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Arrangör

ARRANGÖR

BAKGRUND

Stadsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun, tillsammans med
Förvaltningen för liv och hälsa, anordnar i samarbete med Sveriges
Arkitekter en allmän projekttävling om gestaltning av en nordlig entré till
Tyresta nationalpark samt entréer till Alby Naturreservat.

För de allra flesta tyresöbor är det nära till natur och friluftsområden. Mer än
en tredjedel av all yta i kommunen består av naturskyddad mark. Inom
kommunens gränser ryms ungefär halva Tyresta nationalpark och för
närvarande sju naturreservat (nio inom kort). Ett naturreservat som är särskilt
värdefullt är Alby naturreservat med friluftsområde och café. Det är välbesökt
och omtyckt av kommunens invånare, och ligger inom riksintresset för rörligt
friluftsliv. Men trots närheten till naturreservat och nationalpark är tillgången
till dem inte optimal. Det saknas tydliga entréer till Alby naturreservat och en
självklar entré till nationalparken Tyresta i Tyresö.

Nacka
Värmdö

Stockholm
Tyresö
Huddinge
Haninge

Tyresö centrum
Tyresö kommungräns

Naturreservat

Nationalpark

Alby naturreservat
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Bakgrund
Uddby gård

De mest tillgängliga entréerna i Tyresö till Tyresta nationalpark går idag via
Prästängsbron väster om Alby naturreservat eller via Nyfors. Det är också
vid Nyfors som Sörmlandsleden leds in i Tyresta idag. Där finns parkering
och busshållplats i närheten. Ytterligare entréer till Tyresta inom Tyresö
kommun finns i Stensjödal samt i Storängen och Brakmaren i anslutning till
Vissvassvägen. Ingen av dem har närhet till buss eller är lätta att nå med bil
för besökare från Tyresö. Många – även tyresöbor – upplever att den
huvudsakliga entrén till Tyresta nationalpark är den i Tyresta by i Haninge
kommun.

P
ALBY

B P

B

Nyforsviken

Det finns en vilja, både från Tyresö kommun och Stiftelsen Tyrestaskogen,
att förstärka och förtydliga sambandet mellan Tyresta och Tyresö kommuns
mer tätortsnära naturområde såsom Alby naturreservat och friluftsområde.
Efter att många alternativ diskuterats beslutade Miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet år 2016 att det ska byggas en bro över
Nyforsviken. Bron förväntas, förutom att stärka kopplingen mellan Alby
som rekreationsområde och Tyresta, ge förutsättningar att leda om
Sörmlandsleden genom Alby naturreservat. Detta kan både öka Albys
attraktivitet och göra det lättare att nå Tyresta från Tyresös mer urbana
delar. Sörmlandsleden får då dessutom en tydligare dragning genom ett
obrutet natur- och kulturlandskap i Alby naturreservat.

P

Nyfors
Tyresö-Flaten
Prästängsbron
Rundmar
mot Tyresta NP

P

Sörmlandsleden

Gångstigar/elljusspår

Föreslagen ny sträckning

Dagens övergångar

Bilparkering

B

Busshållsplats

4

Syfte med tävlingen

MÅL
Målen för tävlingen är:

VISION
Alla med naturlängtan –
ovana som vana, unga som
gamla – välkomnas, hittar
och trivs i Alby. En mötesplats
som lockar besökaren mot
nya äventyr i urskogen i
Tyresta.

Hjälp oss att få alla
besökare att förstå
vilken fantastisk
plats de har
kommit till

SYFTE MED TÄVLINGEN
Syftet med tävlingen är att uppnå:

• välkomnande, trygga och tydliga entréer till Alby naturreservat
• struktur och orienterbarhet på bilparkeringen vid huvudentréen,
samt bättre och säkrare cykelparkering

• Alby är ett välkänt, orienterbart och informativt rekreationsområde,
som går lätt att nå till fots och med cykel, såväl som med
kollektivtrafik och bil.

• Entréerna till Alby är välkomnande, trygga och tydliga. De ger
området en identitet, introducerar besökaren till området och
vägleder dem vidare.

• Det finns en tydlig hierarki mellan huvudentré och sekundära
entréer till Alby.

• Det är enkelt att parkera och låsa fast sin cykel eller moped i
området.

• Det är lätt att orientera sig och hitta till de olika målpunkterna i
området.

• Kopplingen mellan Alby, Sörmlandsleden och Tyresta är tydliga.
Alby är en självklar entré till Tyresta.

• Sörmlandsleden har en ny, attraktiv och tydlig dragning genom
Alby och en obruten sträcka av natur- och kulturvärden.

• En bro, med anslutningar, över Nyforsviken utgör en fysisk
koppling mellan Alby och Tyresta.

• en väl gestaltad bro över Nyforsviken som fungerar som en nordlig
entré till Tyresta från Alby naturreservat

• upphandling av arkitekttjänster för fortsatt uppdrag att genomföra
bron
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Tävlingsuppgiften

TÄVLINGSUPPGIFTEN
Tävlingen består av huvudsakligen tre delar. Den första delen innebär att
föreslå ett entrékoncept som annonserar de olika entréerna för besökaren.
Konceptet ska ta hänsyn till entréernas olika hierarkier, från huvudentréen i
väster - entrésituation Myggdalsvägen - till de sekundära entréerna norr och
öster om området - entrésituation Petterbodastråket respektive
entrésituation Gimmersta. Den andra delen handlar om att se över
parkeringssituationen för cykel, moped och bil i anslutning till den nya,
förtydligade huvudentrén. Den tredje och sista delen handlar om att föreslå
en gestaltning av en ny bro över Nyforsviken, samt dess anslutningar till
befintliga stråk på båda sidor om bron.

Entrésituation Petterbodastråket:
Sekundär entré för gång och cykel.
Entrésituation Gimmersta:
Sekundär entré för cykeloch biltrafik.

