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projekt Olle 2010:  Identitet, karaktär och utveckling
Tullinges historia och karaktär ska ligga till grundför planarbetet. Platsbundenheten och historienär centralt i Framptons resonemang och därförskall en analys av bebyggelsens karaktär ligga tillgrund för den framtida utvecklingen. Jag utgår,enligt ovanstående resonemang, i detta konceptfrån att allt är platsbundet. En god medvetenhetom historien utgör grund att bygga framtiden på!
I enlighet med Framptons resonemang kring detoffentliga rummet syftar projektet till att stärkaTullinge centrum som offentligt rum. Områdetkring pendeltågsstationen är dåligt utnyttjat ochbestår till stor del av parkeringsytor, gångtunnlaroch en överdimensionerad bussterminal. De be-fintliga funktionerna skulle kunna kompletterasmed fler funktioner av annan karaktär som tex merbostäder, skola, sport och/eller kulturaktiviteter.Detta ger upphov till nya rum, rörelsemönster, ak-tiviteter, träffpunkter och därmed möten. Dennaomvandling stöds av att Huddingevägen kommeratt dras kring, istället för genom, Tullinge. När ge-nomfartstrafiken försvinner minskas vissa skydd-savstånd. Vissa farhågor finns att omläggning avvägen skulle innebära att handeln i Tullinge Cen-trum skulle försämras. Enligt Nordplans analyskommer dock inte den nya vägdragningen att på-verka handelsutbudet i Tullinge centrum nämn-värt eftersom det redan idag är ett utpräglat när-centrum. Projektet döps till Olle efter huvudper-sonen i Anna-Maria Roos läseböcker �Sörgården�och �Önnemo�.

· Utgångspunkten med för det praktiska ar-betet med att gestalta en ny miljö eller en nybyggnad måste vara den befintliga miljön. Enfysisk miljö består inte enbart av de befintligabyggnaderna utan även i hög grad hela omgiv-ningens historia.· Arbetet att skapa nya miljöer måste varareflektivt och kreativt på samma gång. Kreativeftersom det handlar om att skapa men ocksåreflektivt för att historien ska bygga framtiden.När det gäller stadsbyggande och förnyelse ibefintliga miljöer är detta speciellt viktigt då detär människors hemmiljö samt då misstag svår-ligen korrigeras. Stadsbyggande är en långva-rig process.· Stärk det offentliga rummet! Med hänvis-ning till Heidegger och Arendt skall stadsbyggaresträva efter att skapa förutsättningar för möteni vardagen, dvs ändamålsenliga och goda of-fentliga rum. Det vardagliga mötet mellan män-niskor är en förutsättning för demokratin ochFrampton menar att detta undermineras av en
bilberoende bebyggelsestruktur.
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Planområdet i projekt Olle2010 utgörs av centrala Tullinge. I Botkyrkas översiktsplan 2002 är området utpekat somutvecklingsområde och beskrivs såhär:�När bindande beslut för �förbifart Tullinge� finns skall planläggning av centrala Tullinge startas. Inriktningen börvara att skapa en attraktiv stadsmiljö med väl utformade offentliga platser och bebyggelse. Plats för infartsparke-
ring bör reserveras i området.�
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grundkarta centrala Tullinge
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LandskapLandskapet i Tullinge är vackert och dramatiskt. Om-rådet består till stor del av berg med tät skog ochdalsänkor som tidigare varit jordbruksmark. Högstapunkten ovan Tullingesjön ligger på 70 meter ovansjöns yta. Dalgångarna består mest av lera medanhöjderna antingen är morän eller berg i dagen.Klimatmässigt går en kanal av starkare vindhastighetoch lägre temperaturer i nord-sydlig riktning längsTullingesjön. Överallt finns utblickar och utsiktspunkteröver sjön och landskapet.
ArkitekturSom redan beskrivet i avsnittet om ortens historia (s.7-8) växte Tullinge som förort fram kring början av1900- talet. Den ursprungliga villabebyggelsen be-står till största del av villor i trä eller puts. Ett par avdåtidens verksamma arkitekter var bosatta i Tullinge,bla GA Falk som också ritat Svenska Kyrkan i Paris.Sekelskiftesbebyggelsen följer ingen stadsplaneformutan är organiserad efter landskapet. De äldsta hu-sen ligger på de vackraste höjderna medan den ny-are bebyggelsen dels finns på mark som är avstyckadfrån dessa fastigheter, dels på den gamla jordbruks-och hagmarken. En mängd olika plan- och takformerförekommer, även om valmat tak är det mest före-kommande.

