbär när vi 
var små. Nu är det typ ingen som 
hänger i skogen tror jag.”

”Här brukade vi hänga. Då var 
det en schysst plats, med tak över 
huvudet och en grill. Nu är det 
lite bortglömt.” 

Det finns ett medborgarförslag om att 

anordna en klättervägg här. ”I det här området tycker jag 
att man kan bygga. Sedan 
byggmarknaden kom är det 
området ändå förstört.”

”Lite mer utsmyckningar i gång-
tunnlarna? Jag har hört om ett 
projekt i en annan kommun där 
områdets boende fick vara med 
och utforma tunnlarna. Det vore 
kul att få göra avtryck.”  

Barn, 8, 10 och 12 år gamla: 
”Det finns inga roliga lekplatser 
i Hallonbergen. Den i Terränglö-
paren är tråkig”.

“Kommentarer sommer 2013”

”Det är lite igenvuxet kring 
den här promenadstigen.”

”Bra när det kom belysning här 

i skogen – det känns tryggare.”

“Linbana i parken”

”Hundrastgård 
och fler bänkar.”

“Ok att bygga här”
“Grön yta.”

“Pryda tunneln?”

“Pryda tunneln?”

”Många som använder 
utomhusmöblerna till 
grillning.”

” När man tar sig från Hallonbergen till Ursvik tå tar man 
inte de gång- och cykelvägar som finns. Istället tar man 
oftast den genaste vägen. Över parkeringen och gropen. 
Många Ursviks-ungdomar passerar Hallonbergen och Ör 
för att komma till Golfängarna, men de hänger inte direkt 
i Hallonbergen eller Ör.”

“En vänlig, hemlig grönska i skarp kontrast till 
grusgropar och kontorhus. Ingen går där, men 
stigarna ringlar kors och tvärs bland blåbärsriset. 
De röda kulturhusen dyker upp när du minst anar 
det. Allt behöver inte vara stad med hus, ljus och 
bedräglig trygghet.”

“Hur många Sundbybergsbarn har 
tränat fotboll på dessa grusplaner? 
Sprungit sick-sack mellan vattenpölar-
na vid uppvärmningen ? - Bevara och 
rusta upp!”

”Utveckla det här området. Gärna 
med fler bostäder , inte bara kontor.”

”Parkeringen är en plats för ungdomshäng. 
Det är bra, för där stör man inte.”

”På Hallonbergsplan borde det vara mer grönt istället för grått och hårt! Den här platsen är 

ju det första intrycket av Hallonbergen.””Under sommarhalvåret är det många som hänger “Fontänen är en 
viktig mötesplats.”“Bron.......”

”Här vid fotbollsplanen och 
bänkarna  kan man köpa det 
som inte säljs i affären.”

” Ny bebyggelse här 
skulle vara OK:”

Här, vid busshållplatsen Berg-
shöjden med rikting Rissne, 
blier et väldigt lerigt och kalt 
då det regnar. Kan man lägga 
kantsten eller göra något 
annat för att forhindra? Det 
är otrevligt för resande och 
gående.”

“Öka Halsnas stig - kanske som en blå stig!
( Ett motionsspår)

Upptrampat stig

“Cykelväg ja tack”

”Röj upp!”

”Unik sjö”

”Gallra här i skogen!”
”Utegym”

”’Ljötsjögubben’ bodde i 
en jordhåla någonstans vid 
Ljötsjön - Länge sedan.”

Sup-tallen

Pulkabacken

Rikt djurliv: Rådjur, harar och räv har setts 
här. 

Igelbäckens naturreservat (en del av Järvakilen) 
inrättades 2004. I bäcken finns fisken grönling. 
Här ses isräfflor och små åsar som är uppbyggda av 
morän. Här finns spår från brons-och järnåldern. 
På medeltiden fanns här fyra större bosättningar: 
Råsta, Lilla Ursvik, Stora Ursvik och Kymlinge. Här 
finns öppna marker, blandad skog och en hassellund. 

Golfängana, omgärdas af blandat skog

Rådyr

Fågelöer

XX fågelhuse

Barnbad

Hälsans stig: 5 km rundt Lötsjön och Råstasjön

Kommunans högsta punkt +49 möh

18

Ör
Bostadsbebyggelsen i Ör ligger på en höjd omgiven av breda dalgångar i norr, söder och öster ligger. 
Höjden är mest markerad i söder mot Golfängarna, i norr är det en mer flack sluttning ner mot norra 
Råstabäcken. Bebyggelsen är varsamt inplacerad i terrängen och omges av sparad natur och anlagd 
parkmark. Gårdarna innehåller såväl sparad natur som anlagda ytor.

Mitt i området finns ett centralt parkstråk som sträcker sig från Örs centrum, förbi skolan fram till Malins 
park. 