ENTRÉKONCEPT
Entrékonceptet för de olika entréerna handlar om att föreslå en utformning
av landskapet som stärker orienterbarheten och tydliggör var i området
besökaren befinner sig. Entrésituation Myggdalsvägen som utgör
huvudentré till området för cykel-, bil- och kollektivtrafik, ska göras extra
tydlig. Det ska gå att förstå att det här är huvudentréen till ett fantastiskt
natur- och rekreationsområde. Vid de sekundära entréerna, entrésituation
Petterbodastråket samt entrésituation Gimmersta, ska gränsen till Alby
naturreservat förtydligas med skyltning eller landskaplig utformning.
Entréen från Gimmersta bör förtydligas som en sekundär entré för
biltrafik. Entrésituationen Petterbodastråket är för gående och cyklister.
Den nordliga entrén till Tyresta - tillika södra entrén till Alby - via den nya
bron, ska också förtydligas för besökare. Det ska gå att förstå hur Tyresta
och Alby förhåller sig till varandra. I uppgiften ingår att föreslå hur skyltar
ska placeras i landskapet samt vid entréplatser i anslutning till parkering för
cykel och bil.

Entrésituation Myggdalsvägen:
Huvudentré. Busshållplats.
Parkering för cykel, moped, bil
och buss.

Plats för bro och
nordlig entré till Tyresta
(södra entrén till Alby).

Entréer från fyra håll ska tydliggöras

I tävlingen ingår inte att ta fram ett skyltprogram med grafisk identitet för
området. Kommunen planerar att inventera de informationsskyltar som finns
och ta fram ett kompletterande program under hösten, efter att tävlingen är
genomförd och ett vinnande förslag är utsett. Det nya skyltprogrammet
kommer att förhålla sig till det vinnande tävlingsförslagets nya entrékoncept.
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Tävlingsuppgiften

PARKERING
Parkering för cyklar, mopeder och bilar ska tillgängliggöras och
effektiviseras inom området.

Cykelparkering
Antalet besökande som kommer med cykel är som störst då skolorna har
sina friluftsdagar i maj och september, samt under sommaren. Då handlar
det om hundratals cyklar dagligen i området. Viktiga målpunkter för
cykelparkeringen är Prästgården (Alby prästgård) och badplatsen.
Prästgården är en stor målpunkt för alla områdets besökare, eftersom där
finns ett café samt grill och matsäcksrum. Här har även naturskolan sina
lokaler. Till badplatsen vill många cykla när badvädret lockar.
I uppgiften ingår att föreslå en utformning för permanent cykelparkering i
anslutning till Prästgården, intill huvudentréen. Det bör finnas plats för ca
100 cyklar inom det här området. Av de 100 cykelplatserna bör ca 10%
fungera för att låsa fast lådcyklar. De fasta cykelparkeringarna ska vara väl
gestaltade och tåla att stå tomma vissa dagar och årstider, utan att förstöra
landskapsbilden och karaktären i området.

Mot
badplatsen

Kraven på permanent cykelparkering vid Prästgården
• ca 100 p-platser
• minst 10% av de 100 ska gå att låsa fast en lådcykel vid
• utformningen av cykelställen ska förhålla sig till landskapsbilden både
under hög- och lågsäsong
• det ska vara lätt att hitta till och säkert att parkera cykeln vid ställen

Huvudentré

Parkering för cykel och bild ska bli tydligare i området

Flexibel cykelparkering vid badplatsen
Vid badplatsen behövs cykelställ som under sommartid kan komplettera
den permanenta cykelparkeringen vid Prästgården. Idag placeras flyttbara
cykelställ ut vid badplatsen under sommarhalvåret. Tävlingsförslaget
får gärna innehålla förslag på en ny typ av flyttbar och stöldsäker
cykelparkering till området vid badplatsen.
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Tävlingsuppgiften

Parkering för motorfordon
Befintliga parkeringsplatser för bil vid huvudentrén ska ses över, så att de blir
mer effektiva och att det är tydligt var man ska parkera. Några få gånger per
år, när fint väder sammanfaller med helg kan det vara väldigt hårt tryck på
områdets parkeringsplatser. Parkeringsplatsen behöver struktureras så att det
finns plats för ca 150-200 p-platser, varav 5% ska vara anpassade för rörelsehindrade och anläggas i närheten av 1 km- och 1,6 km-spårets startpunkt.
Vid huvudentréen behövs även plats för att säkert kunna låsa fast mopeder
och motorcyklar, som idag parkeras lite överallt i området. I anslutning till
huvudentréen behövs även 1-2 parkeringsplatser för besöksbussar.
Kraven på parkering för motorfordon
•
•
•
•
•

150-200 p-platser för bil vid huvudentrén
5 % av p-platserna ska vara anpassade för rörelsehindrade
ca 10 p-platser för moped vid bilparkeringen
möjligt att låsa fast mopeden
1-2 p-platser för besöksbuss

BRO
Bron ska utformas så att fotgängare kan gå i bredd samt mötas, dvs fyra
personer i bredd. Den ska även vara dimensionerad för att klara viss trafik
av fyrhjuling som används för driften i området, samt klara skoter med
spåraggregat för skidspårning och plogning i området vintertid. Bönder i
Uddby och Rundmar ska kunna valla får över bron vid några tillfällen per
år.Bron kan utformas med bredare ytor för möten för att hålla nere bredden
om det är av vikt för gestaltningen. Bron kan ha yta för att pausa, stanna
upp och sitta ner. Den ska vara tillräckligt hög för att man ska kunna
passera under med kajak, kanot eller roddbåt, oberoende av det växlande
vattenståndet.
Bron ska planeras med anslutningar på vardera sida av brofästet, vilket
innebär både spänger och stigar. Bron ska ansluta till 2-kmspåret norr om
bron i dalsänkan till punkt A. På Tyrestasidan kan bron ansluta i två
punkter, antingen B eller C, och fortsätta vidare på spänger genom oländig
terräng och på gångstig i skogsbrynet intill betesmarken. Bron med
anslutningar bör vara så tillgänglig för rullstol som möjligt, men den
befintliga terrängen gör att det är svårt att ställa krav på full tillgänglighet.

Platsen för bron
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Tävlingsuppgiften

2km-spår

Konstruktionen får inte skada vatten- eller fiskelivet i Nyforsviken. Grundfundamentens utformning är därför viktig liksom hur bron skuggar vattenytan. En stark skuggning över hela viken kan avskräcka fisken att simma förbi
vidare ut i sjön. Bron kommer inte att vara belyst.

