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INLEDNING

Kinda kommun har under 2017 och 2018 låtit genomföra en kulturmiljöinventering av orterna Rimforsa, 
Kisa, Horn, Hycklinge och Björkfors. Kulturmiljöinventeringen ska utgöra ett digitalt kunskapsunderlag 
för kulturvärden i kommunen. Kulturmiljöinventeringen ska kunna användas som ett praktiskt redskap vid 
planering och handläggning. För att inventeringen ska vara lättillgänglig ska den kopplas till kommunens 
GIS-kartor. 

Kulturmiljöinventeringen utfördes under hösten 2017 och första kvartalet 2018 av Fredriksson 
arkitektkontor genom arkitekt Dan Wenner och byggnadsantikvarie Lisa Berglund.

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
Kulturmiljöinventeringens syfte är att fungera som ett tjänstemannaverktyg som ska ge riktlinjer för 
kommunens arbete med översiktsplan, detaljplan och bygglov där plan- och bygglagens bestämmelser 
med inriktning på underhåll, varsamhet och förbud mot förvanskning vid förändringar i bebyggelsen 
tillämpas. Kulturmiljöinventeringen är i sig inte juridiskt bindande. Prövning mot plan- och bygglagen och 
avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen i ärenden om bygglov och detaljplaner görs alltid i 
det enskilda fallet med beslut av Samhällsbyggnadsnämnden. Kulturmiljöinventeringen för orter i Kinda 
kommun har vidare syftat till att ligga till grund för en del av kommunens framtida kulturmiljöprogram. 
Målsättningen med kulturmiljöinventeringen är att den ska bidra till ett bibehållande av de identifierade 
kulturvärdena i orterna och att ändringar och utveckling av utpekade kulturmiljöer och byggnader ska ske 
med hänsyn till dessa. 
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METOD 
Arbetet inleddes med en litteratur- och arkivstudie i syfte att ge en nödvändig överblick av respektive 
orts historia. Därefter utfördes en första inventering. Vid inventeringen gjordes en första bedömning 
av ortens bebyggelse och enskilda byggnader och miljöer av kulturhistoriskt intresse pekades ut. Sedan 
studerades de utpekade byggnadernas och miljöernas historik; ålder, kulturhistorisk funktion och betydelse 
för orten sammanställdes. De utpekade byggnaderna och miljöerna markerades på kartor som skickades 
till en referensgrupp i respektive ort bestående av medlemmar i hembygdsföreningar och liknande 
intresseorganisationer med god lokalhistorisk kännedom. Referensgrupperna lämnade synpunkter på 
urvalet och bidrog med eventuella tillägg och information om utpekade byggnader och miljöer. Därefter 
genomfördes en ingående inventering där de utpekade byggnaderna och miljöerna analyserades och 
värderades. Vid den ingående inventeringen fotograferades också varje byggnad och miljö. Efter analys 
och värdering gjordes en klassificering där byggnaderna och miljöerna delades in i klasser kopplade till 
bestämmelser i plan- och bygglagen. De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna delades in i två klasser: 
”Byggnad av högsta värde” och ”Byggnad av stort värde”. Miljöerna delades in i tre klasser: ”Miljö av 
högsta värde”, ”Miljö av stort värde” och ”Miljö av visst värde”. 

I kulturmiljöinventeringen har byggnader och miljöer studerats och bedömts med utgångspunkt i 
Riksantikvarieämbetets definition av begreppet Kulturhistoriskt värde från 2015:

”Kulturhistoriskt värde – avser de möjligheter materiella och immateriella företeelser kan ge vad gäller att inhämta och 
förmedla kunskaper om och förståelse av olika skeenden och sammanhang samt därigenom människors livsvillkor i skilda 
tider, inklusive de förhållanden som råder idag.” (Riksantikvarieämbetet 2015). 

Tillvägagångssättet för värdering av miljöer och byggnader har följt de råd som ges i Boverkets 
författningssamling (BFS 2016:6) gällande enskilda byggnader och den sammansatta bebyggelsens värde. 
Vidare har värderingsarbetet tagit stöd i Riksantikvarieämbetets rekommendationer i rapporten ”Plattform 
för Kulturhistorisk värdering och urval” (Riksantikvarieämbetet 2015) där miljöns eller byggnadens 
bärande berättelser och dess fysiska uttryck identifieras och det görs en bedömning av hur fullständig och 
relevant miljön eller byggnaden är ur kulturhistorisk synvinkel. 

KLASSIFICERINGAR 
Nedan redogörs för de klassificeringar som tillämpats i inventeringen. Klassificeringarna ska betraktas 
som rekommendationer till kommunens översikts- och detaljplanearbete där de kan visa på att skydd kan 
vara lämpligt för att värna kulturmiljön eller byggnaden.
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BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE: 

Byggnad av högsta värde är en byggnad av särskilt kulturhistoriskt värde enligt plan- och bygglagen 
(2010:900). Byggnaden kan vara av byggnadsminnesklass. Byggnader av högsta värde är välbevarade och 
goda exempel på sin byggnadstyp och arkitekturstil. De har mycket stor betydelse för ortens historia och 
för omgivande kulturmiljö. Byggnader av högsta värde kan vara mer eller mindre unika. 

