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Bakgrund och metod
Bevarandet och vården av kulturmiljön engagerar
idag allt fler människor. Samhället, den byggda
miljön och kulturlandskapet förändras snabbare
och på ett mer genomgripande sätt nu än
tidigare. De nationella kulturmiljömålen anger att
kulturmiljön ska tas tillvara i samhällsutvecklingen
och att en mångfald av kulturmiljöer ska bevaras,
användas och utvecklas. Människor ska ges
möjligheter att förstå och ta ansvar för kulturmiljön
som en gemensam källa till kunskap, bildning och
upplevelser. Ett brett anslag ger förutsättningar
för processer som lyfter fram kulturmiljön som
en resurs i samhällsplaneringen, vilket sannolikt
främjar en god livsmiljö och ett hållbarare
samhällsbygge.

I och med kulturmiljöprogrammet för Säffle
stadskärna från 2014 uppmärksammades även
flerbostadshusen från mitten av 1900-talet. En
bebyggelsekategori som har betydelse och som
präglat stadens identitet, men tidigare kanske inte
uppmärksammats i den utsträckning som den
förtjänat. Under hösten år 2019 har en fortsättning
på arbetet från 2014 pågått, vilket syftat till att
samla in kunskap om bebyggelsen strax norr
och söder om stadens mer centrala delar. Det är
i de två villadominerande områdena Tingvalla
och Tuva, belägna på den östra sidan av Byälven
som en ny inventering genomförts. I dessa två
områden finns ett antal skyddsvärda byggnader
och bebyggelsemiljöer.

I Säffle är endast ett fåtal byggnader skyddade
i detaljplan. Det är genom bestämmelser i
detaljplanen som skyddet av kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse säkerställs. Det är därför
viktigt att stärka sambandet mellan förnyelse
och bevarande. I kulturmiljöprogrammet ”Ditt
Värmland” från 1989 listas ett antal områden
i kommunen som särskilt värdefulla. Det är
uteslutande kyrkor, stora egendomar, enskilda
äldre gårdar eller byar där marken brukats under
lång tid samt gravfält och rösen från förkristen tid
som lyfts fram och beskrivs.

Föreliggande inventerings främsta syfte är
att fungera som ett stöd vid den kommunala
planeringen och ge rekommendationer vid frågor
som rör förändringar och tillståndsprövning
för bygglov och detaljplanearbete. En annan
förhoppning är att inventeringen ska fungera
som ett kunskapsunderlag för fastighetsägare.
Kulturhistoriska värden inte är ett statiskt och
abstrakt begrepp utan något som lever och utvecklas
med sin samtid. Förändringar i byggnadsbeståndet
medför exempelvis att tidigare värderingar kanske
måste omprövas.

En illustration av ett inte så hållbart samhällsbygge.
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En värdering innebär att ett områdes bevarandevärde bedöms. Vad är viktigt att bevara och hur
viktigt är det att det bevaras; vad är samhället
villigt att satsa respektive avstå för att ett område
ska bevaras? Kan strukturen i ett område tillmätas
ett högre värde än byggnadsdetaljerna? Grönytor,
gångstråk och platsbildningar framstår ibland
som lika viktiga som själva byggnaderna. Det är
därför viktigt att varken glömma mellanrummen
eller helheten när en bedömning av en miljös
kulturhistoriska värde bedöms och bestäms. En
beskrivning är inte liktydigt med en värdering. Att
exempelvis konstatera att ett hus har nya balkonger
betyder inte att dessa värderas. Det betyder
emellertid att upplevelsen av balkongerna, som
byggnadselement, varit tillräckligt betydelsefulla
för byggnadens utseende att de bör omnämnas.
I inventeringen har värderingen utgått från
arkitekturen och miljön. Både det arkitektoniska
och miljömässiga värdet utgår från representativitet
och kvalitet.
Betydelsen av ett varsamt omhändertagande av
kulturmiljön är något vi alla ska kunna förstå och
uppskatta. En förhoppning är att inventeringen
också ska fungera som underlag för exempelvis
skolarbete och studiecirklar arrangerade av
hembygdsföreningar i och kring Säffle. Att
föreningslivet och det övriga civilsamhället
engagerar sig i kulturmiljöfrågor är angeläget. Det

är genom att fortlöpande diskutera innehållet som
vi kan utveckla synsätt och förfina instrumenten
för bevarandet av vårt gemensamma kulturarv.
Metoden har varit en totalinventering av
bebyggelsen i de två ovan nämnda områdena.
Med totalinventering menas att alla byggnader
dokumenterats på plats och beskrivs med ord och
bild. Dokumentationen har sedan kompletterats
genom arkiv- och litteraturstudier samt samtal med
boende i respektive område under inventeringens
(fältarbetets) gång. Utpekandet av bebyggelsen
tydliggörs genom en beskrivning där byggnadernas
viktigaste karaktärsdrag lyfts fram och specificeras.
En önskan är att inventeringen ska illustrera vad
en byggnad tål utan att förlora sitt ursprungliga
arkitektoniska uttryck. Underlaget ska peka på
behovet av varsamhet och identifiera särdrag som
kan användas som en resurs i planeringen.
Inventeringen har utförts på uppdrag av Säffle
kommun genom bebyggelseantikvarie Per-Ola
Åström, Värmlands Museum. Den geografiska
avgränsningen har gjorts utifrån kommunens
önskemål och utgått från befintlig kvartersstruktur
i respektive områden (Tingvalla och Tuva).
Ett flertal fotografier har använts som komplement
till texten. Bilder dokumenterar och förmedlar en
känsla på ett mycket förtjänstfullt sätt.

Kommunala mellanskolan, 1916. Foto Värmlands Museums bildarkiv.
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En aspekt på bebyggelseinventeringar
och värdering
Vad kulturmiljövården väljer att berätta bygger
ofta på ett resonemang som sedan länge är
förankrat i den kulturhistoriska diskursen. Det
är en objektivistiskt syn, där bebyggelsens värde
som historiskt dokument utgör det starkaste
argumentet för ett bevarande. Den kulturhistoriska
värderingen utförs då självständigt utan påverkan
av andra närliggande samhällsintressen och
värderingsgrunder.
Bebyggelseinventeringar borde främst syfta till
att flytta fram perspektiven, och identifiera nya
objekt och miljöer som har kulturhistoriska
värden. Historien är inte statisk, den lever med
sin samtid och bär på berättelser som ständigt
måste uttolkas och omtolkas, vilket kräver ett nytt
synsätt. Ju bredare anslaget och viljan att införliva
nya perspektiv på begreppet kulturmiljö blir, desto
större är förutsättningarna för kulturhistorisk
mångfald.
En värdering som låser synen på framtida åtgärder
bör aldrig utföras. I stället måste varje bygg- och
planärende behandlas separat, utifrån bebyggelsens
förutsättningar i relation till tänkt åtgärd, där de
karaktäristiska och kvalitativa aspekterna som
utgör värdekärnan tydligt klargörs. Behovet
av ett underlag som åskådliggör detta och ger
fingervisningar om vilka aspekter som är av särskild
vikt vid beslut om förändring, är mer relevanta
och angelägna än ett statisk och objektivistiskt
klassificeringssystem.

Villaarkitekturens utveckling
– de stora dragen
Historiskt användes begreppet villa först i antikens
Rom, där det betecknade större palatsliknande
byggnader och lustslott, dit aristokratin flyttade
för att komma bort från Roms osunda stadsmiljö.
Kring sekelskiftet 1900 var det få i Sverige som hade
hört talas om ”villor”. Torp och gårdar på landet
eller trånga lägenheter var det som stod till buds
för gemene man. Om man flyttade från ett slitsamt
liv på landet var det oftast till en trång lägenhet i
staden.
När villabebyggelsen slog igenom kring sekelskiftet
återupplivades äldre stilar och utvecklades till en
eklektisk blandstil. Denna stil skapade en reaktion
som utvecklade nya stilar, först jugend och sedan
nationalromantiken. Efter dessa följde ytterligare
nya stilar som tjugotalsklassicismen, som senare
kom att fördömas och ersättas av funktionalismen,
vilken, i lite olika skepnader, varit den dominerande
stilen fram till 1980-talets postmodernism. Idag
har vi gått hela varvet runt och den samtida
villaarkitektur präglas, precis som 1890-talets, av
en ny stilblandning.
Villabebyggelsens genombrott var alltså på många
vis en flykt från den osunda staden. Etablerandet av
sunda boendemiljöer utanför staden möjliggjordes
genom en rad tekniska genombrott under
1800-talets slut. Bland annat spelade den utbyggda
och snabbare järnvägen en viktig roll. Kravet på goda
allmänna kommunikationer var en förutsättning

Strandpromenaden nedanför Sifhällahöjden.
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och styrde var de nya villaområdena växte fram,
som ofta var utanför staden. Villabebyggelsen för
arbetare kom senare att planeras till miljöer med
redan befintliga järnvägsspår.

svenska folket är följaktligen bosatta i ett relativt
ungt bostadsbestånd som domineras av småhus
och låga flerbostadshus, vilka ofta är byggda i en
god, stram och stilren arkitektur.

Trädgårdsstaden var ursprungligen tänkt att bestå
av radhus, men utvecklades snabbt till en utpräglad
villaförort genom Ebenezer Howards försorg.
Howards tankar skulle bli grundläggande för en
stor del av de idéer som kom att prägla 1900-talets
svenska stads- och regionplanering.

Ny och mer spektakulär arkitektur har alltid
uppmärksammats. Den vardagliga villabebyggelsens arkitektur, som dominerar villabeståndet, har däremot bemötts mer styvmoderligt.
Det är därför viktigt att komplettera denna bild
genom att lyfta fram, beskriva och varsamt vårda
den mer vardagliga villaarkitekturen. Utifrån ett
arkitektoniskt perspektiv är den, tillsammans med
rekordårens flerbostadshus, den bebyggelsekategori
som är mest utsatt för förändringar och riskerar
därigenom att förlora sin tidstypiska karaktär och
sitt ursprungliga uttryck.

Ungefär samtidigt med Howards tankar växte
egnahemsrörelsen sig stark. Under 1900-talets
början blev det möjligt att genom förmånliga
egnahemslån bygga små villor i städernas
omedelbara utkant. Egnahemsrörelsen och det
trygga ”folkhemmet” kom i stort sett att prägla
svenskt bostadsbygge ända fram till mitten av
1960-talet och bilismens genombrott.
Mer än hälften av samtliga svenska bostadshus
är byggda efter 1960, flera av dessa som småhus.
I mitten av 1900-talet ökade städernas befolkning
radikalt, och Sverige var 1970 det land i världen som
byggde flest bostäder per capita. Majoriteten av det

Utkastare tillhörande fastigheten Tuvan 1.
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Idag finns det cirka 2 miljoner villor i Sverige och
alla utgör en viktig del av vår livsmiljö, stadsbild
och kulturarv. Eftersom bebyggelsen hela tiden
riskerar utsättas för mer eller mindre ovarsamma
förändringar är det angeläget att inventera
beståndet och peka ut vad som karakteriserar
arkitekturen från de olika epokerna. Kunskap är
därför viktig, inte minst när beslut om eventuella
förändringar ska tas.

Karaktärsskapande element
Material och detaljer är utmärkande för
upplevelsen av en byggnads karaktär. Det finns
en tydlig skildring av materialanvändandet från
det mer hantverksmässiga i början av 1900-talet,
via modernismen under 1930-talet och fram till
massproduktionens 1970-tal. Genom att förstå
utvecklingen kan vi bättre underhålla husen idag.
Brister och fel uppstår med tiden och behöver
åtgärdas på rätt sätt, vilket kräver kunskap. Det
är viktigt att utgå från ett varsamhetsperspektiv
när eventuella åtgärder ska sättas in, och inte
helt underkasta sig tekniska och funktionella
”förbättringar”. Den bästa (och enklaste) lösningen
är oftast att arbeta med små åtgärder utifrån
byggnadens förutsättningar och inneboende
kvaliteter. Sköts underhållet på rätt sätt förlängs
byggnadens livslängd, vilket också är bra utifrån ett
hållbarhetsperspektiv. Antikvariska, miljömässiga
och ekonomiska intressen kan följaktligen
samspela.

uttrycker olika stilar och ideal. En
byggnads fönster är därför viktig för förståelsen.
Fönstren är, oavsett tidsepok, utformade i samklang
med den övriga byggnaden och ett fönsterbyte
påverkar upplevelsen av hur hela byggnaden
uppfattas.
fönstren

är en del av den arkitektoniska helheten
och viktig att visa varsamhet. En ovarsam förändring
av fasaden kan påverka byggnadens arkitektoniska
värde negativt. Varje epoks formspråk, dekorativa
element och material är därför viktiga att bevara.
fasaden

påverkar upplevelsen av huset och kan
erbjuda en mångfacetterad och spännande siluett.
Även materialvalet ger en effekt i stadsbilden,
både från luften och i gatumiljön. Tegel, i olika
skepnader, ger ett intryck – papp, plåt och skiffer
en helt annan.
taken

balkonger är en viktig del och påverkar hur man

upplever ett hus. Balkongens funktion och roll
inom arkitekturen har genom åren förändrats, i takt
med att stilar växlat och levnadsvanor ändrats. Nya
formspråk har ändrat balkongens utformning – allt
ifrån stil, storlek till materialval påverkar.

till ett hus är betydelsefulla. Från utsidan kan den vara smycket i fasaden,
från insidan kan den vara en viktig del av en
välbevarad entré. Inför underhåll och renovering
av en port är det viktigt att tänka på vad som hör
till normalt åldrande och vad som bör åtgärdas. Att
trä mörknar och en viss skevhet uppstår i en port
kan anses tillhöra åldrandet. Spår av användning
kan även skänka porten en vacker patina. Om den
ursprungliga porten inte finns kvar kan eventuella
fotografier eller ursprungliga ritningar användas som
förlaga.
entrépartier och portar

och dess utformning har betydelse för
upplevelsen av helheten, eftersom den befinner sig
i ständig förvandling. Utförandet kan, precis som
arkitekturen, vara bunden till en viss period och ett
visst uttryck. Exempelvis odlades det för husbehov
i egnahemsträdgården medan rekreation och
skönhet var målet för de större villaträdgårdarna.
tomten

Äldre port i Säffle.
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Dekorativ och utttrycksfull byggnad med karaktärsskapande element från Norge
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Utmärkande drag
1900–1910

1910–tal

SEKELSKIFTE
JUGEND

N AT I O N A L
ROMANTIKEN

Sverige var vid tiden ett utpräglat klassamhälle.
Landsbygden töms på invånare när urbaniseringen
tilltog. De som har råd flyttar ut till nya områden,
så kallade trädgårdsstäder, belägna i stadens utkant. Egnahemsrörelsen uppstår och staten börjar
erbjuda förmånliga lån. Samtidigt börjar bostadsbyggandet bli en kommunal angelägenhet.
Tidstypiska arkitektoniska drag är:

Villaförstäderna fortsätter växa fram.
Egnahemsrörelsen växer och slår igenom.
Nationella särdrag betonas, med inspirationen
från den svenska landsbygden.
Tidstypiska arkitektoniska drag är:

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Friare formspråk. Idealet med mjuka former
innebar fler putsade fasader
Branta takfall som skulle förmedla känslan
av ”herrgårdsvilla”
Rött lertegel – även om falsad plåt fortsatt
var vanligt förekommande
Fönster med höga och varierande bågar
i bredd
Svängda burspråk (skapar variation på
fasaden och släpper in ljus)
Symmetriska fasader
Entrépartier som är förhöjda med frontespis
och balkong över förstukvist
Listverk och fönsteromfattningar
Även enklare villor kompletteras med 		
tidstypiska detaljer som gavelspets och 		
förstukvist. Fasaden kläs med panel som
målas med falu röd slamfärg

En sekelskiftesvilla med gavelspets och förstukvist.

•
•
•

Avskalad och enkla fasaduttryck
Fasader, ofta med liggande panel, som 		
målades med röd slamfärg eller röd linoljefärg
och hade traditionellt vita foder. Putsade 		
fasader var ofta i ockra eller gråvita kulörer. 		
Byggnaderna karaktäriseras av brun kulör 		
(ofta tjärolja) utan markerade foder eller 		
knutar (omfattningar).
Hård bränt tegel exponerades på murar
Branta takfall. Taken kläs med rött tegel
med kraftiga vindskivor och små takutsprång
Fri fönstersättning med små fönster, ofta med
utsmyckningar som fönsterluckor, hjärtan och
geometriska figurer

Villa i nationalromantisk stil.
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1920–tal

T J U G O TA L S
KLASSICISMEN
Tjugotalsklassicismen uppkommer och etableras,
vilken karaktäriseras av symmetri och enkla
volymer. Bostadsstandarden ökar generellt under
decenniet. Trädgårdsstaden slår igenom brett och
börjar planeras över hela Sverige. Samtidigt växer
kataloghusen fram. Småhusbebyggelsen varieras
genom färgsättning och utvändiga detaljer, som
pilastrar och kolonner med krön. Tomten börjar
visas stor omsorg. Tidstypiska arkitektoniska drag är:
•
•

•
•

•
•

Klassicerande dekorationer på fasaden som
festonger och medaljonger. I övrigt lätt och
ljust
Fasaderna är symmetriskt uppbyggda med 		
enkla volymer och rektangulära planer. 		
Stående träpanel dominerar, ofta med tunn
profilerad lockläkt, som målas med ljus 		
linoljefärg
Sadel- och mansardtak täckta med tegel 		
dominerar
Fönstren blir större, ofta tvålufts med 		
sexrutor och mittpost (”spröjs”). Fönstren får
dekorativaomfattningar, som exempelvis
kraftigt utskjutande överstycken. Lunettfönster
uppträder på gavel och i takkupa
Entrépartier på långsidan med öppen 		
förstukvist, och en mindre entré på gaveln 		
med enkelt skärmtak
Glasveranda med balkong

Tjugotalsklassicism. Foto, Lena Thor
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1930–1940

FUNKTIONALISM
Staten beslutar om subventioner till
bostadsbyggande. Arkitekterna gav sig in i
samhällsdebatten. ”Funkisen”, som under en
tid existerar parallellt med nyklassicismen,
karaktäriseras av ljus och luft. Tidstypiska
arkitektoniska drag är:
•
•
•

•

Enkla rektangulära villor med slätputsade släta
fasader – ”form följer funktion”
Rundade balkonger och terrasser - 			
standardiserade byggnadsdelar med få detaljer
Fasaderna var asymmetriska med tak i 		
grönmålad plåt för att efterlikna koppar. Flacka
sadeltak med taktegel. Ljusa färger, alla detaljer
i samma färg
Fönster i en- eller tvåluft, utan ”spröjs”

Ju närmare 1950-talet, desto enklare och mindre
blev småhusbebyggelsen. Samtidigt började man
utnyttja topografin, vilket möjliggjorde för hus
belägna i suterräng - med källare och garage.

Bilderna i detta avsnitt
är inte från Säffle.

Funktionalism. Foto, Lena Thor

1960–tal

MODERNISM
ARKITEKTUREN

1950–tal

FOLKHEMMET
Villaområden blir vanligare. ”Designarkitekturen”,
dvs. småhus med fria former och uppbrutna
byggnadsvolymer slår igenom. Teglet dominerar
som fasadmaterial, samtidigt introduceras nya
material som asbest (eternit eller sidiplattor).
Tidstypiska arkitektoniska drag är:

Under perioden präglades av rationalitet.
Småhusbyggandet för den växande medelklassen
får sitt verkliga genombrott. Prefabricerade
villor och grupphus i olika formationer byggs.
Villornas exteriör domineras av träpanel och
mexitegel (”autoklaverad kalksten”). Tidstypiska
arkitektoniska drag är:

•

•

•
•
•
•
•
•

Hus med förskjutna byggnadskroppar/volymer,
varierande takvinklar och förhöjt fasadliv.
Olika fasadmaterial kombinerades, vanligt 		
med både grov (sprit) eller slät puts samt tegel.
Dämpade färger med markerade omfattningar
Funktionalismens flacka pulpettak får en 		
renässans.
Kedjehus och villor i suterräng blir vanligt
Markerad sockel som lyfter villan, oavsett om
den har källare eller inte
Perspektivfönstren blir vanliga, ibland med 		
smalt rektangulärt sidofönster
Entréer med dekorativa omfattningar av tegel
och glasbetong. Nya typer av små burspråk

Radhus från 1950-talet.

•
•
•
•

•

Källarlösa atriumhus med skyddat kvadratisk
innergård och vinkelhus
Experimentlustan hämmas av 			
produktionstekniska krav
Flacka sadeltak eller pulpettak
Förskjutna byggnadsdelar med gavelrösten i
träpanel
Fasadbehandlingen/färgsättningen var i 		
princip den enda arkitektoniska 			
variationen. Tegel och mexitegel dominerar
(ibland i kombination med andra material, exv.
liggande träpanel). Andra undantag som 		
förekom var markerade gavlar, fönsterband
och sarg vid pulpettak
Entré med teakdörr och sidoglas, ofta med tak
i korrugerad plast

Villa från 1960-talet.
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1970–tal

S M Å H U S M AT TO R

1980–tal

POSTMODERNISM

Miljonprogrammet innebar ett ökat villabyggande.
Statliga subventioner drev på takten. Monotona
grupphusområden på tidigare åkermark växte
fram. Begränsad omsorg ägnades åt utemiljön.
Äldre villor tilläggsisolerades och nya ”underhållsfria”
material lanseras. Äldre bebyggda områden
förtätas genom att stora tomter styckades av.
Tidstypiska arkitektoniska drag för tiden är:

Småhusbyggandet mattas av under 1980-talet.
Det som byggs kan sägas vara en motreaktion till
modernismens enformighet. Epoken präglas av
en associationsrik och livfull arkitektur. Fönstren
får åter spröjs och träpanelen dekoreras med
snickarglädje. Tidstypiska arkitektoniska drag för
tiden är:

•

•
•

•
•

•
•
•

Källarlösa 1 ½-plansvillor är det mest 		
tidstypiska (och mest lönsamma att bygga, 		
utifrån rådande byggnorm och lånesystem).
Men även suterränghus och enplanshus med
källare förekommer
Nerdraget sadeltak med kraftigt takfall, 		
utskjutande takfot. ”Joddlarbalkong” – under
tak på ena gaveln
Mörkt tegel och träfasader (eller en
kombination av detta) dominerar, med 		
våningsplan och gavelspets i olika material.
Färgsättningen var ett sätt att skapa variation
Taken börjar täckas av betongpannor
Enlufts- och spröjsade fönster vanligt 		
(grupphus och styckebyggda hus)
Entréer med (flera) sidoställda glaspartier

Radhus från 1970-talet.
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Spröjsade fönster
Livfulla fasader med snickarglädje

Bilderna i detta avsnitt
är inte från Säffle.

Ny ”associationsrik” arkitektur från sent 1980-tal.

Varsamhet
Alla sorters ändringar av befintlig bebyggelse
ska enligt Plan och bygglagen (PBL) ske
varsamt. Varsamhetskravet och förbudet mot att
förvanska en byggnad som är särskilt värdefull
ur kulturhistorisk synpunkt gäller alltid, oavsett
om en åtgärd är bygglovspliktig eller inte. Det är
utförarens ansvar att dessa krav uppfylls, men
kommunen har ett tillsynsansvar. Kommunen
kan i detaljplan eller områdesbestämmelser utöka
lovplikten för att skydda ett områdes eller en
byggnads kulturhistoriska värden. Olika program
och strategier för tillvaratagande av kulturhistoriska
värden ger underlag för att i den fysiska planeringen
bättre hantera frågor som rör kulturmiljön och vårt
gemensamma kulturarv.
Att visa en byggnad varsamhet i samband med
underhåll, upprustning och ombyggnad är
grundläggande. Den historiska kontinuiteten är
särskilt viktig att bevara. I tätorters bebyggelsemiljöer
ligger den mest påtagliga konflikten mellan
förnyelse och bevarande. I Kulturmiljölagen finns
grundläggande krav på varsamhet vid ändringar
av befintliga byggnader, som gäller bebyggelsen i
allmänhet och inte enbart byggnader med särskilda
kulturvärden.
De generella bestämmelserna om bevarande kan
hävdas av kommunen direkt i enskilda tillståndsärenden. Hur högt anspråken ställs är beroende på

hur värdefull en byggnad eller omgivning är ur en
allmän synpunkt. För att förbättra hänsynen till
den värdefulla bebyggelsemiljön bör:
•

•

•

Kommunen vid ställningstagande och samråd
med enskilda om förändrad markanvändning
och byggande slå vakt om den värdefulla
bebyggelsen
Nybyggnad inom kulturhistoriskt värdefulla
områden ska så långt som möjligt anpassas
till den befintliga bebyggelsen beträffande
husens läge, volym, fasadutformning och 		
färgsättning. Även tomtens struktur ska
visas hänsyn
Vid förändring av befintlig byggnad är det 		
viktigt att de egenskaper som utgör det 		
kulturhistoriska värdet särskilt beaktas

Även Miljöbalken (MB) bevakar kulturmiljön
genom begreppen riksintresse och kulturreservat.
I Säffle finns inga kulturreservat däremot finns
fem byggnadsminnen. Ett, von Echstedska
gården, ligger dessutom i ett riksintresseområde
(Västra Smedbyn) för kulturmiljövården (MB:s
3 kapitel). Förutom detta finns ytterligare ett
riksintresse i kommunen, Millesvik – som är en
fornlämningsmiljö belägen på Värmlandsnäs.
Riksintresset kräver kompletterande skyddsformer,
exempelvis genom PBL.

Byggnader med förändrad exteriör och uttryck.
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Genom PBL har all befintlig bebyggelse ett allmänt
varsamhetsskydd. Det allmänna varsamhetsskyddet
bestäms genom bestämmelser i detaljplanen, som
preciserar vilka egenskaper hos en byggnad som
särskilt ska beaktas och visas hänsyn. Särskilt
värdefulla byggnader eller bebyggelseområden har
ett starkare skydd i PBL. Förvanskningsförbudet

Byggnad före och efter renovering. Foto Lena Thor.
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specificeras för den enskilda byggnaden genom en
skyddsbestämmelse i detaljplanen. Denna uttrycker
klart vilka egenskaper och material som det särskilt
ska tas hänsyn till. PBL reglerar också underhållet
av befintliga byggnader. Utanför detaljplanelagt
område ger områdesbestämmelser en möjlighet att
värna områden med höga kulturvärden.

Säffles växer
– historik och utveckling
Säffle stad har en rik och sammansatt historia.
I Värmlands Museums årsbok ”Värmland Förr
och Nu” från 1969 står det att läsa om en önskan
från Åmåls borgare att flytta sin stad till Byälven,
och år 1681 gjordes en hemställan till Kungl.
Maj:t om en flytt. Strategiskt var läget för en stad
sämre vid Byälven, men handelsläget ansågs vara
betydligt bättre. Någon flytt blev dock aldrig av,
mycket beroende på ett motstånd från Karlstad,
som ansåg att deras handelsintressen kunde
skadas av en sådan. Handeln var, tillsammans
med 1800-talets kommunikationstekniska och
industriella utveckling, två avgörande orsaker till
uppkomsten av den handelsplats som senare kom
att bli Säffle stad.
I början av 1800-talet byggdes Säffle kanal och
1879 kom järnvägen. Två händelser som var
avgörande för att samhället skulle bildas och
växa. I slutet av 1870-talet var cirka 453 personer

bosatta i Säffle by som då var en livlig handelsplats.
Ångbåtar trafikerade regelbundet Harefjorden,
Byälven och Vänern med leveranser av varor. Här
fanns handelsbodar, hantverkare i de flesta yrken,
vattenkvarn, färgerier och garverier, statstelegraf
och ett avdelningskontor för Karlstads sparbank.
Säffle var dessutom stationsort för provinsialläkare
och veterinär. Samhället befann sig i snabb tillväxt.
Under åberopande av allt detta gjorde Säffles
byamän en framställan om att få bilda köping.
Genom Kungl. brev daterat den 7 mars 1879
tillförsäkrades Säffle by att få utgöra en av stad,
oberoende från By socken i kommunalt och
fattigvårdshänseende, avskild köping. Köpingen
angavs på en av kommissionslantmätaren E.
Ekelund upprättad karta. Genom en kraftigt ökad
byggenskap blev byn förklarad som köping år
1882. Köpingen omfattade Säffle by jämte delar
av säterierna Säffle och Sund samt hemmanet
Rolfserud. Villkoren var bland annat att köpingen
skulle bekosta en polisuppsyningsman, antagen av
länsstyrelsen, vilken hade att under besittning av det
skydd som tillkom kronolänsman eller stadsfiskal,
ansvara för köpingens ordning och reda.

Kartorna från ”Värmland Förr och Nu” 1969.

Karta över Säffles ”förskjutna” plats om Åmål
flyttat på 1680-talet.

Karta från 1969, i samband med en geoundersökning för nya villor vid Sund (Tuva).
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Kungl. Maj:t förordnade vidare att byggnads- och
ordningsstadgan för rikets städer skulle gälla i
köpingen. Den kyrkliga indelningen berördes till
en början inte av utbrytningen, utan köpingen och
By bildade fortsatt en gemensam kyrkoförsamling.
Genom ett beslut 1915 förordnades att vissa
områden skulle skiljas från By kommun och
införlivas med Säffle köping. Dessa områden var
belägna söder om det ursprungliga köpingsområdet.
Enligt ett beslut av Kungl. Maj:t från 1918 skulle ett
fastighetsregister av stadstyp föras för köpingen.
Det ursprungliga köpingsområdet var mycket
snävt tilltaget. Det år 1915 inkorporerade området
var inte heller särskilt stort. Bebyggelsen hade
därför snabbt överskridit köpingsgränserna, och
några förstäder hade uppkommit. Utvecklingen
inom
förstadsområdena
illustrerades
av
folkmängden. Medan köpingens folkmängd
år 1917 översteg landskommunens med 700
personer, ökade landskommunens folkmängd de
följande åren betydligt snabbare än köpingens.
Landskommunens folkmängd var år 1917 nästan
2000 personer.

Under 1930-talet åberopades, åter genom
länsstyrelsens försorg, en resolution att
utomplansbestämmelser skulle tillämpas inom
hemmanen Sundstorp, Sund, Säffle, Billerud,
Rållesrud, Gunnarsbol, Smärsbol och Återslöp.
Bestämmelserna omfattade inte de områden
nordväst om köpingen, vilka disponerades av
Billerud (bolaget). Utomplanområdet sträckte sig
tvärs över By sockens område och gränsade i öster
till Huggenäs och i väster till Tveta.
Den faktiska förstadsbebyggelsen hade i början av
1930-talet hunnit ungefär lika långt nordöst och
nordväst som utomplansområdet. Den yttersta
bebyggelsen, som inte hade landsbygdskaraktär och
låg nära köpingen eller Billeruds industriområde, låg
vid gränsen för utomplansområdet. På östra sidan
av Byälven hade bebyggelsen redan överskridit
utomplansområdets gränser. På södra sidan av
köpingen hade det däremot inte uppkommit
någon egentlig förstadsbebyggelse eller bebyggelse
av annan samhällstyp.

Det före detta mejeriets vackra och ursprungliga smidesgrindar. Foto Värmlands Museum.
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Detta berodde i huvudsak på att mark för tomter
inte tillhandahållits där. Marken tillhörde säterierna
Säffle respektive Sund. Säffle säteri tillhörde
köpingen och Sund ägdes av en privatperson. De
särskilda förortssamhällena vid den här tiden var:
•

Annelund, nordväst om köpingen intill 		
Billeruds industriområde

•

Rållesrud, nordost om köpingen utefter 		
stranden av Byälven

•

Sundstorp, öster om köpingen

Säffle köping med förorter, vilket betraktades
som en enda samhällsbildning, hade utvecklats
i tämligen rask takt. Orsakerna till detta var
dels att olika näringar fått större betydelse, dels
Billeruds industriers expansion samt att den äldre
befolkningen på landet flyttat in till köpingen.