Grusad gångstig
Gångstig på spänger

Framtida rastplats

A

ca 70 m

ca 140 m

B
ca 70 m

Kraven på bron

C
Gångstig på spänger

Grusad gångstig

Sörmlandsleden Etapp 3
Alby - Tyresta by
Rundmar gård
Brodragningen ska gå från punkt A till punkt B eller C

Något som kan påverka gestaltningen av bron är att Albysjöns vattennivå
inte är konstant. Vattennivåns variation berör på att kraftverket vid Rakstabadet, som är förbundet med sjön, har rätt att anävnda vatten från Albysjön.
Vattendomen som reglerar kraftverkets användning säger att nivån i sjön
inte bör understiga +13.45 (RH00) eller ligga över +13.78 (RH00).

Bron ska:
• klara mötande gångtrafik (fyra i bredd), det vill säga ha en bredd på
minst 3 meter fritt.
• klara överfart med fyrhjuling och skoter, med släp och last.
• klara vallning av får.
• ha minst 1,2 meter fri höjd över högsta vattenståndsnivån +13,78
(RH00) - det ska gå att paddla eller ro under bron oavsett vattenstånd.
• utformas med respekt för natur- och kulturmiljön.
• konstrueras så att den inte inte skadar vattenlivet med så få bropelare i
sjöbotten som möjligt.
• utformas så att inte fiskelivet skadas.
• klara översvämning (översvämningskartering och karta med bottendjup
biläggs).
• inte vara belyst.
• med fördel utformas med en trevlig plats, utvidgning, för att stanna upp,
sitta ner eller fiska.
• gå från punkt A och antingen ansluta vid punkt B för att sedan gå längs
strandlinjen till punkt C eller gå rakt över vattnet direkt till C.
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Tävlingsområdet och planeringsunderlag

TÄVLINGSOMRÅDET OCH
PLANERINGSUNDERLAG

Entrésituation

TÄVLINGSOMRÅDET

Entrésituation

Området för tävlingen är skrafferat i bilden till höger. De gäller de olika
entréerna, parkeringen vid Alby prästgård och bron.

PLANERINGSUNDERLAG
Tävlingsområdet ligger utanför detaljplanelagt område.
Viktigaste dokument att ta hänsyn till:
• Tyresö 2035, översiktsplan för Tyresö kommun, Tyresö kommun
• Attraktiva Alby Utvecklingsplan, Tyresö kommun
• Nordlig huvudentré till Tyresta nationalpark, White på uppdrag av
Tyresö kommun och Länsstyrelsen Stockholms län

Tyresö kommuns översiktsplan
Kommunens översiktsplan, Tyresö 2035, antogs i KF i juni 2017. I den står
att kommunen och övriga aktörer ska förbättra tillgången till storstadsnatur
i både Erstavik i Nacka kommun och i Alby naturreservat och arbeta med
att skapa tydliga entréer och vägar in i naturområdena. Där beskrivs också
hur viktigt det är att beakta ett barn- och ungdomsperspektiv vid
utvecklingen av Alby naturreservat och Tyresta nationalpark, eftersom
ungdomar/äldre barn lätt glöms bort i planeringen.

Entrésituation Myggdalsvägen

Plats för bro och
nordlig entré till Tyresta
(södra entrén till Alby).

Tävlingsområdena är skrafferade i kartan
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Tävlingsområdet och planeringsunderlag

Attraktiva Alby Utvecklingsplan
För att stärka området och skapa ännu
bättre förutsättningar för rekreation och
ATT BEAKTA:
friluftsliv har en utvecklingsplan tagits
Tävlingsförslaget bör förhålla
fram inom projektet ”Attraktiva Alby”.
sig till grundprinciperna i
Även där belyses vikten av välkomnande
utvecklingsplanen och inte
detaljerna. Fokus är att utveckla
och tillgängliga entréer till området. Fler
ett koncept för helheten, exakta
ska känna till Alby friluftsområde och
placeringar för olika aktiviteter
kopplingen från Alby friluftsområde till
går att utveckla.
Tyresta nationalpark ska förbättras. Det är
en omfattande utvecklingsplan som ger
många konkreta förslag, där bland annat
spår och leder redan har utvecklats.
Utvecklingsplanen är framtagen i dialog
med medborgare, internt på kommunen samt med olika
intresseorganisationer. Den antogs inte i nämnden utan noterades. Därefter
har delar av åtgärderna genomförts mer eller mindre enligt förslagen som
tas upp i utvecklingsplanen. Inget av det som rör entréerna har genomförts
förutom viss skyltning.

PÅGÅENDE PLANERING
Alby friluftsområde är centrum för friluftslivet i Tyresö och kommunen har
för avsikt att utveckla friluftsområdet och naturreservatet de kommande
åren, med förbättringsåtgärder som är angivna i utvecklingsplanen och
utifrån det vinnande tävlingsförslaget.
Det är ett rekreationsområde som ligger nära tätbebyggt område. Det
planeras inte några större förtätningar i direkt anslutning till området, men
inom en radie av någon kilometer utvecklas nya bostäder och
centrumfunktioner.

Nordlig huvudentré till Tyresta, 2008-10-31
Redan 2008 utredde stiftelsen Tyrestaskogen och Tyresö kommun
tillsammans med White arkitektkontor en ny nordlig entré till Tyresta från
Tyresö kommun. Av de fyra områden som pekades ut i utredningen såg
stiftelsen och kommunen en ny bro över Nyforsviken som den mest attraktiva
lösningen. En koppling som i och med sitt läge i förhållande till Alby
Naturreservat också kan utveckla och stärka Alby som ett större natur- och
friluftsområde.
Röd linje visar gräns för friluftsområde

11

Förutsättningar

FÖRUTSÄTTNINGAR
NATIONALPARK OCH NATURRESERVAT
Alby Naturreservat
Alby naturreservat är 287 hektar stort och förvaltas av Tyresö kommun,
som också äger största delen av reservatet. En mindre del ägs av Tyresö
Strands markägareförening. Syftet med reservatet är att bevara en vacker
och värdefull naturmiljö, samt ge möjlighet till friluftsliv, rekreation och
utbildning. Naturvårdsförvaltare för Alby naturreservat är Tyresö kommun.