För byggnad av högsta värde rekommenderar kulturmiljöinventeringen att byggnaden i detaljplan 
förses med ”q” som är en skyddsbestämmelse som syftar till att bevara och skydda befintliga detaljer 
och egenskaper. För byggnad av högsta värde gäller att förändringar och underhåll ska utföras varsamt. 
Byggnaden får inte förvanskas. Med förvanskning avses en åtgärd som genom sin utformning minskar 
byggnadens kulturhistoriska värde. Förvanskningsförbudet i plan- och bygglagen är inte ett förbud att 
förändra. Förändringsåtgärder kan godkännas om de respekterar och bevarar värdena (PBL 8 kap 13-14 §, 
8 kap 17 §). 

Till byggnad av högsta värde räknas även de byggnader som redan är byggnadsminnen enligt 3 kap. 
kulturmiljölagen eller kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. kulturmiljölagen. Byggnadsminnen har 
särskilda skyddsföreskrifter som anger vad man får och inte får göra. Förändringar som strider mot 
skyddsföreskrifterna kräver godkännande från länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för byggnadsminnen. 

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 1, KISA KYRKA 

ADRESS: 
Kyrkstigen, Prosten 1 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Stenkyrka uppförd på höjden nordväst om centrum. Kisa kyrkas äldsta delar kan härledas till 1200-talet. Under 1500-talet 
försågs kyrkan med vitputsade fasader. Sin nuvarande exteriöra utformning fick kyrkan under 1750-talet. Även interiört 
präglas kyrkan av ombyggnaden på 1750-talet, då bland annat ett tunnvalv i trä tillkom. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Putsade, vita fasader. Rundbågiga fönster. Valmat, koppartäckt sadeltak. Torn med karnisformad 
huv och lanternin.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. kulturmiljölagen. Omfattas av tillståndsplikt. 
Ingår i miljö av högsta värde Kisa kyrkomiljö. 
 

 
Kisa kyrka. 

 
 
 
 
 
 

Byggnad av högsta värde, Kisa kyrka
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BYGGNAD AV STORT VÄRDE: 

Byggnad av stort värde är en byggnad som utgör ett gott exempel på sin byggnadstyp och arkitekturstil. 
Byggnaden kan också berätta om ett historiskt skede eller händelse i ortens historia. Byggnader av stort 
värde kan vara byggnader av en byggnadstyp som blivit sällsynt eller vara en byggnad med betydelse för 
stadsbilden. 

För byggnader av stort värde gäller att ändringar och underhåll ska göras varsamt. En byggnad av stort 
värde ska i detaljplan förses med en varsamhetsbestämmelse (k) i syfte att säkerställa att byggnadens 
karaktärsdrag bibehålls och att byggnadens byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden tas till vara vid en ändring. 

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 1, JÄRNVÄGSHOTELLET 

ADRESS: 
Järnvägsgatan 1C, Rimforsa 2:78 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Tidigare järnvägshotell uppfört 1904 av schaktmästaren C A Nordén. Byggnad i jugendstil uppförd med timmerstomme 
som ursprungligen reveterades. Byggnadens fasader är kraftigt förändrade genom senare tegelbeklädnad och byte av 
fönster och entrépartier. Senare tillbyggnad mot öster. Karaktäriserande torn i väst. Byggnaden har ett stort miljöskapande 
värde. Byggnaden ingår i miljö av högsta värde Järnvägsmiljö med stationshus.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Det tidigare järnvägshotellet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggnad av stort värde, Järnvägshotellet i Rimforsa
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MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE:

Miljö av högsta värde är en miljö av särskilt kulturhistoriskt värde enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
Miljö av högsta värde är en miljö med så stort värde att dess bevarande kan sägas utgöra ett verkligt 
allmänt intresse. Det kan vara en miljö som utgör en god representant för tidigare samhälleliga eller 
estetiska ideal, en miljö som ger en god uppfattning om tidigare sociala villkor eller en miljö som har haft 
stor betydelse för utvecklingen ur historiskt, arkitektoniskt, kulturhistoriskt eller teknisk synpunkt. Miljöer 
av högsta värde bedöms ha mycket stor betydelse för ortens historia. Miljöer av högsta värde kan vara mer 
eller mindre unika. Miljöerna kan vara av byggnadsminnesklass.