natur och kultur
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natur och kultur
KulturTullinge marknadsfördes kring sekelskiftet som enattraktiv villaförort. I tidningen Stockholms Villa-städer och villasamhällen kunde man läsa:�Vi låta oss sammanfatta det ofvan skrivna i enuppmaning till den som vid passerande af Tull-ingesjön från sitt kupéfönster ser den vacka nej-den, att ej nöja sig med att endast uttala sin för-tjusning däröfver utan göra en särskild resa ditut,taga alla härligheter i beaktande samt afsluta sittbesök med att åt sig utse en tomt. Här finnessom ofvan antytts mycket att välja på: soliga kul-lar med lövträd och med trädgårdsland nedanföroch skyddade tomter inne i granskogen och sistmen inte sämst de vacka viltträdgårdarna.�I Tullinge bodde kring sekelskiftet ett par av Sve-riges kända kulturpersonligheter. Barnboks-författaren Anna-Maria Roos bodde på Elgentorpinvid Nibblevägen. Hon tog inspiration från Tull-inge när hon skrev sina böcker, Sörgården ochÖnnemo är exempel på torp i Tullinge. Även AliceTegnér bodde här med sin man Jacob Tegnér,som var den som drev bolaget Tullinge AB somexploaterade Tullinge. Även Gustaf Fröding harett förflutet i Tullinge då han periodvis bodde  somkonvalescens på Tullinge Gård.
Sport och friluftsliv spelar en stor roll i Tullinge.Sett till de lokala klubbarna är gymnastik, fotboll,ishockey, bandy och tennis de största sporterna.Tullinge Tennisklubb startade redan 1916 och haridag flera framgångsrika spelare. Innebandy-klubben FBI Tullinge grundades 1981 och är där-med en av Sveriges äldsta klubbar inom sporten.Klubbens damlag såväl som herrlag, har de flestasäsonger tillhört den högsta divisionen i stock-holmsområdet sen klubben startade. Tullinge SKär en av Sveriges största orienteringsklubbar medflera välmeriterade löpare.
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1.
Tullinge Centrum är ett trevligt ochuppskattat närcentrum med ettantal butiker samt social servicesom Folktandvård och bibliotek.

1.

2. 3.

4.

2.
Området är delvis trafikseparerat med gångtunnlarunder Huddingevägen och järnvägen. Många bo-ende uppger att det upplever dessa miljöer somotrygga efter mörkrets inbrott. Kvällstid hämtas deflesta pendeltågsresenärer vid tåget med bil.

3.
I centrala Tullinge finns flera parkeringsytor, för boende,pendlare respektive handelns parkeringar. Samordningmellan dessa olika parkeringstyper finns inte. Det råderbrist på infartsparkeringar.

4.
I centrala Tullinge finns flera outnyttjade ytor,bl.a. på grund av skyddsavstånd från järnvä-gen. Hela centrala Tullinge har svaga rums-liga samband.

om upplevelsen av centrala Tullinge

parkering
station

parkering

parkering

centrumbyggnad
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konceptskiss

1.

2. 3.

1. Trafiknätet i området bör förtätas för att öka
genomströmningen av trafik.  En lugnare och jämnaretrafikström kan bidra till ökad upplevd säkerhet men byg-ger också på att trafiken i det aktuella området håller enhastighet om max 30 km/h. Andelen tung trafik är lågeftersom förslaget förutsätter att Förbifart Tullinge byggs.Förslaget innebär att en länk för personbilstrafik underjärnvägen öppnas. Vidare flyttas Huddingevägens sträck-
ning, som idag löper parallellt med stambanan, norrut.

2. Flyttningen av Huddingevägen innebär att man frigör
ett byggbart området mellan väg och järnväg. Buller-problemet från järnvägen kvarstår dock vilket innebär att
bostäder inom denna zon måste bullerskyddas.

3. Den mest intensiva punkten, sett till gångtrafikanter
och funktion som mötesplats, finns vid stationens entré.Kring denna nod ska centrum som mötesplats gestaltas.Butiksentréerna bör förläggas mot söder för att skapakontakt mellan rörelsen på perrongen, vid stationen ochde gångstråk som utgår från denna punkt.
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Tullinge är en populär bostadsort för barnfamiljeroch förslaget syftar till att ge Tullinges invånareett vackrare och trivsammare centrum. Vidare syf-tar planförslaget till att effektivisera ytorna i cen-trala Tullinge och med detta förhoppningsvisskapa en trygg och attraktiv miljö för alla som rörsig här, bilister såväl som gångtrafikanter.Huvuddraget består av att Huddingevägenssträckning skjuts norrut för att istället följa dengamla landsvägens sträckning. Vägen bör då fåen en maxhastighet på 30 km/ tim och låg andeltung trafik för att inte bullernivåerna ska bli alltförhöga. Att lägga vägen i detta läge innebär att enyta norr om stationsentrén frigörs och kan då  ge-staltas som torgyta. Förslaget innebär också ettantal nya byggnader både för bostäder och han-del. Den befintliga centrum-byggnaden kan byg-gas på söderut för att rymma mer yta för handel.Den nya vägsträckningen kantas av bostadshusför att gestalta en bygata snarare är genomfarts-led.  Den nya bostadshusen bör vara 2- 3 våningarhöga.

skissförslag för centrala Tullinge Olle 2010
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Tullinges nya torg uppkallas efter en av huvudperso-nerna, Olle, i barnboken Sörgården av Anna-MariaRoos, som själv bodde på Elgentorp i Tullinge. Tor-gets gestaltning ska påminna om ett bytorg eller ensvensk gårdsplan med klassiskt svenskt växtmaterialsom syrén, ek och schersmin. Lokalklimatet i områ-det är relativt kallt och därför bör det huvudsakligagestaltningselementet, dvs markbeläggningen, hållaen varm ton. Torgets växter och träd ska ocksåväljas efter årstidernas skiftningar, blommande påvåren, grönska på sommaren, färgstarkt på höstenoch kristallfrost på vintern.

modellfoto söderifrån modellfoto från väster

olles torg