Vid tiden ansågs det första och sista av ovan
nämnda orsaker vara de som förväntades att växa.
En fortsatt industriell utveckling var däremot
svårare att uppskatta. Billerud planerade inga
utvidgningar i Säffle, mycket beroende på att Säffle
kanal inte erbjöd tillfredställande sjötransporter.
Kanalens djup och bredd tillät inte båtar av den
typen som krävdes att passera upp till industrin.
Om kanalen däremot utvidgades skulle utsikterna
för en industriell expansion vara betydligt mer
gynnsamma.
Ungefär samtidigt med prognoserna ovan, cirka
1940, började diskussioner om en kommunsammanslagning ta fart. Att Säffle köping
hade ett högre skatteunderlag än By kommun,
berodde i huvudsak på att köpingen hade ansvar
för elektricitet, vattenledningsverk och att den
ombesörjde underhållet av det allmänna vägnätet.

Sportfiske i Byälven, en tidlös hobby. Foto Värmlands Museums bildarkiv.
18

Att områden av ren landsbygdskaraktär
införlivades med köpingen behövde inte heller
betyda olägenheter. Från de i köpingen gällande
stadsstadgorna, som inte var stadsplanelagt område,
kunde undantag göras för landsbygdsområdena i
flera avseenden. En konsekvens av en inkorporering
skulle bli att avstycknings- och skifteskapitlen
i lagen om fastighetsbildning i staden blev
tillämpliga istället för motsvarande bestämmelser
i lagen om delning av jord på landet. Detta
innebar att områden inom köpingen befriades från
åtskilliga av de restriktioner som lagstiftningen
lagt på fastighetsbildningen på landet. Eventuella
olägenheter som en inkorporering kunde tänkas
skapa uppvägdes av de fördelar som i andra
avseenden följdes av en sammanslagning.
Genom sammanslagningen skulle den nya
kommunen få den folkmängd och den skattekraft
som gjorde det möjligt att erhålla stadsrättigheter.
Detta var dock inte tillräcklig för att ta upp frågan
om stadsprivilegier. År 1943 slogs köpingen ihop
med By socken, växte ytterligare och år 1951 blev
Säffle slutligen en stad.

Gös som fastnat på krok. Denna återbördades till sitt rätta element ögonblicket senare.
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Bebyggelsen - struktur och utveckling
Vid sekelskiftet år 1900 bodde cirka 1 200 personer
i Säffle. De äldsta trähusen som uppförts under
1800-talets senare hälft började ersättas av större
stenhus. Säffles första stadsplan hade upprättats
1883 och den oregelbundna planen utgör
fortfarande grunden för stadens kvartersindelning.
Säffle fick nya stadsplaner kring år 1920 och år 1930
läggs en ny byggnadsplan fram, vilken utökas 1936.
Nu presenteras särskilda utomplansbestämmelser
som inte kräver detaljreglering, men bygglov
för byggandet i områdena närmast utanför
köpingens gränser. Utomplansbestämmelserna
var generella och hade gemensamma föreskrifter
i hela landet. Under andra världskriget stod
byggnadsverksamheten stilla, istället för att bygga
utarbetades nya planer för områden att bebygga
efter kriget.
En generalplan sammanställs mellan åren 1949 och
1952. Syftet med denna var att beskriva utvecklingen
fram till 1970. Den befolkningsprognos som var
underlag för generalplanen redovisade två olika
utvecklingslinjer. Den ena byggde på antagandet
att inflyttningstakten för Säffle skulle uppgå till
ungefär hälften av den för rikets tätorter förväntade.
Den andra utgick från en beräkning av det befintliga
näringslivets framtida arbetskraftsbehov, och var
den utvecklingslinje som generalplanen kom att
dimensioneras efter.

planerades i huvudsak förläggas inom befintliga
områden som utfyllnad och komplettering till
dessa. Säffle var först i landet att sanera bebyggelsen,
här revs gamla byggnader för att skapa plats för
nya. Vad som ytterligare var nytt var ambitionen
att Byälvens stränder skulle värnas, friläggas och
utnyttjas som parkmark.
Några år senare (1957) insåg Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsen,
bland
annat
genom arkitekt Gunnar Wejke – som tidigare
hade ritat Tingvallaskolan, att en ökning av
egnahemsbyggandets andel vore önskvärt.
Byggnadsstyrelsen menade att det fanns anledning
att planmässigt underlätta och främja en sådan
omställning. Under perioden mellan åren 1949 till
1954 byggdes i Säffle endast 74 lägenheter i egnahem
(småhus) och 450 lägenheter i flerfamiljshus.’
Invånarantalet i den sammanslagna kommunen
1971 var cirka 21 000 och i mitten på 1970-talet
fanns i staden ett 30-tal industrier med mer än
tio anställda. Idag har befolkningen i kommunen
minskat till drygt 15 500 invånare och mycket av
industrin flyttat.

Säffle växte över förväntan. Mycket beroende på
att industrins utbyggnadsplaner realiserades i
snabbare takt än vad som antagits i generalplaneutredningen. Detta innebar att den rådande
bostadsbristen blev än mer märkbar. För att
råda bot på detta föreslog generalplanen en
ökad exploatering av stadskärnan genom att
bygga flerbostadshus i tre våningar. Trots att
generalplaneförslaget i princip var förlegat när det
lades fram, kom denna första generalplan ändå få
stor betydelse för Säffles omdaning. Man rev och
byggde nytt. Den snabba nybyggnadstakten under
1950-talet medförde att nya stadsplaner i princip
forcerades fram.
Bebyggelseutvecklingen var till stor del bestämd
och styrd utifrån befintlig situation och rådande
topografiska förhållanden. Den nya bebyggelsen

Tillfällig informationsskylt med kvarteret Bryggaren
i bakgrunden
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Säffle med Tingvalla i bildens fond, 1952. Foto Värmlands Museums bildarkiv.
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Karta över Tingvalla och Säffle från Generalplankarta 1922. Länsstyrelsen Värmland.
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Tuva och Tingvalla
– en karaktärisering
Bebyggelsemiljöer kan sägas förmedla en berättelse
om tider då de uppfördes. Villorna i både Tingvalla
och Tuva har en varierad utformning och historia.
Säffle upplevde sin första byggrush vid sekelskiftet
1900 och på 1920-talet kom ytterligare en.
Majoriteten av villabebyggelsen i de båda miljöerna
är uppförda under 1900-talets första hälft, vilket
periodvis var expansiva tider. En annan expansiv
och intressant period var efterkrigstiden, vilket på
många sätt utgjorde en ny guldålder för både Säffle
och svensk bostadsplanering generellt.
Årtiondena efter andra världskriget samverkade alla
krafter i samhället för att bygga fler hus, offentliga
inrättningar och stadsdelar än någonsin tidigare.
Samtidigt revs fler byggnader och stadsdelar än
vad som tidigare gjorts. Nya stadsplaneideal som
kännetecknades av öppenhet och där terrängen
togs tillvara blev norm. Miljöerna längs med
Byälven i både Tingvalla och Tuva visar på en
lång historisk kontinuitet som ger dem en särskild
identitet med bland annat en bebyggelse som äger
flera historiska, arkitektoniska och konstnärliga
dimensioner och värden.
Gamla brandstationen belägen i Tingvalla.
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Tingvalla
Bebyggelsen i Tingvalla är liksom topografin
varierad. Den är delvis uppförd under 1900-talets
första hälft, vilket var en mycket expansiv och
händelserik period i köpingen. En nästan lika
stor del är byggd under efterkrigstiden. Cirka fyra
femtedelar av bebyggelsen utgörs av fristående villor
och resten består av flerfamiljshus. Villabebyggelsen
uppvisar en stor variation. Här blandas småhus i trä
från tiden kring sekelskiftet 1900 med modernare
villor i puts och tegel. Alla hus har ett eget uttryck,
varierar i storlek och är uppförda med olika tekniker.
Många är på något sätt förändrade, oftast är
fasaden tilläggsisolerad och takets beläggning nytt.
Trädgårdarna varierar både i storlek och utseende.
De prunkande villaträdgårdarna dominerar, men
här finns även tomter med större hårdgjorda ytor.
Oavsett skepnad ger de varje hus och tomt en
ytterligare särprägel och dimension.
Enligt särskilda bestämmelser från 1922, avseende
kvarterens användande, fick det inom dessa endast
uppföras fristående huvudbyggnader. De skulle
inte rymma mer än en våning plus en inredd
vind. Byggnaderna fick i höjd inte överstiga sex
meter, räknat från omgivande marks medelhöjd till
skärningspunkten mellan dess fasad och takyta.

På tomterna fick inte mer än en huvudbyggnad med
tillhörande uthus uppföras. Uthusen fick inte vara
högre än fyra meter, räknat från omgivande marks
medelhöjd, och inte placeras närmare grannens
gräns än tre meter. Bebyggd areal fick inte överstiga
en tredjedel av tomtens areal, förgårdar oräknade.
I takt med att produktionssättet utvecklades, och
nya material slog igenom skapades nya möjligheter.
Bland annat blev flerbostadshusen vanligare. I
Tingvalla finns fem flerbostadshus, som är byggda
mellan 1950-talet och 2019. Mellan dessa hus
skiljer sig uttrycken rejält. Husen från 1950-talet,
som från början hade släta putsade fasader i en ljus
kulör, har idag tilläggsisolerats medan byggnaden
från 1970-talet fortfarande har kvar sitt ursprungliga
uttryck med färgfält i olika kulörer.
I området finns flera offentliga byggnader.
Bland annat ett före detta tingshus, som idag
fungerar som förskola, ett sjukhusområde som

började byggas på 1960-talet och har byggts ut i
omgångar samt en skola. Idag har det ursprungliga
sjukhusområdet delvis ändrat karaktär och rymmer
bland annat en vårdcentral, del av skola samt olika
föreningsverksamheter.
Tingvallaskolan, som byggdes i slutet av 1940-talet,
ansågs vid tiden för sitt uppförande vara en av
landet mest moderna. Till denna skara av offentliga
verksamheter går det även att lägga ett betydande
industriområde, där ett tidigare mejeri kanske
är den mest iögonfallande byggnaden - med sin
strama och funktionalistiska arkitektur.
I Tingvalla finns även flera välbevarade och
individuellt utformade villor. Gemensamma
drag finns mellan bebyggelsen och gårdarnas
utformning. Det finns gott om uthus i området.
Ibland är de sammanbyggda med grannens och
delas i fastighetsgränsen av en brandvägg. När
bebyggelsen är placerad i närheten av tomtgränsen
blir den fria tomtytan stor och öppen.

Tingvallaskolan under uppförande, 1949. Bild från boken ”Profiler och miljöer i Säffle” Åke Jansson.
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”Säffle-Gunnar” Andersson. En fotbollslegendar som bott i både Tingvalla och Tuva. Bilden publiceras med tillstånd av TT.
25

Karta över Tuva från Generalplankarta 1922, Länsstyrelsen Värmland.
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Tuva
Området som idag utgör Tuva var från början
jungfrulig ängsmark och tillhörde säteriet Sund.
Ett säteri som omnämns redan på 1500-talet. Tuva
började befolkas på allvar i slutet av 1910-talet,
då trävillor med en friare utformning började
byggas. Under 1920- och 1930-talet intensifieras
bostadsbyggandet och ett flertal av husen som idag
karaktäriserar området byggs. Husen visar på en
stor variation i uttryck, material och stil. Många
har stora avlånga tomter där husen ibland vänder
sig med kortsidan ut mot gatan. Billerud satte tidigt
prägel på området. Inte minst genom att företaget
byggde ett par större praktvillor på Sifhällahöjden,
en vackert belägen bergskam som sluttar ner mot
Byälven – och gränsar norrut mot Sifhällaparken.
Enligt särskilda bestämmelser från 1922 avseende
kvarterens användande, fick endast fristående eller
två och två kopplade huvudbyggnader om högst
två våningar eller av en höjd på nio meter byggas i
området. Huvudbyggnadens avstånd till grannens
gräns skulle vara minst sex meter. Befann sig
bottenvåningens golv på högre höjd än omgivande
marks medelhöjd räknades källaren som en våning.
Uthusen fick inte vara högre än fyra meter, räknat
från omgivande marks medelhöjd, och inte placeras
närmare grannens gräns än tre meter.

Bebyggd areal fick inte överstiga en tredjedel av
tomtens areal, förgårdar oräknade.
I slutet av 1950-talet planerades ny bebyggelse
i delar av Tuva-området (kvarteren Abborren,
Gäddan, Gösen och Laken) för bland annat Billeruds
tjänstemän. På ett naturskönt beläget område som
sluttar ner mot Byälvens östra strand, byggdes flera
fristående villor och ett par radhuslängor. Marken
utgjordes av ett tidigare höggravfält, vilket krävde att
en arkeologisk utgrävning av området genomfördes
innan det kunde exploateras. Utgrävningen var den
mest omfattande som genomförts i länet och blev
betydligt mer tidsödande än vad man initialt trott.
Att arbetet blev så utdraget berodde på att området
inte bara innehöll fyndrika gravar utan också ett
flertal stora boplatslämningar.
Tuva fortsatte att växa och under 1960- och
1970-talen uppfördes flera tidstypiska hus, som
ytterligare förstärkt områdets arkitektoniska
mångfald. I området finns flera välbevarade och
individuellt utformade villor. Gemensamma
drag finns mellan bebyggelsen och tomternas
utformning. Ibland är de sammanbyggda med
grannens och delas i fastighetsgränsen av en
brandvägg. När bebyggelsen är placerad i närheten
av tomtgränsen blir den fria tomtytan stor och
öppen. Alltjämt finns enstaka obebyggda tomter i
ett par av områdets kvarter.

Arkeologisk utgrävning i Tuva 1959. Kvarteret Gösen i bakgrunden. Foto Värmlands Museums bildarkiv.
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Kulturhistorisk analys
Kommuner har genom Plan- och bygglagen (PBL)
ett stort ansvar för att tillvarata och utveckla sina
kulturmiljöer. Ambitionerna och intentionerna
ska framgå i översiktsplanen som har till uppgift
att redovisa kommunens framtida visioner.
Översiktsplanen ska dessutom spegla den politiska
viljan som finns och möjliggöra för aspekter,
övergripande mål och att olika riktlinjer kan få
genomslag. För att det ska bli så bra och vägledande
som möjligt behövs ett relevant planeringsunderlag.
I detta underlag bör det exempelvis framgå vad som
är angeläget, vilka egenskaper som är betydelsefulla
och varför det motiverar till ett eventuellt skydd.
Bebyggelsen som pekas ut som särskilt värdefulla
i föreliggande inventering är tidstypisk och har
mycket av sin ursprunglighet bevarad.
I Tuva och Tingvalla finns, förutom den
dominerande och stilfulla trähusbebyggelsen från
1900-talets första hälft, flera vackra villor från 1960och 1970-talen. Det modernistiska arkitekturideal
som präglade debatten på 1920-talet, men först
kom att realiseras under 1960-talet, är fullt
jämförbart med andra äldre kulturhistoriskt
intressanta epoker. Arvet från rekordåren består av
en vidsträckt variation av stadsplaner, gårdar, hus
och byggnadsmaterial. Egenskaper som är viktiga
och inte får glömmas bort i den allmänna debatten
om vilka byggnader och kulturmiljöer som ska
bevaras för eftervärlden.
Enligt PBL ska alla byggnader visas varsamhet.
Detta förutsätter god kunskap om en byggnads
särart och värden så att dess karaktärsdrag
tillvaratas vid ändring eller underhåll. Förändringar
bör föregås av en utredning där såväl byggnadens
kulturvärden som övriga kvaliteter tydliggörs. Vilka
ideal och händelser som format en byggnad och

bebyggelsemiljö kan man tyda i planmönster och
arkitektur. Det är de ursprungliga och tidstypiska
särdragen som oftast uppfattas som positiva,
intressanta och viktiga att bevara.
Eventuell tillkommande bebyggelse bör anpassas
till den befintliga omgivningen beträffade
utformning, färgsättning, proportioner och andra
yttre förhållanden – som den viktiga utemiljön.
Detta kan innebära prövning av såväl den enskilda
byggnadens lokalisering i miljön/på tomten som
dess utformning beträffande skala, material och
gestaltning i övrigt.
Med bättre kunskap, där kulturvärden och
kulturmiljöers specifika karaktärsdrag är förankrade,
är det lättare att argumentera och förhålla sig till
den potential en kulturmiljö besitter. Synen på vad
som upplevs som kulturhistoriskt intressant har
skiftat med tiden. Det är därför viktigt att visa den
befintliga miljön respekt.
Att kulturvärden redovisas i översiktsplanen är
av betydelse för kommunernas förutsättningar
att ta hänsyn till kulturvärden. Varsamhets- och
hänsynskraven i PBL är svåra att hävda utanför
detaljplanelagt område om kulturvärdena inte
på förhand är utpekade som kulturhistoriskt
intressanta – vilket är en av anledningarna till att
relevanta och uppdaterade kulturmiljöprogram är
viktiga och bör finnas tillgängliga.
Tillgång till kulturmiljöprogram innebär dock
inte automatiskt att hänsyn tas till kulturvärden.
Kulturmiljöprogrammens
aktualitet
och
användbarhet i kombination med antikvarisk
kompetens, samt avvägningen mellan andra
allmänna intressen kan påverka det enskilda
beslutet.
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Schaktning inför utgrävningarna i Tuva 1959. Foto Värmlands Museums bildarkiv.
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Särskilt värdefull bebyggelse
Den generella varsamhetsparagrafen (PBL 8:17)
gäller all bebyggelse. Den säger att ändringar ska
vara varsamma och ta hänsyn till byggnadens
karaktärsdrag.
Byggnader som däremot är särskilt värdefulla
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och/
eller konstnärlig synpunkt får enligt PBL 8:13 inte
förvanskas.
För att en byggnad ska betraktas som särskilt
värdefull krävs det att byggnadens värde är så
stort att dess bevarande kan sägas utgöra ett
allmänt intresse. Detta gäller inte bara enskilda
byggnader av monumental karaktär eller av
stort historiskt värde, utan också byggnader
och bebyggelsemiljöer som representerar olika
tidsepoker. Bestämmelsen gäller också enskilda
byggnader som i sig kanske inte är så värdefulla
men som blir det genom samhörigheten i en
grupp, ett kvarter eller liknande. En byggnad eller
bebyggelsemiljö kan också vara särskilt värdefull
om den tydliggör tidigare samhällsförhållanden.
SÄRSKILT VÄRDEFULLA

För att en byggnad ska anses som särskilt värdefull
bör den antingen ha en eller flera av följande
punkter:
•
•
•
•

Vara mycket välbevarad och därmed utgöra
en bra representant från sin tid
Ha stor betydelse för berättelsen om ortens
historia
Ha höga arkitektoniska värden
Tillsammans med andra byggnader utgöra en
större homogen helhet eller ligga så att den
har stor betydelse för upplevelsen av miljön

TINGVALLA
1
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4
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6
7
8

9
10
11
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K VA RTERET BRYGGA REN
BRYGGAREN 17

(Bryggerigatan 1a-b)

K VA RTERET DOM A REN
DOMAREN 1

Bryggerigatan 3 (f.d. Tingshus)

K VA RTERET DUNGEN
Dungvägen/Sundsgatan, 		
(Tingvallaskolan, skolbyggnad från 1949)

DUNGEN 1

K VA RTERET EL EK TR A
ELEKTRA 16

Tingsgatan 19 (f.d. Mejeriet)

K VA RTERET GUSTA FSBERG
GUSTAFSBERG 18

Sundsgatan 6

K VA RTERET STENHUSET
Solvägen 3
STENHUSET 8 Stenhusgatan 5
STENHUSET 16 (sjukhusbyggnaden från 1969)
STENHUSET 12

K VA RTERET TOPPEN
Tingvallagatan 9
TOPPEN 6 Tingsgatan 18
TOPPEN 11 Kyrkogatan 17
TOPPEN 9

K VA RTERET TR Ä DGÅ R DEN
TRÄDGÅRDEN

Kyrkogatan 2

På nästa sida redovisa de byggnader i respektive
miljö som ansetts vara särskilt värdefulla. Dessa
är markerade med rött och kan utgöra underlag
för skyddsbestämmelser enligt PBL 8:13. Om
dessa byggnader blir föremål för ändringar
bör kontakt tas med sakkunnig inom det
kulturvårdande fältet.
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T U VA
Särskilt värdefull bebyggelse
Den generella varsamhetsparagrafen (PBL 8:17)
gäller all bebyggelse. Den säger att ändringar ska
vara varsamma och ta hänsyn till byggnadens
karaktärsdrag.
Byggnader som däremot är särskilt värdefulla
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och/
eller konstnärlig synpunkt får enligt PBL 8:13 inte
förvanskas.
För att en byggnad ska betraktas som särskilt
värdefull krävs det att byggnadens värde är så
stort att dess bevarande kan sägas utgöra ett
allmänt intresse. Detta gäller inte bara enskilda
byggnader av monumental karaktär eller av
stort historiskt värde, utan också byggnader
och bebyggelsemiljöer som representerar olika
tidsepoker. Bestämmelsen gäller också enskilda
byggnader som i sig kanske inte är så värdefulla
men som blir det genom samhörigheten i en
grupp, ett kvarter eller liknande. En byggnad eller
bebyggelsemiljö kan också vara särskilt värdefull
om den tydliggör tidigare samhällsförhållanden.
SÄRSKILT VÄRDEFULLA

För att en byggnad ska anses som särskilt värdefull
bör den antingen ha en eller flera av följande
punkter:
•
•
•
•

Vara mycket välbevarad och därmed utgöra
en bra representant från sin tid
Ha stor betydelse för berättelsen om ortens
historia
Ha höga arkitektoniska värden
Tillsammans med andra byggnader utgöra en
större homogen helhet eller ligga så att den
har stor betydelse för upplevelsen av miljön

På nästa sida redovisa de byggnader i respektive
miljö som ansetts vara särskilt värdefulla. Dessa
är markerade med rött och kan utgöra underlag
för skyddsbestämmelser enligt PBL 8:13. Om
dessa byggnader blir föremål för ändringar
bör kontakt tas med sakkunnig inom det
kulturvårdande fältet.
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K VA RTERET A BBORREN
Ängsgatan 25
ABBORREN 15–18 Tuvagatan 14–20
ABBORREN 13

K VA RTERET GÄ DDA N
GÄDDAN 18

Tuvagatan 6

K VA RTERET GÖSEN
Ängsgatan 4				
GÖSEN 10 Ängsgatan 2
GÖSEN 11

K VA RTERET JÄ M NA N
Tuvagatan 1

JÄMNAN 18

K VA RTERET KOCK EN
Sifhällaparken 7
KOCKEN 12 Hyttegatan 42
KOCKEN 7

K VA RTERET M Å L A REN
MÅLAREN 2

Trädgårdsgatan 15

K VA RTERET SIFH Ä L L A
Sifhällaparken 2
SIFHÄLLA 8 Sifhällaparken 6
SIFHÄLLA 12 Trädgårdsgatan 2
SIFHÄLLA 11

K VA RTERET SL ÄT TEN
SLÄTTEN 4

Trädgårdsgatan 16

K VA RTERET SOL BACK EN
SOLBACKEN 3

Parkgatan 6

K VA RTERET SUNDSBORG
Sundsgatan 35
SUNDSBORG 6 Trädgårdsgatan 21
SUNDSBORG 10

K VA RTERET T U VA N
TUVAN 1

Ängsgatan 11

K VA RTERET TEGEN
TEGEN 4

Hyttegatan 49

K VA RTERET VÄGEN
VÄGEN 1

Trädgårdsgatan 20
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T I N G VA L L A
K U LT U R H I S T O R I S K T VÄ R D E F U L L A M I L J Ö E R
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T INGVA L L A

Karta över Tingvalla (för särskilt värdefulla byggnader, se sid 31).
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K VA RTERET BRYGGA REN

Bryggaren 17
Ett flerbostadshus i 5 våningar från tidigt 1970tal. Byggnaden är att betrakta som en solitär i
miljön. Den har en ljusblå korrugerad fasad (av
eternit eller plåt) som bryts av med vita putsade
fält vid de tidstypiska och symmetriskt placerade
fönstren, som ger byggnaden en speciell karaktär.
Vid gavlarna syns det gula tegel som går igen
i entrépartierna. Pulpettaket sluttar svagt och
förstärker byggnadens kraftfulla intryck. På taket
finns två plåtinklädda utrymmen som sannolikt
rymmer diverse installationer.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt
Historik
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Bryggerigatan 1a-b
Flerbostadshus
1963
Carl Waldenström
Muralmålning på gavel 2017
Gavel omklädd 2016
Nytt takplan 2016
Balkong och fönsterbyten 2009

De delvis indragna balkongerna är symmetriskt
placerade vid fasadens hörn samt mitt på
byggnaden. Flerbostadshuset entréer är placerade
ut mot Tingsgatan och kröns av mindre skärmtak.
Huset är byggd i suterräng och har en putsad,
indragen bottenvåning som vetter ut mot älven. Här
är garagen samt entréerna till byggnadens källare
placerade. De befintliga balkongerna är sannolikt
tillkomna senare. På den ena gaveln finns en stor
muralmålning. I övrigt karaktäriseras fasaden
olika vertikala färgfält, vilka ger byggnaden ett
tidstypiskt uttryck.

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Pulpettaket
• Fönsterbanden
• Fasaden
• Entréerna med skärmtak och betongglas
• Det indragna nedre partiet på husets baksida

K VA RTERET BRYGGA REN

Bryggaren 18
Bryggaren 18 (samt hus från 2019) I området finns
ytterligare två flerbostadshus – en byggnad stod
klar 2009 och den andra håller på att uppföras
(2019). Dessa byggnader är nymodernistiska och
relativt lika i sitt utförande. Platta tak och putsade
fasader, med små detaljer som betonar exteriören.
Byggnaden under uppförande stod klar december
2019. Bilden nedan visar alla flerbostadshusen i
kvartert Bryggaren.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Brucegatan 2 – 4
Flerbostadshus
2009 och 2019

Viktiga karaktärsdrag
• Postmodernism
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K VA RTERET BRYGGA REN

Bryggaren 12
Villa i 2½-plan med fasad av stående grön träpanel
med mörkare gröna omfattningar. Byggnaden
vilar på en gråputsad källarvåning och kröns av ett
sadeltak täckt med röda tegelpannor. På taket finns
en centralt placerad skorsten i tegel. De spröjsade
fönstren, som varierar i storlek, är ojämnt placerade
på fasaden. Byggnaden ger ett nätt intryck,
tilläggsisoleringen till trots. Entrén är belägen på
ena gaveln med en trapp och ett robust träräcke.
Gavlarna har pilastrar med små kannelyrer.
På fasaden finns även en list som markerar
vindsvåningen. Entrén kröns av ett skärmtak täckt
med pannplåt. På byggnadens framsida finns ett
utskjutande parti på vilket det vilar en balkong.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Tingsgatan 6
Villa i 2½-plan
1920-talet

Balkongen har fronter av trä i samma olika grönas
nyanser som byggnaden. På baksidan finns en
veranda som ramas in av ett träräcke. Trädgården
ramas in av trästaket och en kort häck.

Viktiga karaktärsdrag
• Pilastrar med kannelyrer på gavlarna
• Våningsband
• Sadeltaket – med teglet och skorstenen
• Fönstrens placering

K VA RTERET BRYGGA REN

Bryggaren 13
Villa i 2½-plan med en fasad av grå träpanel och vita
omfattningar. Byggnaden vilar på en källarvåning
i grå puts och kröns av ett sadeltak som är täckt
med röda tegelpannor. På takfallet som vetter ut
mot gatan finns en takkupa. Gavelröstena och
partierna under fönstren på nedre plan har liggande
panel, resten stående. Det utskjutande partiet på
framsidan rymmer även en av byggnadens entréer,
ovanpå detta pari finns en balkong. Balkongens
fronter har samma färg som huset. På byggnadens
baksida finns en balkong och under denna en liten
altan. En ytterligare entré är placerad på ena gaveln.
Tomten utgörs av en hårdgjord yta och gräsmatta.
Här finns också ett litet uthus i samma material
som boningshuset.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Tingshusgatan 13
Villa i 2½-plan
1920-tal
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Det utskjutande partiet
(med entré och balkong)
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K VA RTERET BRYGGA REN

Bryggaren 15
Tilläggsisolerat flerfamiljshus i 2-plan beläget i
suterräng med fasad i gult tegel. Byggnaden vilar
på en gråputsad källarvåning och kröns av ett
halvvalmat tak som är täckt med pannor av betong.
Mitt på taket finns en utskjutande frontespis.
Fönstren är indragna i fasaden med foder i en
mörkbrun kulör. Den trappförsedda entrén är
placerad centralt på byggnadens framsida och
kröns av ett litet plåtklätt skärmtak.
På byggnadens gårdssida finns en nyare terrass.
Tomten präglas av mycket vegetation och flankeras
av två stora träd.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Tingsgatan 9a
Flerfamiljshus
Antagligen 1930-tal
Byggnaden kraftigt omvandlad
från sitt ursprungliga utseende

Viktiga karaktärsdrag
• Tilläggsisolerat
• Trädgården

K VA RTERET DOM A REN

Domaren 1
Ett äldre tingshus i nationalromantisk stil med
trappgavlar och flera andra detaljer. Byggnaden,
som är uppförd i flera våningar, vilar på en tydlig
sockel i huggen granit och kröns av ett brant
sadeltak i pannplåt. Taket med klocktorn, nämnda
trappgavlar som rymmer små blinderingar och
utsprång åt alla håll, ger byggnaden en speciell
och tung gestaltning. Fasaden består av rött tegel
med putsade fält som skapar ett karakteristiskt
uttryck. Fönstren, som har bågformade överdelar,
omges av tegel, vilket också bidrar till att förstärka
byggnadens särprägel.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt
Historik

Bryggerigatan 3
Offentlig byggnad
1912
Ludvig Bäärenheilm
Ombyggd 1943 och på 1950-talet
Tillgänglighetsanpassad 2007

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Stora delar av fasaden är sannolikt ursprunglig och
byggnaden bär på en intressant historik.
Tomten, som är både hårdgjord och grön, ramas in
av ett smäckert och dekorativt smidesstaket, där en
grind leder in mot byggnadens ståtliga entréparti.
Tingshuset, som består av tre byggnadskroppar,
fungerar sedan ett antal år som daghem och diverse
annan föreningsverksamhet.

•
•
•
•
•

Viktiga karaktärsdrag
Taket (med bland annat blinderingar, 		
trappgavlar och torn)
Fönstrens form och placering
Tegelfasaden (och dess olika fält)
Naturstenssockeln
Smidesstaketet
42

Tingshuset fungerar idag som daghem.
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K VA RTERET DUNGEN

Dungen 1
tingvallakolan

Skolområdet består av två olika områden med
sammanlagt fyra byggnader från olika perioder.
Skolbyggnaden är asymmetrisk med putsade
utskjutande partier, vilka är ett sentida tillägg.
Byggnaden är delvis förändrad, vilket reducerat den
ursprungliga skolans elegans en aning. Det vackra
entrépartiet är delvis förändrat, men har kvar sitt
ursprungliga uttryck. Även fönstren har bytts.
Trots förändringarna är skolbyggnadens exteriör
fortsatt stram i sitt uttryck, där de nya putsade
partierna och det röda teglet interagerar med
varandra. Fönstren är symmetriskt placerade och

Adress
Byggnadstyp
Arkitekt

Dungvägen/Sundsgatan
Offentlig byggnad
Gunnar Wejke
och Kjell Ödeen
Byggår
1947 – 1949
Historik
Utbyggd och ombyggd
Mosaiken renoverades 2004. På platsen låg tidigare ett tuberkulossjukhus. Sjukhusbyggnaden
var belägen mitt på nuvarande skolgård. Regnskyddet tillkom 1967.

tidstypiskt utformade. Skolan vilar på en putsad
källarvåning och kröns av ett tak med varierade
fall, förutom på den höga tegelbyggnadens ena
hörn vars tak är platt. Inklädda installationer
finns på det platta taket. De utskjutande lägre
byggnadskropparna ramar in skolgården som till
största delen består av asfalt. Skolans entré, som är
belägen där två byggnadskroppar möts, markeras
av en vacker mosaik av Nils Zetterberg. Skolan
ansågs vid sitt uppförande vara ett praktbygge och
en av landets modernaste folkskolor. Byggnaden
är ritad av arkitekterna Gunnar Wejke och Kjell
Ödeen. Wejke och Ödeen ritade bland annat första
etappen av bostadsområdet Guldheden i Göteborg,
vilket anses vara ett mönsterområde för 1940- och
1950-talets bostadsbyggande.

