
ETT AV STENDÖRRENS övergripande verksam-
hetsmål är att vara en aktiv partner för långsiktigt 
hållbart samhällsbyggande. Vissa projekt lånar sig 
bättre till detta än andra, och få så bra – hittills – 
som Telgebruket 1.

Fastigheten Tegelbruket 1, vackert belägen intill 
Fittjaviken, förvärvades av Stendörren 2015. Områ-
det var ett halvt bortglömt för att inte säga öde han-
delsläge, med en stor parkeringsplats. Alldeles intill 
finns en moské och en park som sträcker sig ned mot 
vattnet, med ett friluftsbad och en sommarrestaurang 
på en ö utanför. 

Både Botkyrka kommun och Stendörren såg stor 
potential för att skapa något nytt i området. Dis-
kussioner inleddes om att omvandla fastigheten och 
omgivningarna runt omkring till något som kunde 
komma kommunen och dess innevå-
nare till gagn ur ett mer långsiktigt 
perspektiv. Idén till en ny förstad till 
Botkyrka tog form, ett område som 
både drog nytta av läget och erbjöd 
800 nya bostäder, i en boendeform 
som inte fanns i kommunen sedan 
tidigare. 

Ansvarig för gestaltningen av det 
nya området och bostäderna i det, i 
nära samarbete med Stendörren och 
Botkyrka kommun, blev Mårten 
Bäckman, arkitekt på arkitektfirman 
Archus.

– Det här området var en skatt som låg och vänta-
de på att bli hittad. Allt som fattades var tanken på 
att bygga bostäder, berättar han.

PLATS FÖR HISTORIA OCH ANDLIGHET

En första viktig grundpremiss för det nya bostäder-
na, med tanke på områdets rika hantverkshistoria, 
var att de skulle byggas i just tegel. Fittja Tegelbruk 
som låg här hörde ursprungligen till Fittja gård. 
Det grundades redan på 1600-talet men hade sin 

storhetstid vid 1800-talets slut då man levererade 
mur- och rörtegel samt takpannor till stenstaden som 
då växte fram inne i Stockholm. Från och med 1914 
ingick fabriken i Mälardalens Tegelbruk, 1947 köptes 
den av KF och 1964 lades den ned. Idag kvarstår inga 
spår av den en gång så stora fastigheten, men namnen 
Tegelbruksvägen och Tegelbruksbacken minner om 
den tidigare verksamheten här, liksom ett stort antal 
tegelstensrester nere vid strandkanten.

En andra viktig aspekt var moskén – en vacker 
byggnad i turkisk stil och den första i Sverige där 
böneutrop kunde höras från den 32,5 meter höga 
minareten.

– Moskén ger platsen mer kontext och tillför liv, 
konstaterar Mårten Bäckman. Hit kommer vissa att 
flytta för att den ligger här, och vi tror även att den 

kan dra hyresgäster till butikslokalerna 
som planeras i området.  

EN GRÖN FÖRSTAD OCH  

ETT NYTT ANSIKTE UTÅT

Bostäderna och området som är tänkt 
att växa upp runt omkring dem kommer 
att förändra bilden av Fittja sett från 
motorvägen. När allt står klart kommer 
Tegelbruket att var det första man ser 
när man kommer körande norrifrån, 
från Stockholm. 

Fastigheterna kommer att ha 5–7 
våningar samt ett torn på 10 våningar och tanken är 
att det nya området ska tillföra ett mellanting mellan 
villan, radhuset och hyresrätten. Bostadsrättslägen-
heterna här blir därför till stor del 1- och 2-, men 
även 4-rummare. Här ska unga vuxna från området 
kunna inleda sin bostadskarriär, och unga familjer 
bo tills första barnet är några år. Eller tills barnen är 
utflugna om de vill.  

Växtligheten kommer att ge de boende en möjlighet 
att följa säsongerna, och naturen får visa hela sitt spel. 
Tack vare ett fristående garage kommer gårdarna 

TEGELBRUKET 1 I FITTJA 
FRÅN BORTGLÖMD PARKERINGSPLATS 
TILL GRÖNSKANDE FÖRSTAD 

kring fastigheterna att vara gröna, med träd som kan 
växa sig höga samt möjlighet till egna odlingar. Även 
Tegelbruksvägen utanför kommer att präglas av grön-
ska, med en 3–4 meter bred allé mellan trottoaren och 
vägen. Men istället för att träden står på traditionellt 
led, väver man in en bit natur mellan husen och allt 
bevattnas med dagvattentankar under gatan. 

GROGRUND FÖR DEN GODA STADEN

Områdets torg som är södervänt med möjlighet till 
uteserveringar, har inspirerats av olika kulturer och 
stämningar. Här ska finnas platser med gott om sol 
för vårt nordiska sätt att umgås på sommaren, men 
även möjlighet till avkoppling i skuggan. Allt placerat 
på ett geometriskt starkt sätt, med inspiration från 
islamiska trädgårdar. Här ska även finnas plats för 

långbord, torgförsäljning, föreläsningar, kanske 
valstugor, och runt om finns möjligheter för kommer-
siella lokaler – ett gym kanske, en pizzeria, kebab, 
bageri, en mäklarlokal, eller en frisör.

För Botkyrka kommun och Stendörren är projektet 
speciellt på flera sätt. Dels för att det är så stort – det 
är ju en hel stadsdel man skapar – och dels för att det 
har en sådan unik kontext. Men viktigast är allt är 
att man har lyssnat på och hjälpt kommunen, och i 
samförstånd med den utvecklat ett område i önskad 
riktning samt, viktigast av allt, tillfört de boende 
något av värde.

– I slutändan är all planering, alla möten, Excel-ark 
och tabeller till för att de som ska bo här ska få ett 
bra liv och vara lyckliga. Det finns det verkligen möj-
lighet för i Tegelbruket, menar Mårten Bäckman. 
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”Både Botkyrka kom-
mun och Stendörren 
såg stor potential för 
att skapa något nytt  
i området.”
MÅRTEN BÄCKMAN, ARKITEKT  

PÅ ARKITEKTFIRMAN ARCHUS
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