Tyresta Naturreservat och nationalpark
Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda
skogsområdena i Sverige utanför fjällvärlden. Området ligger i både Tyresö
och Haninge kommun och har i sitt kärnområde den största och finaste
urskogen söder om Dalälven. Tyresta nationalpark har syftet att ”bevara ett
representativt sprickdalslandskap med värdefull natur, särskilt de
omfattande urskogarna”. Nationalparken omfattar totalt 1964 hektar,
bestående till större del av urskog i ett omväxlande sprickdalslandskap.
Tallen är det dominerande träslaget uppe på hällmarkerna och granen i de
mer bördiga dalsänkorna.
Runt nationalparken ligger Tyresta naturreservat som fungerar som en
buffertzon för nationalparken, där ett intensivare friluftsliv är tillåtet.
Reservatet omfattar 2 700 hektar, så totalt är det skyddande området nästan
5 000 hektar. Staten är via Naturvårdsverket ägare av marken i
nationalparken och Stockholms stad är den största markägaren av
reservatet. Förvaltningen av området sköts av Stiftelsen Tyrestaskogen.

Guldstjärnan är ny symbol för Sveriges nationalparker

I början av 2000-talet började Naturvårdsverket att utveckla en gemensam
identitet för de svenska nationalparkerna med målet att öka intresset och
förståelsen för natur och naturvård bland besökare och potentiella
besökare. Genom att ta fram en grafisk profil, symbol och
nationalparksmarkör skulle en gemensam identitet skapas. År 2008 utlyste
Naturvårdsverket en allmän projekttävling för att ta fram symbol, grafisk
profil, standard för skyltar och markörer, vilket har resulterat i en
Designplattform som beskriver Sveriges Nationalparkers designkoncept.
Just nu håller arbetet med den visuella identiteten Guldstjärnan på att
succesivt införas i olika nationalparker i landet.
Tävlingsförslaget bör föreslå en plats för den framtagna informationsskylten
på Tyrestasidan, antingen i direkt anslutning till bron eller längre in mot
betesmarken. Ritning på skyltstället som visas i bilden ovan biläggs.
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Förutsättningar

SÖRMLANDSLEDEN
Sörmlandsleden är en 1 000 kilometer lång natur- och kultur vandringsled
Ca 30 minuter
som slingrar sig genom Sörmland i ett mycket omväxlande landskap. Leden med buss till
Gullmarsplan
är en av Sveriges längsta och föregångaren bland låglandsleder. Första
etappen av leden börjar vid Björkhagens tunnelbana och går vidare in i
Nackareservatet till Skogshyddan, därifrån går etapp 2 till Alby friluftsgård.
Etapp 3 är huvudstråket in i Tyresta, en sträckning om 13,5 km mellan Alby
Friluftsgård och Tyresta By. Det går bussar från Gullmarsplan till både Alby
och Tyresta By.
En omdragning av Sörmlandsleden via en ny bro innebär att sträckningen
av etapp 3 kommer att gå igenom Alby friluftsgård och naturreservat genom
ett obrutet natur- och kulturlandskap.

Sörmlandsledens andra och tredje etapp går genom
Tyresö kommun och Alby

13,5 km till
busshållsplats
Tyresta by

Busshållplats

Sörmlandsleden

Busslinje 873
Gullmarsplan - Nyfors

Ny sträckning av Sörmlandsledens
etapp 3
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Karta LM

MÅLPUNKTER INOM NATURRESERVATET
Friluftsområde
Alby friluftsområde ligger mitt i Alby naturreservat och är
ATT BEAKTA:
centrum för friluftslivet i Tyresö. Här finns bad, grillplatser,
Förenkla för nya
vandringsleder, motionsslingor, pulkabacke och stora
besökare att
gräsytor för olika aktiviteter. Albysjön plogas för
orientera sig i ett
skridskoåkning av kommunen när isen bär och en 1 kmområde rikt på olika
slinga och en 4 km-slinga spåras för längdskidor när det finns
aktiviteter.
snö. Kring friluftsgården finns ängar där man kan leka, spela
boll och discgolf. Badet med sandstrand och gräsytor är en
populär plats. I raststugan kan man äta sin medhavda matsäck, grilla korv
eller bara värma sig. I terrängen norr och söder om Alby friluftsgård finns
belysta motionsspår, 2 respektive 4 km långa. Det finns också ett utegym.
Vid friluftsgården i den gamla ladugården finns toaletter, herr- och
dambastu samt två omklädningsrum med dusch.
1 km-spåret är idag tillgängligt för rullstol, avseende markbeläggning och
lutningar och 1,6 km-spåret har vissa svårare partier men fungerar med viss
hjälp. Karta över samtliga spår och leder finns bilagt som en Illustrator-fil.

WC

Café
I den gamla prästgården finns ett café som drivs av
sociala företag och föreningar.

Skolverksamhet
Skolor i både Tyresö och i övriga Stockholm besöker
området för friluftsdagar och andra aktiviteter.

ATT BEAKTA:
Skyltning och
orientering
till caféet kan
tydliggöras.
0m

250m

500m
1:10000

Målpunkter i området
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Naturskolan
Naturskolan bedriver uteverksamhet i naturreservatet för
skolelever i Tyresö kommun. Alla Tyresös skolor besöker
Alby en eller flera gånger per år inom den ordinarie
skolverksamheten. Naturskolan har lokaler i anslutning till
caféet.

ATT BEAKTA:
Naturskolan är en
viktig verksamhet
i området och ska
tydliggöras och synas.

Ahlstorp
Ahlstorps båtsmanstorp är en välbevarad kulturhistorisk
miljö och en oas utmed Sörmlandsleden cirka 800 meter norr om
friluftsgården. Det lilla röda boningshuset med uthus och äng berättar om
hur livet som soldat till sjöss och torpare kunde te sig förr. Tyresö
hembygdsförening använder torpet och har öppet hus vissa helger och på
valborgsmässoafton. I augusti anordnar kommunen slåtter på ängen.

ägs sedan 1968 av Tyresö kommun och arrendatorn bedriver utöver
jordbruket även andra verksamheter.

Rundmars gård
Rundmars gård utgör en intressant målpunkt på vägen mellan Alby och
Tyresta. Gården ägs och arrenderas ut av kommunen, men står idag
obebodd. Den har tidigare hyrts ut för ridverksamhet. En omdragning av
Sörmlandsleden i och med den nya bron ökar flödet av vandrare förbi
gården och skulle kunna möjliggöra för en ny typ av verksamhet vid
Rundmar. Kommunen avser att hyra ut gården till en lämplig arrendator
inom en snar framtid.