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Det uppglasade entrépartiet med mosaik
• Den strama fasaden i fogstruket rött murtegel
• Byggnadsdelarnas sammansättning
• Fönstrens form och placering
• Den öppna skolgården
44

Ursprungsritning från 1949.
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K VA RTERET DUNGEN

Dungen 3
äldre förskola med paviljonger

Det andra skolområdet består av tre olika skolbyggnader. Den största är en äldre träbyggnad i
två våningar med en fasad av stående gul panel.
Träbyggnaden vilar på en källarvåning och kröns
av ett sadeltak med röda tegelpannor. Det utskjutande entrépartiet/våningsplanet är centralt placerat och betonas av en veranda med en balkong
ovanpå. Entrén är placerat i det lägre våningsplanet, som skjuter ut något från den övriga fasaden.
Baksidan är utformad på lika vis. Fönstren, som
varierar i storlek och stil, är symmetriskt placerade på fasaden. De större har ett överstycke av trä.
Skolbyggnaden är tilläggsisolerad och har använts

Adress
Arkitekt
Byggnadstyp
Byggår

Dungvägen 4
Ernst Torulf
Offentlig byggnad
1933

för många olika ändamål genom åren, bland annat
fungerade den tidigare som ett ålderdomshem.
Byggnaden är ritat av arkitekten Ernst Torulf. Torulf var mycket produktiv och mest verksam i Göteborgstrakten. I Säffle och övriga Värmland har
han bland mycket ritat huvudkontoret för Billerud
(1917) och Trefaldighetskyrkan i Arvika (1911).
Övriga byggnader i denna del av skolområdet är
mindre baracker av trä. En av byggnaderna utgörs
av ett äldre mindre uthus med gul stående träpanel. Byggnaden vilar på en sockel av betong och
kröns av ett valmat tak täckt med röda tegelpannor. Den andra byggnaden är en paviljong med
blå fasad av stående panel med vita omfattningar.
Paviljongen rymmer tre klassrum.

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadskroppens sammansättning
utskjutande våningsplan
• Teglet
• Träfasaden
• Fönstrens placering på fasaden
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K VA RTERET EL EK TR A

Elektra 16
före detta mejeri

i sin exteriör. Den är tidstypisk och okonstlad i sitt
uttryck. Ut mot Tingsgatan avgränsas fastigheten
av ett smäckert och ursprungligt svart smidesstaket.
Mejeriet.

Ursprungligen byggt för mejeriverksamhet i stram
tegelarkitektur. Mejeribyggnaden, som initialt
fungerade som ett regionalt centralmejeri, har kvar
sin ursprungliga röda tegelfasad. Byggnaden vilar
på en putsad källarvåning och kröns av ett platt
svart plåttak. Fönstren, som är likadana runt hela
byggnaden, är symmetriskt placerade med bruna
karmar på fasaden. På det nedersta våningsplanet
finns några större rektangulära fönster, vilka delvis
satts igen av brun stående panel. Dessutom har den
ursprungliga skylten på långsidan ut mot Tingsgatan
plockats ned. Mejeriverksamheten stängdes 1969
och ersattes några år senare med färgtillverkning.
En verksamhet som pågick fram till slutet av
1990-talet. När mejeriet invigdes ansågs det vara
Värmlands främsta och ett av landets modernaste.
Idag är den gamla mejeribyggnaden privatägd och
tom på verksamhet. Byggnaden är tydlig och läsbar

Tingsgatan 19
Adress
Byggnadstyp Verksamhetslokal
Arkitekt
Helge Blombergsson
(var anställd vid Svenska Mejeriernas Riksförenings arkitektkontor)
Byggår
1939
Historik
Skärmtak 1997
Fasadändring (trädetaljer) 2004
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Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Den strama tegelarkitektur
• Fönstrens stil
• Storlek och placering
• Smidesgrinden och tegelmuren runt fastigheten

K VA RTERET GUSTA FSBERG

Gustafsberg 8
Villa i 2-plan med fasad av gul puts. Byggnaden
vilar på en putsad källarvåning och kröns av ett
valmat tak med betongpannor i olika färg. På
taket finns två takkupor och en skorsten i tegel.
Fasaden ut mot gatan präglas av entrén, med sin
vita omfattning. Ovanpå entréns öppna förstukvist
är en balkong placerad. Både entrén, med sin
stentrappa, och balkongen har vita träfronter.
Perspektivfönstren är symmetriskt placerade på
fasaden. På ena kortsidan finns en mindre entré
med ett skärmtak. Trädgården ramas in av en häck
och är delvis belagd med grus.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Sundstagatan 5
Villa i 2-plan
1930-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Entrépartiet
• Det valmade taket
• Fönstrens placering
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K VA RTERET GUSTA FSBERG

Gustafsberg 12
Flerbostadshus i tre våningar. Byggnaden består
av en avlång huskropp som vilar på en putsad källarvåning. Byggnaden delvis placerad i suterräng
och kröns av ett sadeltak med röda tegelpannor.
På taket finns tre installationer, två i plåt och en
i tegel. Takfallet in mot gården har ett par takkupor. Fasaden är tilläggsisolerad och täckt med gul
tegelimitation. Fönstren är symmetriskt placerade
på fasaden och har vita foder. De är något indragna på grund av den tilläggsisolerade fasaden.
Balkongerna, som är placerade på långsidans ändar,
har fronter av korrugerad brun plåt och är sannolikt
ursprungliga. Entréerna är placerade på gården och
kröns av enkla skärmtak i plåt. Byggnaderna omges
av en öppen gård med en stor gräsyta.

Adress
Kyrkogatan 10
Byggnadstyp Flerbostadshus
Byggår
1950-tal
Historik
Tilläggsisolerad
Sannolikt har vinden inretts –i samband med
detta tillkom takkuporna
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Viktiga karaktärsdrag
• Balkongerna
• Entréerna
• Den öppna gårdsytan

K VA RTERET GUSTA FSBERG

Gustafsberg 13
Villa i 2-plan med fasad av stående gul träpanel
och vita snickerier/omfattningar. Huset vilar på
en putsad källarvåning och kröns av ett flackt sadeltak täckt med mörka betongpannor. På taket
finns en skorsten i tegel med en väl synlig plåtkupa. Husets entréparti är centralt placerat och
utmärks av trappor på sidorna med en balkong
ovanpå. Både entrépartiets förstukvist och balkongen har fronter av röd träpanel.
Balkongen bärs upp av två vita träpelare. En ytterligare ingång finns i byggnadens ena hörn. Fönstren, som varierar i storlek och stil, är symmetriskt
placerade på fasaden. Tomten är öppen, grön och
ramas in av en låg mur av betongsten. Längre in
på tomten finns en uthus med garage.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Kyrkogatan 12
Villa i 2-plan
1940-tal
Tilläggsisolerad
Utbytta fönster

Viktiga karaktärsdrag
• Entrépartiet
• Balkongen
• Fönstrens form och placering
• Träfasaden
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K VA RTERET GUSTA FSBERG

Gustafsberg 14
Villa i 2-plan med stående beige träpanel. Huset,
som är kvadratisk i sin form, vilar på en putsad
källarvåning och kröns av ett valmat tak täckt med
mörka betongpannor. På taket finns en skorsten i
tegel med en väl synlig plåthuv. Fönstren är symmetriskt placerade på fasaden. Entrépartiet dominerar exteriörens framsida och utgörs av en förstukvist med balkong ovanpå. Både verandan och
balkongen har vita träfronter. På ena sidan finns
en nyare terrass med tak och vägg av vit gles panel. På den andra en äldre lucka ner till källaren.
Trädgården som avgränsas av en låg mur av huggen granit, präglas främst av öppna gräsytor och
buskar. Här finns även en garagebyggnad.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Tingvallagatan 12
Villa i 2-plan
1940-talet
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Entrépartiet
• Det valmade taket
• Den gamla (last)luckan till källaren
• Fönstrens placering

K VA RTERET GUSTA FSBERG

Gustafsberg 15
Enplansvilla med ett valmat tak täckt med mörk
tegelimiterande plåt. På taket finns två installationer, en klädd i plåt den andra i tegel. Huset vilar
på en putsad sockelvåning. Fasaden består av stående träpanel målat i en gul kulör. Entrépartiet är
placerad mitt på fasaden dit man leds av en stentrappa. Partiet kröns av ett skärmtak. Fönstren är
symmetriskt placerade på fasaden. Tomten är
öppen med blandad växtlighet.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Tingvallagatan 14
Enplansvilla
1940-tal
Tilläggsisolerad och bytta
fönster

Viktiga karaktärsdrag
• Det valmade taket
• Byggnadens regelbundenhet
• Fönstrens placering
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K VA RTERET GUSTA FSBERG

Gustafsberg 16
Villa i 1½-plan med fasad av stående gul lockpanel
med rosa omfattningar. Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och kröns ett sadeltak täckt med
mörk tegelimiterande plåt. På taket finns en skorsten i tegel. På taket finns dessutom två takkupor
i varierande storlek. Den största utgör en del av
balkongen. Fönstren, som varierar i stil och storlek,
är asymmetriskt placerade på fasaden. På ena fasaden ligger en veranda med balkong ovanpå. Både
verandan och balkongen har fronter av trä. På kortsidan som vetter ut mot Trädgårdsgatan är entrén
belägen. Den består av en stentrappa med räcken i
stål. Entrén kröns av ett litet sadeltak. På långsidan
bak finns en utbyggnad i ett plan.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Tingvallagatan 16
Villa i 1½-plan
1920-talet

Trädgården ramas in av ett rött trästaket och karaktäriseras av blandad vegetation. Här finns sannolikt även en utomhusbassäng.

Viktiga karaktärsdrag
• Fönstrens placering och varierade
utformning
(vilket ger fasaden en viss artikulation)
• Byggnadens volym
• Sadeltaket
• Träfasaden

K VA RTERET GUSTA FSBERG

Gustafsberg 17
Flerbostadshus i 2½-plan. Fasaden består av stående gulmålad träpanel med vita omfattningar.
Byggnaden kröns av ett brant sadeltak med röda
tegelpannor. På taket finns en skorsten i tegel. Entrépartiet är placerad centralt på fasaden. Partiet
bärs upp av två träpelare och kröns av ett skärmtak i plåt. De spröjsade fönstren, som varierar lite
i storlek, är symmetriskt placerade på fasaden.
Högst upp vid respektive gavelröste finns ett dekorativt lunettfönster. Fönstren är något indragna
på grund av den tilläggsisolerade fasaden.
En frontespis bryter genom takets mittparti och i
anslutning till denna finns en balkong med front
av trä. Byggnaden vilar på en putsad grå sockel.
Tomten ramas in av en häck, är trivsam och präglas främst av en gräsyta och grus.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Sundsgatan 4
Flerbostadshus
1920-tal
Tilläggsisolerad
Utbyttafönster

Viktiga karaktärsdrag
• Lunettfönster
• Hörnpilastrar
• Entrépartiet
• Balkongen
• Frontespisen
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K VA RTERET GUSTA FSBERG

Gustafsberg 18
Flerbostadshus i 2½-plan. Fasaden består av stående gulmålad träpanel med vita snickerier/omfattningar. Byggnaden kröns av ett brant sadeltak
med röda tegelpannor. På taket finns en skorsten i
tegel. Entrén är placerad centralt mitt på fasaden.
De spröjsade fönstren, som varierar lite i storlek,
är symmetriskt placerade på fasaden. Trapphuset
är tydligt läsbart mitt på byggnaden, där en välvd
frontespis bryter genom taket. Hörnen markeras
av hörnpilastrar och utskjutande takfötter. Byggnaden vilar på en putsad grå sockel.
Entrén kröns av ett enkelt skärmtak med röda
tegelpannor. Källarvåningen rymmer ett garage.
Tomten är öppen, trivsam och präglas av en större
gräsyta med inslag av annan växtlighet.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt

Sundsgatan 6
Flerbostadshus
1931
Okänd

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL
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Viktiga karaktärsdrag
• Fasadens symmetri och stramhet
• Fönstrens placering och utförande
• Det branta taket
• Utskjutande takfötter och hörnpilastrar
• Frontespisen

K VA RTERET GUSTA FSBERG

Gustafsberg 19
Flerbostadshus i tre våningar. Byggnaden består av
två sammanbyggda huskropparna som är aningen
förskjutna till varandra. Huskropparna vilar på en
putsad källarvåning, är delvis placerade i suterräng och kröns av ett sadeltak med röda tegelpannor. På takfallen in mot gården finns skorstenarna. Fasaderna är tilläggsisolerade och täckta med
skivmaterial i en ljusgul kulör. Fönstren är symmetriskt placerade på fasaden och har vita foder.
Balkongerna har fronter av korrugerad rostbrun
plåt och är sannolikt ursprungliga.
Entréerna är placerade på gården, är framträdande och kröns av mindre sadeltak. Intill entréerna
finns små soprum. Byggnaderna omges av en öppen gård med hårdgjorda ytor och gräs. På gårdssidan finns också en parkeringsplats.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Malmgatan 8a-d
Flerbostadshus
1950-tal
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadernas disposition
• Balkongerna
• Fönstrens placering på fasaden
• Balkongen
• De röda takpannorna av tegel
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K VA RTERET HÖJDEN

Höjden 1
Villa i 1½-plan med stående beige träpanel och
vita omfattningar. Byggnaden vilar på en källarvåning av natursten och kröns av ett halvvalmat tak
täckt med röda tegelpannor. På taket finns med
flera takkupor och en centralt placerad skorsten i
tegel. Fönstren, som varierar i stil och storlek, är
asymmetriskt placerade. De är något indragna på
grund av den tilläggsisolerade fasaden. En trappa
leder upp till byggnadens entréparti, som är beläget i ena hörnet. Entrén karaktäriseras av en jugendinspirerad och indragen förstukvist.
Ovanpå entrén ligger in indragen balkong med
tydliga jugendinspirerade detaljer.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Tingvallagatan 12
Villa i 1½-plan
1920-tal
Tilläggsisolerad
Utbytta fönster

Tomten, som ramas in av en häck, karaktäriseras
av grönska och en anlagd grusgång som löper runt
ett träd. Här finns även ett garage som är beläget
vid tomtgränsen ut mot Tingvallagatan.

Viktiga karaktärsdrag
• Entrépartiet
• Garagebyggnaden
• Det brutna taket
• Den indragna balkongen
• Det halvvalmade tegeltaket
• Tomtens karaktär

K VA RTERET HÖJDEN

Höjden 2
Villa i 2-plan med fasad av gul stående panel och
vita snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar på
en källarvåning i sten och kröns av ett brutet tak
täckt med röda tegelpannor. Mitt på taket finns
en skorsten i tegel. Över det utbyggda entrépartiet finns en balkong med träfronter. Balkongen
sträcker sig över hela den främre utbyggda partiet
under. Ovanför entrépartiet, i anslutning till balkongen, finns dessutom en frontespis. En mindre takkupa finns på takfallet som vetter in mot
gården. Fönstren, vars stil och storlek varierar, är

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Tingvallagatan 8
Villa i 2-plan
1920-tal
Tilläggsisolerad
Delvis ombyggd

symmetriskt placerade på fasaden. Högst upp vid
respektive gavelröste finns dekorativa lunettfönster. En grind leder, via en trappa, upp till byggnadens entré där dörren omfattas av glaspartier.
Grinden är av smide och hålls upp av två pelare
i granit. En annan och liknande grind leder in till
garaget som är beläget under det utskjutande entrépartiet. På samma kortsida som garaget finns
ytterligare ett mindre entréparti, där två träpelare
bär upp ett brutet tak täckt med röda tegelpannor.
Trädgården karaktäriseras av höga träd och grönska.

Viktiga karaktärsdrag
• Träfasaden
• Det brutna taket
• Trappan upp mot entrén
• Grindarna av smide
• Tomtens karaktär
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K VA RTERET HÖJDEN

Höjden 3
Villa i 1½-plan med fasad av vit stående träpanel.
Byggnaden vilar på en källarvåning i natursten
och kröns av ett sadeltak täckt med röda tegelpannor. På taket finns två installationer i plåt. De senare tillkomna fönstren, som varierar storlek, är
symmetriskt placerade på fasaden. Mitt på byggnadens långsida som vetter ut mot Kyrkogatan
är entrépartiet placerat. Det präglas av en vacker
stentrappa och bärs upp av två träkolonner. På entrépartiet finns en balkong med front av vitmålat
smide, likadana som entrépartiets trappräcken.
Ovanför entrépartiet, över balkongen, finns dessutom en framträdande frontespis. På ena kortsidan finns en utbyggnad som rymmer ytterligare
en entré. Tomten ramas in av en häck på en låg
stenmur. Två äldre grindstolpar finns kvar. I övrigt
karaktäriseras trädgården av mycket grönska.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Kyrkogatan 13
Villa i 1½-plan
1940-tal
Bytta fönster

Viktiga karaktärsdrag
• Entrépartiet
(med trappan, kolonnerna och balkongen)
• Frontespisen

K VA RTERET HÖJDEN

Höjden 4
Villa i 2-plan med fasad av gul stående träpanel
med bruna omfattningar. Byggnaden vilar på en
källarvåning i natursten och kröns av ett sadeltak
täckt med röda tegelpannor. Mitt på taket finns
en skorsten i tegel. Fönstren är symmetriskt placerade på fasaden. Högst upp vid respektive gavelröste finns ett dekorativt lunettfönster. Entrépartiet är placerad på byggnadens framsida. Det
präglas av träpelare med vackert utsnidade toppar
och kröns av en balkong. Både entrépartiet, med
sin förstukvist, och balkongen har fronter av trä.
På ena kortsidan finns ytterligare en entrédörr.
Denna markeras och kröns av ett sadeltak med
röda tegelpannor. Tomten ramas in av en kraftfull
mur i huggen granit och buskage. I trädgårdens
ena hörn finns ett dubbelgarage.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Kyrkogatan 11
Villa i 2-plan
1920-tal
Bytta fönster
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Entrépartiet
(Med den öppna förstukvisten och balkongen)
• Lunettfönstren
• Den låga stenmuren
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K VA RTERET HÖJDEN

Höjden 5
Villa i 1½-plan med fasad av liggande träpanel.
Byggnaden vilar på en hög källarvåning av huggen natursten och kröns av ett sadeltak täckt med
mörka betongpannor. På taket finns en större
frontonliknande takkupa och en centralt placerad
tegelskorsten med plåthuv. Fasaden har en ljus
olivgrön kulör med vita snickerier/omfattningar.
Fönstren, som varierar i stil och storlek, är symmetriskt placerad på fasaden. På ena sidan finns
ett garage i ett utskjutande parti av källaren. På
den andra sidan finns en mindre entré.
Till denna leds man av en stentrappa med smäckra smidesräcken. Entrédörren kröns av ett litet
skärmtak. På byggnadens baksida finns en utskjutande del som sannolikt rymmer huvudentrén.

Adress
Kyrkogatan 9
Byggnadstyp Villa i 1½-plan
Byggår
1910-tal (grunden av huggen
natursten pekar på detta årtionde)
Historik
Tilläggsisolerad, utbyggd
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Här finns också en altan med tak. Tomten är öppen och har viss växtlighet. Den ramas in av både
en mur i huggen natursten och ett nätt och dekorativt svart smidesstaket.

Viktiga karaktärsdrag
• Husgrunden av natursten
• Den liggande panelen
• Smidesräckena
• Tomtens karaktär och muren av natursten

K VA RTERET STENHUSET

Sjukhusområdet

Panncentralen

Sjukhusområdet består av ett större område med
sammanlagt 3 byggnader i ett liknande utförande,
där byggnadernas volymer, tegelfasader och de
platta taken är det dominerande intrycket. Till
området hör även en större kuperad grönyta, med
vilt växande vegetation, som gränsar mot skolområdet i väst samt en panncentral.

(Stenhuset 16) Hela sjukhusområdet är strategiskt
beläget på den lilla höjden med vegetation i varierande form runtom, vilket ger en skogsliknande
känsla. Placeringen förstärker byggnadernas monumentalitet. Parkkaraktären var viktig förr och
fungerade bland annat som en lugn och läkande
miljö som hade botande komponenter och ansågs
positiv för patienterna. Att sjukhusbebyggelsen är
sammanhållen till både färg och material gör områdets (tidigare) verksamhet lätt att identifiera.
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K VA RTERET STENHUSET

Stenhuset 5
sjukhusområdet

En kvadratisk tegelbyggnad i tre våningar. Byggnaden är belägen i en sluttning och byggd i suterräng
med fasad av rött tegel. Byggnaden kröns av ett
flackt valmat tak med svart plåttäckning. Exteriören präglas till stor del av fönstren som är tätt och
symmetriskt placerade längs med fasaden. Dekorativa små rektangulära fält av ärgad koppar bryter av
det röda teglet på fasaden. I byggnadens ena hörn
finns en indragen balkong och på den andra gaveln
en större uteplats i trä. Byggnaden används idag av
olika föreningar.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
63

Text
Offentlig byggnad
Slutet av 1970-talet
Sjukhus

Viktiga karaktärsdrag
• Tegelfasaden
• Fönstrens placering och utförande

K VA RTERET STENHUSET

Stenhuset 16
Stor tegelbyggnad som rymmer Säffle vårdcentral.
Byggnaden har en fasad av rött tegel och är byggd
i två olika nivåer, med förskjutningar mellan huskropparna som påverkar upplevelsen av fasadens
exteriör. Fönstren är symmetriskt och tätt placerade på fasaden.

Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt
Historik

Offentlig byggnad
1969

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Landstingets byggnadsavd.

Ambulansbyggnad, tillbyggd 2015

På ena sidan av den långa fasaden är långa markiser monterade över fönstren. Även på den här
byggnaden finns koppardetaljer på fasaden.

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadskropparnas disposition
• Monumentaliteten
• Fönstrens placering på fasaden
• Exklusiva material som koppar
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K VA RTERET STENHUSET

Stenhuset 18
Större tegelbyggnad i suterräng som har karaktären av ett tjockhus. Byggnaden var tidigare var en
del av Säffle lasarett. Fasaden består av rött tegel
med symmetriskt placerade fönster på fasaden. På
byggnadens platta tak finns en kopparklädd konstruktion, som sannolikt rymmer diverse installationer. I ena hörnet mot fotbollsplanen finns ett
stort utskjutande betongparti i tre plan som rymmer balkonger. Idag bedriver exempelvis vårdcentralen, en del av Tingvallaskolan och ett daghem
verksamhet i byggnaden.
Det ursprungliga lasarettet från 1940 var beläget i
anslutning till denna byggnad. Byggnaden är idag
riven och ersatt med en annan som bland annat
innehåller ett garage för ambulansen.

Byggnadstyp
Byggår
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Offentlig byggnad
1971

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadskropparnas disposition
• Monumentaliteten
• Fönstrens placering på fasaden
• Exklusiva material som koppar

K VA RTERET STENHUSET

Stenhuset 1
småhusen

Villa i 2-plan med fasad av stående vit plastpanel.
Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och
kröns av ett valmat tak täckt med röda tegelpannor.
På taket finns små takkupor vid varje takfall samt
två plåtinklädda skorstenar. De spröjsade fönstren
är symmetriskt placerade på fasaden. De är dock
något indragna på grund av den tilläggsisolerade
fasaden. Entrépartiet finns på byggnadens baksida och har formen av en öppen förstukvist med
träpelare som bär upp en balkong. En ytterligare
entré, med ett litet skärmtak, finns på byggnadens
ena kortsida. Mellan våningsplanen löper en list
runt hela huset. Tomten karaktäriseras av mycket
vegetation. I dess nordöstra hörn finns ett garage/
uthus som är sammanbyggt med grannfastighetens
(Stenhuset 9) uthus. Ut mot Stenhusgatan finns en
modernare garagebyggnad.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Sundsgatan 1
Villa i 2-plan
1930-talet
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadens klassicistiska stildrag
• Takets form
• Takkuporna
• Våningslisten runt byggnaden
• Dropplisten över fönstren
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K VA RTERET STENHUSET

Stenhuset 2
Villa i 2-plan med putsad grå fasad. Byggnaden
vilar på en gråputsad källarvåning och kröns av
ett valmat tak täckt med svart tegelimiterad plåt.
På taket finns en skorsten i tegel med plåthuv.
Fönstren, som varierar i stil och storlek, är asymmetriskt placerade på fasaden. Byggnadens entréparti är beläget på ena kortsidan, ut mot sjukhusets p-plats. En trapp leder upp till en avsats
och ovanpå denna finns en balkong. Både avsatsen och balkongen har fronter av vit träpanel. På
långsidan, som vetter ut mot Sundsgatan, finns
en inbyggd veranda, som också kan fungera som
en entré. Tomten karaktäriseras av växtlighet, har
två ingångar och ramas in av ett vitt trästaket.
Här finns även ett uthus.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Sundsgatan 7
Villa i 2-plan
1930-talet
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• De klassicistiska stildragen
• Det valmade taket
• Den avlånga tomten

K VA RTERET STENHUSET

Stenhuset 8
Villa i 1 ½-plan med fasad av stående panel.
Byggnaden vilar på en källarvåning av huggen
natursten och kröns av ett sadeltak med röda tegelpannor. En skorsten i rött tegel är placerad
mitt på taket. De spröjsade fönstren, som varierar något i storlek, är symmetriskt placerade på
fasaden. Runt byggnaden löper en dekorativ våningslist. Entrépartiet, med en öppen förstukvist,
vars träpelare bär upp en balkong. Både förstukvisten och balkongen har vackra mönstersågade
träräcken. I anslutning till balkongen, finns en
frontespis med dekorativa inslag. På byggnadens
baksida finns ett större utskjutande gavelparti. Infarten till huset kantas av två små pelare i granit.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt
Historik

Stenhusgatan 5
Villa i 1 ½-plan
Kring sekelskiftet
Okänt
2007 revs en äldre verkstads
byggnad belägen på tomten

Tomten, som ramas in av både ett rödmålat staket
i trä och en häck, karaktäriseras av ett flertal fruktträd. På tomten, som har två ingångar, finns även
ett uthus. Byggnaden är välhållen och fin.

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Fönstrens form och placering
• Våningslisten
• Entrépartiet
• Frontespisen
• Tomtens karaktär
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K VA RTERET STENHUSET

Stenhuset 9
Flerfamiljsvilla i 2-plan med fasad av stående blå
träpanel. Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och kröns av ett sadeltak täckt med mörka
betongpannor. På taket finns tre takkupor och en
skorsten i tegel. Fönstren, med vita omfattningar,
är symmetriskt placerade på fasaden. Entrépartiet
består av en öppen förstukvist med en balkong
ovanpå. Både förstukvisten och balkongen har vita
fronter av trä. Stora delar av tomten är hårdgjord
och fungerar som parkeringsplats för de boende. På
tomten finns dessutom ett mindre uthus, vilket är
sammanbyggd med grannfastighetens (Stenhuset
1), uthus. Tomten avgränsas av ett glest trästaket.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Stenhusgatan 3
Flerfamiljsvilla i 2-plan
Sannolikt 1940-tal
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Tilläggsisolerad och delvis tillbyggd
• Byggnaden är kraftigt förändrad

K VA RTERET STENHUSET

Stenhuset 12
En villa med två parallella byggnadskroppar i 1½plan plan med fasad i rött mönstermurat tegel.
Byggnaderna vilar på en gråputsad sockel och
kröns av ett pulpettak täckt med svart papp. Den
lägre byggnadskroppen kröns av ett asymmetriskt
tak med ett brant takfall mot entrésidan. På taket
finns en skorsten i tegel. Entrépartiet är beläget
en trappa upp i hörnet där de båda huskropparna
möts och utmärks av ett skärmtak och räcken av
smide. Dörren är något indragen och omfattas
av ett utskjutet tegelparti. Fönstren, som varierar
i stil och storlek, är asymmetriskt placerade i liv
med fasaden. På den högre byggnadens kortsida,
som vetter mot trädgården, finns en balkong som
kröns av ett enkelt skärmtak. Balkongen har enkla
men dekorativa fronter av svart smide. Byggnaden
är tidstypisk, välhållen med många ursprungliga
detaljer. Tomten utmärks av växtlighet och avgränsas av ett glest trästaket och en häck. Här finns även
en separat garagebyggnad, som sannolikt är yngre,
med en röd träfasad och svart papptak.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt
Historik

Solvägen 3
Två parallella byggnadskroppar i 1½-plan
1954
Carl Waldenström
Ny garagebyggnad 1998

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Entrépartiet
• Tegelfasaden
• Fönstrens placering och utförande
• Balkongpartiet
• Takens form
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K VA RTERET TOPPEN

Toppen 1
Villa med fasad av växelvis stående (på fasaden)
och liggande (entrépartiet) träpanel med vita
snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar på en
putsad källarvåning och kröns av ett brutet tak
täckt med mörka betongplattor. På taket finns en
skorsten i tegel som kröns av en plåthuv. Fönstren, som varierar i storlek och stil, är placerade
symmetriskt på fasaden. Byggnaden har två entréer. Det större och utskjutande entrépartiet, till vilket man leds av en trappa, dominerar fasadpartiet
ut mot Tingsgatan. Över detta parti är en balkong
med vita träfronter placerad. Balkongen omsluts
av en frontespis. Den andra och mindre entrén,
som består av en trapp och ett litet sadeltak, är
placerad på en av byggnadens gavlar. Villans andra gavel har en liten utbyggnad.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Tingsgatan 22
Villa
1920-talet
Ny taktäckning

Vid långsidan som vetter in mot trädgården finns
en carport, hopfogad mot fasaden. En grusad gång
med stentrappa leder genom trädgården och upp
till entrépartiet. Eftersom byggnaden är belägen
på en liten höjd är trädgården terrasserad och sluttar svagt. Trädgården ramas in av en låg stenmur
och en häck och präglas av stora öppna gräsytor. I
trädgården finns dessutom en liten lekstuga.