För miljöer av högsta värde rekommenderar kulturmiljöinventeringen att miljön i detaljplan förses 
med ”q” som är en skyddsbestämmelse som syftar till att bevara och skydda befintliga detaljer och 
egenskaper. För miljöer av högsta värde gäller att förändringar och underhåll ska utföras varsamt. Miljön 
får inte förvanskas. Med förvanskning avses en åtgärd som genom sin utformning minskar miljöns 
kulturhistoriska värde. Förvanskningsförbudet i plan- och bygglagen är inte ett förbud att förändra. 
Förändringsåtgärder kan godkännas om de respekterar och bevarar värdena (PBL 8 kap 13-14 §, 8 kap 17 
§).

Miljöer av högsta värde kan också förses med hänsynsbestämmelse (f). Exempelvis kan det innebära att ny 
bebyggelse ska anpassas till den befintliga genom bestämda material, färger och former.

Till miljö av högsta värde räknas även de kyrkomiljöer som redan är kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. 
kulturmiljölagen. Kyrkliga kulturminnen har särskilda skyddsföreskrifter som anger vad man får och inte 
får göra. Förändringar som strider mot skyddsföreskrifterna kräver godkännande från länsstyrelsen som är 
tillsynsmyndighet för kyrkliga kulturminnen. 

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 
 

Stångån och kvarnen betraktade från bron i sydväst.  
 
 

 

 
 

Kvarnen utgörs av tre sammanlänkade byggnadskroppar. Här betraktad från norr. 
 

Miljö av högsta värde, kvarnmiljö i Horn



10

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

MILJÖ AV STORT VÄRDE:

En miljö av stort värde kan vara en miljö som bedöms som värdefull för stadsbilden. Miljön kan innehålla 
flertalet byggnader med arkitekturhistoriska värden. Miljön kan ha en värdefull karaktär i sin helhet. 
Det kan vara ett bostadsområde som är tidstypiskt och välbevarat från tillkomsttiden, t ex en samlad 
villabebyggelse från sekelskiftet 1900. Miljö av stort värde kan också vara en miljö som är betydelsefull för 
förståelsen av ortens utveckling eller en miljö som är betydelsefull i sin omgivning och för omgivningens 
karaktär, t ex en välbevarad gårdsmiljö i ett jordbrukslandskap.

I miljöer av stort värde rekommenderas att underhåll och förändringar ska göras varsamt och anpassas 
till miljöns utformning och karaktär. Enligt plan- och bygglagen gäller det i princip all bebyggelse. Miljöer 
av stort värde kan i detaljplan skyddas genom en varsamhetsbestämmelse som betecknas ”k” eller med 
hänsynsbestämmelse som betecknas ”f ”. En varsamhetsbestämmelse kan i mer enhetliga miljöer utformas 
så att de innefattas av en generell bestämmelse, t ex fasadmaterial, takvinklar, färgsättning osv. En 
hänsynsbestämmelse kan tilldelas ny/tillkommande bebyggelse i en miljö av visst värde. Exempelvis kan 
det innebära att ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga genom bestämda material, färger och former.

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE 

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ A, HAMNMILJÖ 

ADRESS: 
Hycklinge hamn 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Hycklinge hamn har haft stor betydelse för ortens etablering och utveckling. Hamnen var tidigare av betydande storlek och 
under 1900-talets första hälft skeppades virke från sågverksrörelsen i Hycklinge härifrån. Fiske har också bedrivits här och 
om den verksamheten vittnar kvarvarande båthus. Av den mer storskaliga hamnverksamheten finns få fysiska spår kvar. 
Idag präglas hamnmiljön av enkla bryggor och småskalig båthus- och förrådsbebyggelse. Till miljön hör även ett varmbadhus 
från 1936. Ett stort värde finns i Hamnmagasinet som har haft en central roll i hamnens historia. Rekommendationer: 
Nybyggnation nära strandlinje bör undvikas. Fri siktlinje mot sjön bör bibehållas. Eventuell tillkommande bebyggelse bör 
anpassas i storlek, material och färgsättning till båthus- och förrådsbebyggelse. Befintliga båthus volym, proportioner och 
traditionella färgsättning, takform och taktäckningsmaterial bör bibehållas. Varmbadhuset bör bevaras och värnas mot 
ändringar som minskar dess kulturhistoriska värde.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Hamnmagasin, bryggor, båthus och små förrådsbyggnader. Träfasader målade med faluröd slamfärg. Tjärade portar. 
Sadeltak med lertegel. Vass- och grästäckt svagt sluttande strandlinje. Varmbadhus.  
 

 

 
 

Hamnmiljön. 
 

Miljö av stort värde, Hamnen i Hycklinge
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MILJÖ AV VISST VÄRDE: 

Miljö av visst värde kan vara en relativt modern miljö som ännu är välrepresenterad i landet men som 
tydligt berättar om tillkomsttidens bostads- och stadsplaneideal, t ex ett välbevarat bostadsområde 
tidstypiskt för 1970-talet. Det kan vara en miljö som utgör en tydlig årsring i ortens mer sentida 
bebyggelsehistoria. Det kan också vara en äldre kulturhistoriskt intressant miljö men som i jämförelse med 
en miljö av stort värde i större utsträckning är förändrad och där läsbarheten inte är lika tydlig.  