Norra Råstabäckens dalgång är en före detta havsvik som idag delvis är bebyggd. De obebyggda mark-
erna är gräsbevuxna med inslag av lövdungar. Bäcken är till övervägande del uträtad och på några ställen 
kulverterad. I norr, upp mot Enköpingsvägen, avgränsas landskapsrummet av en skogsklädd höjd.

Vegetationen kring Ör består till största delen av blandskog med ett förhållandevis stort inslag av ek. Berg 
i dagen är vanligt förekommande och bidrar till områdets karaktär. 

Framtida fokus

Området skautvecklas till ett attraktivt stråk som förbinder Lötsjön, Golfängarna och Råstasjön med Igel-
bäckens naturreservat och övriga Järvafältet.

Det centrala parkstråket genom Ör ska kopplas söderut mot Golfängarna.

En naturlig koppling mellan Ör och Råstasjön i Solna ska skapas. 

Vid utvecklingen av området kring Råsta Gård och SL:s bussgarage ska områdets centrala läge i grön-
stråket mellan Råstasjön och Igelbäckens naturreservat beaktas och värnas.

Rådyr

Toppstuga

Konstgräs-
fotbollsbana

Spontan-
sportsbana

Grusbollbana

Barnens kojor i skogen.

Barnens hemliga sKlätter-
berg
Varför gå på en tråkig trottoar når man 
kan klättra på et berg? Ännu roligare 
om en förälder står och ropar ‘Kom 
ner!’

.

Popplar högre än åtta-våningshus.

Kastanjeträdens mörka skuggor. 

Kullar som man kom-
mer från Duvbo för 
att cykla mountain-
bike på

Xxxxx’s favorit träd

Kvælsfotboll på fredage

Lektiehjælp

Under ugglan

Träfpunkten är en 
mötesplats för seniorer på 
Lötsjögården

Här är artsmångfald!

Här sjunger 
Näktergalen!

          - 1950

Marlinspark

Violen

Spelmanshöjden

Terränglöparen

Kompassen

Lötsjögården

Hallonbergen Center / HBC

Orienteraren

Vandraren Fredens Större Freden Mindre

Skidbacken

M
ajeldsvägen

Kavaljersbacken

Örsväm
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Mam
sellstigen

Råsta Kulle

Lötsjön

Råstasjön

Golfängene

Begravningsplats

Koloniträdgårda

Toppstugaparken

Kraftledningensstråket

Örskolan

Hallonbergens Plan

Lötsjökafé / Gröna Stugan

skov

parker og stråk

stier

lekplats

grill- och pic-nic-plats

Duvbo

Lilla Ursvik

Enköpingsvägen E18

Stora Ursvik
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Örsvallen
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Bergshöjden
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Råsta gård

‘Råstabäcken’ 
(ligger i kanaler)

Den första Toppstugan, som var en kvartersgård med 
lekverksamhet.

Målning av Arvid Falk 1909 av Örs gård (ca 1790 – 1941)
Mangårdsbyggnad med torn (ca 1800 – 1958) Ör är omnämnt 
i skrift 1347, och år 1599 uppges att Ör är en mindre gård.[1] 
Gården fanns kvar till in på 1900-talet, men huvudbyggnaden 
brann 1941.[2] Ör var med sina vackra omgivningar förknippat 
med utflykter, musik och dans för sundbybergsbor under det 
tidiga 1900-talet.  Ör införlivades i Sundbyberg 1949, efter att 
tidigare ha tillhört Spånga landskommun. 

I Örs mitt ligger den park som kallas Malins Park. Här låg en
parklek som drevs av en kvinna vid namn Malin. som enligt 
Sundbybergs Grönplan betraktas som  ”kvarterspark”

Verdandi har en liten lokal i 
Bergshöjden. Här finns prak-
tiskt hjälp för dig som är ny i 
Sverige, och läxhjälp till barn 
och unga. 

Gården Freden låg från 1870 nästan på den plats, 
där bensinmacken ligger i dag. Carl Andersson köpte 
gården, och började odla tobak som sedan användes för 
att tillverka snus – Ljunglöfs Ettan. 

Dessutom odlade han potatis, brysselkål, purjolök och 
ärter. Gården var i bruk fram till ca 1955.

Sup-tallen är en tall som står vid trappan från Urs-
viksvägen upp till Lötsjövägen. Sedan 1500-talets 
slut, har tallen varit en plats för en liten sup och en 
stunds vila, för den vandrare till och från Stockholm.

HägHäger-spa? Här 
sitter hägrarna och 
solar i trädtopparna 
på vinteren

‘Hökens hörna’ Här 
gömmer sig duv-
höken bland grenarna, 
skriar i sin ensamhet.

Från Hallonbergen möts besökare /boende av en lum-
mig entré till Ör. 
I skogen lär, enligt sägen, resterna av drottning Kristinas 
jaktslott finnas. 

Hallonbergsplan som den såg ut när den 
byggdes. Lägg märke till den stora kraftledning
som skar genom Hallonbergen. det är därför 
husen ligger som de gör.

I skogsdungarna kan vinterfåglarna 
också få mat