Uddby gård
Uddby gård ligger längs den gamla
byvägen som leder fram till Alby
gård. Det är en av få gårdar i
kommunen som idag bedriver
lantbruk. Det har en lång och
obruten kontinuitet som lantbruk.
Det är också Tyresö kommuns
visningsgård. På gården finns
många olika djur som bidrar till att
hålla landskapet öppet. Uddby gård

ATT BEAKTA:
De olika gårdar och torp som
finns i området är målpunkter
som ska tas hänsyn till vid
förtydligande orientering i
området. Nybyggnation inom
naturreservatet ska samspela
med befintliga träbyggnader.
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LANDSKAPSBILD
Alby naturreservat är ett starkt grönt samband i den
ATT BEAKTA:
regionala grönstrukturen. Det är en del av det
Tillägg i området skall
starkaste biologiska spridningssambandet mellan
ske med respekt för,
och kunskap om, dess
Tyresta och Nackareservatet. Det består av skogshistoria, landskapsbild
och jordbruksmarker, de senare till största delen
och naturvärden.
ängs- och hagmarker. Fnyskbäcken rinner
meandrande söderut genom ett skogsparti, ut i de
öppna markerna ner mot gårdarna Uddby och Alby.
Sörmlandsleden löper från norr genom reservatet
ned mot Nyfors. Strandängen vid Gimmerstaviken utgör en fin miljö för
sjöfåglar. I naturreservatets norra del finns sedan 1998 Kolardammarna, som
är en dagvattenanläggning för att rena Fnyskbäckens vatten. Fnyskbäcken
rinner från centrala Bollmora till Albysjön.
Foto: Ryno Quantz

Betesmarker för djur kring gårdarna Uddby och Alby

Området kring gårdarna Alby och Uddby präglas av ett öppet
kulturlandskap. De öppna markerna består till stor del av betesmarker, där
djuren bidrar till att gynna mer rara ängsväxter. De medför ett behov av
hagar, inhägnader och ekonomibyggnader. I Alby har det funnits tamdjur i
människans tjänst i mer än tusen år och djuren i området har flera viktiga
funktioner. De betar kulturlandskapet och håller det öppet. Nötdjuren och
fåren bidrar till att ge en större mångfald av olika arter i hagarna och är med
och skapar det öppna landskap som besökaren dras till. Norr om
huvudentrén finns en naturlig våtmark där det växer alskog.

HISTORIK
Landskapet vid Albysjön innehåller många historiska lager. Bland utegym
och löparspår ligger små dungar, där forntidens Tyresöbor är jordade i
gravsättningar från järnåldern. Människor har rört sig i området länge!
För 4000 år sedan var Albysjön en skyddad havsvik. De låga strandängarna
odlades och användes som betesmark, och fiske fanns på nära håll. Kvar
från denna tid finns ett antal stenrösen på höjderna runt Albysjön. Från
järnåldern är spåren efter människor tydligare. Vid den här tiden hade
Albysjön stängts av och var inte längre en havsvik på grund av
landhöjningen. Från järnåldern finns inga husrester kvar, men ett stort antal
gravar. Några av dem kan hittas vid dagens utegym, bakom grillplatsen,
invid parkeringen samt i hagen norr om Uddby gård.
Under medeltiden samlas många gårdar i Tyresö under det stora
Tyresögodset som ägdes av Gabriel Oxenstierna. Det var också han som
donerade gården ”Äleby” prästboställe. Gården fungerade som prästbostad
i ca 300 år, och fick med tiden det utseende det har idag med två våningar
och brädpanelade röda väggar. Den siste prästen som bodde i Alby flyttade
därifrån 1938. Sedan dess har prästbostället bland annat använts som
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Foto: Lena Guthe

pensionat för utarbetade husmödrar, barnkoloni i kommunal regi samt
uthyrts som sommarnöje. Kommunen tog över gården 1960 och idag
inrymmer den Alby café.

Jordbruket
Jorden runt Alby brukades fram till 1967 då den siste arrendatorn flyttade.
En del av jordbruket gick då in under Uddby gård och resten blev
grönområde för friluftslivet. Gröna gräsmattor har också fått ersätta den
varierade växtlighet i form av fruktträdgård, grönsaksland och bärbuskar
som tidigare omgav gårdens byggnader.
De byggnader som en gång tillhörde lantbruket, har idag andra funktioner.
Dagens raststuga (nr 2 i bilden till höger) är en bryggstuga med ursprung i
1700-talet. I ena halvan bryggde man öl, kokade tvätt och genomförde
större hushållsgöromål. I den andra delen fanns plats för en piga eller dräng
att bo. Spannmålsboden (nr 3) byggdes 1807 och är numera Naturskolans
utställningsrum. Stallet och magasinet (nr 6) är idag förråd. På den
nuvarande lekplatsens yta fanns fram till 1920-talet en stallänga och på
1980-talet revs ytterligare en stallbyggnad som låg som fond vid
parkeringen. Dagens omklädningsrum och bastu, där också föreståndarens
expedition ligger (nr 7) var loge och lada under 1800-talet. År 1937 flyttade
arrendatorn över till nya arrendatorbostaden (vid fårhagen) som stod klar
det året. Drängstugan med källare (bredvid raststugan) är från ca 1925.

Alby gamla prästgård

Nyfors
Längst in i Nyforsviken ligger Nyfors som är en plats med en spännande
industrihistoria. Här har en rad olika tillverkningsindustrier från 1400-talet
fram till 1900-talet tagit vara på vattenkraften. Mellan sjöarna Tyresö Flaten
och Albysjön är fallhöjden 6 meter och kraften användes under 1400-talet
för att driva en mjölkvarn. Under de kommande århundrandena blev Nyfors
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Foto: Karl Schriver-Abeln

sedan i tur och ordning plats för hammarsmedja, krutkvarn. järnvalsverk
och valkkvarn.
Namnet Nyfors började användas i mitten av 1700-talet i samband med att
ett stort pappersbruk byggdes på platsen, med tillhörande arbetarbostäder
och torkvindar. 1849 byggdes den stora disponentvillan vid sjön,
ursprungligen rödfärgad, som idag syns längst in i viken i gult.
Pappersbruket byggdes under 1800-talet om till sågverk med en stor
byggnad över forsen.
Den sista verksamheten vid Nyfors lades ned 1932 efter att ångmaskiner
och elmotorer konkurrerat ut vattenkraften vid förra sekelskiftet. I många
år förföll området, vattnet spolade undan mark och husgrunder. Först 1975
restaurerades Nyfors med en gång- och cykelbro. Spåren av den forna
industriverksamheten syns till viss del i markens stensättningar.