I miljöer av visst värde gäller att underhåll och förändringar ska göras varsamt och anpassas till miljöns 
utformning och karaktär. Enligt plan- och bygglagen gäller det i princip all bebyggelse. Miljöer av 
visst värde kan i detaljplan skyddas genom en varsamhetsbestämmelse som betecknas ”k” eller med 
hänsynsbestämmelse som betecknas ”f ”. En varsamhetsbestämmelse kan i mer enhetliga miljöer utformas 
så att de innefattas av en generell bestämmelse, t ex fasadmaterial, takvinklar, färgsättning osv. En 
hänsynsbestämmelse kan tilldelas ny/tillkommande bebyggelse i en miljö av visst värde. Exempelvis kan 
det innebära att ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga genom bestämda material, färger och former.

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 

GRÖN A, JÄRNVÄGSMILJÖ NORR OM LOKSTALLET 

ADRESS: 
Ydrevägen/Vimmerbyvägen 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Centralt belägen järnvägsmiljö med perrong, spår, enkelt utformad, sentida vänthall och rödfärgad magasinsbyggnad i 
anslutning till järnvägsspåren. Miljön berättar om Kisa som järnvägssamhälle. Av stort kulturhistoriskt värde är 
magasinsbyggnaden som uppfördes vid sekelskiftet 1900 i samband med etableringen av järnvägen. Rekommendationer: 
Magasinsbyggnaden bör bibehållas och underhållas med traditionella material och metoder.   
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Rödfärgad magasinsbyggnad, perronger, vänthall och spår.  
 

 

 
 

Järnvägsmiljön med magasinbyggnad. 
 
 
 
 
 
 
 

Miljö av visst värde, Järnvägsmiljö i Kisa
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REDOVISNING AV KULTURMILJÖINVENTERINGEN
Inventeringen redovisas dels i kartor i pdf-form för respektive ort, dels i faktablad för varje miljö och 
byggnad. Faktabladen ska kopplas till kommunens GIS-kartor. Faktabladen innefattar en kortfattad 
beskrivning av miljön eller byggnaden, kulturhistorisk kommentar och rekommenderat skydd i detalj- eller 
översiktsplan. Faktabladen för byggnader av högsta värde samt och miljöer av samtliga klasser innefattar 
även en kortfattad beskrivning av värdebärande karaktärsdrag som är särskilt angelägna att värna om. I 
varje faktablad finns ett eller flera fotografier av byggnaden eller miljön.

I kartorna och faktabladen har de olika klassificeringarna färgkodats enligt följande modell:

 RÖD: Byggnad eller miljö av högsta värde
 BLÅ: Byggnad eller miljö av stort värde
 GRÖN: Miljö av visst värde

AVGRÄNSNINGAR
Geografisk avgränsning för kulturmiljöinventeringen har varit orterna Rimforsa, Kisa, Horn, Hycklinge 
och Björkfors. I inventeringen finns ett fåtal områden som ligger strax utanför orterna. Dessa har 
inkluderats då Kinda kommun bedömde dem som särskilt angelägna att inventera i nuläget. Landsbygd 
utanför ort har inte ingått i inventeringen.

Inventeringen har endast innefattat exteriörer. Inga byggnader har inventerats och bedömts interiört.

I Kisa är beståndet av kulturhistorisk värdefull bebyggelse stort och det har inom ramen för projektet inte 
varit möjligt att ge varje enskild värdefull byggnad ett eget faktablad. Därför har flera värdefulla byggnader 
inkluderats i miljöer av högsta värde, stort värde eller visst värde. Inventeringen av Kisa bör vid planering 
och handläggning kompletteras av den inventering som utfördes av länsmuseet 1976 ”Kulturhistorisk 
inventering i Kisa 1976”.  

I samband med inventeringen har en litteratur- och arkivstudie gjorts i syfte att kartlägga respektive tärorts 
historia för att säkerställa korrekta bedömningarna av miljöer och byggnader. Av tidsskäl har arkivmaterial 
rörande enskilda byggnader inte studerats. Ytterligare arkivstudier kan ge mer information om de utpekade 
byggnaderna och miljöerna.
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Landsbygden. Östergötlands län, D.6, Asby, Blåviks, Horns, Hycklinge, Kisa, Malexander… socknar, Uddevalla
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

BJÖRKFORS 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 1, SÅGTOMTA 

ADRESS: 
Drabovägen 2, Sågtomta 1:18 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Byggnad uppfört i trä vid 1800-talets början. Användes sedan 1850-talet som bostads- och butikshus. Första handlare var 
Jonas Peter Nystedt 1857-1870. Huset byggdes om och moderniserades år 1930. Inhyste 1912-1963 Olssons speceri- och 
diverseaffär. Byggnaden har ett mycket stort miljöskapande värde för orten. Byggnaden berättar om Björkfors utveckling 
som en mindre industriort. Byggnaden har ett samhällshistoriskt värde. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Putsade fasader. Takformer och lertegeltäckning. Tegelmurade skorstenar. Ursprungliga och 
äldre fönster och dörrar. Veranda med småspröjsade fönsterbågar. Tillhörande uthus som visar på hushållets behov och 
förutsättningar vid tillkomsttiden.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö Tidigare hamn- och sågverksmiljö. En färgsättning traditionell för tillkomsttiden alternativt 1930-talet bör 
eftersträvas. 
 

