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Kortfattad historik och bakgrund:  
Fullersta bio ritades 1932 av arkitekt Eskil Sundahl och Dag Ribbing på KF:s arkitektkontor. 
Ursprungligen innehöll byggnaden Konsumbutik i bottenvåningen, biografsalong, 
samlingslokaler och fullmäktigelokal på våning 1 trappa. Den glasade entrén i gaveln ritades 
av Artur von Schmalensee och Eskil Sundahl. Butiken var en s k trippelbutik med tre 
separata ingångar; köttbutik, mjölkbutik och speceributik. Efter Konsumbutikens nedläggning 
har butikslokalen bl a används som konstgalleri. Biografsalongen används för teater- och 
musikevenemang. Byggnadens bottenvåning har stått tom sedan 2014 i väntan på 
ombyggnad för ny verksamhet; kulturhuset för unga ”Huset”. Byggnaden har en 
framträdande plats mot en öppen yta längs Norrängsvägen, placerad som en pendang till 
Fullersta gård. 
 
 
Kulturhistorisk status 
Fullersta bio har ingen beteckning i gällande detaljplan från 1985 avseende byggnadens 
kulturhistoriska värde. I inventeringen av Huddinge kommuns kulturmiljöer, gjord av 
Stockholms länsmuseum, beskrivs miljön runt Fullersta gård med biografen som en känslig 
miljö med högt kulturhistoriskt värde. 
Utifrån bedömningen att byggnaden har ett kulturhistoriskt värde gäller Plan- och bygglagens 
8 kap § 13, det vill säga att det är förbjudet att förvanska särskilt kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. För all bebyggelse gäller även varsamhetskravet i PBL 8 kap § 17 som innebär 
att byggnadens särart och karaktärsdrag ska tillvaratas vid ändring eller underhåll. 
 
 
Kulturhistoriska värden:  
Byggnaden har ett högt arkitektoniskt värde med välbevarad funktionalistisk exteriör. 
Fasaden har, trots några utbytta fönster och vissa material vid butiksentréer, behållit det 
ursprungliga utseendet. 
Byggnaden har också ett historiskt värde som exempel på KFAI:s utveckling av moderna 
Konsumbutiker, här en trippelbutik, och som exempel på byggnader där butikslokaler 
kombinerades med flera funktioner som samlingslokaler.  
Även interiören har arkitektoniska och historiska värden, planlösningen är i stort sett intakt 
och den ursprungliga verksamheten är avläsbar i butikslokalen och biografsalongen.  
 
 
Delar och detaljer med särskild betydelse för fastighetens kulturhistoriska värden: 
 

 Fasaden med fönstrens placering och utförande 
 Det glasade entrépartiet med skärmtaket vid biografentrén  
 Butiksentréer 
 Butikslokaler 
 Ursprungligt kakel i butikslokal, en rest som visar på tidigare användning.  
 Trappan och foajén till teatersalongen, kalkstensgolv och dörrar 
 Biograf/teatersalongen; ursprunglig rumsvolym, väggar och väggmålning. 
 Ursprungliga pardörrar i teatersalongen 

 
 
Delar och detaljer med viss betydelse för fastighetens kulturhistoriska värden: 
 

 Ursprungliga innerdörrar av typen med ramverk på plan 01och 03 
 Fast inredning i f d butikslager, panel, hyllor, kakel. 
 Ursprungliga armaturer i foajé o trappa 
 Ursprunglig armatur o handledare i trapphus 10 
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Konsekvenser av ombyggnad: 
I bottenvåningens butikslokal går rumsvolymen förlorad när en inre vägg rivs och lokalen 
delas upp i mindre rum. Kaklet blir kvar i viss omfattning men rivs på innervägg i f d köttbutik 
och byggs över inne i nytt schakt. Upplevelsen av lokalens ursprungliga användning 
försvinner med uppdelningen i mindre rum. Väggarna till mötesrum och ateljé kan dock 
anses vara reversibla. En fördel vore om även befintlig vägg mot rum 101, 103 och 114 fick 
vara kvar så att ursprunglig rumsvolym kan återställas vid ev ändrad användning i framtiden.  
Lagerutrymme med kakel och träpanel på väggar rivs helt. Bör dokumenteras innan rivning. 
Utrymmen där ursprungliga dörrar sitter, främst wc, rivs. Dörrarna bör återanvändas i nya 
lägen, alt magasineras i byggnaden. En ny hiss innebär ingrepp i byggnadens stomme, men 
hissens placering medför inte att någon av byggnadens mest karaktäristiska och 
kulturhistoriskt värdefulla delar försvinner. 
 
I teatersalongen som är husets hjärta och viktigaste rum sänks innertaket vilket får en viss 
negativ inverkan på befintlig rumsvolym. En sänkning lägre än fönstrens överkant inskränker 
möjligheten till ljusinsläpp. Vid en igensättning av fönstren i teatersalongen förändras 
rummets utförande avsevärt och ljusinsläppet försvinner helt. Förutsättningarna för att 
använda salongen till flera olika verksamheter begränsas då också. 
Fasadens utseende påverkas avsevärt om fönstren demonteras och fönsteröppningar byggs 
igen. Att mura igen fönstren är en stor exteriör förändring som påverkar fasadens karaktär 
och sänker byggnadens kulturhistoriska värde. Vid en igenmurning i fasad bör de befintliga 
fönstrens läge markeras genom indrag i putsen. Ur arkitektonisk och kulturhistorisk synpunkt 
vore det att föredra att fönsterbågarna får sitta kvar i fasad utanför de på insidan igensatta 
fönsteröppningarna.  
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