Viktiga karaktärsdrag
• Entréerna
• Balkongen med frontespis
• Det brutna taket
• Tomtens karaktär stenmuren

K VA RTERET TOPPEN

Toppen 2
Villa i 2-plan med fasad av gul puts. Byggnaden
vilar på en putsad källarvåning och kröns av ett
sadeltak och är täckt med mörk plåt. På taket finns
en skorsten i tegel som kröns av en plåthuv. Fönstren, som varierar i storlek och stil, är asymmetriskt
placerade i liv med fasaden. Entrén är placerad vid
byggnadens ena gaveln och utgörs av två dörrar.
Ovanför dessa är en balkong belägen. Balkongen
har liggande fronter av trä. Tomten ramas in av en
häck och präglas av både grus- och gräsytor. Här
finns dessutom ett fristående garage. Byggnaden
är beläget intill E18.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Kyrkogatan 21
Villa
1940-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Den strama putsade fasaden
• Fönstrens placering och form
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K VA RTERET TOPPEN

Toppen 5
Villa i 2-plan med fasad av rödmålad stående panel och vita snickerier/omfattningar. Byggnaden
vilar på en putsad källarvåning och kröns av ett
brutet tak täckt med svarta betongpannor. På taket finns dessutom en skorsten i tegel. Entrén är
indragen och belägen i en veranda. På den främre
fasadens övre våningen finns en balkong, med dekorativa träfronter, som omges av större burspråk
på var sida om balkongen. Trädgården ramas in
av en häck. Den är terrasserad där de olika etagen
bryts av genom en stenmur. På gårdsplanen finns
även en separat garagebyggnad i trä.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Tingsgatan 20
Villa i 2-plan
1920-talet
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Entrépartiet
• Balkongen
• Terrasseringen

K VA RTERET TOPPEN

Toppen 6
Villa i 1½-plan med putsad beige fasad och bruna
omfattningar. Byggnaden vilar på en gedigen källarvåning i huggen granit och kröns av brutet tak
täckt med röda tegelpannor. På taket finns två plåtinklädda skorstenar och flera takkupor. Fönstren,
som varierar i storlek och stil, är asymmetriskt
placerade på fasaden. Byggnadens entré är placerad í ett hörn på långsidan som vetter ut mot
Tingsgatan. Entrépartiet är vackert, indraget med
välvda murar runtom. Mitt på den främre fasaden
finns en fransk balkong – med stora höga fönster
och en fin front av svart smide. Balkongen omgärdas av en jugendinspirerad frontespis. Trädgården
ramas in av ett smidesstaket och karaktäriseras av
stora öppna gräsytor samt några träd. Här finns
dessutom en terrass, i anslutning till ena kortsidan, och ett nyare fristående garage.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt
Historik

Tingsgatan 18
Villa i 1½-plan
1918
Anders Nilsson
1943 diverse förändringar av
delar på fasaden
2007 nytt garage

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Den huggna källarvåningen
• Den putsade fasaden
• Entrépartiet
• Den franska balkongen
• Frontespisen
• Fönstrens utformning och placering
• Taket med kupor och skorstenar
• Smidesstaketet som ramar in tomten
• Tomtens karaktär
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Ursprungsritning från 1918.
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K VA RTERET TOPPEN

Toppen 9
Villa i 2-plan med gul putsad fasad. Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och kröns av ett valmat tak med mörka betongpannor. På taket finns
en skorsten i tegel med plåthuv. Fönstren är symmetriskt placerade i liv med fasaden och karaktäristiskt placerade vid hörn. På fasaden finns också
diskreta och dekorativa inslag. Entrépartiet är placerat vid ena kortsidan och präglas av en utskjutande lägre byggnadskropp med tak i olika skikt.
Själva entrén är något inskjuten där det lägre taket
bärs upp av pelare.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt
Historik

Tingvallagatan 9
Villa i 2-plan
1934
Alfred Nordström
Tilläggsisolerad

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

På taket till den övre delen har det sannolikt tidigare varit en balkong. Idag saknas fronterna
till denna med dörren ut är kvar. Vid nedre ena
hörnet av långsidan som vetter ut mot Tingvallagatan finns en veranda, dit man utifrån kommer
via en trapp. Verandan har putsade fronter och
en trägrind. Byggnaden är placerad relativt högt
i terrängen och ger därigenom ett ståtligt intryck.
Den är till stora delar välhållen och ursprunglig.
Tomten karaktäriseras av terrasseringar, stenmurar och varierad växtlighet.

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadens placering
• Den putsade fasaden
• Entrépartiet med balkongen
• Byggnadens hörnfönster
• Taket
• Tomtens karaktär
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K VA RTERET TOPPEN

Toppen 10
Villa i 2-plan med fasad av rödmålad stående panel och vita snickerier/omfattningar. Byggnaden
vilar på en putsad källarvåning och kröns av ett
brutet tak täckt med svarta betongpannor. På taket finns dessutom en skorsten i tegel. Entrén är
indragen och belägen i en veranda. På den främre
fasadens övre våningen finns en balkong, med dekorativa träfronter, som omges av större burspråk
på var sida om balkongen. Trädgården ramas in
av en häck. Den är terrasserad där de olika etagen
bryts av genom en stenmur. På gårdsplanen finns
även en separat garagebyggnad i trä.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Tingvallagatan 7
Villa i 2-plan
1926

Viktiga karaktärsdrag
• Det brutna taket
• Glasverandan och balkongen
• Frontespisen
• De mindre fönstren vid gavelspetsarna
• Fönstrens form och placering på fasaden
• Burspråken

K VA RTERET TOPPEN

Toppen 11
Villa i 2-plan med en grå/beige putsad fasad (av
serponit eller terrasit). Byggnaden, som ligger
högt och delvis sluttar, vilar på en putsad källarvåning och kröns av ett sadeltak täckt med röda
tegelpannor. På taket finns en plåtinklädd huv.
Fönstren, som varierar i stil och storlek, är asymmetriskt placerade i liv på fasaden. Vid ena den
gaveln är två olika entréer belägna. Den ena på
markplan och den andra en trappa upp. Vid den
andra gaveln finns en lägre och utskjutande byggnadskropp och i anslutning till denna reser sig en
murstock över byggnadens tak. Utbyggnaden på
den här gaveln har ett vackert glasat burspråk, där
fönstren är monterade i olika rektangulära sektioner. En stensatt gång leder till byggnadens baksida. Uteplatsen är belägen lite högre på baksidan
av tomten. Tomten karaktäriseras av mycket växtlighet och ramas in av en häck. Vid tomtens övre
hörn mot Kyrkogatan finns en delvis övervuxen
garagebyggnad i tegel.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt
Historik

Kyrkogatan 17
Villa i 2-plan
1944
Lage Knape
1947 garage på tomtens hörn

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Sadeltaket med röda tegelpannor
• Utbyggnad vid ena gaveln med ett
utmärkande burspråk
• Den putsade fasaden
• Fönstren och fönstersättningen
• Den synliga murstocken
• Byggnaden är både originell och
samtidigt tidstypisk
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Ursprungsritning från 1944.
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K VA RTERET TOPPEN

Toppen 12
Villa i 1½-plan belägen i suterräng med fasad av
gult tegel och med bruna detaljer/fasadfält. Byggnaden vilar på ett delvis dolt våningsplan (suterräng) och kröns av ett sadeltak täckt med mörka
betongpannor. På taket finns två plåtinklädda
skorstenar. Fönstren, som varierar i storlek, är
symmetriskt placerade i liv med fasaden. En gång
leder fram till entrén, som ligger under/intill ett
utsprång klätt med brun stående träpanel. Entrén
är belägen mot ena hörnet på byggnadens framsida. Gavelröstena består också av stående brun
träpanel. Baksidan av byggnaden präglas av ett
skärmtak, över en veranda, och löper längs stora
delar av fasaden. Tomten ramas in av ett brunt
trästaket och sluttar svagt. Den karaktäriseras av
mycket växtlighet

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Kyrkogatan 19
Villa i 1½-plan
1960-talet

Viktiga karaktärsdrag
• Det gula teglet med de bruna inslagen
på fasaden
• Burspråket över entrén
• Tomtens karaktär
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K VA RTERET TOPPEN

Toppen 16
Villa i 1½-plan med fasad av rött tegel. Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och kröns av
ett sadeltak med mörka betongpannor. På taket
finns en skorsten i tegel. Fönstren, som varierar
i storlek och stil, är asymmetriskt placerade på fasaden. Entrén, som är belägen på långsidan och
vetter in mot gården, ramas in av ett parti med något utskjutande helstenstegel och kröns av ett litet
plåttäckt sadeltak. Tomten ramas delvis in av en
låg stenmur. På tomten finns även ett fristående
garage i tegel.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

81

Tingvallagatan 11
Villa i 1½-plan
1960-talet

Viktiga karaktärsdrag
• Stilren och tidstypisk tegelvilla
• Fönstrens indelning
• Den klädda stenmuren

K VA RTERET TR Ä DGÅ R DEN

Trädgården 2
Villa i 2-plan med putsad fasad i en beige kulör.
Byggnaden vilar på en brun putsad källarvåning
och kröns av ett sadeltak täckt med bruna betongpannor. På taket finns en skorsten i tegel. Fönstren, som varierar i storlek och stil, är placerade
symmetriskt och i liv med fasaden. Byggnaden har
två entréer. Den ena är belägen vid långsidans ena
hörn och kröns av ett skärmtak. Ett snarlikt, men
något mindre, entréparti finns på byggnadens ena
kortsida. Båda entréerna nås via en trapp med
svart smidesräcke. På den andra kortsidan finns
en veranda och en balkong. Både verandan och
balkongen har fronter av brunt trä. Balkongen
bärs upp av runda bruna pelare. Under balkongen
finns en uteplats, som också skärmas av med ett

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Kyrkogatan 18
Villa i 1½-plan
1940-talet

brunt trästaket. På baksidan finns ett skyddstak av
transparent korrugerad plast som vilar mot fasaden. Den öppna tomten präglas av riklig och varierad växtlighet.

Viktiga karaktärsdrag
• Båda entréernas skärmtak och dörren 		
med det runda fönstret
• Balkongen och verandan
• Den putsade fasaden
• Fönstrens form och placering
• Den öppna tomten
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K VA RTERET TR Ä DGÅ R DEN

Trädgården 3
Villa 2-plan med en putsad beige fasad. Byggnaden vilar på en grå putsad källarvåning och kröns
av ett sadeltak täckt med rött tegel. På taket finns
två installationer, ett lite mindre i plåt och ett lite
större i tegel. Fönstren, som varierar i storlek och
stil, är symmetriskt placerade i liv med fasaden.
Längst upp vid varje gavelspets finns ett litet
vindsfönster. Entrén är belägen mitt på långsidan
som vetter ut mot Kyrkogatan och kröns av ett
skärmtak klätt i plåt som bärs upp av två pelare.
Entrédörrens omfattning består av ett flera lister
som ger den ett profilerande intryck. Ett garage
är lokaliserat i byggnadens ena nedsänkta källarhörn. Bredvid garageporten finns en extra dörr.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Kyrkogatan 20
Villa 2-plan
1940-tal

På den andra gaveln finns två balkonger med vita
sinuskorrugerade fronter. Tomten avgränsas delvis av ett brunt trästaket och har en större grusad
yta ut mot Kyrkogatan. I övrigt präglas tomten av
en stor öppen gräsyta.

Viktiga karaktärsdrag
• Entrépartiet
(inklusive lister och skärmtak)
• Balkongerna
• Den putsade fasaden
• Fönstrens form och placering
• Garaget med port i bottenvåningen

K VA RTERET TR Ä DGÅ R DEN

Trädgården 8
Oregelbunden enplans villa med kortsidan ut mot
Dungvägen. Fasaden är av rött tegel med partier
av stående och liggande grå träpanel. Byggnaden
vilar på en betongsockel och kröns av ett flackt
sadeltak täckt med mörka betongpannor. På taket
finns två små plåtinklädda installationer. Fönstren, som varierar i storlek och stil, är asymmetriskt
placerade på fasaden. Entrén är placerad på ena
långsidan och belägen intill en uteplats. Uteplatsen ramas in av ett vitmålat trästaket och kröns av
ett skärmtak. Den något lägre garagebyggnaden är
sammanbyggd med villan och har ett pulpettak.
Tomten ramas in av ett lågt staket och präglas av
blandad växtlighet.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Dungvägen 3
Villa 1-plan
1970-talet

Viktiga karaktärsdrag
• Tidstypiska detaljer och material
• Byggnadens form
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K VA RTERET TR Ä DGÅ R DEN

Trädgården 10
Villa i 2-plan med en fasad av grön puts. Byggnaden vilar på en gråputsad källarvåning och
kröns av ett sadeltak täckt med röda tegelpannor.
På taket finns en skorsten i tegel. Fönstren, som
varierar i storlek, är placerade symmetriskt och i
liv med fasaden. Längst upp vid varje gavelspets
finns ett litet dekorativt fönster. Entrén, som har
ett litet skärmtak i röd plåt, är placerad på långsidan ut mot Tingvallagatan. Vid samma långsidas
hörn finns en balkong på andra våningen. På gaveln nedanför balkongen finns en utbyggnad som
sannolikt tidigare fungerat som garage. På denna
utbyggnads tak vilar ytterligare en balkong. Båda
balkongerna har svarta fronter med korrugerad
plåt. Tomten, som präglas av en stor öppen gräsyta med några mindre träd, ramas in av ett vitmålat
trästaket.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Tingvallagatan 13
Villa 2-plan
1950-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Sadeltaket och det röda teglet
• Balkongerna med korrugerade plåtfronter
• Entrétaket och omfattningarna
• Den putsade fasaden

K VA RTERET TR Ä DGÅ R DEN

Trädgården 11
Villa i 2-plan med en fasad av beige puts. Byggnaden vilar på en gråputsad källarvåning och kröns av
ett sadeltak täckt med röda tegelpannor. På taket
finns två installationer. Den ena i tegel den andra
i plåt. Längst upp vid varje gavelspets finns ett litet
dekorativt fönster. Fönstren, som varierar i storlek
och stil, är placerade symmetriskt och i liv med fasaden. Den marginellt indragna entrén, som kröns av
ett litet skärmtak, är placerad mitt på långsidan som
vetter ut mot Tingvallagatan. På ena gaveln finns
en nyare utbyggd i en våning, som är delvis förhöjd.
Den karaktäriseras av både avlånga fönster och liggande gråmålad panel. På andra sidan av byggnaden, ut mot Sundsgatan, finns ett fristående garage
som påminner om utsprånget på gaveln. Tomten
ramas in av ett enkelt trästaket med en dekorativ
smidesgrind och präglas av varierad växtlighet.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Tingvallagatan 15
Villa 2-plan
1950-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Entrén
• Fönstrens placering och form
• Den putsade fasaden
• Den dekorativa grinden
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Trädgården 12
Villa i 1½-plan med fasad av rött tegel med putsade
partier i vitt. Den är till sin form oregelbunden, med
kortsidan ut mot Kyrkogatan. Byggnaden vilar på
en putsad källarvåning och kröns av ett sadeltak
täckt med röda tegelpannor. På taket finns tre installationer, två mindre i plåt och en större i tegel.
Fönstren, som varierar i storlek och stil, är asymmetriskt placerade på fasaden. Mindre fält under
fönstren utgörs av stående brun panel. Entrén är
placerade vid ena långsidans hörn och markeras av
en avsats, ett glasat part och utskjutande tegelomfattningar. Den andra långsidan karaktäriseras av
en lägre verandalik utbyggnad, med tegelpelare och
fronter i dekorativt och tidstypiskt smide. Utbyggnaden kröns av ett korrugerat plåttak. Teglet används som en accent över hela byggnaden. Vid gavel ut mot gatan finns ett garage som är nedsänkt i
källaren. Tomten präglas av växtlighet och grönska.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt

Kyrkogatan 22
Villa 1½-plan
1957
Carl Waldenström

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL
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Viktiga karaktärsdrag
• Byggnaden är tidstypisk och välhållen
• Entrén
• Byggnadens disposition
• Verandan
• Fasaden – teglet och de putsade partierna

K VA RTERET TR Ä DGÅ R DEN

Trädgården 13
Villa i 1 ½-plan med en fasad av rött tegel med vita
fönsterkarmar och vindskivor. Byggnaden vilar på
en putsad grå källarvåning och kröns av ett sadeltak
täckt med röda tegelpannor. På taket finns en plåtklädd skorsten med huv. Fönstren, som varierar i
stil och storlek, är asymmetriskt placerade på fasaden. Entrén är belägen på byggnadens ena långsida
där dörren markeras runtom av utskjutande halvsten i tegel. På byggnadens ena gavel finns en balkong, vars fronter utgörs av ett dekorativt smidesräcke. På denna gavel finns även ett större burspråk
i vit träpanel. Under burspråket finns ett garage.
Bredvid garageporten, som är sentida, finns ytterligare en dörr. Byggnaden har fina detaljer av koppar,
som burspråkets överstycke, och delvisa tegelomfattningar. Den är välhållen och det mesta verkar
vara ursprungligt. Tomten ramas in av en häck och
präglas av öppna avlånga gräsytor.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Kyrkogatan 24
Villa ½-plan
1960-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Entrépartiet
• Garagets placering i källaren
• Balkong
• Burspråket
• Koppar- och tegeldetaljer
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Trädgården 14
Villa i 1½-plan med fasad av rött tegel. Byggnaden
vilar på en grå putsad källarvåning och kröns av ett
sadeltak som är täckt med röda tegelpannor. På taket finns en skorsten i tegel. Fönstren, som i stort
är likadana, är asymmetriskt placerade på fasaden.
Entrén är belägen vid ena kortsidan. Den markeras
av ett litet rektangulärt fönster och dekorativa, utskjutande halvsten i tegel, vilka omfattar ytterdörren. Entrétrappan har vackra smidesräcken. Byggnaden har en lägre utskjutande del på baksidan
som också kröns av ett sadeltak. Vid långsidan ut
mot gatan finns ett garage som är nedsänkt i källaren. Tomten är öppen och ramas delvis in av ett
glest trästaket i en brun kulör.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Dungvägen 9
Villa 1½-plan
1960-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Villan är välhållen och det mesta verkar 		
vara ursprungligt
• Entrén (med fönster, lykta, smidesräcken 		
och trapp)
• Fönstrens placering och form
• Den strama tegelfasaden
• Sadeltaket med det röda takteglet
• Garaget i källaren

K VA RTERET TR Ä DGÅ R DEN

Trädgården 15
Villa i 1½-plan med fasad av gult tegel med kortsidan ut mot Dungvägen. Byggnaden vilar på en
putsad källarvåning och kröns av ett sadeltak täckt
med mörka betongpannor. Villan har en utskjutande bakre del. Denna del av huset är täckt med
ett brutet tak. Taktäckningen är dock densamma.
På taket finns en skorsten i gult tegel med plåthuv.
Fönstren, som varierar i storlek, är asymmetriskt
placerade och inskjutna i fasadlivet. Entrépartiet är
placerad vid ena långsidan. Entrén utmärks av ett
skärmtak, en trappa och ett parti med utskjutande
tegel som omfattar dörren. Dubbelgaraget är placerat framför och sammanbyggt med villan. Den
öppna tomten ramas in av ett enkelt staket av trä
och karaktäriseras av varierad växtlighet.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Dungvägen 7
Villa 1½-plan
1940-tal
(mycket svårt att tidsbestämma)
Tillbyggd och tilläggsisolerad,
Nya fönster

Viktiga karaktärsdrag
• Garagebyggnaden
• Entrén
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Trädgården 16
Villa 2-plan med fasad av röd stående träpanel och
vita omfattningar. Byggnaden villar på en grå putsad källarvåning och kröns av ett brutet tak som
är täckt av mörka betongpannor. På taket finns en
skorsten i tegel. Fönstren, som varierar i storlek och
stil, är symmetriskt placerade och inskjutna i fasadlivet. Mitt på den övre delen av fasadens framsida,
den som vetter ut mot Dungvägen, finns en spetsformig frontespis. Längst upp vid varje gavelspets
finns ett litet ”dekorativt” fönster. Entrépartiet är
beläget i en utskjutande lägre byggnadsdel på ena
kortsidan. Tomten karaktäriseras av öppenhet och
präglas av viss växtlighet. På tomten finns även en
separat mindre byggnad som bland annat hyser ett
garage.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Dungvägen 5
Villa 2-plan
1920-tal
(mycket svårt att tidsbestämma)
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Frontespisen
• Det lägre entrépartiet
• Takets brutna form

Hesselboms villa med paviljong. Bilden tagen 1916.
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T U VA

K U LT U R H I S T O R I S K T VÄ R D E F U L L A M I L J Ö E R

Vägen 1.
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T U VA N

VÄGEN

SOLBACKEN

ABBORREN

Karta över Tuva (för särskilt värdefulla byggnader, se sid 33).
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Abborren 12
Villa i 1-plan med fasad av gult tegel. Byggnaden
vilar på en sockel av betong och kröns av ett flackt
sadeltak täckt med svarta betongpannor. På taket
finns två installationer. Byggnaden består av två
sammanbyggda huskroppar som är ställda mot
varandra. Den ena rymmer ett dubbelgarage vars
gavel vetter ut mot gatan. Denna del är klädd med
liggande brun panel. Fönstren, som har vita omfattningar, varierar i storlek och stil och är asymmetriskt placerade i liv med fasaden. Entrépartiet
är något indragen i fasaden och placerat centralt på
bostadsdelen. Entrédörren är mönstrad och av teak
med ett större perspektivfönster alldeles intill. Fasaden som vetter in mot gården har en utskjutande
del som skapar en skyddad uteplats.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Ängsgatan 23
Villa 1-plan
1960-tal

Byggnaden är välhållen och rymmer en hel del tidstypiska drag. Trädgården är öppen och präglas av
stora gräsytor framför bostadshuset.

Viktiga karaktärsdrag
• Fasadens material
• Entrépartiet
• Fönstrens form och placering

K VA RTERET A BBORREN

Abborren 13
Villa belägen i suterräng med fasad av omväxlande
vit puts och rött tegel. Byggnaden, som består av
två huskroppar, vilar på en putsad källarvåning och
kröns av ett pulpettak täckt med koppar. På taket
finns en reslig skorsten klädd i koppar. Taket har
även en tydligt markerad kopparsarg. Fönstren,
som varierar i storlek, är placerade i liv med fasaden. Omfattningarna är av teak. Entrén är något
indragen i fasaden och placerad där den vita putsen
möter det röda teglet. Entrédörren är mönstrad,
har ett sidoljusparti och är av teak. Vid byggnadens
ena gavel ligger ett originellt och fristående dubbelgarage med putsad fasad, dörrar av teak och ett
pulpettak täckt med koppar. Fasaden som vetter in
mot gården karaktäriseras av den vita putsen och
de stora perspektivfönstren.

Adress
Ängsgatan 25
Byggnadstyp Villa
Byggår
1962
Arkitekt
Folkare byggnads AB Avesta,
Historik
Läget ansågs vid tiden för villans tillkomst var ett av de bästa inom staden.
Värdering

Här finns även en balkong med vackra välvda smidesräcken. Byggnaden är välhållen, tidstypisk och
med en del vackra arkitektoniska detaljer och material (som färgat betongglas, koppar och teak). Trädgården är öppen, stor och består mest av gräs.

Viktiga karaktärsdrag
• Fasadmaterialet (tegel- och putspartier)
• Detaljer av teak och koppar
• Byggnadens disposition
• Fönstrens form och placering
• Balkongen
• Garagebyggnaden

SÄRSKILT VÄRDEFULL
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Ursprungsritning från 1962.
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Abborren 15–18
Kedjehus i två plan med putsade grå fasader. Byggnaderna vilar på en putsad källarvåning och kröns
av ett sadeltak täckt med röda tegelpannor. På taket finns tre installationer. Husen kopplas samman
via lägre garage. Denna byggnad har fasader av
stående grå panel och kröns av ett tegeltäckt sadeltak. Fönstren, som har vita omfattningar, varierar i
storlek och stil och är asymmetriskt placerade i liv
med fasaden. Entrén är placerad vid radhusets ena
hörn och vetter ut mot gatan. Entrépartiet utmärks
främst av en trappa med svarta smidesräcken. Husen är välhållna och har kvar sin tidstypiska karaktär. Trädgården ramas växelvis in av häck och en
lägre stenmur.

Adress
Tuvagatan 15-18
Byggnadstyp Kedjehus
Byggår
1960
Arkitekt
Billeruds bostads AB (BAB)
Historik
Billerud byggde radhusen åt
tjänstemännen, som fick fördelaktiga lån.
Radhusområdet byggdes ut i tre etapper,
klart 1962. Vissa förändringar har gjorts över
tid(främst fönster och garage/uthus).

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Husens disposition
• Det tegeltäckta sadeltaket
• Entréerna
• Fönstrens form och placering
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Ursprungsritning från 1960.
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Abborren 19–28
Radhus i två plan med putsade gula fasader och vita
omfattningar. Byggnaderna vilar på en putsad källarvåning och kröns av ett sadeltak täckt med röda
tegelpannor. Gavelpartierna är slutna. Framför varje bostadsdel ligger en gul garagebyggnad med fasad
av stående träpanel. Fönstren, som varierar i stil, är
symmetriskt placerade i liv med fasaden. Entrén är
placerad under den indragna balkongen, och vetter
ut mot gatan. Balkongen har fronter av vit stående
träpanel. Utrymmet framför byggnadens främre fasad, som ramas in av garagebyggnaden och ett vitt
staket, skapar en liten privat innergård. Ytan utanför innergården består av gräsytor samt asfalterade
uppfarter till garaget. Vissa byggnadsdetaljer är utbytta, som exempelvis fönster och garageportar.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt

Ängsgatan 3–21
Radhus i två plan
1961
Billeruds bostadsavdelning

Viktiga karaktärsdrag
• Den putsade fasaden
• Det indragna fasadpartiet
(med altan och balkong)
• Det tegeltäckta sadeltaket
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Gäddan 9
Villa i 2½-plan med fasad av gul puts och brunmålade fönster. Byggnaden vilar på en brunputsad källarvåning och kröns av ett sadeltak med röda tegelpannor. På taket finns två plåtinklädda skorstenar,
den ena med en kopparhuv. Byggnaden har två entréer där huvudentrén är placerad central på långsidan som vetter ut mot Hyttegatan. Entrépartiet
består av två trappor som leder upp till ytterdörren
från varsin sida. Partiet kännetecknas av ett smäckert svart smidesräcke samt två bruna träpelare som
bär upp entréns skärmtak. Den andra entrén är placerad vid gaveln ut mot Tuvagatan och består av en
mindre trapp med ett enklare räcke och skärmtak.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Tuvagatan 8
Villa i 2½-plan
1940-tal

På baksidan finns en utskjutande byggnadsdel på
vilken det vilar en balkong. Fronterna till denna består av ett fint smidesräcke. Fönstren, som varierar i
storlek, är symmetriskt placerade i liv med fasaden.
Byggnaden rymmer vackra detaljer som exempelvis den mönstermurade taklisten. Den är tidstypisk
och i det stora välhållen. Trädgården är öppen och
ramas delvis in, ut mot Tuvagatan, av en låg mur av
huggen natursten.

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form och täckning
• Den mönstermurade taklisten
• Entréerna
• Fönstrens placering
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Gäddan 10
Villa i ett plan med fasad av rött tegel. Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och kröns av
ett flackt sadeltak täckt med mörka betongpannor.
På taket finns fyra installationer, en skorsten i rött
tegel och tre mindre ventilationsrör i plåt. Gavelröstena är klädda med stående mörk panel. Entrén
är placerad centralt på byggnadens fasad som vetter ut mot gatan. Den är indragen och består av en
stentrappa med smäckra svarta smidesräcken samt
en trädörr med sidoljus. Fönstren, som varierar i
stil och storlek, är asymmetriskt placerade i liv med
fasaden. Vid den ena gaveln ligger en garagebyggnad, vilken är sammanbyggd med en carport som
sannolikt är ett senare tillägg.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Hyttegatan 56
Villa
1960-tal

Garaget har en fasad av liggande mörk panel, och
ett platt tak med en tydligt markerad taksarg. Vid
den andra gaveln ligger ett förråd med pulpettak
och fasad av stående mörk panel. Trädgården är
öppen med ett fåtal buskar.

Viktiga karaktärsdrag
• Fasadmaterial
• Kulör
• Entréparti
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Gäddan 11
Villa i ett plan med fasad av omväxlande rött tegel och blå stående träpanel. Byggnaden vilar på en
putsad källarvåning och kröns av ett asymmetriskt
sadeltak täckt med kopparplåt. På taket finns två
plåtinklädda skorstenar. Fönstren, som varierar i
storlek och stil, är symmetriskt placerade i liv med
fasaden. Entrén är indragen och belägen vid långsidan som vetter mot gatan. Runt entrépartiet är
teglet tydligt markerat och mönstermurat. Dörren
är av trä och med sidoljus. Här finns även en naturstenstrappa med ett par steg. Vid byggnadens
ena gavel ligger en garagebyggnad som är sammanbyggd men en carport, där det senare sannolikt är
ett nyare tillägg. Garagebyggnaden har omväxlande
väggar av rött tegel och stående träpanel. Taket på
garaget är täckt med papp. Byggnaden är välhållen,
tidstypisk och med en del speciella arkitektoniska
detaljer och exklusiva material. Trädgården är öppen med planteringar och ett fåtal träd.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

103

Hyttegatan 58
Villa
1960-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Fasadmaterial
• Takets form och material
• Entréparti och koppardetaljer

K VA RTERET GÄ DDA N

Gäddan 12
Villa i 1½-plan med fasad av rött tegel. Byggnaden
vilar på en putsad sockel och kröns av ett sadeltak
med tegelimiterad grön plåt. Taket har ett brantare
fall mot gården och ett flackare ut mot gatan. På
taket finns tre mindre installationer, ett rör och två
kantiga i plåt. Entré är placerad centralt och markeras av ett utskjutande sadeltak, som bärs upp av
två vita balkar. Ena kortsidans gavelröste består av
liggande brun panel. Fönstren, som varierar i stil
och storlek, är placerade asymmetriskt på fasaden.
Byggnadens fasad innehåller detaljer som ger den
ett säreget och intressant uttryck, bland annat ett
glasat burspråk med ett intilliggande parti betongglas. En ytterligare byggnad, som bland annat innehåller ett garage, är sammanbyggt och finns bakom
bostadshuset. Garagebyggnaden gavelröste består
av liggande röd panel och har likadan form som bostadshusets.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Hyttegatan 60
Villa i 1½-plan
1960-tal

Ytan framför garagebyggnaden karaktäriseras av
ett större skärmtak som är täckt med grön pannplåt och hålls uppe av två vita stolpar, vilket ger den
karaktären av en carport. Byggnaden är välhållen,
tidstypisk och med en hel del speciella arkitektoniska och byggnadstekniska detaljer. Trädgården är
öppen och innehåller planteringar och buskage.

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form
• Fasadens material
(tegel och liggande brun panel)
• Entrén
• Fönstrens placering och form
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Gäddan 13
Villa med vit tegelfasad och bruna snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar delvis på en putsad
källarvåning och kröns av ett låglutande pulpettak
täckt med plåt. På taket finns två installationer, en
skorsten i vitt tegel och en mindre i plåt. Huskropparna är ställda på tvärs mot varandra och bildar på
så vis en säregen form. Entrén är något indragen
och består av en stentrappa och dörr med glasparti.
Den är placerad centralt där huskropparna möts,
och vetter ut mot Ängsgatan. Fönstren varierar i
storlek och är asymmetriskt placerade på fasaden.
På fasaden finns ett par partier med betongglas, vilket fungerar både som ett arkitektoniskt uttryck och
ljusinsläpp. Bredvid byggnaden står en separat garagebyggnad med en fasad av liggande vit träpanel.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Hyttegatan 14
Villa
1969

Byggnaden är välhållen och rymmer en hel del tidstypiska drag. Trädgården är öppen och innehåller
buskar och små träd.

Viktiga karaktärsdrag
• Takens form
• Fasadens material
(tegel och liggande brun panel)
• Fönstrens placering och form
• Entrén
• Tomtens karaktär

K VA RTERET GÄ DDA N

Gäddan 14
Villa i vinkel med en fasad av rött tegel med inslag
av stående träpanel i gavelröstena. Byggnaden är
delvis belägen i suterräng, vilar på en vit putsad
sockelvåning och kröns av ett sadeltak täckt med
mörka betongpannor. På byggnadens tak finns två
skorstenar. Entrén är belägen i den mot vägen utskjutande huskroppens bortre del. Den består av en
stentrappa med ett smäckert smidesräcke målat i
svart. I samma byggnad finns ett garage och ytterligare en ytterdörr. Vid fasaden som vetter in mot
gården finns en balkong och under denna en liten
terrass. Balkongen bärs upp av en rejäl balk, har ett
stilrent och nätt svart smidesräcke och är indragen
under det kraftigt utskjutande takfallet. Fönstren,
som varierar i storlek och stil, är asymmetriskt placerade på fasaden. Byggnaden är välhållen och tidstypisk.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Ängsgatan 16
Villa
1960-tal

Trädgården är öppen och ramas in av en låg mur av
betongsten. Den karaktäriseras främst av den stora
gräsmattan med några buskar och träd.