 

 
 

Sågtomta.   
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

BJÖRKFORS 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 RÖD 2, MEJERI 

ADRESS: 
Rydavägen 2, 1:10 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Tidigare mejeri uppfört i trä år1931. Om- och tillbyggt 1934. Mejeriet och tillhörande uthus utgör ett av få kvarvarande 
exempel på bebyggelse som tydligt berättar om Björkfors tid som en liten industriort. Mejeriet har ett stort 
samhällshistoriskt värde. Mejeriet är tidstypiskt utformat med brutet, tegeltäckt sadeltak och liggande fasspontpanel. 
Genom den centrala placeringen i nära anslutning till landsvägen har mejeriet ett stort miljöskapande värde för orten.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Fasadmaterial. Traditionell färgsättning: faluröda fasader, fönster och listverk i bruten vit kulör. 
Fönstrens volym, placering, material och de spröjsade bågarna. Ursprungliga brädfodrade dörrar och portar. Takets form 
och taktäckningsmaterial. Det tillhörande uthuset och de höga, karaktäriserande tegelmurad skorsten som förstärker 
förståelsen för bebyggelsemiljön som en tidigare verksamhet. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av stort värde Tidigare hamn- och sågverksmiljö. Mejeriet är i dagsläget övergivet och i förfallet skick. För att 
möjliggöra ett långsiktigt bevarande bör möjligheten att omvandla byggnaderna till bostad eller fritidsboende undersökas. 
 

 

 
 

Mejeriet. 
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

BJÖRKFORS 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 3, UTHUS TILLHÖRANDE MEJERIET  
ADRESS: 
Rydavägen 2, 1:10 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Uthus tillhörande tidigare mejeri uppfört i trä år1931. Mejeriet och tillhörande uthus utgör ett av få kvarvarande exempel 
på bebyggelse som tydligt berättar om Björkfors tid som en liten industriort. Mejeriet och det tillhörande uthuset har ett 
stort samhällshistoriskt värde. Uthuset är utformat lika mejeriet med brutet, tegeltäckt sadeltak och liggande fasspontpanel. 
Genom den centrala placeringen i nära anslutning till landsvägen har mejeriet och det tillhörande uthuset ett stort 
miljöskapande värde för orten. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Fasadmaterial. Traditionell färgsättning: faluröda fasader, fönster och listverk i bruten vit kulör. 
Fönstrens volym, placering, material och de spröjsade bågarna. Ursprungliga brädfodrade dörrar och portar. Takets form 
och taktäckningsmaterial. Byggnadens placering i förhållande till mejeribyggnaden.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av stort värde Tidigare hamn- och sågverksmiljö. Mejeri och uthus är i dagsläget övergivna och i förfallet skick. 
För att möjliggöra ett långsiktigt bevarande bör möjligheten att omvandla byggnaderna till bostad eller fritidsboende 
undersökas. 
 

 

 
 

Uthus tillhörande mejeri.  
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

BJÖRKFORS 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

RÖD 4, LINDGÅRDEN 

ADRESS: 
Oppebyvägen 1, Björkfors 2:1 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Uppfört i trä med reveterade fasader år1873 som kontor och förvaltarbostad åt Nils Lund, en av grundarna till Björkfors 
Aktiebolags ångsåg. Byggnaden gavs en representativ prägel och placerades strategiskt i nära anslutning till både såg och 
landsväg. Byggnadens entré i form av en farstukvist med tak täckt med tegelröd plåt vetter ut mot en grusad gårdsplan. 
Infarten markeras mot landsvägen genom grindstolpar i granit krönta av dekorativa kottar. Till fastigheten hör även ett 
antal uthus. Byggnaden berättar om utvecklingen av sågverksindustrin i Björkfors. Byggnaden har genom sin centrala 
placering vid landsvägen ett stort miljöskapande värde. Byggnaden är välbevarad och har ett arkitekturhistoriskt värde. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Spritputsade fasader. Takform och tegelmurade skorstenar. Frontespis med karaktäriserande 
fönstersättning och snickarglädje i vindskivor. Dekorativa detaljer i listverk och fönsteromfattningar. Korspostfönster med 
spröjsade bågar. Fönstrens placering, indelning, proportioner och material. Äldre pardörr. Trädgård med grusad gårdsplan 
och grindstolpar med dekorativa inslag. Tillhörande äldre uthus som visar på hushållets behov och förutsättningar vid 
tillkomsttiden. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Traditionell färgsättning bör bibehållas. Takmaterial bör vara plåt eller lertegel. Ursprungliga eller äldre fönster bör 
bibehållas. Ingår i miljö av stort värde Tidigare hamn- och sågverksmiljö.  
 