Nyfors idag
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SPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintliga entréer till Alby

Trafik

Med cykel når man Alby friluftsgård via Alby skogsväg, Alby gårdsväg eller
Prästgårdsvägen. Som fotgängare går det att komma in i Alby på flera
ställen, bland annat från Petterbodastråket.

Alby naturreservat och friluftsgård är avstängt för genomfart av biltrafik.
Det går att köra in och parkera från både Myggdalsvägen samt
Prästgårdsvägen och Gimmersta. Ett cykelstråk, som kopplar ihop östra
Tyresö med de västra delarna går idag genom området och planeras att
förstärkas.

Kollektivtrafik
Stombuss nr 873 går mellan Gullmarsplan och Nyfors på ca 25-30 min.
Från hållplats Nyfors, längst ned på Myggdalsvägen, är det ca 800 meter att
gå till Alby café. Stombussen avgår därifrån ca fem gånger i timmen året
runt. Sommartid kör bussen in till hållplatsen vid parkeringen i väster
(entrésituation Myggdalsvägen) var femte avgång.

Det finns idag två bilvägar in i området. Huvudentrén till området är från
Myggdalsvägen, via Alby skogsväg till den stora grusade bilparkeringen.
Den andra bilvägen in i Alby kommer österifrån, från Prästgårdsvägen
genom Gimmersta till Uddby gård och den parkering som ligger i
anslutning till gården. Vägen mellan de båda parkeringarna är avstängd med
en bom.

Angränsande bebyggelse
Med sin närhet till tätbebyggda områden och Tyresö centrum har Alby
naturreservat ett unikt tätortsnära läge som rekreationsområde. Platsen för
tävlingsområdet är omgiven av villabebyggelse både i väster och öster. Norr
om reservatet ligger Petterbodastråket, som är en del av det viktiga gröna
sambandet mellan Tyresta och Nackaresveratet. Det går österut från
Bollmora mot Tyresö Strand, mellan Petterboda industriområde och villaoch radhusbebyggelsen i Fårdala. Fårdala ridskola möter Petterbodastråket i
norr, liksom Kolardammarna och bebyggelse längs Kringelkroken. Från
Tyresö centrum är det ca 3 km till Alby friluftsgård.
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TIDPLAN OCH BUDGET FÖR GENOMFÖRANDE

TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER

TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE

TÄVLINGENS FORM

Tyresö kommun har för avsikt att genomföra tävlingen under våren 2019
och att den utsedda vinnaren får arbeta vidare med att ta fram
förfrågningsunderlag för bron över Nyforsviken under hösten 2019. Till
våren 2020 avser kommunen att upphandla entreprenör för att genomföra
byggandet av bron med anslutningar hösten 2020.

Tävlingen genomförs som en allmän projekttävling enligt 18 kap. i lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Efter avslutad tävling avser
arrangören att förhandla, utan föregående annonsering, med vinnande
förslagsställare om fortsatt uppdrag för genomförande av bron.

BUDGET FÖR FÖRSLAGETS GENOMFÖRANDE
I dagsläget har kommunen en beslutad investeringskostnad på totalt 9,2
miljoner SEK för bron inklusive anslutningar och projektering. Det finns
dessutom en möjlighet och intention att söka medfinansiering från olika
organisationer samt äska ytterligare medel i kommande års budgetar.
Det pågår även budgetering och äskning för att finansiera projektering och
genomförandet av tävlingens övriga delar, såsom ombyggnader av entréer
och parkering.

TÄVLINGSREGLER
Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlingsregler för svenska
tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas
verksamhetsfält” från 2016.

SEKRETESS
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters rekommendation kring
sekretess vid arkitekttävlingar. Sekretess gäller för upphandlingen. Att
uppmärksamma för tävlingsdeltagare:
• De tävlande förbinder sig att inte röja sitt deltagande i arkitekttävlingen i
enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 19 kap 3§ 2
stycket om absolut anbudssekretess, vilket gäller fram till dess att
tilldelningsbeslut har delgivits. Sekretessen bryts efter tilldelningsbeslut,
det vill säga efter beslut om vinnare i projekttävlingen.

TÄVLINGS- OCH PROJEKTSPRÅK
Projektspråk är svenska. Tävlingsspråk är svenska. Juryns utlåtande kommer
att ges på svenska.
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TIDPLAN FÖR TÄVLING
•
•
•
•
•

Tävlingen startar, publiceras: 19-03-15
Sista dag för frågor i samband med tävlingen: 19-03-29
Sista dag för svar på frågor i samband med tävlingen: 19-04-12
Sista dag för inlämning av tävlingsförslag: 19-05-29
Tillkännagivande av juryns beslut augusti/september 2019

PRISSUMMA
Den totala prissumman är 700 000 SEK exkl. moms. Vinnande förslag
erhåller en prissumma om minst 350 000 SEK exkl. moms. Resterande
prissumma fördelas enligt juryns beslut.

UPPDRAG EFTER TÄVLINGEN
Arrangören avser att utan vidare annonsering förhandla med
förslagsställarna av vinnande förslag om uppdraget att ta fram fullständiga
handlingar för en utförandeentreprenad av bron och dess anslutningar.
Under förutsättning att finansiering kan säkras för genomförande av övriga
delar i förslaget avser arrangören även att förhandla med vinnaren om att
projektera entréer och parkering. Vinnaren kan även komma att få
tilläggsuppdrag på ytterligare förbättringsåtgärder i området, som en
vidareutveckling av vinnarförslaget.
Om arrangören vill frångå juryns rekommendation ska det göras i samråd
med Sveriges Arkitekter. Om tävlingen inte har lett till
projekteringsuppdrag för vinnaren eller att förhandlingar har inletts inom
två år, trots att nödvändiga beslut fattats, har vinnaren rätt till ytterligare

ersättning motsvarande förstapriset. Om byggherren inte anser att vinnaren
har erforderliga erfarenheter och resurser att handha uppdraget lämnas det
till denne i samarbete med en mer erfaren fackman, vald av vinnaren själv
och godkänd av byggherren.