Viktiga karaktärsdrag
• Fasadens material
(tegel och stående blågrön panel)
• Tomtens karaktär
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Gäddan 15
Villa i vinkel placerad på en höjd. Fasaden består av
rött tegel med inslag av brun träpanel. Byggnaden
är belägen i suterräng, vilar på en putsad källarvåning och kröns av ett sadeltak täckt med mörka
betongpannor. På byggnadens tak finns två skorstenar i tegel. Entrén är placerad vid mötet mellan
de två huskropparna och består av en trapp med
ett enkelt smidesräcke. Partiet skapar, tillsammans
med den omkringliggande växtligheten, en känsla
av ett uterum. Till entrén leds man upp av en lång
stentrappa. Fönstren, som varierar i storlek och stil,
är asymmetriskt placerade på fasaden. I den huskroppen som vetter ut mot gatan finns ett garage
och ytterligare en ytterdörr. Byggnaden är välhållen
och tidstypisk. Trädgården är öppen och karaktäriseras främst av den stora gräsmattan.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Ängsgatan 18
Villa
1960-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Fasadens material
(tegel och stående brun panel)
• Tomtens karaktär
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Gäddan 16
Villa i 1½-plan med fasad av tegel med inslag av
putsade fält och stående brun träpanel. Byggnaden
är belägen på en höjd och vilar på en putsad källarvåning. Den kröns av ett sadeltak täckt med mörka
betongpannor. Taket har ett relativt kraftigt takutsprång och på detta finns en takkupa. I anslutning
till byggnadens ena gaveln ligger en utskjutande
byggnadsdel, som är nedsänkt, och därför i två våningar med platt tak, som bland annat rymmer ett
garage. Här reser sig en hög murstock i vitt tegel
över huvudbyggnadens sadeltak. På den andra gaveln finns en mindre balkong, med bruna fronter
av tätt stående träpanel. Gavelröstena är även de
täckta med stående träpanel i en brun kulör. Entrén
är centralt placerad och består av en dörr med fast
glasparti. Fönstren, som varierar i storlek och stil,
är asymmetriskt placerade på fasaden. Trädgården
ramas in av en häck.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Ängsgatan 20
Villa i 1½-plan
1970-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Fasadens material
(mexitegel och stående brun panel)
108

K VA RTERET GÄ DDA N

Gäddan 17
Villa i ett plan med vit tegelfasad. Byggnaden vilar
på en putsad källarvåning och kröns av ett sadeltak
täckt med mörka betongpannor. På taket finns två
skorstenar i vitt tegel och en mindre ventil i plåt.
Huskropparna är ställda i vinkel, vilket skapar ett
skyddat uterum. Gavelröstet är klätt med stående
panel i en brun kulör. Den bruna panelen återkommer punktvis i fält under fönstren på fasaden
som vetter in mot gården. En kulör som går igen i
fönstrens bågar. Entrén är något indragen med en
stentrappa och dörr med glasparti. Fönstren varierar i storlek och är asymmetriskt placerade på fasaden. På fasaden finns ett par partier som rymmer
betongglas, vilket fungerar både som ett arkitektoniskt uttryck och ljusinsläpp. Bredvid byggnaden
står en separat garagebyggnad i samma material
som bostadshuset. Trädgården ramas delvis in av
en häck och präglas av stora öppna gräsytor.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Ängsgatan 22
Villa
1970-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Fasadens material
(mexitegel och stående brun panel)
• Fönstrens placering
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Gäddan 18
Villa i två plan med fasad av rött tegel. Byggnaden
vilar på en putsad källarvåning och kröns av sadeltak täckt med glaserat tegel. Byggnaden består av
ett flertal huskroppar som är vinkelställda i förhållande tillvarandra. De varierar dessutom i höjd.
Byggnaden har en hög utanpåliggande murstock av
rött tegel. De spröjsade fönstren, som är asymmetriskt placerade på fasaden, varierar i form och storlek. Entrén är placerad i anslutning till den största
huskroppens gavel, vilken vetter ut mot gatan. Den
består av en trapp med plansteg av kalksten och ett
smäckert svartmålat smidesräcke.

Adress
Tuvagatan 6
Byggnadstyp Villa i 2-plan
Byggår
1954
Arkitekt
Esben Poulssen, Oslo
Historik
Espen Poulssen var son till
Magnus Poulssen som bl.a. ritade Rådhuset i
Oslo. Esben arbetade tillsammans med sin far
mellan 1936 och 1943. Tillbyggt garage (i anslutning till det ursprungliga) 2007

På gaveln som vetter in mot gården finns en utskjutande balkong med vita fronter som vilar på
en betongplatta. Här skjuter även takfoten ut och
fungerar som tak över balkongen. Takfoten hålls
uppe av ett flertal vita stolpar. Den lägre byggnaden innehåller bland annat ett garage. Ett ytterligare, sannolikt sentida tillägg, är ett dubbelgarage av
stående brun panel. Denna är samma byggd med
den lägre tegelbyggnaden. Byggnaden är speciell i
sin utformning, välhållen och fin. Det mesta verkar vara ursprungligt och tidstypiskt. Trädgården
skyddas delvis av den lägre vinkelställda tegelbyggnaden. I övrigt är den öppen och ramas i av en låg
mur av natursten.

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadens disposition
• Takets form och täckning
• Fasadens material
• Skorsten
• Fönstrens form och placering
• Tomtens karaktär
110

Ursprungsritning från 1954.
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Rådhuset i Oslo ritat av Espens far Magnus Paulssen. Bygget av rådhuset inleddes 1933 och avslutades 1950.
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Gösen 9
Flerfamiljsvilla i 2½-plan med en grå putsad fasad.
Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och
kröns av ett sadeltak täckt med röda tegelpannor.
På taket finns två plåtinklädda skorstenar. Perspektivfönstren, som varierar något i storlek, är symmetriskt placerade på fasaden. Entrépartiet, med en
avsats som påminner om en veranda, är placerat på
baksidan av byggnaden. Det utgörs av en stenlagd
gång och ett enkelt trappräcke i stål. Avsatsen har
stående vita fronter av trä.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Hyttegatan 57
Flerfamiljsvilla i 2½-plan
1940-tal
Tilläggsisolerad

Ovanpå entrépartiet ligger en balkong som bärs
upp av träpelare. Balkongen har likadana vita fronter av trä. På fasaden som vetter utåt, mot Hyttegatan, är ytterligare två balkonger placerade. De har
fronter av svarta smäckra smidesräcken. Vid ena
kortsidans hörn, i källarplanet, finns ytterligare en
entré med ett litet skärmtak i plåt. Här har det sannolikt tidigare varit ett garage. Tomten är öppen,
med en större parkeringsyta, och ramas delvis in av
en låg stenmur.

Viktiga karaktärsdrag
• Välhållet
• Den putsade (nya) fasaden
• Fönstrens form och placering
• Välhållet
• Sadeltaket med täckning
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Gösen 10
Villa i 2-plan med fasad av ljust gul puts med bruna
omfattningar. Byggnaden vilar på en putsad grå
källarvåning och kröns av ett sadeltak täckt med
röda tegelpannor. På taket finns en centralt placerad skorsten i tegel. Fönstren och fönsterbanden,
som varierar i stil och storlek, är placerade i liv med
fasaden. Entrén är belägen på kortsidan som vetter
ut mot Ängsgatan. Den karaktäriseras av ett vackert
trappräcke av svart smide och ett välvt skärmtak,
som bärs upp av två mörka pelare. Under entrétrappan finns en ingång till källaren. På andra kortsidan finns en inglasad veranda och över denna
är ligger en balkong med fronter av svart smide. I
närheten av byggnaden ligger ett separat garage.
Garaget har en fasad av liggande vit träpanel med
en sarg av brun stående träpanel. Garaget kröns av
ett pulpettak i plåt. Trädgården ramas in av en häck
som varierar i höjd.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt
Historik

Ängsgatan 2
Villa i 2-plan
1947
B. Johannesson och G. Wellander
Garaget tillkom 1967
Sadeltaket är omlagt
sommaren 2019

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Fönstren/fönsterbanden och dess placering
• Entrépartiet, balkongen och altanen
• Fasadens kulör och material
• Sadeltaket och dess täckning (rött tegel)
114

Ursprungsritning från 1947.
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Gösen 11
Villa i 1½-plan med grå putsad fasad. Byggnaden
vilar på en putsad mörkare grå källarvåning och
kröns av ett sadeltak med röda tegelpannor. Fönstren, som varierar i stil och storlek, är asymmetriskt
placerade på fasaden. Taket har två plåtinklädda installationer samt en skorsten i tegel. Fönstren, som
varierar i stil och storlek, är asymmetriskt placerade
på fasaden. Villan är byggd i vinkel. Entrépartiet är
indraget och placerat vid det yttre hörnet där huskropparna möts, och beläget under takutsprånget.
Entrén karaktäriseras av en stenlagd gång, ett vackert trappräcke i svart smide och en ytterdörr av trä
med ett fast glasparti på ena sidan. Här finns även
en ingång ner till källarvåningen. I det andra hörnet
finns ett garage, som är beläget i byggnaden. Vid
kortsidan när garaget finns ytterligare en dörr in till
byggnaden. Trädgården är öppen och består ut mot
Ängsgatan mest av en gräsmatta.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt

Ängsgatan 4
Villa i 1½-plan
1963
Billeruds bostads AB (BAB)

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Det indragna entrépartiet med detaljer
• Den putsade fasaden
• Det valmade taket och dess täckning
• Fönstersättningen
• Garagets placering
116

Situationsplan över Gösen 11 och 13.
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Gösen 12
Villa i ett plan med fasad av vit spritputs. Byggnaden vilar på en mörk sockel och kröns av ett sadeltak täckt med mörka betongpannor. På taket finns
tre plåtinklädda installationer. Fönstren, som varierar i stil och storlek, är asymmetriskt placerade
på fasaden. Entrén, som består av en dörr och vilar
på en låg avsats, är placerad där byggnadskroppen
skjuter ut en aning. En stenlagd gång leder fram till
entrén. Vid ena hörnet, ut mot Ängsgatan, är garaget placerat - som en integrerad del i byggnaden.
Trädgården är öppen, ramas in av en låg häck och
på baksidan ligger ett litet växthus.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Ängsgatan 6
Villa
1980-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadens form
(indragna/utskjutande fasadpartiet)
• Fasadmaterialet
• Fönstersättning
• Garagets placering
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Gösen 13
Villa i 1½-plan med spritputsad vit fasad. Byggnaden vilar på en grå putsad källarvåning och kröns
av ett valmat tak täckt med mörka betongpannor.
Taket har tre plåtinklädda installationer, varav en
är skorsten. Fönstren, som varierar i stil och storlek, är asymmetriskt placerade på fasaden. Villan är
byggd i vinkel. Entrépartiet påminner om en öppen
förstukvist, är indraget och placerat vid det yttre
hörnet där huskropparna möts. Entrén karaktäriseras av en stenlagd gång, ett trappräcke i svart smide
och en ytterdörr av ljust trä med ett sidoljusparti av
betongglas. Här finns även en ingång ner till källarvåningen. I det andra hörnet finns ett garage, som
är beläget i byggnaden. Vid kortsidan när garaget
finns ytterligare en dörr in till byggnaden. Trädgården är öppen och består ut mot Ängsgatan mest av
en gräsmatta.

Adress
Ängsgatan 8
Byggnadstyp Villa i 1½-plan
Byggår
1960-tal
Arkitekt
Billeruds bostadsavdelning
Historik
Ny taktäckning och färgsättning (annars likadan byggnad som Gösen 11)
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Viktiga karaktärsdrag
• Det indragna entrépartiet med detaljer
• Det valmade taket
• Fönstersättningen
• Garagets placering
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Gösen 14
Villa i ett plan med fasad av rött tegel med bruna
omfattningar runt fönstren. Byggnaden vilar på en
mörkt putsad källarvåning och kröns av ett pulpettak (täckning oklar). Taket har en tydligt markerad
kopparsarg och en väl synlig skorsten av tegel med
plåthuv. Fönstren varierar i både stil och storlek,
vilket bidrar till att artikulera fasaden och dess
formspråk. Byggnaden har två entréer. Den ena är
belägen vid ena hörnet av fasaden som vetter ut
mot Ängsgatans, och karakteriseras av en trapp
med enkla smidesräcken. Den andra, som snarare
är en passage in till innergården, är placerad mitt på
fasaden som vänder sig mot norr – till vilken man
leds av en stensatt gång. Vid det södra partiet ligger
ett dubbelgarage. Garaget är sammanbyggt med
villan och dess tegel avviker något från det övriga.
Även vid garagets ena fasad finns en dörr belägen.
Trädgården ut mot Ängsgatan är öppen med stora
gräsytor och några buskar och träd.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Ängsgatan 10
Villa
1960-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadens disposition
• Fasadens material
• Taket med kopparsargen
• Fönstren placering och form
• Den resliga skorstenen
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Gösen 15
Villa i 1½-plan med fasad av rött tegel med röda
trädetaljer på dess gavlar. Byggnaden vilar på en
grå sockel och kröns av ett sadeltak med mörka
betongpannor. På taket finns tre plåtinklädda installationer på ena takfallet och en skorsten i rött
tegel på det andra. Byggnaden har en speciell form,
med lägre yttre partier, vilket skapar en känsla av
att det är tre olika huskroppar. Fönstren, som varierar i storlek och stil, är asymmetriskt placerade på
fasaden. Entrén är förlagd till ena långsidans mitt
och består av en liten naturstensklädd putsad trapp
som leder upp till entrédörren. En ytterligare entrédörr finns på den mindre utskjutande gaveln som
vetter ut mot Hyttegatan. Gavelröstena är klädda
med stående röd träpanel. En bit från huset ligger
en garagebyggnad med fasad av stående vit panel
som kröns av ett pappklätt pulpettak. Trädgården
är öppen och karaktäriseras av diverse växtlighet.

Adress
Hyttegatan 65
Byggnadstyp Villa i 1½-plan
Byggår
1970-tal
Historik
Ny taktäckning och färgsättning (likadan byggnad som Gösen 11)
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Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadens strama fasaduttryck och
disposition
• Fasadmaterialet
• Kulören
• Fönstrens form och placering
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Gösen 16
Villa i 1½-plan med fasad av mexitegel och bruna
omfattningar. Byggnaden vilar på en putsad sockel
och kröns av ett sadeltak täckt med mörka betongpannor. På taket finns fyra plåtinklädda installationer samt två fönster – ett på varje fall. Fönstren,
som varierar i stil och storlek, är asymmetriskt placerade på fasaden. Entrén är belägen på ena långsidan, under ett indraget parti av byggnaden. Alldeles
bredvid, vid förbindelsen med en utbyggnad finns
ytterligare en ingång. Framför utbyggnaden (eventuellt ett före detta garage) finns en carport. På den
andra långsidan, som vetter ut mot trädgården, är
det bortre hörn indraget - vilket skapar en liten uteplats. Byggnaden har ett kraftigt takutsprång, vilket
är särskilt påtagligt vid dess gavlar och hörn. Trädgården ramas in av en låg häck består mest av en
välansad gräsmatta.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Hyttegatan 63
Villa i 1½-plan
1970-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Det indragna entrépartiet
• Fasadens stramhet
• Perspektivfönstren
• Det kraftfulla takutsprånget
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Gösen 17
Villa i 1½-plan med fasad av gult tegel med röda
omfattningar. Byggnaden vilar på en putsad grå
källarvåning och kröns av ett sadeltak täckt med
mörka betongpannor. Mitt på taket finns en skorsten i gult tegel. Fönstren är asymmetriskt placerade på fasaden. Entrén är belägen där den lägre
huskroppen möter den högre. Dit leder en stenlagd
gång och den markeras av ett smäckert svart smidesräcke samt en öppen pergolalik träkonstruktion. Vid samma sida som entrén finns ytterligare
två separata dörrar. Här finns även en trappa ner
till källaren. På den andra långsidan, vid den högre huskroppen, är en inglasad veranda med fasad
av röd liggande panel belägen. På denna sida har
även partierna under fönstren likadan liggande röd
panel. Takutsprånget är kraftigt på båda sidor av
byggnaden. Trädgården ramas in av ett buskage
och bakom detta kan ett omfattande växtliv anas.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Hyttegatan 61
Villa i 1½-plan
1970-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Det gula teglet med röda snickerier
under fönstren
• Entrépartiet
• Det kraftfulla takutsprånget
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Gösen 18
Villa som delvis är belägen i suterräng med fasad
av rött tegel. Byggnaden vilar på en putsad sockelvåning och kröns av ett flackt sadeltak täckt med
mörka betongpannor. På taket finns en plåtinklädd
installation. Fönstren, med vita karmar, varierar i
stil och storlek och är asymmetriskt placerade på
fasaden. Entrén är indragen och placerad där den
lägre huskroppen möter den högre. Den markeras
av ett smäckert svart smidesräcke. På den andra
långsidan finns en indragen och glasad veranda.
Gavelröstena är klädda med blå stående träpanel.
Byggnadens gavel med garage vänder sig ut mot
Hyttegatan. Bredvid garageporten finns ett brevinkast. Trädgården är delvis öppen och ramas delvis
in av en hög häck. Bakom den höga häcken finns
flera träd i varierande höjder.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Hyttegatan 59
Villa
1960-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Husets disposition
• Fasadmaterial och kulör
• Fönstrens form och placering
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Jämnan 4
Villa i 2½-plan med fasad av liggande vit träpanel.
Byggnaden vilar på en grå putsad källarvåning och
kröns av ett sadeltak täckt med röda tegelpannor.
På taket finns flera takkupor samt två skorstenar
i tegel. Fönstren är typen tvålufts och placerade
symmetriskt på fasaden. Mitt på långsidan som
vetter ut mot Hyttegatan är entrépartiet placerat.
Detta kröns av ett mindre sadeltak. Vid ena kortsidan finns ytterligare en ingång. Denna är belägen
vid ett utskjutande fasadparti. Likaledes finns en
utbyggnad vid långsidan ut mot trädgården, på vars
tak det finns en större balkong. Trädgården omgärdas av en häck.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
125

Hyttegatan 50
Villa i 2½-plan
1930-tal
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form och täckning
• Fasadens liggande panel
• Entrépartierna
• Tomtens karaktär
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Jämnan 6
Villa i 2½-plan med fasad av stående träpanel målad i grått med vita snickerier och bruna fönsteromfattningar. Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och kröns av ett sadeltak täckt med röda
tegelpannor. På taket finns en skorsten i tegel. Vid
båda kortsidorna finns mindre tillbyggnader i ett
plan. Den ena rymmer byggnadens entré, dit man
leds upp av en putsad stentrappa. Ovanpå är en
balkong belägen, med front av enkelt smide. Byggnadens fönster är symmetriskt placerade och likadana, förutom ett större och mer framträdande. Detta
fönster är något utskjutande och har karaktären av
ett äldre butiksfönster. Trädgården ramas in av en
häck och här finns även en separat garagebyggnad.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Tuvagatan 5
Villa i 2½-plan
1930-tal
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Sadeltaket med täckning
• Entrépartiet med balkongen
• Fönstrens form och placering
• Det större fönstret (som antyder att
byggnaden tidigare kan ha inrymt en butik)
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Jämnan 7
Villa i 2-plan med fasad av vit stående träpanel med
brunmålade fönsteromfattningar. Byggnaden vilar
på en putsad källarvåning och kröns av ett flackt
tälttak täckt med plåt. På taket finns en centralt
placerad skorsten i tegel. Vid de båda kortsidorna
finns sentida tillägg. Vid den ena sidan ligger en utbyggd altan som dessutom rymmer entrén. Ovanpå
denna, sannolika tillbyggnad, ligger en balkong. På
den andra kortsidan finns en tillbyggnad i ett plan.
Byggnaden är även tilläggsisolerad. Trädgården är
öppen och ramas in av betongplattor som är lagda
på varandra.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Tuvagatan 3
Villa i 2-plan
1938
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadens form
• Fönstrens placering
• Det flacka tälttaket
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Jämnan 9
Villa i 1½-plan med fasad av stående gul träpanel med vita omfattningar. Byggnaden vilar på en
gråputsad källarvåning och kröns av ett brutet tak
täckt med röda tegelpannor. På tak finns takkupor
och en skorsten i tegel. Entrépartiet är beläget vid
långsidans ena hörn, och karaktäriseras av ett flackt
sadeltak täckt med röda tegelpannor. Två trappor,
placerade på varsin sida, leder upp till entrédörren.
Ytterligare en entré är belägen på ena kortsidan.
Denna markeras av ett skärmtak och vit liggande
panel på båda sidor om dörren. Spröjsade fönster
av samma modell är symmetriskt placerade i liv
med fasaden. På baksidan av byggnaden finns en
sentida utbyggnad i ett plan. Trädgården ramas in
av ett rödmålat trästaket.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Sifhällaparksvägen 7
Villa i 1½-plan
1920-tal
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form och täckning
• Fönstrens form och placering
• Entrépartiet
• Takkupan
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Jämnan 10
Villa i 1½-plan med fasad av gråmålad stående träpanel. Byggnaden vilar på en putsad källarvåning
och kröns av ett brutet tak täckt med röda tegelpannor. På taket finns en skorsten i tegel. Det utskjutande entrépartiet, med sin fronton, är belägen
mitt på långsidan som vetter ut mot gatan. Till entrén, som har karaktären av en liten veranda, leder
en trappa av natursten. Ovan på detta parti är en
balkong placerad. Både entrén och balkongen har
fronter av vitmålad träpanel. Tvåluftsfönstren, vilket är den typ som dominerar, är placerade symmetriskt och i liv med fasaden. Trädgården ramas
in av en häck, där två lövträd markerar vägen till
entrépartiet.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Sifhällaparksvägen 5
Villa i 1½-plan
1920-talet
Före detta affär (nedervåning)

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form och täckning
• Entrépartiet
• Balkongen

K VA RTERET JÄ M NA N

Jämnan 11
Villa i 2½-plan med fasad av gul stående träpanel
och vita omfattningar. Byggnaden vilar på en grå
putsad källarvåning och kröns av ett sadeltak täckt
med röda tegelpannor. På taket finns två plåtinklädda skorstenar. På långsidan som vetter ut mot
gatan är ett entréparti placerat mitt på fasaden.
Upp till entrén, som har karaktären av en liten veranda, leder en stentrappa. Ovan på denna är en
balkong placerad. Både entrén och balkongen har
fronter av vitmålad träpanel. Vid ena kortsidan
finns ytterligare en entré, vilken krönas av ett litet sadeltak. De spröjsade fönstren är symmetriskt
placerade på fasaden. Byggnaden har utskjutande
takfötter. Trädgården omgärdas av en relativt hög
häck. I anslutning till häcken ut mot gatan finns
flera pelare av natursten.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Sifhällaparksvägen 3
Villa i 2½-plan
1920-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form och täckning
• De utskjutande takfötterna
• Fönstrens form och placering
• Entrépartiet med balkong
• Hörnpilastrarna
• Tomtens karaktär
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K VA RTERET JÄ M NA N

Jämnan 12
En stor vinkelställd flerfamiljsvilla i 2½-plan med
fasad av grå stående träpanel. Byggnaden vilar på
sockelvåning av natursten, har vita omfattningar,
hörnpilastrar med kapitäl och kröns av ett sadeltak
täckt med betongpannor. På taket finns ett flertal
takkupor och tre skorstenar av tegel. Fönstren varierar både i utseende och storlek. Balkong är placerad över de båda entréerna. Byggnaden är dessutom
tilläggsisolerad och sannolikt utbyggd, vilket förändrat utseendet och gett den ett speciellt uttryck.
Trädgården präglas av omfattande växtlighet och
ramas in av en häck.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Trädgårdsgatan 8
Villa i 1½-plan
1940-talet
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form
• Tomten

K VA RTERET JÄ M NA N

Jämnan 13
Villa i 2½-plan med fasad av stående gul panel av
trä med vita snickerier/omfattningar. Byggnaden
vilar på en brunputsad källarvåning och kröns av
ett sadeltak som är täckt med röda tegelpannor. På
taket finns två skorstenar i rött tegel med plåthuv.
Tvåluftsfönstren dominerar, och är symmetriskt placerade i liv med fasaden. En stentrappa leder upp till
entrépartiet, som är centralt belägen, bärs upp av pelare av trä och kröns av ett litet sadeltak. Vid den ena
kortsidan finns dessutom en ytterligare entré med
trapp, som kröns av ett litet sadeltak. På den andra
kortsidan finns en trapp med vägg- och takkonstruktion av betong som leder ner till källaren. Vid långsidan som vetter in mot gården finns en nyare tillbyggnad. Trots denna känns byggnaden ursprunglig
och välhållen. Trädgården är öppen med ett flertal
träd och en separat garagebyggnad av senare datum.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Trädgårdsgatan 10
Villa i 2½-plan
1940-talet

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form och täckning
• Fönstrens form och placering
• Entrépartiet
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K VA RTERET JÄ M NA N

Jämnan 14
Villa i 2½-plan med fasad av stående gul locklistpanel av trä med vita snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och kröns
av ett sadeltak som är täckt med röda tegelpannor.
På taket finns två skorstenar i tegel. De spröjsade
fönstren är symmetriskt placerade i liv med fasaden. En stentrappa med ornament leder upp till
den centralt placerade entrépartiet, som flankeras
av två mindre fönster samt ramas in av pilastrar
vilket ger det ett klassicerande uttryck. Vid den
ena kortsidan finns dessutom en ytterligare entré
som kröns av ett litet sadeltak. Byggnaden känns
ursprunglig och är mycket välhållen. Trädgården
ramas in av en häck och präglas av ett flertal träd.
Här finns även en vacker smidesgrind.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Hyttegatan 46
Villa i 2½-plan
1930-talet

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form och täckning
(inklusive skorstenar)
• Fasaden
• Entrépartiet
• Fönstrens form och placering
• Hörnpilastrarna
• Tomtens karaktär

K VA RTERET JÄ M NA N

Jämnan 15
Villa i 1 plan med fasad av växelvis rött och vitt tegel. Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och
kröns av sadeltak med mörka betongpannor. På
tak finns tre plåtinklädda installationer. Perspektivfönstren är symmetriskt placerade i liv med fasaden. Vid ena hörnet av byggnaden är ett nedsänkt
garage beläget. Entrén är placerad vid en trappa
mitt på byggnadens långsida, där halva fasaden är
indragen och skapar en smal uteplats. Fasadens
växlingar mellan rött och vitt tegel är medveten
arkitektonisk artikulation. Byggnaden är mycket
tidstypisk rymmer en del arkitektoniska kvaliteter.
Trädgården är öppen och präglas av flera buskar
och träd. Den ramas in av en förhöjning bestående
av betongsten som är lagda på varandra.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Hyttegatan 48
Villa i 1-plan
1960-talet

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form
• Fasadens växelvisa röda och vita tegel
• Garagets placering i källaren
• Entrén
• Den låga stenmuren mot gatan
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K VA RTERET JÄ M NA N

Jämnan 17
Villa i 2½-plan med fasad av stående gulbeige locklistpanel i trä med vita omfattningar. Hörnens omfattningar har karaktären av pilastrar med kapitäl.
Byggnaden vilar på en grå putsad källarvåning och
kröns av ett sadeltak täckt av röda tegelpannor.
På taket finns en skorsten i tegel. I anslutning till
byggnadens ena kortsida finns en tillbyggd glasveranda med sadeltak. I anslutning till denna är
även byggnadens huvudentré belägen. Vid gavlarna finns dessutom profilerade lister som delar in
våningsplanen, vilka kan ses som dekorativa arki-

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Tuvagatan 7
Villa i 2½-plan
1940-talet

tektoniska detaljer. Vid den andra kortsidan finns
ytterligare en entré. Denna utmärks framför allt av
ett skärmtak och en trappa trä. Byggnaden har ett
flertal fönstertyper med olika storlekar, som trots
sin olikhet ändå ger en känsla av regelbundenhet.
På fasaden som vetter in mot gårdens ena hörn
finns en veranda med en balkong ovanpå. Både verandan och balkongen har fronter av vit träpanel.
Trädgården ramas in av en låg häck. I denna finns
ett separat byggnad som rymmer ett dubbelgarage.

Viktiga karaktärsdrag
• Sadeltaket och dess täckning
• Fönstrens placering på fasaden
• Entrépartiet på ena kortsidan

K VA RTERET JÄ M NA N

Jämnan 18
Villa i 1½-plan med fasad av rött tegel med bruna
träomfattningar. Byggnadens olika delar är något
förskjutna till varandra, vilket gör dess form speciell. Den vilar på en grå sockel och kröns av ett sadeltak täckt med mörka betongpannor. Taket har
en mindre skorsten klädd i plåt samt ett par takkupor i plåt. Entréerna är belägna på kortsidorna. Den
ena där dubbelgaraget möter bostadshuset och den
andra under byggnadens balkong. Här är entrén indragen och ramas på respektive sida in av en tegelvägg. Gaveln som rymmer balkongen, vilken också

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt
Historik

Tuvagatan 1
Villa i 1½-plan
1968
Carl Waldenström
Byggdes för Bonnierföretagen

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

är indragen, är klädd med stående brun träpanel.
De något indragna perspektivfönstren dominerar,
medan några andra avviker i både form och storlek, vilket bidrar till att artikulera fasaden på ett förtjänstfullt sätt. Enstaka fönster har även en framträdande tegelprofil runt sig. På ena långsidans fasad
finns även ett burspråk i glas och brun träpanel.
Byggnaden är välhållen och verkar ursprunglig och
mycket tidstypisk. Trädgården är öppen och ramas
in av betongplattor som är lagda på varandra.

Viktiga karaktärsdrag
• Fasadens röda tegel,
• Gavlarna med den bruna panelen
• Det indragna partiet under ena balkongen,
• Fönstren
• De glasade burspråken,
• Det kraftiga takfallet
136
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Arkeologisk utgrävning i Tuva 1959. Kvarteret Jämnan i bakgrunden. Foto Värmlands Museums
bildarkiv.
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K VA RTERET KOCK EN

Kocken 1
Villa i 1½-plan med en fasad av gul stående panel och vita snickerier/omfattningar. Byggnaden
vilar på en källarvåning av natursten och kröns
av ett sadeltak täckt med röda tegelpannor. Taket
har två skorstenar i tegel med plåthuvar och frontespis. Fönstren med korspost, som varierar i stil
och storlek, är placerade i liv med fasaden. Ett par
mindre rektangulära vindsfönster omger frontespisen på övervåningen och ger en illusion av två
våningar. Entrén är placerad in mot gården. Runt
fasaden löper en vitmålad våningslist som delar in
byggnadens olika plan. En ytterligare list (gesims)
finns lite högre upp och markerar byggnadens gavelspets. Vid ena kortsidan finns en inbyggd ventilationskanal i trä som löper upp och igenom det utskjutande takfallet. På tomten finns ett uthus som
sannolikt är uppfört samtidigt med bostadshuset.
Trädgården ramas delvis in av ett brunt trästaket
med glest brunt ramverk och präglas av en öppen
gräsyta med enstaka träd och buskar.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Sifhällagatan 4
Villa i 1½-plan
1920-talet

Viktiga karaktärsdrag
• Fasadindelningen med våningslisterna 		
(gesimser)
• Taket med de röda takpannorna
• Frontespisen
• Källaren av natursten
• Takpannorna

K VA RTERET KOCK EN

Kocken 7
Villa i 1½-plan med en fasad av liggande och stående grå/gul panel med gröna snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar på en grå putsad källarvåning och kröns av ett brutet tak täckt av korrugerat
plåt. På taket finns en skorsten i tegel med plåthuv.
Fönstren, som varierar i storlek och form, är symmetriskt placerade på fasaden och rödmålade. Alla
fönster har dock småspröjsade övre rutor. Byggnaden är byggd i vinkel, vilket ger den en speciell
karaktär. Gavelspetsarna och frontespisen har dekorativa snickerier av trä. På långsidan som vetter
ut mot Sifhällaparken finns en överbyggd veranda
med utsirade trädetaljer/räcken. Detta, tillsammans med den skiftade panelen, artikulerar fasaden. På verandan finns en balkong med grått och
grönt träräcke. Entrépartiet är något indraget, likt
en halvsluten liten förstukvist, och belägen i en utskjutande byggnadsdel som vetter ut mot gården.

Adress
Sifhällaparken 7
Byggnadstyp Villa i 1½-plan
Byggår
1921
Arkitekt
Alfred Nordström
Historik
Byte av tak 1979 (från eternit
till plåt). Nytt garage 2004. Tillbyggt uterum
2014.

Den präglas av trappor, en dubbeldörr med glasade
partier och en valvformig vägg. Vid ett hörn finns
en modern inglasad veranda med svart plåttak.
Trädgården är öppen med varierad växtlighet och
ramas in av en låg häck.