 

 
Lindgården.   
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

BJÖRKFORS 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 5, ELIMKAPELLET 

ADRESS: 
Oppebyvägen 12, 1:24>1 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Kapell uppfört i trä av Elimförsamlingen i Björkfors på 1920-talet. Byggt i en och en halv våning på hög sockel med 
källarplan. Placerad med entré ut mot Oppebyvägen. Brutet tak täckt med enkupigt lertegel. Höga fönster i 
nationalromantisk stil med småspröjsade bågar och entréparti mot vägen tydliggör byggnadens tidigare funktion som kapell. 
Rödfärgad locklistpanel. Byggnaden berättar om frikyrkorörelsens historia på orten och har ett stort samhällshistoriskt 
värde. Genom sitt centrala läge invid landsvägen och väl tilltagna volym har byggnaden även ett stort miljöskapande värde. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportion. Fasadmaterial. Traditionell färgsättning. Fönstrens volym, placering, material och de småspröjsade 
bågarna. Takform och taktäckningsmaterial. Tegelmurad skorsten. Entréparti mot vägen med skärmtak och lunettfönster.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av stort värde Bygata. Byggnaden har under senare år restaurerats av byggnadsvårdsintresserade ägare. Bland 
annat har fasaderna som länge varit klädda med eternit återfått sin ursprungliga rödfärgade locklistpanel.  
 

 

 
 

Elimkapellet. 
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

BJÖRKFORS 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 6, HAGELSTUGAN 

ADRESS: 
Odrygsbacken 12, Björkfors 1:2 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppfört med timmerstomme som backstuga under gården Hagla. Möjligtvis under 1800-talets första hälft. 
Under 1880-och 1890-talen bodde den tidigare mjölnaren Johan August Svensson här med hustru och tio barn. 
Timmerstomme, rödfärgad locklistpanel. Spröjsade tvåluftsfönster. Sadeltak med lertegel. Tegelmurad skorsten. 
Förstukvist. Listverk målat i grön kulör. Stugan är placerad på typisk backstugemark som präglas av kuperad terräng med 
dåliga förutsättningar för odling. Till byggnaden hör två äldre, rödfärgade uthus. Byggnaden belyser tidigare 
bostadsförhållanden och sociala och ekonomiska villkor för så kallade backstugesittare utan egen odlingsbar mark. 
Byggnaden har ett stort samhällshistoriskt värde. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Småskaligheten, volym och proportion. Fasadmaterial. Fönstrens volym, placering, material och de spröjsade bågarna. 
Takform och taktäckningsmaterial. Tegelmurad skorsten. Byggnadens placering på tomten i Odrygsbacken och i närheten 
av Hagla.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Traditionell färgsättning för stugans tillkomsttid eller 1800-talets första hälft bör eftersträvas. 
 

 
 

Hagelstugan. 
 





BYGGNAD AV STORT VÄRDE 
BJÖRKFORS
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   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

   

BLÅ 1, BP BENSINSTATION 

ADRESS: 
Oppebyvägen 32, 1:71 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bensinstation uppförd intill Oppebyvägen år1955. Byggherrar var Simon och Eina Carlsson. Byggnaden levererades av 
Gullringshus och kostade 2860 kronor. Fasader är klädda med vitmålad lockpanel. Listverk och detaljer målade i BP:s gröna 
och gula signaturkulörer. Bensinstationen är idag en museal nostalgimack. Byggnaden har genom bensinpumpar och andra 
tekniska detaljer ett teknikhistoriskt värde.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

 
Bensinstation.  
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   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 2, NYDAL  

ADRESS: 
Oppebyvägen 30, 1:47 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppfört i med timmerstomme år 1870. Rödfärgad locklist panel. Sadeltak med lertegel. Flertalet rödfärgade 
ekonomibyggnader. Trädgård med fruktträd och grusade gångar. Rekommendationer: Befintliga äldre eller ursprungliga 
fönster och dörrar bör bibehållas, fasadmaterial bör även fortsättningsvis vara locklistpanel målad med faluröd slamfärg. 
Taktäckningsmaterial bör vara rött lertegel. Förändringar av bostadshusets volym och proportioner bör undvikas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 
 
 

 
 

Nydal. 
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   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 3, GAMLA SKOLAN/ÄVJEBODA SKOLAN 

ADRESS: 
Gamla landsvägen 13, 1:8 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Skolbyggnad uppförd i trä år 1850. Innehöll tidigare lärosalar, slöjdsalar, kapprum och bespisningslokal. Används idag som 
vandrarhem. Fasader klädda med faluröd locklistpanel. Karaktäriserande frontespis ovan förstukvist. Ursprungligt 
taktäckningsmaterial utbytt mot korrugerad tegelröd plåt. Korspostfönster målade vita lika listverk. Trädgård med 
fruktträd och rödfärgad flygelbyggnad och uthus.  
Rekommendationer: Befintliga äldre eller ursprungliga fönster och dörrar bör bibehållas, fasadmaterial bör även 
fortsättningsvis vara locklistpanel målad med faluröd slamfärg. Taktäckningsmaterial bör på sikt bytas mot rött lertegel. 
Förändringar av bostadshusets volym och proportioner bör undvikas. 
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 

 
 

Gamla skolan. 
 