Preliminär tidplan för uppdrag för byggande av bron
September-december 2019...................Fortsatt uppdrag, projektering av bron
Våren 2020.............................................. Förfrågningsunderlag skickas ut
Hösten 2020............................................ Genomförande av bron

JURY
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av sju personer,
dels representanter från Tyresö kommun och Stiftelsen Tyrestaskogen samt
två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter:
• Carolina Fintling Rue, enhetschef, översiktsplaneringsenheten Tyresö
kommun, samhällsplanerare
• Göran Norlin, avdelningschef, miljö- och trafikavdelningen Tyresö
kommun, biolog
• Lena Hellström, fritidschef, Kultur, friluft och föreningsstöd,
Förvaltningen för liv och hälsa, Tyresö kommun
• My Lundblad Wistedt, arkitekt SAR/MSA, översiktsplaneringsenheten
Tyresö kommun
• Per Wallsten, vd Stiftelsen Tyrestaskogen och nationalparkschef,
landskapsarkitekt
• Sara Vikstrand, landskapsarkitekt och kreativ ledare Arkitema,
utsedd av Sveriges Arkitekter
• Erik Andersson, arkitekt Erik Andersson arkitekter,
utsedd av Sveriges Arkitekter
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Juryn kommer att rådfråga ytterligare sakkunnig expertis i olika
referensgrupper avseende frågor om natur- och landskapsvärden,
kulturmiljö, byggtekniska sakfrågor, kalkyl samt social hållbarhet.
Friluftsförbund i området kommer att rådfrågas.
Kommunen avser även att ställa ut alla förslagens huvudplansch under
utvärderingen och be om medborgarnas synpunkter. Juryn kommer dock
att fatta det avgörande beslutet, där medborgarnas synpunkter vägs samman
med bedömningskriteterierna för tävlingen.
Tävlingssekreterare: Julia Hertzman, Sveriges Arkitekter
Tävlingsfunktionär: Alina Vikberg, Upphandlingsenheten Tyresö kommun

FRÅGOR GÄLLANDE TÄVLINGEN
Frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären via Tendsign senast
2019-03-29. Svar på frågor (avidentifierade) delges samtliga tävlande via
Tendsign under en period mellan 2019-04-01 och 2019-04-12, senast 201904-12. All kommunikation sker via Tendsign.

BILAGOR TILL TÄVLINGSPROGRAMMET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Attraktiva Alby Utvecklingsplan
Nordlig huvudentré till Tyresta nationalpark
Tyresö 2035 Översiktsplan för Tyresö kommun
TYR_Grundkarta_AttrAlbyBrov_JBG_levb_20190305
TYR_Grundkarta_AttrAlbyEntreMyggdv_JBG_levb_20190305
Ortofoto_6568_165_Friluftsområdet
Ortofoto_6567_Broläge
Karta LM 1:8000 (A4)
Sjödjup 1:2000 (A3)

10. Översvämning vid 50-årsregn och Tyresån 1:2000 (A4)
11. Bygglovsritningar Nybyggnad Maskinhall
12. Tyresta Nationalpark externa entréer, Skyltställ uppställning
13. Skötselplan Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat
14. Inventeringsrapport Alby naturreservat R1 (tillgänglighet)
15. Inventeringsrapport Alby naturreservat R2 (tillgänglighet)
16. TYR_Grundkarta_AttrAlbyEntreMyggdv_JBG_levb_rev maskinhall
17. Drönarfilmer på området

GRUNDLÄGGANDE KRAV PÅ INLÄMNING
Tävlingsbidragen ska ha inkommit i tid och vara på svenska.
Tävlingsbidragets material ska uppfylla krav gällande innehåll, format och
antal.

INLÄMNINGSKRAV
• Koncept/idé – förklara hur Alby och kopplingen till Tyresta och
Sörmlandsleden ska tydliggöras för besökaren - valfritt antal figurer/
diagram/volymstudier
• Kortfattad beskrivande text som motiverar förslaget och som beskriver
hur visionen uppfylls
• Kortfattad beskrivning av hur förslaget förhåller sig till social hållbarhet
i kommunen och bidrar till trygga och välkomnande entréer.
• Kortfattad beskrivning om hur förslagen tar hänsyn till det rika djuroch naturliv som finns i området.
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Alby Entré
• Presentation av landskaplig utformning vid de olika entréerna med fokus
på huvudentréen från Myggdalsvägen. Valfritt presentationssätt,
illustrationsbilder/planer/elevationer/konceptbilder
• Parkering för cykel, bil och andra fordon i anslutning till huvudentréen
vid Alby prästgård. Situationsplaner 1-4 st i skala 1:500.
• Minst 1 illustrationsbild över huvudentrén från Myggdalsvägen
• Koncept för flexibel och flyttbar utformning av cykelparkering vid
mindre målpunkter.

Bro
• Situationsplan, med dragning och anslutningar till befintliga spår och
leder, skala 1:2000
• Minst 1 illustrationsbild över bron i dess omgivning
• Övergripande plan bro och anslutning, skala 1:500
• Del av längdsektion av bron med anslutningar till land/omgivningar,
skala 1:100
• Del av elevation, med anslutningar till land/omgivningar i skala 1:100
• Tekniskt snitt på bron, grundläggning, räcke, material, i skala 1:20
• Kortfattad teknisk beskrivning
• Valfria illustrationer/sektioner på bron med anslutningar
Övrigt material som skickas in kommer inte att tas upp till bedömning.
Modell tas ej emot.

TÄVLINGSFÖRSLAG – REDOVISNING
Allt inlämnat material, såväl digitalt som analogt, ska vara rensat på all
spårbar information om upphovsman och liknande för att garantera full
anonymitet. Samtliga planscher och övriga handlingar ska vara försedda
med ett motto, i nedre högra hörnet.

Tryckt format
Tävlingsförslagen ska presenteras på planscher i stående A1-format och får
omfatta högst 3 planscher, varav en huvudplansch som sammanfattar alla
delar av förslaget. Alla 3 planscher ska vara monterade på styvt underlag.
Huvudplanschen kommer under juryarbetet, och efter att vinnaren är
utsedd, att ställas ut för allmänheten. Bidragen skickas/lämnas in
tillsammans med ett slutet kuvert med en namnsedel där förslagsställaren
redovisas med namn, titel, kontaktuppgifter samt medarbetare och deras
roll i projekt.