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Husets form och fasad av liggande panel
• Fönstrens form och placering
• Entrén, verandan med balkong
• Frontespis
• De omsorgsfullt utformade detaljerna
140

K VA RTERET KOCK EN

Kocken 8
Villa i 1½-plan med fasad av gult tegel. Byggnaden
vilar gråputsad källarvåning och kröns av ett sadeltak täckt med mörka betongpannor. På taket finns
en skorsten i tegel med plåthuv. Fönstren, som är
asymmetriskt placerade på fasaden, varierar i både
stil och storlek. Byggnaden har två snarlika entréer. Den ena är belägen på den kortsidan och den
andra mitt på byggnadens långsida ut mot Sifhällaparken. De karaktäriseras av smidesräcken, dörr
med glaspartier och en omfattning av utskjutande
helsten i rött tegel. Partiet kröns av ett litet pulpettak. Vid den andra kortsidan finns en altan med en
vägg av liggande vit panel, som vilar på ett garage
beläget i källarplan. På altanen vilar ett enkelt tak
täckt med korrugerad plast. Trädgården präglas av
blandad växtlighet och ramas in av ett svart smidesstaket med en dekorativ grind. På tomten finns
dessutom ett modernt dubbelgarage.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Sifhällaparken 5
Villa i 1½-plan
1960-talet

Viktiga karaktärsdrag
• Fasaden
• Entrépartierna
• Garagets placering i källarens ena hörn

K VA RTERET KOCK EN

Kocken 9
Villa i 1½-plan med putsad vit fasad och gavelrösten i vita liggande plank. Huset vilar på en putsad
grå källarvåning och kröns av ett brutet tak med
mörka takpannor. Taket har två murade skorstenar
med plåthuv. På taket finns också flera takkupor
i olika storlekar. Byggnaden har dessutom två utskjutande takpartier, vilket innebär att den har tre
gavelspetsar som ger en speciell karaktär. Fönstren,
som varierar i stil och storlek, är symmetriskt placerade på fasaden. Entrén är placerad vid långsidan
som vetter in mot gården och består av en putsad
sockel med trappor och en öppen förstukvist/veranda. Entrépartiet ramas in av ett vitt träräcke och
kröns av ett litet pulpettak klätt i svart pannplåt.
Över entrépartiet ligger en balkong, även denna
har ett vitt träräcke.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Sifhällaparken 3
Villa i 1½-plan
1920-talet
Tilläggsisolerad

Trädgården är öppen med blandad växtlighet och
ramas in av buskar. Här finns även ett par uthus,
bland annat ett äldre som delas med grannfastigheten.

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form
• Entrépartiet med plåttak och balkong
• Fönstrens form och placering
• Gavelspetsarna
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K VA RTERET KOCK EN

Kocken 10
Villa med en fasad av gult tegel. Byggnaden består
av två sammanbyggda huskroppar i ett respektive
två plan, vilka är byggda i vinkel mot varandra.
Byggnaderna vilar på en gråputsad källarvåning
och kröns av sadeltak täckt med röda tegelpannor.
På taket finns två skorstenar i gult tegel, den ena har
ett kopparklätt krön. Fönstren, som varierar i stil
och storlek, är symmetriskt placerade på fasaden.
Entrén är belägen vid den högre byggnadskroppens
gavel och vetter ut mot Hyttegatan. Entrétrappans
steg är av kalksten och den omges av svarta smidesräcken. Dörren markeras med en omfattning av
natursten. På var sida om entrédörren finns dekorativa förband. På fasaden som vetter åt norr finns
ytterligare en entré. Även denna markeras med omfattningar, här av utskjutande tegel. I anslutning till
denna entré ligger en låg garagebyggnad. Trädgården är öppen avgränsas mot Hyttegatan av tre träd.

Adress
Hyttegatan 38
Byggnadstyp Villa i 1 och 2-plan
Byggår
1960-talet
Arkitekt
Billeruds bostadsavdelning
Historik
På Kocken 10 och 13 det har enligt uppgift tidigare legat ett stort vackert trähus
som Billerud rev.
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Viktiga karaktärsdrag
• Entrépartierna
• Fasaden med sina dekorativa element
• Byggnadskropparnas disposition
• Sadeltaket med den röda tegeltäckningen
• Skorstenarna

K VA RTERET KOCK EN

Kocken 11
Villa i 2-plan med en tilläggsisolerad fasad av gul
stående panel och vita omfattningar. Byggnaden
vilar på en putsad grå sockel och kröns av ett brutet
och halvvalmat tak täckt med svart falsat pannplåt.
På taket finns två skorstenar i tegel med utkragade
krön. Fönstren, som varierar i stil och storlek, är
asymmetriskt placerade på fasaden. Entrépartiet är
placerat centralt på byggnadens ena långsida. Den
har formen av en glasveranda. Ovanpå denna är
en balkong med vita träräcken belägen. På tomten
finns ett äldre uthus. Trädgården har varierad växtlighet och ramas in av ett vitmålat trästaket.

Adress
Hyttegatan 40
Byggnadstyp Villa i 2-plan
Byggår
1920-talet
Historik
Tilläggsisolerad
Byggnaden var enligt uppgift tidigare bostad åt
en bagarmästare.

Viktiga karaktärsdrag
• Entrépartiet
• Takets form och täckning
• Uthuset
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Kocken 12
Villa i 2-plan med fasad av stående och liggande vit
panel. Byggnaden vilar på en sockel av natursten
och kröns av ett brutet tak täckt med röda tegelpannor. På taket finns två skorstenar i tegel med
plåthuv. De spröjsade fönstren är symmetriskt placerade på fasaden. Byggnaden är byggd i vinkel,
vilket ger den en speciell karaktär. Gavelspetsarna
och frontespisen har dekorativa snickerier av trä.
På fasaden, som vetter ut mot Hyttegatan, är husets entréparti placerat. Det ramas in av räcken med
mycket snickarglädje. Den skiftande panelen ger,
tillsammans med listerna som löper runt byggnaden, liv åt fasaden. Ovanför entrépartiet ligger en
balkong med likadana smäckra träräcken. På tomten finns ett samtida uthus och ett större trädäck.
Trädgården har varierad växtlighet och ramas in av
ett grönt trästaket.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt
Historik
entré 1979.
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Hyttegatan 42
Villa i 2-plan
1913
Okänd
Verandan tillkom 1972, tillbyggd

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Entrépartiet med balkong
• Takets form och täckning
• Fönstrens form och placering
• Den dekorativa snickarglädjen
• Tomtens karaktär

K VA RTERET KOCK EN

Kocken 13
Villa som består av två olika sammanbyggda huskroppar. Byggnaderna, som har olika utformning
och höjd, är placerade i nord-sydlig respektive östvästlig riktning. Byggnaden som ligger i nord-sydlig
riktning är putsad i en grå kulör. Fönstren, som har
vita omfattningar med blåa bågar/karmar och varierar i storlek, är asymmetriskt placerade på fasaden.
Byggnaden vilar på en putsad grå sockel och kröns
av sadeltak klätt med papp. På taket finns två skorstenar i tegel. Byggnaden har två våningar och två
entréer. En är belägen i på långsidan, som vetter ut
mot Hyttegatan, har vita omfattningar och ett avlångt fält med glaserad sten. Den andra är belägen
vid kortsidans ena hörn.

Adress
Sifhällagatan 6
Byggnadstyp Gråputsad byggnad i 2-plan
Byggår
1950-tal
Arkitekt
Billeruds bostadsavdelning
Historik
På Kocken 10 och 13 har enligt
uppgift tidigare legat ett stort vackert trähus
som Billerud rev.

Viktiga karaktärsdrag
• Två sammanbyggda hus
skapar en säregen form
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Kocken 13
Den andra byggnadskroppen med fasad av rött tegel är i ett plan. Den vilar på betonggjuten grund
och kröns av ett sadeltak klätt med papp. Byggnaden har en murad skorsten. Perspektivfönstren,
som varierar i storlek, är symmetriskt placerade och
sitter i liv med fasaden. Entrén är belägen intill den
putsade garagetillbyggnaden. Trädgården är öppen
med viss växtlighet. Husen binds samman av en
putsad byggnadsdel.

Adress
Sifhällagatan 6
Byggnadstyp Tegelbyggnad i 1-plan
Byggår
1960-tal
Arkitekt
Billeruds bostadsavdelning
Historik
På Kocken 10 och 13 har enligt
uppgift tidigare legat ett stort vackert trähus
som Billerud rev.
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Viktiga karaktärsdrag
• Två sammanbyggda hus
skapar en säregen form

K VA RTERET L A K EN

Laken 8
Villa belägen i suterräng med fasad av vitt tegel med
inslag av stående träpanel i gavelröstena. Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och kröns av ett
sadeltak täckt med mörka betongpannor. På taket,
som har ett kraftigt överhäng, finns en skorsten i
tegel och två mindre plåtinklädda installationer.
Fönstren, som varierar i storlek, är asymmetriskt
placerade på fasaden. En del är blyinfattade med
färgat glas. Vid byggnadens ena gavel ligger ett
dubbelgarage med en egen ingång. Ganska mitt
på byggnadens fasad ut mot Ängsgatan ligger entrépartiet, som är något indraget, med stenlagd
gång, trappa och profilerad tegelomfattning. Vid
den andra gaveln, som är belägen i suterräng, är en
källarentré placerad. På fasaden som vetter ut mot
byggnadens baksida finns en balkong med smäckra blåa smidesräcken, och under denna en altan.
Byggnaden är välhållen och tidstypisk. Trädgården
är öppen och består av buskar och gräs.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Ängsgatan 27
Suterräng villa
1960-talet

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadens disposition
• Fasadens material
• Sadeltaket
• Fönstrens placering och form
• Tomtens karaktär
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K VA RTERET L A K EN

Laken 9
Villa belägen i suterräng med fasad av rött tegel.
Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och
kröns av ett pulpettak täckt med shingel. På taket
finns en skorsten i tegel med plåthuv. Taket har
även en tydligt markerad sarg. Fönstren, som varierar i storlek, är placerade i liv med fasaden och
har vita omfattningar ut mot Ängsgatan. Vid byggnadens ena gavel ligger ett dubbelgarage och i anslutning till detta ligger entrépartiet, som är något
indraget. Fasaden på byggnadens baksida är något
förskjuten. Här finns en balkong med smäckra smidesräcken, en altan och stora perspektivfönster.
Byggnaden är välhållen, tidstypisk och med en del
vackra arkitektoniska detaljer. Trädgården är öppen
och består av buskar och gräs.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Ängsgatan 29
Suterräng villa
1960-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Den röda tegelfasaden
• Entrén
• Sadeltaket
• Fönstrens form och placering
• Balkongen och altanen på byggnadens baksida
• Tomtens karaktär
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Laken 10
En sentida villa i 2-plan med fasad av gult tegel.
Byggnaden vilar på en sockel av betong och kröns
av ett valmat tak täckt med röda tegelpannor. På
taket finns en skorsten i gult tegel med plåthuv.
Fönstren varierar i storlek och stil, är symmetriskt
placerade på fasaden. Entrépartiet är placerat mitt
på byggnadens fasad och kröns av ett tegelklätt
skärmtak som bärs upp av två pelare. Vid byggnadens ena gavel ligger ett trippelgarage, vilket är
sammanbyggt med bostadsdelen. På baksidan av
byggnaden finns en stor altan och balkong, som
löper längs hela fasaden. Här fungerar taket över
altanen delvis som balkongfront. I övrigt präglas
uterummet av en terrassering. Denna är uppbyggd
av betongsten.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Hyttegatan 66
Villa i 2-plan
1980-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Postmodernism

K VA RTERET M Å L A REN

Målaren 1
Villa i 2-plan med fasad av plåt som vilar på en
källarvåning av natursten och kröns av ett valmat
tak täckt med röda tegelpannor. På taket finns två
skorstenar i tegel. De spröjsade fönstren med gröna
bågar, som varierar något i storlek, är symmetriskt
placerade på fasaden. Entrépartiet är placerat mitt
på långsidan som vetter ut mot Trädgårdsgatan.
Det har formen av en öppen veranda med en balkong ovanpå. Balkongen bärs upp av fyra pelare
och har fronter av grönmålat smäckert smide. På
kortsidorna finns ett burspråk respektive en ytterligare entré. Entrén skjuter ut lite från fasaden, har
ett trappräcke av smide och kröns av ett tak täckt
med röda tegelpannor. Även på baksidan av huset
finns en snarlik entré som kortsidan.

Adress
Trädgårdsgatan 17
Byggnadstyp Villa i 2-plan
Byggår
1930-talet
Historik
Tilläggsisolerad. Före detta
prästboställe (enligt informant finns ett kassaskåp för kyrksilvret i källaren kvar)

I hörnet av tomten, ut mot Sundsgatan, finns en
äldre garagebyggnad. Denna är sannolikt samtida
med huset. Trädgården är öppen och karaktäriseras
av tallar, buskar och lite annan vegetation.

Viktiga karaktärsdrag
• Fönstren
• Burspråket
• Balkongen
• Byggnadens samtliga entréer
• Tomtens karaktär
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Målaren 2
Villa i 2-plan med fasad av liggande röd träpanel
med vita omfattningar. Byggnaden vilar på en sockel av natursten och kröns av ett valmat tak täckt
med röda tegelpannor. På taket finns två putsade
skorstenar med vackra utkragade krön. Fönstren,
som varierar i stil och storlek, är symmetriskt placerade på fasaden. Entrépartiet är beläget på ena
kortsidan, bakom den fristående garagebyggnaden.
Entrén ligger i en utskjutande del av byggnaden,
vilken kröns av ett plåtklätt skärmtak. På andra
kortsidan finns ett större burspråk med en liten
plåtklädd övre yta. Även långsidan, som vetter ut
mot Trädgårdsgatan, har ett burspråk på vilken det
ligger en balkong.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt
Historik

Trädgårdsgatan 15
Villa i 2-plan
1937
Billeruds byggnads AB (BAB)
Garage 1963

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Balkongen har fronter av smäckert svart smide. På
tomten finns en ytterligare byggnad samt ett nyare
dubbelgarage. Trädgården ramas in av ett lågt staket och karaktäriseras av vegetation i form av enstaka buskar och träd.

Viktiga karaktärsdrag
• Burspråken med markerade listverk
• Den liggande panelen
• Sockel av natursten
• Takets form och täckning
• Skorstenarna
• Fönstersättningen
• Tomtens karaktär
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Målaren 3
Villa i 1½-plan med fasad av vitt mexitegel med
bruna omfattningar. Byggnaden vilar på en putsad
källarvåning och kröns av ett sadeltak täckt med
mörka betongpannor. På taket finns en skorsten i
vitt mexitegel. De spröjsade fönstren, som varierar
i storlek och stil, är symmetriskt placerade på fasaden. Entrén är placerad på hörnet av långsidan som
vetter ut mot Trädgårdsgatan, där byggnaden möter garaget, vilket är sammanbyggt med villan. På
kortsidan finns en inbyggd och indragen balkong.
Panelen/balkongfronten består av både stående
och liggande brun träpanel. Garaget har ett pulpettak med en kraftig sarg av liggande brun träpanel.
Trädgården är öppen och ramas in av ett glest trästaket. Den består i övrigt av enstaka buskar och
träd.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Trädgårdsgatan 13
Villa i 1½-plan
1970-talet

Viktiga karaktärsdrag
• Den indragna balkongen med front
av brun panel
• Garageportarna
• Entrépartiet

K VA RTERET M Å L A REN

Målaren 4
Villa i 1½-plan med fasad av vitt mexitegel. Byggnaden vilar på en sockelplatta och kröns av ett brant
sadeltak täckt med mörka betongpannor. På taket
finns en ventilationsrör i plåt och ett större takkupa. Taken har kraftiga och profilerade vindskivor i
mörkt trä. Fönstren, som varierar i storlek och stil,
är symmetriskt placerade på fasaden. Entrén är placerad där byggnaden möter dubbelgaraget, som är
sammanbyggt med villan. På kortsidan, som vetter
ut mot Hyttegatan, finns en balkong med fronter
av stående smal, brun figursågad träpanel. Balkongens inre vägg är delvis uppglasad. Garaget har
sadeltak och likadan fasad som bostadshuset. Trädgården är öppen och ramas delvis in av en häck i
varierande höjd. Den består i övrigt av enstaka buskar och träd. En större hårdgjord yta finns framför
garagebyggnaden.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Hyttegatan 43
Villa i 1½-plan
1970-talet

Viktiga karaktärsdrag
• Entrén
• Den indragna balkongen
• Vindskivorna
• Burspråket på långsidan ut mot trädgården
• Balkongfronter
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Målaren 5
Villa i ett plan med fasad av vitt mexitegel. Byggnaden vilar på en sockelplatta och kröns av ett valmat
tak täckt med mörka betongpannor. Byggnaden
består av två kvadratiska huskroppar som är något
förskjutna i förhållande till varandra. Den ena huskroppen består av ett dubbelgarage, den andra av
bostadsdelen. Entrén är belägen under ett indraget
parti som bärs upp av stolpar, och placerad där huskropparna möts. Den bortre byggnadens ena sida
har ett burspråk med fasad av stående träpanel.
Fönstren, som varierat i stil och storlek, är asymmetriskt placerade på fasaden. Trädgården, som
ramas in av ett låg vitt trästaket, är öppen med viss
växtlighet.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Hyttegatan 41
Villa i 1-plan
1970-talet

Viktiga karaktärsdrag
• Huskropparnas disposition
• Burspråken
• Entrépartiet
• Fasaden av vitt mexitegel och det låga taket

K VA RTERET M Å L A REN

Målaren 6
Villa i 1½-plan med fasad av vitt mexitegel. Byggnaden vilar på en sockelplatta och kröns av ett
sadeltak täckt med mörka betongpannor. På taket
finns en ventilationsrör i plåt. Fönstren, som varierar i storlek och stil, är symmetriskt placerade
på fasaden. Entrén är indragen och placerad mitt
på kortsidan, som vetter ut mot Hyttegatan, ligger
under en inskjuten balkong. Balkongen har fronter
av stående smala träpanel. Balkongens inre ”vägg”
består av glas. Ett dubbelgarage är sammanbyggt
med villan. Garaget har ett platt tak men likadan
fasad som bostadshuset. Trädgården är öppen och
ramas in av en låg häck. Den består i övrigt av enstaka buskar och träd.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Hyttegatan 39
Villa i 1½-plan
1970-talet

Viktiga karaktärsdrag
• Den indragna balkongen och entrén,
• Takfallet
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Målaren 7(8)
Villa i 1½-plan med fasad av stående grå träpanel
med vita omfattningar. Byggnaden vilar på en sockel av huggen natursten och kröns av ett sadeltak
täckt med svart papp (shingel). Byggnaden har två
tegelskorstenar med utkragade krön på taket. Entrén är belägen vid ena långsidans mitt. Över denna
ligger en balkong med vita träfronter. Balkongen
ligger i anslutning till en frontespis. På motsatt sida
av byggnaden, långsidan ut mot Hyttegatan, ligger
en likadant frontespis och under detta ett trädäck.
Fasaden markeras av en tydlig våningslist, som löper runt hela byggnaden. Bredvid bostadshuset ligger ett uthus i tvåvåningar med likadan fasad och
med, sannolikt, sparade originalfönster. Uthuset
kröns av ett åldrat plåttak.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Hyttegatan 37
Villa i 1-plan
1920-talet
Bostaden tilläggsisolerad,
bytta fönster

Uthuset ger karaktär åt hela fastigheten. Trädgården, som ramas in av en nysatt häck, är stor och
öppen med enstaka träd, odlingar och buskar, förutom runt uthuset där vegetationen är mer vild.

Viktiga karaktärsdrag
• Träfasaden
• Fönstrens omfattningar
• Stor trädgård
• Uthuset med plåttak och fönster

K VA RTERET M Å L A REN

Målaren 10
Villa i 1½-plan med fasad av grå stående träpanel
med vita snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar
på en sockel av natursten och kröns av ett sadeltak täckt med röda tegelpannor. På taket finns två
skorstenar i tegel. Fasadens nedre del är täckt med
liggande panel och den övre av stående. Fönstren,
som varierar i stil och storlek, är symmetriskt placerade på fasaden – de flesta med småspröjsade rutor
i den övre delen. Entrépartiet är placerat på långsidan som vetter in mot gården. Ut mot Sundsgatan
vänder sig en frontespis, vilket ger liv åt fasaden på
den här sidan. Här finns också några mindre och
avlånga fönster nära vindsgolvet i det förhöjda fasadpartiet, vilka ska ge en illusion av två våningar.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Sundsgatan 38
Villa i 1½-plan
1920-talet

Den norra kortsidan har en utbyggnad i olika nivåer, med tak täckta av svart plåt. Trädgården är öppen och innehåller ett fåtal buskar.

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form och täckning
• Listerna
• Fasaden med stående och liggande panel
• Fönstrens överstycken
• Placering och form,
• Frontespisen
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Målaren 11
Radhus 2½-plan med fasad av snedställd grå träpanel med vita omfattningar. Byggnaden vilar på en
sockelplatta och kröns av ett sadeltak täckt med
mörka betongpannor. Fönstren är symmetriskt
och tätt placerade på fasaden. Ett längre parti på
fasaden rymmer veranda nertill och balkonger upptill. Balkongerna har fronter av målat och omålat
trä. Entréerna är placerade på gårdssidan och över
dessa ligger ytterligare identiska balkonger. Där
finns även en större parkeringsplats samt en uthuslänga. Gården ut mot Sundsgatan ramas in av ett
lågt vitt trästaket.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Sundsgatan 40 A-C
Radhus 2½-plan
1980-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form
• Fönstren
• Balkongerna
• Panelen

K VA RTERET M Å L A REN

Målaren 12
Villa i 1½-plan med fasad av rött tegel och kortsidan ut mot Sifhällagatan. Byggnaden vilar på en
gråputsad källarvåning och kröns av ett sadeltak
som är täckt med röda tegelpannor. På taket finns
två skorstenar i tegel – en större med plåthuv och
mindre placerad vid byggnadens ena kortsida.
Fönstren, som varierar i stil och storlek, är placerade symmetriskt på fasaden. Entrén är belägen på
ena långsidans bortre hörn och utmärks av ett parti
med betongglas, en trapp och svarta smidesräcken.
Intill byggnaden, sammanlänkad via en murat passage, ligger ett fristående garage. Garaget är uppfört
i tegel och kröns av ett välvt plåttak. Trädgården är
öppen och ramas in av en häck.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Sifhällagatan 10
Villa i 1½-plan
1960-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Entrén med partiet av betongglas
• Tegelfasaden
• Fönstersättning
• Skorstenarna
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Målaren 13
Villa i 1½-plan i vinkel med en fasad av stående
grön plåt och vita snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar på en sockel av natursten och kröns av
ett sadeltak täckt med röda tegelpannor. På byggnaden finns en skorsten i tegel. Fönstren, som varierar i stil och storlek, är symmetriskt placerade på
fasaden. En entré är placerad på byggnadens ena
kortsida och karaktäriseras av ett trappräcke samt
ett skärmtak täckt med röda tegelpannor. Den är inbyggd och skjuter ut något från den övriga fasaden.
Byggnaden innehåller en frisörsalong, och även
intill denna verksamhet finns en ingång. Denna är
belägen på andra kortsidan. På baksidan finns en
utbyggnad på vilken det ligger en större balkong,
vilken har fronter av brun träpanel. Till fastigheten
hör även ett uthus. Trädgården är öppen med både
växtlighet och grusbeläggning.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Sundsgatan 36
Villa i 1½-plan
1920-tal
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Sadeltaket med det röda teglet
• Gavelpartierna

K VA RTERET SIFH Ä L L A

Sifhälla 7
Villa i 1½ till 2½-plan med en grå fasad av stående
träpanel med vita snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar på en sockel av natursten och kröns
av ett sadeltak täckt av skifferplattor. Taket har två
kopparinklädda skorstenar. Fönstren, som varierar
i storlek och stil, är placerade symmetriskt på fasaden. Byggnaden består av två huskroppar som är
ställda mot varandra, vilket delar in tomten i olika
delar. På kortsidan mot älven finns ett burspråk
och på detta en liten balkong med fronter av trä.
På den andra byggnadskroppen, med långsidan ut
mot älven, finns en terrass med ett avlångt platt tak
som bärs upp av pelare. På terrassens tak ligger en
balkong med enkla smidesräcken. Taket har en takkupa. Huskroppen med kortsidan utåt, har en lägre
tillbyggnad som sträcker sig på sidan ner till tomtgränsen mot Sifhällaparken. Den lägre tillbyggnaden rymmer bland annat två garage.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Sifhällaparken 4
Villa i 1½- till 2½-plan
1924
Tillbyggd och tilläggsisolerad

Entrén till huset är beläget på kortsidan, som också
vetter ut mot Sifhällaparken, har formen av en veranda och kröns av ett litet sadeltak. Tomten inhägnas av ett vitmålat trästaket och karaktäriseras av
både öppna ytor och varierad växtlighet.

Viktiga karaktärsdrag
• Skiffertaket och skorstenarna
• Takkupor
• Burspråk
• Balkong
• Fönstrens placering och form
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Sifhälla 8
Villa Sifgård, 2½-plan med fasad av gulfärgad stående träpanel och vita snickerier/omfattningar.
Byggnaden vilar på en sockel av natursten och
kröns av ett sadeltak täckt med röda tegelpannor.
Taket har två skorstenar och en lite takkupa. De
spröjsade fönstren är symmetriskt placerade på
fasaden. Mitt på långsidan ut mot Byälven finns
ett utsprång med en liten balkong med vitmålade
smidesräcken. På samma sida, vid byggnadens ena
hörn, finns en halvcirkelformad terrass med ett antal pelare som bär upp ett platt tak. Terrassen ramas in av ett vitmålat träräcke. Entrépartiet, som är
beläget på långsidan ut mot Sifhällaparken, består
av en öppen förstukvist på vilken det ligger en bal-

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt
Historik

Sifhällaparken 6
Villa i 2½-plan
1924
Billerudsbostads AB (BAB)
Tillbyggt med garage 1990
Ombyggt (tak o garage 1994)

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL
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kong. Denna bärs upp av flera kolonner med dekorativa kapitäl. Balkongen har vita enkla träfronter
medan förstukvistens likaledes vita fronter är mer
figurativa. Tomten karaktäriseras av öppenhet med
karaktärsskapande impediment och inhägnas av ett
vitt trästaket med grindpelare av huggen natursten.

Viktiga karaktärsdrag
• Träfasaden
• Sadeltaket med skorstenar och röda tegelpannor
• Balkongerna
• Fönstrens form och placering
• Entrépartiet
• Tomtens karaktär

K VA RTERET SIFH Ä L L A

Sifhälla 11
Villa i 2-plan med ett något säreget utseende.
Byggnaden började byggas 1906 av predikanten
och konstnären Otto Hesselbom och fick namnet
”Talldungen”. Här levde Hesselbom sin sju sista
år. Byggnaden, i nationalromantisk stil, vilar på
en sockel av natursten. Fasadens bottenvåningen
är klädd med gul träpanel medan övervåningen
är klädd med skivor av falsad kopparplåt. Villan
kröns av ett valmat tegeltak med kopparpartier på
sidorna. Taket har två murade skorstenar. Fönstren, som varierar i storlek och stil, är asymmetriskt
placerade på fasaden. På den södra kortsidan finns
ett utsprång på vilket det ligger en större balkong.
Långsidan ut mot älven har en nyare utbyggnad

med fasad av liggande träpanel i en brun kulör.
Fasaden ut mot Sifhällaparken upptas av en arkadgång som bärs upp av vridna pelare. Här är även
entrén belägen, med dörrar målade av konstnären
själv. På fasaden finns ett citat på latin ”ars longa,
vita brevis”, vilket betyder ”konsten är lång, livet är
kort”. Denna devis, och inspiration till bland annat
dörrbeslagen, fick Hesselbom från Skansen. Villan
byggdes första gången om 1929. Tomten inhägnas av en stenmur. Den karaktäriseras fortfarande
av ett antal träd (mest tallar) och annan växtlighet
samt ett par mindre byggnader från olika epoker.
Läs vidare: Ars longa, vita brevis - Konsten är
lång, livet är kort: Otto Hesselbom 1848–1913
av Peter Lidman och Tommy Löfgren (Dalslands
museum, 1999)
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Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt
Historik

Sifhällaparken 2
Villa i 2-plan
1906
Otto Hesselbom
Uthus tillbyggt 1928
Gäststuga byggd 1933
Tillbyggt (mot kanalen) 2007
Enligt informant byggdes huset av konstnären själv
efter att han fått tomten av patronen på Sund som
betalning för en utsmyckning.
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Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Taket med det röda teglet
• De kopparklädda väggpartierna
• Arkadgången (loggian) med pelarna
• Den putsade fasaden
• Fasaddekorationerna
• Treluftsfönstren
• Balkongen
• Skorstenarnas placering
• Tomten med stenmur

K VA RTERET SIFH Ä L L A

Sifhälla 12
Villa i 2½-plan med fasad av rött tegel. Byggnaden
vilar på en putsad källarvåning med fönster och
kröns av ett valmat tak som är täckt med röda tegelpannor och har två murade skorstenar. På varje
kortsidas takfall finns en takkupa. På kortsidan mot
älven finns en balkong, belägen ovanpå ett inglasat
burspråk. De spröjsade fönstren, som har likadan
form med vitmålade bågar, är symmetriskt placerade i liv med fasaden. Fönstren markeras av utskjutande halvsten i tegel, vilket bryter av det strama
intrycket och ger fasaden en viss artikulation. Ett av
fönstren intill entrén är igenmurat.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt

Trädgårdsgatan 2
Villa i 2½-plan
1928
Nils G:son Friberg och
Ernst Hawerman
Historik
Kallades ursprungligen för Villa
Strömkarlen och senare ”Vermqrantzhuset”, efter
dåvarande direktören på Billerud, Eric Vermcrantz.
Villan byggdes av Arvid Nilssons byggfirma i Säffle.
1951 Ändring av bostadshus. 2019 tillbyggd entré
och altan.

På den norra långsidan är huvudentrén placerad.
Detta parti karaktäriseras av en trappa, dekorativt
murad helsten i tegel runt en dörr med ett liggande
glasparti ovanför. På den södra långsidan, ut mot
gården, finns ett ytterligare entréparti. Detta är
upphöjt med vita smidesräcken och en glasdörr,
som ramas in av två kolonner med kapitäl. Kolonnerna bär upp en fransk balkong med likadana
fronter som den på kortsidan. Tomten ramas delvis
in av en häck, är öppen och karaktäriseras främst av
gräsmattan och en stor slänt.

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Entréerna
• Fasaden med de sparsamma dekorativa inslagen
• Takets form och täckning
• Burspråket
• Fönstrens placering och form
• Smidesräckena
• Tomtens karaktär
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Sifhälla 13
Villa i 2-plan med panel av liggande vit träpanel.
Byggnaden vilar på en grund av natursten och
kröns av ett brutet tak som är täckt med röd shingel. Taket präglas av flertalet takkupor och har två
murade skorstenar. De delvis spröjsade fönstren är
enhetliga och placerade symmetriskt på fasaden.
Mitt på långsidan ut mot älven finns entrépartiet.
Det karaktäriseras av en öppen veranda som ramas
in av ett vitmålat träräcke med pelare, vilka bär upp
en balkong.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Sifhällagatan 2
Villa i 2-plan
1905

Byggnaden har ett spännande förflutet med ett flertal olika verksamheter, bl. a som skola
och bibliotek. Den första folkskolan tvingades flytta till
Arvika 1909 eftersom ”den ansågs företräda en politisk
tendens som i somligas ögon var i radikalaste laget”.
Bland annat fick skolans lokaler disponeras av den nybildade kvinnliga rösträttsföreningen. Verksamheten i
Arvika tog fart och kan sägas vara förlaga till nuvarande
Ingesunds folkhögskola. Fungerar sedan tidigt 2000-tal
som privatbostad.
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Balkongen har samma träräcken som verandan
och en framträdande frontespis, med ett kraftigt
utskjutande gavelsprång.
På kortsidan som vetter söderut finns en veranda
med platt tak och likadana fronter av trä som balkongen. Byggnaden har tidigare haft olika publika
verksamheter. Idag är den restaurerad och spåren
av den tidigare varsamheten i stort sett borta. Villan
är kvarterets äldsta och stod färdig som folkskola
1905. Vid inventeringstillfället dränerades tomten
med fyllnadsmaterial som grus/sten. Tomten ligger
högt och är tämligen dold av omkringliggande träd.