 
 
 
 
 



 29

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 4, ALLHUSET 

ADRESS: 
Gamla landsvägen 15, 1:12 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Allhuset har fungerat som fattigstuga, logeverksamhet, biograf mm och har verkligen varit en folkets lokal. Troligtvis 
uppfört omkring 1915. Byggnaden ska ha byggts av ungdomar i bygden. Timmerstomme med rödfärgad locklistpanel. 
Sadeltak med tegelimiterande plåt. Spröjsade tvåluftsfönster. Kraftigt utbyggd på baksidan. Miljöskapande värde för miljön 
kring gamla skolan. Samhällshistoriskt värde genom de många tidigare kulturhistoriska funktionerna och genom byggnadens 
stora betydelse för orten. Rekommendationer: Fasadmaterial bör bibehållas. Takmaterial bör på sikt ersättas av 
lertegel. Traditionell färgsättning bör bibehållas.  
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 

 
 

Allhuset.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 5, BJÖRKFORS SKOLA 

ADRESS: 
Gamla landsvägen 1, 2:1 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Skolbyggnad uppförd 1956 med betongstomme. Fasader i gult tegel. T-post fönster målade vita. Ursprungliga entrépartier i 
ädelträ. Flacka sadeltak täckta med taktegel. I material och den enkla men robusta utformningen finns arkitektoniska 
kvaliteter typiska för 1950-talet. Skolbyggnaden utgör ett tydligt exempel på en offentlig byggnad från mitten av 1950-talet. 
Arkitekturhistoriskt värde. Samhällshistoriskt värde. Rekommendationer: Volym, proportioner, fasad- och 
taktäckningsmaterial, ursprungliga fönster och entrépartier bör värnas. 
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Skolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 6, UTHUS TILLHÖRANDE LANTHANDELN 

ADRESS: 
Oppebyvägen 9, 1:16 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Större uthusbyggnad uppfört i trä sannolikt under sent 1800- eller tidigt 1900-tal. Fasader med rödfärgad locklistpanel. 
Brädfodrade dörrar och spröjsade fönster. Byggnaden som ligger längst med Oppebyvägen mitt emot lanthandeln visar på 
ett äldre bebyggelsemönster där ekonomibyggnader var ett nödvändigt inslag. Byggnaden har genom sin placering ett stort 
miljöskapande värde för centrala Björkfors. Rekommendationer: Byggnaden bör underhållas med traditionella material 
och metoder. Färgsättningen med faluröda fasader och svarta eller tjärade dörrar bör bibehållas, likaså byggnadens volym 
och proportioner samt fasadmaterial, spröjsade fönster och bräddörrar.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Uthus längs med Oppebyvägen.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 7, LANTHANDEL 

ADRESS: 
Oppebyvägen 10, 1:13 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostads- och butikshus med ursprung i 1800-talet. Huset byggdes om kraftigt 1904. 1905 flyttade Leander Andersson med 
familj in i huset och startade Leanders lanthandel. Byggnaden präglas idag av den kraftiga ombyggnationen som 
genomfördes 1938. Byggnadens värde ligger huvudsakligen i dess kulturhistoriska funktion. Rekommendationer: 
Byggnadens kulturhistoriska funktion tydliggörs genom skyltfönstren och entrén i bottenvåningen ut mot Oppebyvägen. 
Dessa bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Lanthandeln. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 8, ÖVRE GRÄNSTAD 

ADRESS: 
Oppebyvägen 9, 1:19 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppfört i trä ca 1900. Liggande fasspontpanel. Nationalromantik med viss snickarglädje. Stort miljöskapande 
värde. Rekommendationer: Volym och proportioner, fasadpanel, detaljer som takstolstassar, ursprungliga fönster och 
dörrar bör bibehållas. Traditionell färgsättning bör eftersträvas, Tillhörande uthus och flygelbyggnad är viktig för 
bebyggelsens miljöskapande värde, bör inte rivas eller påtagligt förändras. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Övre Gränstad. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 9, TIDIGARE MISSIONSHUS 