Digitalt format
Samtliga planscher och namnsedel ska även lämnas in digitalt via Tendsign.
Planscherna ska tillhandahållas i två versioner, en med hög upplösning och
en för webbpublicering. Varje fil ska bestå av en flersidig PDF, namngiven
med förslagets motto. Den ena ska kunna skrivas ut i A3 till juryn.
Observera att maxstorlek på dokument som kan laddas upp i Tendsign är 50
MB. Den andra PDF-filen ska fungera för webbpublicering och vara max 10
MB. Slutligen ska en jpg som symboliserar projektet i liggande format, för
web-publicering max 2 MB.
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Inlämning
Tävlingsförslag och ifylld namnsedel ska lämnas in elektroniskt via
Tendsign senast 19-05-29 för att tas upp till bedömning. Som stöd för
bedömningen ska tävlingsförslag och namnsedel i ett slutet kuvert, även
lämnas in i fysiskt format med budbefordran samma dag som anbuden
lämnas in via Tendsign. De fysiska tävlingsförslagen (monterade planscher
med motto) lämnas direkt till kommunens servicecenter i kommunhuset,
mellan kl 13 och 15 den 29 maj.
Tävlingsförslagen ska adresseras:
Upphandlingsenheten, att. Alina Vickberg
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Behöriga tjänstemän att ta emot anbudshandlingar är Alina Vickberg på
upphandlingsenhetetn och kommunens registratorer i Servicecenter.
Receptionen är normalt bemannad vardagar 08-15. För förslag som lämnas
direkt till receptionen utlämnas kvitto som bekräftar att förslaget tagits
emot av Tyresö kommun.

BEDÖMNINGSKRITERIER
Juryn kommer utifrån bedömningskriterierna att göra en sammanvägd
bedömning av tävlingsbidraget.

Gestaltning
• Hur väl förslaget som helhet ges en tydlig identitet och skapar en
dragningskraft till området.
• Hur väl den bärande idén återspeglas i gestaltning och ger arkitektoniska
kvaliteter till området och bidrar till en estetiskt tilltalande och
stimulerande miljö att vistas vid olika årstider och vattenstånd.
• Hur väl gestaltningen som helhet och dess detaljer visar på en generell
arkitektonisk kvalitet som fungerar genom alla årstider.
• Hur väl tävlingsförslaget skapar tydliga, trygga och välkomnande entréer
till Alby naturreservat och friluftsområde samt Tyresta naturreservat.
• Hur väl tävlingsförslaget tar tillvara och utvecklar den värdefulla naturoch kulturmiljö och de befintliga aktiviteter som finns här idag.

Funktion
• Hur väl tävlingsförslaget stärker kopplingen och orienterbarheten
mellan Alby och Tyresta.
• Hur väl tävlingsförslaget fungerar avseende orienterbarhet,
framkomlighet och tydlighet inom området och i relation till de
omkringliggande tätbebyggda områdena.
• Hur väl förslaget på broutformning fungerar utifrån flöden, funktion
och tekniska krav, samt för djur- natur och vattenliv.

24

Tävlingstekniska bestämmelser

Hållbarhet
• Hur väl förslaget är utformat med hållbara material och i relation till
ekonomiska förutsättningar.
• Hur väl förslaget är utformat för att gynna de miljövänliga trafikslagen,
såsom cykel och kollektivtrafik.
• Hur väl förslaget bidrar till att öka tillgängligheten till Alby som
rekreationsområde
• Hur väl förslaget förhåller sig till naturvärden biologi, ekologi och
slitagetålighet.
• Hur väl förslaget till broutformning är anpassat till landskapsbilden samt
vatten- och fiskelivet på platsen.

Utvecklingsbarhet
• Hur väl tävlingsförslagets koncept bedöms kunna utvecklas vidare till
ett slutligt förslag, som uppfyller programmets mål och visioner.
• Hur robust förslaget är för förändrade behov och utveckling i framtiden.

Genomförbarhet och förvaltning
• Hur sannolikt tävlingsförslaget bedöms kunna genomföras inom den
tidsplan och budget som anges i tävlingsprogrammet.
• Hur väl tävlingsförslagets utformning bedöms fungera för framtida
förvaltning avseende på skötsel, och underhåll.

tävlingen offentliggörs på Sveriges Arkitekters hemsida, www.arkitekt.se,
samt i upphandlingsdatabasen Tendsign samt på www.tyreso.se.
Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga
tävlingsförslag på sina webbplatser samt i tidningarna Arkitekten och
Arkitektur.

ÄGANDE, NYTTJANDE- OCH UPPRÄTTSHOVSRÄTT
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen.
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till
sina förslag. Direkt nyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske
först efter avtal mellan förslagsställarna och arrangören/byggherren.
Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta av det samlade
tävlingsresultatet och idéer från samtliga tävlingsförslag förutsatt att det inte
strider mot svensk lag om upphovsrätt. Arrangören och Sveriges Arkitekter
äger rätt att publicera förslagen i tryckt form och digitalt samt för
utställning utan särskild ersättning till förslagsställarna. All publicering
efter anonymitetens brytande kommer att ske med angivande av
förslagsställarens namn, innan dess med förslagets motto.

RETURNERING AV FÖRSLAGET
Förslagen kommer inte att returneras.

UTSTÄLLNING OCH PUBLICERING
Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden ställas ut för
allmänheten, anonymt, av arrangören. Juryns utlåtande kommer att
publiceras i samband med att tävlingsresultatet offentliggörs. Resultatet av
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TÄVLINGSPROGRAMMETS GODKÄNNANDE
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma
”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och
konstnärernas verksamhetsfält, 2016”. Programmet och tillhörande bilagor
är godkända av juryns ledamöter. Ur tävlingsteknisk synpunkt är
tävlingsprogrammet granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges
Arkitekters tävlingsnämnd. Juryns underskrifter in här:

Carolina Fintling Rue					Göran Norlin
Tyresö kommun					Tyresö kommun

Lena Hellström					My Lundblad Wistedt
Tyresö kommun					Tyresö kommun

Per Wallsten						Sara Vikstrand
Stiftelsen Tyrestaskogen				
Utsedd av Sveriges Arkitekter
						

Erik Andersson
Utsedd av Sveriges Arkitekter
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