Viktiga karaktärsdrag
• Taket med takkupor och skorstenar,
• Entréparti med balkong och frontespis
• Terrass
• Träfasaden av liggande panel
• Fönstersättning
Läs vidare: All litteratur om Valdemar Dahlgren och
hans gärning berör högst sannolikt även byggnaden
(vilken byggdes som ”Kommunal mellanskola” 1905)

K VA RTERET SL ÄT TEN

Slätten 1
Villa i 2-plan med fasad av stående vit träpanel.
Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och
kröns av ett valmat flackt tak täckt med svart korrugerad plåt. På taket finns en plåtinklädd skorsten. Fönstren, som varierar i storlek, är symmetriskt placerade på fasaden. Entrén är placerad
på baksidan av huset. Intill byggnadens ena kortsida ligger ett separat garage. Byggnaden känns
välhållen och har kvar sitt tidstypiska uttryck.
Större delen av trädgården finns bakom huset.
Bild: Lekpark i närheten.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Hagtornsgatan 5
Villa i 2-plan
1940-tal
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Funkiskaraktären
• Fönstren
• Det flacka valmade taket
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Slätten 2
Villa i 2½-plan med fasad av vit korrugerad plåt
med svarta omfattningar. Byggnaden vilar på en
putsad källarvåning och kröns av ett sadeltak
täckt med svart plåt (som försöker efterlikna tegelpannor). På taket finns en plåtinklädd skorsten. Fönstren, som varierar i storlek, är symmetriskt placerade på fasaden. Entrén är placerad på
husets baksida. Vid ett av byggnadens hörn, som
vetter in mot gården, finns en senare tillbyggnad.
Vid samma kortsida finns även en öppen veranda.
Större delen av trädgården finns bakom huset.
Bild: Skylt av närliggande utemiljö.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Hagtornsgatan 3
Villa i 2½-plan
1940-tal
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Fönstersättning
• Takets form
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Slätten 3
Villa i 2-plan med fasad av stående grön locklistpanel och vita snickerier/omfattningar. Byggnaden
vilar på en grå (sprit)putsad källarvåning och kröns
av ett valmat tak täckt med röda tegelpannor. På
taket finns två skorstenar i tegel. Fönstren, som
varierar i storlek, är symmetriskt placerade på fasaden. Entrépartiet, med trappor, är beläget mitt på
långsidan som vetter ut mot Hagtornsgatan. Den
har en öppen förstukvist med fronter av vit träpanel. Entrépartiet kröns av ett sadeltak täckt med
röda tegelpannor. I ena hörnet av källarvåningen
finns ett garage. Trädgården ramas in av en häck
och består av öppna ytor med blandad vegetation.

Adress
Trädgårdsgatan 14
Byggnadstyp Villa i 2-plan
Byggår
1930-tal
Arkitekt
Okänt
Historik
Innehöll från början likadana
två lägenheter. Renoverades 1945 efter en brand,
då takets nuvarande form sannolikt tillkom.

Viktiga karaktärsdrag
• Entrépartiet
• Byggnadens kraftiga takutsprång
• Hörnknutarna
• Garagets placering
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Ritning efter brand, Slätten 3.
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Slätten 4
Villa i 2-plan med fasad av stående vit träpanel och
blåa snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar på
grå putsad källarvåning och kröns av ett sadeltak
med röda tegelpannor. På taket finns en skorsten i
tegel samt en ventilationshuv i plåt. Längs fasaden
finns profilerade horisontella lister. Dessa är belägna ovanför källarvåningen samt vid gavelröstet på
kortsidan. Fasaden är även smyckad med lisener,
vilka delar in exteriören i olika fält. De inklädda
hörnens krön har framträdande takfötter. De spröjsade fönstren är symmetriskt placerade i liv på

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt
Historik

Trädgårdsgatan 16
Villa i 2-plan
1928
Axel Andersson, Åmål
Garage tillbyggt 1998

fasaden och har utskjutande överstycken. Huvudentrén är placerad mitt på fasadens långsida som
vetter ut mot gatan. Två trappor, en på vardera sida
av entrépartiet, leder upp till entrédörren. Partiet
har trappräcke av svart smide. Dörren omfattas av
detaljer som lister och en framträdande vattbräda.
En ytterligare entré finns vid den norra gaveln som
har ett skärmtak. I övrigt påminner entréerna om
varandra. Trädgården ramas in av ett vackert staket
i gjutjärn och rymmer ett separat sentida garage.

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Sadeltaket med den röda tegeltäckningen
• Entréerna
• Fönstrens form och placering
• Knutarna med kapitäl och lisenerna på fasaden
• Smidesstaketet
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Ursprungsritning från 1928.
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Slätten 5
Villa i 2½-plan med fasad av stående grön träpanel
med vita omfattningar. Byggnaden vilar på en grå
putsad källarvåning och kröns av ett sadeltak täckt
med svarta plåtpannor. På taket finns en centralt
placerad skorsten i tegel samt en ventilationshuv
i plåt. Vertikalt längs med fasaden löper profilerade lister, hörnen har tydligt markerade vita knutar med kapitäl. Fönstren varierar något i stil och
storlek, men domineras av spröjsade fönster som
är symmetriskt placerade på fasaden. Gavelröstena
har fina lunettfönster. Entrén kan sägas vara inverterad och är belägen centralt på den långsida som
vetter in mot gården. En trappa leder upp till en
liten veranda där entrédörren är belägen. Ovanpå
detta parti ligger en balkong.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Trädgårdsgatan 18
Villa i 2½-plan
1913

Både entrén och balkongen har fronter av stående
vit panel. En separat dubbelgaragebyggnad är belägen vid tomtens ena hörn. Trädgården ramas in av
ett lågt trästaket och en högre häck. Här finns även
ett litet soprum.

Viktiga karaktärsdrag
• Sadeltaket
• Listerna längs fasaden
• Fönstrens placering
• Hörnens knutar med kapitäl
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Slätten 6
Villa i 1½-plan med fasad av vit stående locklistpanel i trä med gråa snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar på en putsad grå källarvåning och kröns
av ett sadeltak täckt med mörka betongpannor.
På taket finns en centralt placerad och plåtinklädd
skorsten. Där finns även en takkupa med listverk
runtom. Fönstren, som består av 2-lufts, är symmetriskt placerade på fasaden. Entrépartiet är smäckert och centralt placerad på långsidan som vetter ut
mot gatan. Det kröns av ett plåttäckt skärmtak som
bärs upp av två pelare. Trappan upp mot entrédörren flankeras av fina svarta järnräcken. På ena gaveln finns ytterligare en entré.

Adress
Sundsgatan 46
Byggnadstyp Villa i 1½-plan
Byggår
1930-tal
Historik
Tilläggsisolerat,
trots det välhållet med kvarstående stildrag
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Entréerna påminner om varandra, men där gavelentrén saknar pelare och är något mindre. Intill den
på gaveln ligger ett uterum med tak och gles panel.
Trädgården är öppen och grön.

Viktiga karaktärsdrag
• Sadeltaket
• Fönstrens placering och form
• Entrépartiet
• Burspråket med framträdande lister
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Slätten 7
Villa i 1½-plan med fasad av gul stående träpanel och vita snickerier/omfattningar med listverk.
Byggnaden vilar på en grå putsad källarvåning och
kröns av ett brutet tak täckt med mörka betongpannor. Fönstren, som varierar i storlek och stil, är
symmetriskt placerade på fasaden. Entrépartiet är
placerat något förskjutet på byggnadens långsida
som vetter ut mot gatan. Den ligger några trappsteg upp, är öppen och kröns av en balkong med
vackra smidesräcken. Frontespisen i anslutning
till balkongen omfattas av svagt profilerade lister.
Entrépartiet präglas i övrigt av en fyrkantigt spårad
dörr med vita träfronter. En ytterligare entré är belägen på ena kortsidan. Den kröns av ett skärmtak
täckt med papp. Trädgården är öppen och rymmer
några träd och buskar.

Adress
Sundsgatan 48
Byggnadstyp Villa i 1½-plan
Byggår
1930-tal
(från 1939 enligt tidigare fastighetsägare)
Historik
Tilläggsisolerat

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form
• Balkongens smidesräcken
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Slätten 8
Villa i 1½-plan med fasad av stående grön träpanel
och mörkare gröna snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar på en grå putsad källarvåning och kröns
av ett brutet svart plåttak. På taket finns en skorsten
av tegel med inklädd plåtsockel och huv. Fönstren,
som är symmetriskt placerade på fasaden, varierar
i storlek och stil. Entrépartiet är placerad vid ena
långsidans hörn, där byggnaden har ett lätt utskjutande parti. Entrén, som ligger några trappsteg
upp, har en nedre del i form av en veranda/öppen
förstukvist. Ovanpå denna ligger en balkong. Både
entrén och balkongen har fronter av vita figursågade paneler. Det utskjutande partiets gavelröste
omfattas av profilerade lister. En carport är sammanbyggd med bostadens ena gavel. Trädgården är
öppen med diverse växtlighet.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Sundsgatan 50
Villa i 1½-plan
1930-tal
Tilläggsisolerat

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form
• Entrépartiet och balkongen
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Slätten 10
Villa i 1½-plan med fasad av stående ljusblå träpanel
med mörkare blå omfattningar. Byggnaden vilar på
en grå putsad källarvåning och kröns av ett brutet
tak täckt med röda tegelpannor. På taket finns en
centralt placerad tegelskorsten. Entrén är förlagd
till byggnadens ena gavel och präglas av en trappa i
järn med vackra smidesräcken. Entrén kröns av ett
skärmtak täckt med korrugerad plåt. På långsidan
som vetter ut mot gatan finns en utskjutande del.
Ovanpå denna ligger en balkong. Även denna har
fronter av vackert smide. Fönstren varierar mellan
två och trelufts och är symmetriskt placerade på fasaden. Intill byggnadens ena hörn finns ett garage,
vilket är sammankopplat med bostadshuset.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Tuvagatan 15
Villa i 1½-plan
1930-tal
Tilläggsisolerat

Garaget, som har tillkommit vid ett senare tillfälle,
har likadan färgsättning som huset. Garagetaket är
täckt med svart plåt. Trädgården är öppen och ramas in av små buskar.

Viktiga karaktärsdrag
• Det brutna sadeltaket
(med röda tegelpannor)
• Balkongens smidesräcke
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Slätten 11
Villa i 1½-plan med beige stående locklistpanel
med vita snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar
på en grå putsad källarvåning och kröns av ett sadeltak täckt med röda tegelpannor. På taket finns
en centralt placerad tegelskorsten. Fönstren varierar i storlek och stil. Entrépartiet är beläget vid ett
hörn på långsidan som vetter ut mot Tuvagatan.
Det är öppen förstukvist där två pelare bär upp
en balkong. Både entrépartiet och balkongen har
fronter av stående vit träpanel, där balkongen skiljer sig en aning i uttryck. En ytterligare entré finns
på kortsidan, intill den fristående garagebyggnaden
som har en likadana gul träfasad och kröns av ett
sadeltak täckt med mörka betongpannor. Fasaden
ramas in av knutar med kapitäl. Trädgården präglas
av växtlighet och ramas in av en häck.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Tuvagatan 13
Villa i 1½-plan
1930-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Fasadens material
• Sadeltaket med röda tegelpannor
• Entrépartiet
• Knutarna med kapitälen
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Slätten 12
Flerbostadshus i 2½-plan med en fasad av stående
ljusblå panel med mörkare blå snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar på en grå putsad källarvåning och kröns av ett sadeltak täckt med röda tegelpannor. På taket finns två skorstenar av tegel.
Fönstren varierar i stil och storlek men är symmetriskt placerade på fasaden. Våningsplanen delas in
av en tydligt markerad list. Byggnaden är utbyggd
med en altan vid gaveln som vetter mot Hagtornsgatan. I anslutning till den inbyggda altanen, centralt på byggnadens ena långsida, ligger entrépartiet. Partiet är inglasat och ovanpå detta ligger en
inglasad balkong. Trädgården är stor och öppen.
Den ramas delvis in av en häck samt en stenlagd
låg mur.

Adress
Byggnadstyp
Historik

Hagtornsgatan 7/Tuvagatan 11
Flerbostadshus i 2½-plan
Tilläggsisolerad
1998 nytt garage

Viktiga karaktärsdrag
• Fönstrens placering
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Slätten 13
Villa i ett plan med fasad av vit mexitegel med inslag av blå träpanel. Byggnaden vilar på en putsad
källarvåning och kröns av ett flackt sadeltak täckt
med mörka betongpannor. På taket finns en skorsten i tegel och en ventilationshuv i plåt. Den blåa
träpanelen är stående i de slutna gavelröstena och
liggande på fasadens långsidor. Fönstren varierar i
stil och storlek och är asymmetriskt placerade på
fasaden. Entrén är placerad mitt på fasaden, ut mot
gatan, och har vackra trappräcken av svart smide.
Entrédörren i trä omfattas av tegel som skjuter ut
något från fasaden. Vid ena gaveln är ett garage
placerat. Trädgården är öppen med inslag av buske
och träd.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Sundsgatan 52
Villa i 1-plan
1970-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadens fasad
• Entrén
• Fönstrens form och placering

K VA RTERET SOL BACK EN

Solbacken 3
Villa i 2-plan med gråputsad fasad och vita omfattningar. Byggnaden vilar på en källarvåning av natursten och kröns av ett brutet sadeltak täckt med
svart falsad plåt. På taket finns två plåtinklädda
skorstenar. De spröjsade fönstren, med vita foder, är
asymmetriskt placerade på fasaden. Högst upp på
gavelröstet är ett lunettfönster placerat. I ena hörnet av byggnadens kortsida, ut mot Parkgatan, är en
indragen balkong med front av svart smide placerad. Under balkongen leder en trappa upp till byggnadens indragna entré. Här finns också ett burspråk
med blyinfattat glas och en liten anlagd uteplats.
Byggnaden rymmer flera detaljer (lister, takfötter
och pilastrar) och är god representant för sin tids
byggnadskonst.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt
Historik

Parkgatan 6
Villa i 2-plan
1926
Morten Hilarius Mortensson
1972 – nytt skärmtak (carport)

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Den insynsskyddade trädgården ramas in av frodig
växtlighet och en smidesgrind där två pelare av natursten fungerar som grindstolpar.

Viktiga karaktärsdrag
• Tydliga nyklassicistiska drag
• Byggnadens placering och exteriöra
detaljer som entré
• Balkonger och burspråk
• Fönstrens form och placering
• Det brutna sadeltaket med den falsade plåt
• Tomtens karaktär
184

Ursprungsritning från 1926.
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Solbacken 4
Villa i ett plan med fasad av rött tegel. Byggnaden
vilar på en putsad grå källarvåning och kröns av ett
sadeltak täckt med gråa tegelimiterande plåtpannor (alternativt grå betongpannor). Den murade
skorsten i tegel, med plåtkupa, är väl synlig och
placerad vid ena långsidans hörn. Perspektivfönstren är symmetriskt placerade på fasaden. Entrén är
centralt belägen och markeras av smidesräcken och
en trappa i betong med steg av granit. Kortsidorna
saknar fönster men präglas av gavelrösten med stående gråmålad träpanel. Trädgården är öppen och
består av en gräsmatta och ett par höga tujor.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Parkgatan 8
Villa i 1-plan
1970-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Skorstenen
• Fönstrens form och placering
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Solbacken 5
Villa i suterräng med fasad av tegel. Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och kröns av ett valmat tak täckt med mörka betongpannor. På taket
finns två skorstenar i tegel, en med mönstermurat
krön och en med plåthuv. Perspektivfönstren är
något indragna och asymmetriskt placerade på fasaden. Byggnaden är byggd i vinkel med en delvis
insynsskyddad innergård. Fasaden, som vetter ut
mot gården, är något indragen och har en avlång
och delvis skyddad uteplats. Vid byggnadens ena
gavel står ett garage som är sammanbyggt med villan. Ovanpå garaget finns en altan med ett träräcke.

Adress
Parkgatan 10
Byggnadstyp Suterräng villa
Byggår
1960-tal
Värdering
Byggnaden är en fin
representant för den moderna villabebyggelsen
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Trädgården som består av mycket växtlighet ramas
in av en häck. Byggnaden är en fin representant för
den moderna villabebyggelsen. Tyvärr verkar den
stå obebodd.

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadens gestaltning
• Fönstrens placering
• Takets form
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Solbacken 6
Nybyggd enplansvilla i postmodernistisk stil. Fasaden är vitputsad och byggnaden kröns av ett flackt
sadeltak täckt med svarta betongpannor. Fönstren
varierar i storlek, men har alla spröjs. På tomten,
som karaktäriseras av planteringar, finns ytterligare
en mindre byggnad. Även denna är vitputsad och
kröns av ett sadeltak täckt med svarta tegelpannor.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Trädgårdsgatan 5
Villa i 1-plan
2000-talet

Viktiga karaktärsdrag
• Postmodernism
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Solbacken 7
Villa i 2-plan med en fasad av stående beige träpanel
med vita snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar
på en putsad grå sockel och kröns av ett sadeltak
som är täckt med röda tegelpannor. På ena takfallet
är solceller monterade och här finns en centralt placerad skorsten i tegel. De spröjsade fönstren, som
varierar i storlek, är symmetriskt placerade i liv med
fasaden. På den ena långsidans nedre våningsplan
finns ett burspråk som kröns av ett välvt plåttak.
Entrén är inbyggd och placerad på den andra långsidan. Entrépartiet, med trappa och smidesräcke,
kröns av ett flackt plåttak. Byggnaden är välhållen
och har kvar sitt tidstypiska uttryck.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Trädgårdsgatan 3
Villa i 2-plan
1920-tal

På kortsidan, som vetter ut mot Trädgårdsgatan,
finns en tillbyggnad i glest stående träpanel som
rymmer ett dubbelgarage. Trädgården, med diverse
växtlighet, ramas in av ett trästaket och en häck.

Viktiga karaktärsdrag
• Fasadens strama karaktär
• Fönstrens placering och form
• Taket med de röda tegelpannorna
och skorsten
• Burspråket
• entrépartiet (trapp och räcke)
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Solbacken 8
Villa i 2-plan med fasad av stående träpanel målad
i en beige kulör med vita snickerier/omfattningar.
Byggnaden vilar på en grå putsad källarvåning och
kröns av ett valmat tak täckt med röda tegelpannor. På taket finns en takkupa och centralt placerad
skorsten i tegel. Fönstren, som varierar i storlek och
stil, är asymmetriskt placerade på fasaden. På ena
kortsidan finns ett dubbelgarage som kröns av ett
tegeltäckt sadeltak. På den andra kortsidan finns en
utskjutande del som sträcker sig runt byggnadens
bortre hörn. Ovanpå denna finns en balkong med
fronter av smide. I anslutning till detta parti ligger
även byggnadens entré. Trädgården karaktäriseras
av viss växtlighet och ramas in av ett vitt trästaket.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Trädgårdsgatan 1
Villa i 2-plan
1940-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadens strama form
• Takkupan och takteglet
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Solbacken 10
Villa i 1½-plan med fasad av beige liggande träpanel och vita snickerier/omfattningar. Byggnaden
består av två sammanbyggda huskroppar som är
något förskjutna till varandra. Tvåluftsfönstren,
som är likadana över hela byggnaden, är placerade symmetriskt på fasaden. Huset kröns av ett
sadeltak täckt med röda takpannor av tegel. På taket finns två skorstenar klädda med plåt. Entrén är
belägen där byggnadskropparna möts och kröns av
ett litet skärmtak som bärs upp av två trästolpar.
Vid sidan av huset ligger ett separat dubbelgarage.
Trädgården ramas in av ett vitt trästaket och präglas av varierad växtlighet.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Trädgårdsgatan 4
Villa i 1½-plan
1960-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Huskropparnas förhållande till varandra		
• Takets form och täckning
• Fasadens liggande panel
• Fönstrens placering och form

K VA RTERET SOL BACK EN

Solbacken 11
Villa i 1½-plan med fasad av gul stående panel.
Byggnaden vilar på en brun putsad källarvåning
och kröns av ett sadeltak täckt med röda tegelpannor. På taket finns två fyrkantiga takfönster och en
skorsten i tegel. Tvåluftsfönstren är likadana över
hela byggnaden och placerade symmetriskt på fasaden. Ena änden av byggnadens långsida mot
Trädgårdsgatan rymmer ett garage med två bruna
portar som är försedda med smala liggande fönster
upptill. Sannolikt används garaget även som entré.
Byggnaden är välhållen och läsbar. Trädgården ramas in av en häck, är öppen med träd, buskar och
en liten lekstuga.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Trädgårdsgatan 2
Villa i 1½-plan
1929
Före detta chaufförsbostad,
Billerud

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadens form		
• Fönstrens utseende och placering
• Taket med det röda teglet
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K VA RTERET SOL BACK EN

Solbacken 12
Villa i 1½-plan med fasad av vitmålad lockpanel.
Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och
kröns av ett sadeltak, med olika längd på takfallet,
och är täckt av röda tegelpannor. På taket finns två
murade skorstenar i tegel. Tvåluftsfönstren, som
dominerar, är placerade symmetriskt på fasaden.
Entrépartiet är placerat mitt på byggnadens långsida ut mot Parkgatan Det utmärks av en trapp i natursten och ett skärmtak, vilket bärs upp av två gracila smideskonsoller. Byggnaden är välhållen med
ett eget uttryck. Trädgården med varierad växtlighet ramas in av häck. I anslutning till häcken finns
en svartmålad smidesgrind på pelare av natursten
vilka fungerar som grindstolpar.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
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Parkgatan 4
Villa i 1½-plan
1929

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form och täckning med rött tegel		
• Entrén
• Fönstrens form och placering
• Tomtens karaktär

K VA RTERET SUNDSBORG

Sundsborg 1
Villa i 2-plan med fasad av stående grön träpanel
med vita snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar
på en källarvåning av natursten och kröns av ett
brutet och halvvalmat tak täckt med mörka betongpannor. På taket finns takkupor i varierande storlekar. På taket finns dessutom två skorstenar i tegel,
båda med krön och plåthuv. De spröjsade fönstren,
som varierar i storlek, är asymmetriskt placerade på
fasaden. Fönstren har röda bågar. Entrén är placerad vid ena gaveln. Entrépartiet har ett trappräcke
av svart smide och över detta finns en balkong med
svarta smidesfronter. En svart sarg av plåt fungerar
som partiellt tak över entrén. Vid ett av byggnadens
hörn mot Sifhällagatan finns ytterligare en ingång.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Sifhällagatan 14
Villa i 2-plan
1920-tal

I anslutning till denna en enkel men vacker grind.
Trädgården, som rymmer enstaka träd och buskar,
ramas in av ett lågt rödmålat trästaket.

Viktiga karaktärsdrag
• Träfasaden
• Takets säregna form
• Takkuporna
• Fönstrens placering
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K VA RTERET SUNDSBORG

Sundsborg 2
Villa i 1½-plan med putsad fasad och omfattningar
i rött tegel. Byggnaden vilar på en källarvåning av
huggen natursten och kröns av ett plåttäckt sadeltak. På taket finns två plåtinklädda skorstenar och
en frontespis, vilken är belägen på takfallet som
vetter ut mot Näsvägen. Fönstren, som varierar i
storlek och stil, är asymmetriskt placerade på fasaden. Fönsteromfattningarna markeras genom en
slät puts. Entrén är placerad på baksidan, in mot
gården. Byggnaden är rikt artikulerad med tegel,
som profilerade tegelskift i gavelsprånget och vid
takfot. Här finns också ett framträdande och profilerade våningsband i tegel på fasaden, tillsammans
med annan utsmyckning.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Näsvägen 4
Villa i 1½-plan
1920-tal
Tidigare livsmedelsbutik
bytta fönster

Dessa skiljer sig i utseende men löper horisontellt
runt hela byggnaden. Trädgården ramas in av en
hög häck och består till större delen av en hårdgjord
yta. Inne på gården finns en (ut)huslänga med vit
träfasad som rymmer lägenheter.

Viktiga karaktärsdrag
• Den putsade fasaden
• Tegelornamentiken som artikulerar fasaden
• Det plåtklädda taket
• Sockeln av natursten

K VA RTERET SUNDSBORG

Sundsborg 3
En villa i 1½-plan med fasad av gul stående träpanel med vita snickerier/omfattningar. Byggnaden
Vilar på en källarvåning av huggen natursten och
kröns av ett sadeltak täckt med röda tegelpannor.
På taket finns två skorstenar i tegel, båda med plåthuv. Här finns dessutom en frontespis på takfallet
mot Näsvägen. Fönstren, som varierar i storlek och
har väldigt kraftiga foder, är symmetriskt placerade
på fasaden. På framsidan, den som vetter ut mot
gatan, finns ett par lunettfönster. Syftet med dessa
fönster är att ge en fasadlivet en illusion av två våningar. Även dessa regelbundenhet placerade. Entrépartiet, vilket skjuter ut från fasaden, är placerat
på långsidan som vetter in mot gården. Trädgården
ramas in av en högre stenmur på vilken det växer en
häck. Ett garage och flera uthus i varierande storlekar men i samma stil som villan finns på gården.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Näsvägen 6
Villa i 1½-plan
1920-tal
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Sadeltaket med rött tegeltak
• Frontespisen
• Lunettfönstren
• Stenmuren
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K VA RTERET SUNDSBORG

Sundsborg 4
Villa 1½-plan med fasad av gul träpanel. Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och kröns av ett
grönt skivtäckt sadeltak. Byggnaden har två plåtinklädda skorstenar på taket. De spröjsade fönstren
är symmetriskt placerade på fasaden (även några
mindre fönster utan spröjs finns på gavlarna).
Fönstrens bågar är målade i en grön nyans. En entré är belägen mitt på fasaden som vetter ut mot
gatan (Näsvägen) och består av ett trappräcke av
smide som leder in i en vacker glasveranda. Ovan
på denna ligger en balkong med vita träfronter.
Träfronterna och glaspartiet på balkongen är av
nyare modell. I anslutning till balkongen finns en
fronton. Ytterligare en entré finns på byggnadens
baksida. Vid ena gaveln finns en liten utbyggnad.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Näsvägen 8
Villa i 1½-plan
1909 (enligt nuvarande
fastighetsägaren)
Tilläggsisolerad

Trädgården ramas in av en häck med en vacker
smidesgrind. Här finns även en större uthusbyggnad med röd träpanel och ett sadeltak med mörka
betongpannor.

Viktiga karaktärsdrag
• Plåttaket
• Träfasaden
• Glasverandan
• De spröjsade fönstren
• Tomtens karaktär

K VA RTERET SUNDSBORG

Sundsborg 5
Tillbyggd 1½-plansvilla i vinkel på med fasad av röd
träpanel och vita omfattningar. Byggnadens äldre
del vilar på en källarvåning av natursten och den
nyare delen har en putsad sockel. Huskropparna
kröns av ett sadeltak med mörka betongpannor.
På taken finns två skorstenar i tegel, den ena med
plåthuv (1982) och den andra är grå/putsad (1916).
De spröjsade fönstren, som skiljer sig något åt mellan huskropparna, är asymmetriskt placerade på
fasaden. Byggnaden har två entréer, en vid varje
huskropp. Entrén som är placerad på den nyare
byggnadsdelen har en större veranda och ett flackt
sadeltak. Entrén till den äldre byggnadskroppen
är mindre och kröns av ett brantare sadeltak. Den
äldre byggnadskroppen har en takkupa på takfallet
som vetter in mot gården. Kortsidorna har dekorativa gavelspetsar.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Näsvägen 10
Villa i 1½-plan
1916, tillbyggt med en lite
lägre del 1982
Tidigare stall med höloft
i den äldre huskroppen

Den bortre delen av det äldre huset fungerade ursprungligen som stall med höloft, främst för präster
som kom inridande från Värmlandsnäs. Porten till
stallet finns kvar på fasaden. Trädgården ramas in
av ett trästaket och består av ett par äldre tallar och
några mindre buskar.

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form
• Dekorativa lister/vindskivor
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K VA RTERET SUNDSBORG

Sundsborg 6
Röd tegelvilla i 2-plan med en utskjutande, vinkelställd lägre del. Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och kröns av ett sadeltak täckt med röda
tegelpannor. På taket finns en skorsten i tegel med
plåthuv. Fönstren varierar i stil och storlek och är
asymmetriskt placerade på fasaden. Huvudentrén
är belägen på en av kortsidorna. Den markeras av
utskjutande tegelpartier och ett svart skärmtak i
plåt. Till entrén leds man av en vackert naturstenslagd gång. På fasaden som vetter mot Trädgårdsgatan finns en fransk balkong med fronter av svart
smide. Den lägre huskroppen rymmer bland annat
ett garage.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt
Historik

Trädgårdsgatan 21
Villa i 2-plan
1954
Carl Waldenström
Före detta veterinärbostad

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL
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Garagegaveln har en vit dörr och slagport med blå
liggande panel. Garaget har en naturstenlagd uppfart. Trädgården är öppen med blandat vegetation
och ramas in av en lägre stenmur.

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadens disposition
• Takets form och täckning
• Fönstersättningen
• Den franska balkongen
• Tomtens karaktär

K VA RTERET SUNDSBORG

Sundsborg 7
Villa i 2-plan med fasad av stående panel och vita
snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar på en
putsad källarvåning och kröns av ett valmat tak
täckt med röda tegelpannor. På taket finns två
plåtinklädda skorstenar. Fönstren, som varierar
något i storlek, är symmetriskt placerade på fasaden. Entrépartiet är belägen på ena långsidan, den
som vetter in mot gården, där en kort trappa leder
upp till en öppen veranda. Över entrépartiet finns
en balkong med vita träfronter. Balkongen bärs
delvis upp av två träpelare. På långsidan ut mot
Trädgårdsgatan finns en länge balkong och under
denna en längre veranda. Både balkongen och verandan har vita träfronter. På kortsidan som vetter
mot trädgården finns en ytterligare entré. Denna
har smidesräcken och ett skärmtak av plåt.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Trädgårdsgatan 19
Villa i 2-plan
1920-tal

I anslutning/under till denna finns en källaringång.
Trädgården ramas in av ett vitt staket med glesa horisontella bräder. På gården finns ett uthus med vit
träpanel som innehåller ett garage.

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form och täckning
• Fönstrens form och placering
• Entréerna
• Balkongerna
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K VA RTERET SUNDSBORG

Sundsborg 8
Villa i 1½-plan med en grå putsad fasad med vita
omfattningar. Byggnaden vilar på en källarvåning
av natursten och kröns av ett brutet tak täckt med
svart falsad plåt. På taket finns en tegelskorsten
med plåthuv och flera takkupor. Fönstren är asymmetriskt placerade på fasaden. Entrén skjuter ut en
aning och är belägen mitt på husets baksida. På ena
gaveln finns en vit dörr placerad vid ena hörnet. På
den andra gaveln har byggnaden en utskjutande
veranda i puts, som delvis är täckt av ett pulpettak i svart plåt. Detta är sannolikt ett sentida tillägg.
Trädgården är öppen med enstaka träd. Här finns
ett äldre uthus med röd träpanel.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Sundsgatan 39
Villa i 1½-plan
1920-tal
Bytta fönster , vilket förändrat
byggnadens uttryck

Viktiga karaktärsdrag
• Den putsade fasaden
• Takets form
• Uthuset

K VA RTERET SUNDSBORG

Sundsborg 9
Villa i 2-plan med fasad av vit stående panel med
gråa omfattningar. Byggnaden, som är kvadratisk,
vilar på en sockel av betong och kröns av ett flackt
valmat tak täckt med röda tegelpannor. Fönstren,
som varierar mellan tvålufts- och trelufts, är symmetriskt placerade på fasaden. På taket finns en
synlig installation i plåt. Mitt på fasaden finns en
tydlig och avdelande grå våningslist som löper horisontellt runt fasaden. Entrén är placerad på sidan
där garaget finns. Garagebyggnaden är sammanbyggt med bostadshuset och sannolikt tillkommen
vid ett senare tillfälle. Över entrén är en balkong
med vita träfronter belägen. Balkongen fungerar
delvis som tak över entrépartiet. I byggnadens bottenplan finns en verksamhet med egen entré, till
vilken man leds av ett träräcke.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Sundsgatan 37
Villa i 2-plan
1940-tal
Tilläggsisolerad

Dörren vetter ut mot Sundsgatan. Trädgården
präglas av diverse buskar och ramas in av en låg
stenmur. Här finns även ett äldre uthus, som är
sammanbyggt med grannfastigheten.

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadens form
• Uthuset
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K VA RTERET SUNDSBORG

Sundsborg 10
Villa i 1½-plan med fasad av stående ljusgrön träpanel med mörkare gröna snickerier/omfattningar.
Byggnaden vilar på en källarvåning av natursten
och kröns av ett sadeltak täckt med röda tegelpannor. På taket finns två skorstenar i tegel, med dekorativa utkragningar. På takfallet som vetter mot
Sundsgatan finns även ett burspråk. De spröjsade
fönstren, som har röda bågar och gröna karmar,
är symmetriskt placerade på fasaden och varierar
i storlek (även några mindre fönster utan spröjs
förekommer). Mitt på fasaden finns en tydlig och
avdelande våningslist som löper horisontellt runt
byggnaden. Entrén är förlagd till byggnadens baksida, som vetter mot gården.

Adress
Sundsgatan 35
Byggnadstyp Villa i 1½-plan
Byggår
1910-tal
Arkitekt
Okänt
Historik
Aktör i Trädgårdsriket, vilket är
en nationell samlingsplats för trädgårdsentusiaster. 2015 fick trädgården ett hederspris i trädgårdspremieringen för värmländska trädgårdar.
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Trädgården är fylld av diverse växtlighet och ramas
in av en låg stenmur. Här ligger även ett separat
uthus, vilket är sammanbyggt med ett annat som
tillhör en annan fastighet.

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Träfasaden med snickerier
• Takets form och täckning
• Fönstrens placering och utförande

K VA RTERET SÄ FFL E

Säffle 7:14
Villa i 1½-plan med fasad av stående röd träpanel
med vita omfattningar. Byggnaden vilar på en grå
putsad källarvåning och kröns av ett sadeltak täckt
med mörka betongpannor. På taket finns en centralt placerad skorsten i tegel. De spröjsade fönstren varierar i storlek och är asymmetriskt placerade
på fasaden. Byggnaden har två entréer belägna på
varsin kortsida. Den ena är en förstukvist med röd
träpanel som kröns av ett sadeltak med mörka betongpannor. Den andra, som vetter in mot skogen,
är lite enklare i sin utformning och kröns av ett
skärmtak av plåt. På tomten finns ett äldre garage
i samma kulörer som bostadshuset. Trädgården är
stor och varierar till sin karaktär.

Adress
Tuvagatan 22 A
Byggnadstyp Villa i 1½-plan
Byggår
1920-tal (eventuellt äldre)
Historik
En tidigare statarbostad tillhörande Sunds säteri. Fint exempel på äldre
bebyggelse med historia

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadens volym
• De spröjsade fönstren
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K VA RTERET SÄ FFL E

Säffle 7:16
Villa i 1½-plan med fasad av mexitegel med delvisa
omfattningar i blått (vindskivor och lister under
balkong). Byggnaden vilar på en brunputsad källarvåning och kröns av ett brutet tak täckt med
mörka betongpannor. På taket finns en centralt
placerad tegelskorsten. Gavelröstena omfattas av
framträdande vindskivor. Huskropparna är något
förskjutna i förhållande till varandra, vilket innebär att byggnaden är något vinkelställd. Perspektivfönstren är symmetriskt, men glest, satta på fasaden. På långsidan som vetter in mot gårdshuset
ligger entrén och ovanpå denna finns en balkong
med vita träfronter. På tomten finns ett äldre gårdshus med stående röd panel och vita omfattningar.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Tuvagatan 24
Villa i 1½-plan
1920-tal
(mycket svårt att tidsbestämma)
Tilläggsisolerad

Gårdshuset delas med grannfastigheten (7:17). Den
delen av gårdshuset som tillhör fastigheten är tillbyggt på baksidan med ett nytt garage. Trädgården
ramas in av en häck och präglas av buskar och enstaka träd.

Viktiga karaktärsdrag
• Äldre gårdshus finns bevarat på tomten, 		
som delas med grannfastigheten
• Gårdshuset är karaktärsskapande

K VA RTERET SÄ FFL E

Säffle 7:17
Villa i 1½-plan med fasad av stående vit locklistpanel och vita omfattningar. Byggnaden vilar på en
grå putsad källarvåning och kröns av ett brutet tak
som är täckt med mörka betongpannor. Centralt
på takets nock är en putsad skorsten placerad. På
taket finns även en takkupa med två små spröjsade
fönster. De spröjsade fönstren är symmetriskt placerade på fasaden och har ljusblåa bågar. Entrén är
placerad mitt på byggnaden och omsluts av en förstukvist i vit träpanel med ett litet sadeltak. Även
detta tak är täckt med mörka betongpannor. Vid
ena kortsidan finns en utbyggnad, som är ett senare tillägg. På tomten finns ett äldre gårdshus med
stående röd panel och vita omfattningar. Gårdshuset delas med grannfastigheten (7:16). Trädgården
är öppen med små träd och buskage.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Tuvagatan 26
Villa i 1½-plan
1920-tal
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Tillbyggnad vid ena kortsidan
• Äldre gårdshus finns bevarat på tomten, 		
som delas med grannfastigheten
• Gårdshuset är karaktärsskapande
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K VA RTERET SÄ FFL E

Säffle 7:18
Villa med fasad av brun liggande träpanel och vita
omfattningar. Byggnaden, som består av flera huskroppar i varierande höjder, vilar på en grå putsad
grund och kröns av sadeltak som är täckt med pannor av plåt. På huvudbyggnadens tak finns en centralt placerad tegelskorsten. Entrén är placerad vid
samma huskropps ena hörn, i en inglasad förstukvist, som kröns av en balkong med smidesräcke.
Fönstren, som varierar i stil och storlek, är asymmetriskt placerade på de olika huskropparna. På
baksidan av fastigheten, mot det lilla skogspartiet,
finns ett äldre uthus/garage. Trädgården ramas in
av en häck och rymmer enstaka träd och buskar.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Tuvagatan 28
Villa
1940-tal
Tillbyggt och med ny
taktäckning

Viktiga karaktärsdrag
• Balkong med smidesfront
• Speciell uthusbyggnad/garage

K VA RTERET TEGEN

Tegen 1
Villa i 1½-plan med beige stående träpanel och
bruna omfattningar. Byggnaden vilar på en brunputsad källarvåning och kröns av ett brutet tak
täckt med mörka betongpannor. På taket finns en
avlång takkupa och en centralt placerad skorsten.
Fasaden är tilläggsisolerad och har ett utskjutande entréparti vid långsidans ena hörn. Entrén
är inbyggd och kröns av ett flackt sadeltak. En ytterligare entré finns i nära anslutning på den ena
kortsidan. Fönstren är asymmetriskt placerade och
varierar i stil och storlek. Trädgården ramas in av
en låg häck. Inne på gården finns även en mindre
garagebyggnad.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Tuvagatan 9
Villa i 1½-plan
1933
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form
• Förstukvisten
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K VA RTERET TEGEN

Tegen 2
Villa i 1½-plan med fasad av stående röd träpanel
och vita omfattningar. Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och kröns av ett brutet tak som är
täckt med röda tegelpannor. Fönstren varierar i stil
och storlek men är relativt symmetriskt placerade
på fasaden. Entrén är belägen i en utbyggd del under en balkong. Entrépartiet är inbyggt dit en putsad trappa leder. Trappan har ett plåttäckt skärmtak och balkongen har fronter av omålat trä. Vid
byggnadens ena kortsida finns ytterligare en entré.
Denna mindre entré kröns av ett papptäckt sadeltak. Vid sidan av byggnaden finns ett garage som
tillkommit senare. Trädgården ramas in av en häck.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Hyttegatan 53
Villa i 1½-plan
1920-tal
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Träfasaden
• Takets form och täckning med
röda tegelpannor
• Fönstrens placering

K VA RTERET TEGEN

Tegen 3
Villa i 1½-plan med stående gul träpanel med vita
omfattningar. Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och kröns av ett brutet tak täckt med röda
tegelpannor. Centralt på ena takfallet finns en avlång takkupa som rymmer tre spröjsade fönster.
Högst upp på gavelröstena finns ett vackert lunettfönster. Taket har en centralt placerad skorsten.
Entrén, som är placerad under den avlånga takkupan, har historiserande drag. Entrépartiet ramas in
av två kolonner med kapitäl som bär upp ett svagt
utskjutande och mindre sadeltak, vilket utmärks
av en fronton med vackra listverk. De spröjsade
fönstren, som varierar i storlek, är symmetriskt
placerade på fasaden. En ytterligare entré finns vid
byggnadens ena kortsidan.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Hyttegatan 51
Villa i 1½-plan
1920-tal
Tilläggsisolerad

Denna kröns av ett litet plåttäckt sadeltak. Trädgården ramas in av ett klassiskt lågt ljusgrönt järnstaket och präglas av gräs och annan växtlighet.
Längre in på gården står ett äldre garage, med fasad
av gul panel och ett tak täckt med plåt.

Viktiga karaktärsdrag
• Det brutna sadeltaket med
röda tegelpannor
• Träfasaden
• Fönstrens placering och form
• Entrépartiet med historiserande omfattning
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Tegen 4
Villa 1½-plan med stående träpanel i en ljust grön
nyans med mörkare gröna omfattningar. Omfattningarna är vackert profilerade. Byggnaden vilar på
en putsad källarvåning och kröns av ett sadeltak
med röda tegelpannor. Taket har en centralt placerad skorsten och en ventilationshuv. Tvåluftsfönstren är placerade symmetriskt på fasaden, och har
bågar och karmar omväxlande i en röd och grön
färgkombination. Entrépartiet är central placerad
på långsidan som vetter ut mot gatan. En trappa
natursten leder upp till en verandalik yta som också kröns av ett sadeltak. Trädgården ramas in av en
hög häck.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Arkitekt
Historik

Hyttegatan 49
Villa i 1½-plan
1929
Axel Andersson
Inredning av vind 1942

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

211

Viktiga karaktärsdrag
• Stram och tidstypisk byggnad
• Sadeltaket med röda tegelpannor
• Fönstrens form och placering
• Entrépartiet
• Takfötter och knutar med kapitäl
• Tomtens karaktär

K VA RTERET TEGEN

Tegen 5
Villa i 1½-plan med fasad av stående gul träpanel
och vita snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar
på en putsad källarvåning och kröns av ett brutet
sadeltak täckt med röda tegelpannor. Taket rymmer även takkupor (på båda takfallen) och har en
central placerad skorsten. Högst upp på gavelröstena finns lunettfönster. En utbyggnad med falsat
plåttak finns vid ena kortsidan, på denna vilar en
balkong med vita träfronter. De spröjsade fönstren är symmetriskt placerade på fasaden. Entrén är
placerad mitt på byggnadens ena långfasad, ut mot
garaget, och består av trappor, träräcken och ett
skärmtak av plåt. Trädgården ramas in av en häck
klippt i etapper och präglas av små träd.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Hyttegatan 47
Villa i 1½-plan
1920-tal

Viktiga karaktärsdrag
• Det brutna sadeltaket med röda tegelpannor
• Fönstrens form och placering
• Entrépartiet
• Hörnpilastrarna
• Takkupan
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K VA RTERET T U VA N

Tuvan 1
Nationalromantisk villa i 2-plan med fasad av omväxlande liggande panel och spån. Byggnaden är
brunmålad, vilar på en källarvåning av natursten
och kröns av ett flackt valmat tak täckt med röda tegelpannor. Byggnaden har två skorstenar av tegel.
Fönstren varierar något både i storlek och stil, men
är placerade symmetriskt i liv på fasaden. Fönstren har blåmålade omfattningar. Byggnaden övre
spånklädda våning kupar ut något, vilket innebär
att bottenvåningen blir något indragen - i förhållande till övervåningen. Entrépartiet är placerat
centralt på långsidan som vetter ner mot Byälven.
Det utmärks av en glasad pardörr och en öppen
förstukvist, på vars tak det ligger en balkong. Balkongen bärs upp av kolonnliknande pelare i trä och
har, liksom verandan, fronter av figursågad träpanel. På ena gaveln finns en enklare entré med en
stentrappa. Byggnaden är speciell i sin utformning.
Den är välhållen, fin med flera tidstypiska detaljer.
Trädgården är stor och karakteriseras framför allt
av de öppna gräsytorna. Här finns även ett mindre
uthus med samma färgsättning.
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Adress
Ängsgatan 11
Byggnadstyp Villa i 2-plan
Byggår
1920-tal
Arkitekt
Enligt informant ska
Otto Hesselbom ursprungligen varit inblandad
Historik
Från början ämnad som gäststuga åt disponenten på Billerud (Vermqrantz?)
Garage av ”tillfällig beskaffenhet” 1939.
Ombyggd 1956 av Carl Waldenström
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Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Vackra detaljer (stuprören)
• Fasadens olika uttryck
• Fönstrens form och placering
• Det valmade taket och dess täckning
• Entrén/förstukvisten och balkongen med
välvda pelare och mönstersågade träfronter

K VA RTERET VÄGEN

Vägen 1
Villa i 1½-plan med fasad av gul stående träpanel
och vita snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar
på en källarvåning av huggen natursten och kröns
av ett brutet och aningen välvt tak täckt med röda
tegelpannor. På taket finns två plåtinklädda skorstenar. De spröjsade fönstren varierar i storlek men
är symmetriskt placerade på fasaden. Fasaden har
historiserande drag med strama motiv som regelbundet återkommer. Exempelvis pilastrarna som
omger entrépartiet och delar in fasaden i olika
partier, vilka i mitten kröns av en frontespis med
profilerade och välvda lister. Trappräcket upp till
ytterdörren är svart smide.

Adress
Trädgårdsgatan 20
Byggnadstyp Villa i 1½-plan
Byggår
1923
Arkitekt
Alfred Nordström
Historik
Ny balkong 1998
Till- och påbyggnad av altan/balkong 2016

Entrépartiet markeras upptill av en något bågformad fronton med två fönster, ett rektangulärt och
ett lite runt. Dörren har två avlånga fönster på varsin sida. Husets alla pilastrar har framträdande utsprång. Högst upp på respektive gavelröste finns
små lunettfönster. Vid en av byggnadens gavlar
finns en ytterligare entré. I anslutning till denna
finns en veranda med tak som löper runt hörnet till
byggnadens baksida. Trädgården ramas delvis in av
ett vitt trästaket, på vilken det finns en separat och
sentida carport.

Värdering

SÄRSKILT VÄRDEFULL

Viktiga karaktärsdrag
• Historiserande detaljer
(som lister, lisener och hörnknutar)
• Takets form och täckning
• Fönstrens placering
• Entrépartiet
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Vägen 2
Villa i 1½-plan med fasad inklädd med en röd tegelimitation. Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och kröns av ett brutet och halvvalmat
tegelimiterat plåttak. En skorsten i tegel är centralt
oplacerad på takkrönet. Fönstren är asymmetriska
i sin form, med en övre post, men placerade symmetriskt på fasaden. En stensatt gång leder fram
till entrén, som är belägen på bak/gårdssidan. Vid
en av kortsidornas hörn finns en ytterligare dörr.
Trädgården ramas in av en häck och består av ett
flertal träd.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Trädgårdsgatan 22
Villa i 1½-plan
1930-tal/1970-tal
Tilläggsisolerad och
nya fönster

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form
• Fönstrens utseende

K VA RTERET VÄGEN

Vägen 3
Villa i 1½-plan med fasad av mexitegel. Byggnaden
vilar på en grå putsad källarvåning och kröns av ett
brutet halvvalmat tak i papp. Taket har en central
placerad skorsten i tegel och två kupor på respektive takfall. Fönstren, som varierar i storlek och
stil, är symmetriskt placerade på fasaden. Entrén
är belägen på gårdssidan och har ett trappräcke av
smide. Vid ena kortsidans hörn finns en ytterligare
dörr i trä. Trädgården är öppen, karaktäriseras av
gräs och här finns även två putsade grindstolpar.

Adress
Trädgårdsgatan 24
Byggnadstyp Villa i 1½-plan
Byggår
1930-tal/1970-tal
Historik
Tilläggsisolerat
bytta fönster, nya takkupor (sannolikt ursprungligen en likadan byggnad som Vägen 2)

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form
• Takkuporna
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Vägen 4
Villa i 1½-plan med grå putsad fasad och vita snickerier/omfattningar. På fasadens nedre del finns en
kraftigt markerad list. Byggnaden vilar källarvåning
av natursten och kröns av ett brutet valmat tak som
är täckt med shingel. På taket finns tre takkupor,
där den mittersta är större och spetsigare. På taket
finns även två skorstenar i tegel. Fönstren, som varierar i stil och storlek, är symmetriskt placerade på
fasaden. Entrén är belägen något förskjutet på långsidan som vetter in mot gården. Den är utformad
som en altan med en balkong ovanpå. Balkongen
har en välvd front med liggande tät träpanel. I anslutning till entrépartiet ligger en utbyggnad som
också rymmer en dörr in till byggnaden. Trädgården ramas in av en häck och här finns ett separat
och nytt dubbelgarage.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Trädgårdsgatan 26
Villa i 1½-plan
1920-tal
Ombyggd och tillbyggd vilket
förändrat byggnadens uttryck

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form
• Takkuporna
• Skorstenarna

K VA RTERET VÄGEN

Vägen 5
Villa i 2½-plan med en putsad gråbeige fasad. Byggnaden vilar på en putsad källarvåning och kröns av
ett sadeltak som är täckt med röda tegelpannor. Taket har två skorstenar, en i tegel och en plåtinklädd.
På den norra gaveln finns en utrymningsstege och
en dörr till källaren. Perspektivfönstren är symmetriskt placerade i liv med fasaden. Gavelpartiernas
fönster varierar i stil, storlek och placering. Entrén
är placerad mitt på byggnadens långsida och är
smäcker med naturstenstrappa, smidesräcken och
det tidstypiska plåtklädda skärmtaket. På långsidan
som vetter in mot gården finns en utbyggd del, vilken påminner om en inbyggd veranda, med fasad
av stående gul träpanel. Trädgården ramas in av en
häck, i övrigt är den öppen och grön.

Adress
Näsvägen 14
Byggnadstyp Villa i 2½-plan
Byggår
1930-tal
Historik
Bytta fönster (de tidigare sannolikt med mittpost), ny takbeläggning

Viktiga karaktärsdrag
• Stram i sitt uttryck
• Den putsade fasaden
• Entrén
• Fönstrens placering
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Vägen 6
Villa i 2½-plan med fasad av stående ljusblå panel
med vita snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar
på en vitputsad källarvåning och kröns av ett sadeltak täckt med mörka betongpannor. Taket har
en skorsten i tegel samt tre framträdande takkupor.
Takkuporna är något nedsänkta där de möter taket.
På norra gaveln är en utrymningsstege monterad.
Perspektivfönstren, som varierar i storlek, är symmetriskt placerade på fasaden. Entrén med putsad
trappa ligger mitt på byggnadens långsida som vetter ut mot Näsvägen. Den är tydligt markerad med
bland annat pilastrar och ett skärmtak täckt med
svart falsad plåt. På gården finns en separat garagebyggnad och ett litet förråd. Båda har likadan exteriör och tak som bostadshuset.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Näsvägen 16
Villa i 2½-plan
1930-tal
Tilläggsisolerad

Trädgården, som ramas in av en häck, har viss växtlighet i form av buskar och träd.

Viktiga karaktärsdrag
• Omvandlad byggnad
• Takkupor
• Fönstren
• Entrén

K VA RTERET VÄGEN

Vägen 7
Villa i 2½-plan med en fasad av stående gul träpanel med vita snickerier/omfattningar. Byggnaden
vilar på en putsad källarvåning och kröns av ett
sadeltak som är täckt med röda tegelpannor. Taket
har två plåtinklädda skorstenar, där den ena har en
plåthuv. Taket bryts av en större takkupa. På södra
gaveln är en utrymningsstege monterad. De spröjsade fönstren, som varierar något i storlek, är symmetriskt placerade på fasaden. Entrépartiet är placerad centralt, under takkupan, och har karaktären
av en öppen förstukvist med träfronter. Ovanpå
denna ligger en balkong som bärs upp av träpelare.
Balkongen har likadana fronter av trä. Både pelarna
och balkongens fronter är vitmålade. Byggnadens
baksida har en större utskjutande del. På gården
finns en mindre garagebyggnad.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

Näsvägen 18
Villa i 2½-plan
1920-tal

Garaget har likadan fasad och tak som bostadshuset. Trädgården ramas in av en häck och har lite
växtlighet i form av buskar och träd. Här finns även
en vacker smidesgrind, som leder in till entrépartiet. Grinden hänger på två putsade grindstolpar.

Viktiga karaktärsdrag
• Sadeltaket med röda tegelpannor
• Entrén med balkong
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Vägen 8
Villa i 2-plan med fasad av eternitplattor. Byggnaden vilar på en grå putsad källarvåning och kröns
av det sadeltak täckt med röda tegelpannor. Taket
har två plåtinklädda skorstenar, den ena med plåthuv. De spröjsade fönstren är symmetriskt placerade i liv med fasaden. Fönstren har gröna karmar.
Entrén är placerad centralt på långsidan som vetter mot Näsvägen. Huvudentrén är placerad mitt
på fasadens långsida som vetter ut mot gatan. Två
trappor, en på vardera sida av entrépartiet, leder
upp till ett vilplan med vita pelare som bär upp en
balkong. Partiet har trappräcke av svart smide och
två blåa ytterdörrar som är belägna intill varandra.
Balkongen har en front av korrugerad vit plåt.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Näsvägen 20
Villa i 2-plan
1920-tal
Tilläggsisolerad

Vid den ena gavelns hörn finns ett garage. Trädgården, som sluttar en aning, ramas in av en låg
stenmur med diverse växtlighet. Här finns även en
vacker smidesgrind, som leder in till entrépartiet.
Grinden hänger på två stolpar av natursten.

Viktiga karaktärsdrag
• Eternitplattorna
• Sadeltaket med röda tegelpannor
• Önstrens placering och form
• Källarvåning belägen i suterräng

K VA RTERET VÄGEN

Vägen 9
Villa i 1½-plan med fasad av beige stående locklistpanel med gröna omfattningar. Byggnaden vilar på
en grå putsad källarvåning och kröns av ett brutet
tak täckt med mörka betongpannor. På taket finns
en centralt placerad skorsten i tegel med plåthuv.
De spröjsade fönstren är asymmetriskt placerade
på fasaden. På gavlarna finns en tydligt markerad
utskjutande och avdelande list. Entrépartiet är centralt placerat på långsidan som vetter ut mot Tuvagatan. Det skjuter ut från fasaden och har karaktären av en veranda som kröns av ett litet tvärställt
sadeltak. Partiet består av en fronton samt trappräcke och fronter av grön stående träpanel. Vid ena
gaveln finns en dörr och vid den andra en separat
garagebyggnad.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Tuvagatan 23
Villa i 1½-plan
1930-tal
Tilläggsisolerad

Garaget har samma färgsättning som villan, men
kröns av ett flackt pulpettak. Trädgården ramas
in av ett grönt trästaket och karaktäriseras av flera
träd i varierande höjder.

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form
• Entrépartiet
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Vägen 10
Villa i 1½-plan med fasad av gul locklistpanel och
vita snickerier/omfattningar. Byggnaden vilar på
en putsad grå källarvåning och kröns av ett brutet
tak täckt med mörka betongpannor. På taket finns
en centralt placerad skorsten i tegel med plåthuv.
Tvåluftsfönstren är symmetriskt placerade på fasaden. På respektive gavel finns även ett par mindre
fönster. Två entréer leder in till byggnaden. Dessa
är placerade på gavlarna. På den ena vilar en balkong med röda fronter av korrugerad plåt. Den
andra kröns av ett litet sadeltak. I övrigt är de lika
– och består av trappräcken i vit stående träpanel
som sträcker sig likt fronter runt hela entréavsatsen.

Adress
Byggnadstyp
Byggår

225

Tuvagatan 21
Villa i 1½-plan
192v0-tal

Trädgården ramas in av en häck och karaktäriseras
av varierad växtlighet. I anslutning till häcken finns
en vacker svart smidesgrind, som hålls uppe av två
putsade grindstolpar.

Viktiga karaktärsdrag
• Träfasaden
• Fönstrens placering
• Taket entréerna i hörnen
• Balkongen
• Tomtens karaktär

K VA RTERET VÄGEN

Vägen 11
Flerfamiljshus i villastil på 2½-plan med fasad av
stående gul träpanel och vita omfattningar. Byggnaden vilar på en grå putsad källarvåning. Taket är
valmat, täckt med röda takpannor i tegel och har
flera takkupor i varierande storlekar samt en centralt placerad skorsten, också den i tegel. På långsidan som vetter ut mot Sundsgatan finns ett parti
med balkonger. Dessa har fronter av vit träpanel.
Entrépartierna är placerade på gårdssidan och är
två till antal. Dessa är likadana med trappräcke av
smide och kröns av ett plåttäckt skärmtak. Byggnaden har en kraftigt indragen sockel, vilket beror
på att den är tilläggsisolerad. Trädgården ramas in
av en låg häck och är till största delen belagd med
grus. Här finns även en garagebyggnad.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Tuvagatan 19
Flerfamiljshus
1930-tal
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form och tegeltäckning
• Takkuporna
• Fönstrens placering
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Vägen 12
Villa i 1½-plan med fasad av ljus grön stående locklistpanel och vita omfattningar. Byggnaden vilar på
en putsad källarvåning och kröns av ett sadeltak
täckt med mörka betongpannor. Taket har en större
kupa i anslutning till balkongen. Taket har två skorstenar, en i tegel och en som är plåtinklädd. Tvåluftsfönstren varierar i storlek och är asymmetriskt
placerade på fasaden. Entrépartiet är beläget mitt
på långsidan som vetter ut mot Sundsgatan. Partiet har ett trappräcke svart smide och vita fronter
av trä. Ovanpå entrépartiet ligger balkongen med
likadana fronter. En ytterligare entré finns på ena
kortsidan. På den andra sidan finns ett burspråk.

Adress
Sundsgatan 49
Byggnadstyp Villa i 1½-plan
Byggår
1937 (enligt fastighetsägaren)
Historik
Ny utbyggnad/inglasad altan
uppförs på byggnadens baksida (2019)
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Hörnpartierna markeras av en enkel men väl synlig
kapitäl. Trädgården ramas in av en gles häck. Vid sidan av byggnaden ligger en separat garagebyggnad.

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form
• Entrépartiet
• Burspråket på gaveln
• Balkongens triangelformade överstycke
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Vägen 13
Villa i 2½-plan med fasad av gul stående träpanel och vita omfattningar. Byggnaden vilar på en
brunputsad källarvåning och kröns av ett sadeltak
täckt med mörka betongpannor. På taket finns två
installationer i tegel. Tvåluftsfönstren, som varierar i storlek, är symmetriskt placerade på fasaden.
Centralt på byggnadens framsida är entrépartiet
placerat. Det har två ytterdörrar, trappräcke och
vita fronter. Ovanpå detta parti ligger en balkong.
Även denna har fronter av vit träpanel. I anslutning
till ena gaveln ligger ett dubbelgarage med likadan
exteriör och tak som bostadshuset. Garaget är ett
sentida tillägg. Trädgården ramas in av en låg häck
med buskar och ett par träd.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik

Sundsgatan 47
Villa i 2½-plan
1930-tal
Tilläggsisolerad

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form
• Entrépartiet med balkongen
• Fönstrens placering
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Vägen 14
Flerfamiljshus i villastil på 2½-plan med fasad av
stående blå träpanel med vita omfattningar. Byggnaden vilar på en mörkgrå putsad källarvåning och
kröns av ett sadeltak täckt med mörka betongpannor. På taket finns en centralt placerad skorsten av
tegel samt, på ena takfallet, en betydande takkupa,
vilken vänder sig ut mot Sundsgatan. Fasaden markeras på mitten av en våningsavskiljande list som
löper runt hela byggnaden. Fönstren, som varierar
i storlek, är symmetriskt placerade på fasaden. Entréerna är placerad på långsidan som vänder sig in
mot gården.

Adress
Byggnadstyp
Byggår
Historik
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Sundsgatan 45 a-b
Flerfamiljshus
1940-tal
Tilläggsisolerat, nya fönster

Här finns även ett större uthus med garage som
också rymmer lägenheter. Gården är öppen och
domineras av en grusplan (mellan bostadshus och
uthus).

Viktiga karaktärsdrag
• Takets form
• Fönstrens placering
• Den stora takkupan
• Flerbostadshus (fem lägenheter)

Slutord
Kommuner har genom plan- och bygglagen ett
stort ansvar för att tillvarata och utveckla sina
kulturmiljöer. Ambitionerna och intentionerna
ska framgå i översiktsplanen som har till uppgift
att redovisa kommunens framtida visioner.
Översiktsplanen ska dessutom spegla den politiska
viljan som finns och möjliggöra för aspekter,
övergripande mål och att olika riktlinjer kan få
genomslag. För att det ska bli så bra och vägledande
som möjligt behövs ett relevant planeringsunderlag.
Det bör exempelvis framgå vad som är viktigt, vilka
egenskaper som är viktiga och varför det motiverar
ett eventuellt skydd.
I Tuva och Tingvalla finns, förutom den
dominerande och stilfulla trähusbebyggelsen från
1900-talets första hälft, flera vackra villor från
1960-talet. Det modernistiska arkitekturideal som
präglade debatten på 1920-talet, men först kom att
realiseras under 1960-talet, är fullt jämförbart med
andra äldre kulturhistoriskt intressanta epoker.
Arvet från rekordåren består av en vidsträckt
variation av stadsplaner och gårdar, hushöjder,
hustyper och byggnadsmaterial. Egenskaper som
är viktiga och inte får glömmas bort i den allmänna
debatten om vilka byggnader och kulturmiljöer
som ska bevaras för eftervärlden.

Enligt Plan- och bygglagen ska alla byggnader visas
varsamhet. Detta förutsätter god kunskap om en
byggnads särart och värden så att dess karaktärsdrag
tillvaratas vid ändring eller underhåll. Förändringar
bör föregås av en utredning där såväl byggnadens
kulturvärden som övriga kvaliteter tydliggörs.
Vilka ideal och händelser som format en byggnad
och bebyggelsemiljö kan man tyda i planmönster
och arkitektur. Det är de tidstypiska särdragen
som oftast uppfattas som positiva, intressanta och
estetiskt tilltalande.
Eventuell tillkommande bebyggelse bör anpassas
till den befintliga omgivningen beträffade
utformning, färgsättning, proportioner och andra
yttre förhållanden (som utemiljön). Detta kan
innebära prövning av såväl den enskilda byggnadens
lokalisering i miljön som dess utformning
beträffande skala, material och gestaltning i övrigt.
Med bättre kunskap, där kulturvärden och
kulturmiljöers specifika karaktärsdrag är förankrade,
är det lättare att argumentera och förhålla sig till
den potential en kulturmiljö besitter. Synen på vad
som upplevs som kulturhistoriskt intressant har
skiftat med tiden. Det är därför viktigt att visa den
befintliga miljön respekt. En förhoppning är att
föreliggande inventering skall fungera som stöd för
framtida kulturvårdande insatser i respektive miljö.

Utsikt från Sifhällahöjden. Foto Värmlands Museums bildarkiv.
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