ADRESS: 
Missionsvägen 3, 1:36 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Byggnad uppförd som missionshus 1913. Byggherre var Missionsförsamlingen i Björkfors. Missionshusverksamheten 
upphörde hundra år senare, 2013. Bygganden är uppförd i trä på huggen stensockel. Fasaderna är klädda med rödfärgad 
locklistpanel. Mot vägen markeras entrén av en förstukvist. Missionshuskaraktären synliggörs bland annat i de höga, 
småspröjsade fönstren. Rekommendationer: För att bibehålla missionshuskaraktären bör byggnadens volym och 
proportioner värnas, likaså ursprungliga fönster och entréns placering mot vägen. Interiöra detaljer som vittnar om 
missionshustiden bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

 
Tidigare missionshus. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 10, BJÖRKKULLEN 

ADRESS: 
Liabacken 3, Björkfors 1:14 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppfört i trä ca 1892. Moderniserat 1938. Locklistpanel målad i mörkt ockragul kulör. Spröjsade tvåluftsfönster. 
Sadeltak med lertegel. Uthus uppfört. ca 1900, tidigare ladugård för två nötkreatur. Miljöskapande värde för 
bebyggelsemiljön kring Liabacken. Rekommendationer: Fasad- och taktäckningsmaterial och äldre eller ursprungliga 
fönster bör bibehållas. Traditionell färgsättning bör eftersträvas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Björkkullen. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ11, HÖGSÄTER 

ADRESS: 
Liabacken 4, 1:20 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus troligtvis uppfört under tidigt 1900-tal. Byggt i trä med reveterade fasader. Sadeltak med lertegel. Spröjsade 
tvåluftsfönster. Vindfång med halvt glasad och småspröjsad pardörr. Spritputsade fasader avfärgade i bruten vit kulör. Stort 
miljöskapande värde för bebyggelsemiljön kring Liabacken. Rekommendationer: Fasadmaterial, ursprungliga fönster och 
dörrar samt vindfång bör bibehållas. Byggnadens samt takets form och volym bör värnas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
Högsäter. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 12, LIABACKEN 2B 

ADRESS: 
Liabacken 2 B, 1:9 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppfört under sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Rektangulär byggnad uppförd i en och en halv våning. Liggande 
fasspontpanel målad i gul kulör. Fältindelande listverk målat vitt. Höga, småspröjsade fönster på långsidor. Karaktäriserande 
trepassliknande fönster ovanför vindfång med entrédörr i form av en parspegeldörr målad i engelskt rött. Tegelmurad, 
utkragad skorsten. Stort miljöskapande värde för bebyggelsemiljön kring Liabacken. Rekommendationer: Volym och 
proportioner, fasadmaterial, listverk, takform och taktäckningsmaterial, fönster och dörrar samt skorsten bör värnas. 
Traditionell färgsättning bör eftersträvas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Liabacken 2 B. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 13, LIABACKEN 2 A  

ADRESS: 
Liabacken 2 A, 1:9 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus troligtvis uppfört under 1900-talets första hälft, sannolikt 1920- tal. Stort miljöskapande värde för 
bebyggelsemiljön kring Liabacken. Rekommendationer: Faluröd locklistpanel, brutet, tegeltäckt sadeltak och byggnadens 
volym och proportioner bör bibehållas. Likaså ursprungliga spröjsade fönster och äldre eller ursprungliga ytterdörrar.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

 
Bostadshuset på Liabacken 2 A. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 14, KVISTRUM  

ADRESS: 
Liabacken 1, Björkfors 1:15 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppfört under 1800-talets första hälft. Ägdes under en period av Björkfors aktiebolag som nyttjade byggnaden 
som arbetarbostad. Till fastigheten hör en större ekonomibyggnad delvis uppförd i sten. Ekonomibyggnad och bostadshus 
har ett samhällshistoriskt värde genom den kulturhistoriska funktionen samt ett stort miljöskapande värde för 
bebyggelsemiljön kring Liabacken. Rekommendationer: Byggnadens torpliknande proportioner bör bibehållas. Likaså 
den faluröda locklistpanelen, sadeltakets form och äldre fönster och dörrar. Ekonomibyggnaden bör bevaras och 
underhållas med traditionella material och metoder.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Kvistrum med tillhörade ekonomibyggnad. 
 
 
 
 
 
 
 



40

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 15, ROSENÄNG  

ADRESS: 
Bryggvägen 1, 1:39 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Fastighet uppförd i sten med slätputsade fasader år 1950. Innehöll ursprungligen fyra lägenheter. Har inhyst Björkfors 
poststation. Senare frisör. Byggnaden utgör ett tydligt exempel på 1950-talets enklare bostadsarkitektur. Har genom sin 
volym och framträdande läge invid landsvägen ett miljöskapande värde. Rekommendationer: Byggnadens volym och 
proportioner, slätputsade fasader, sadeltak med lertegel, tvåluftsfönstrens placering, volym och material bör bibehållas. 
Likaså skärmtaken och ursprungliga entrédörrar som förstärker 1950-tals karaktären bör värnas. För 1950-talet traditionell 
färgsättning bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

 
Rosenäng. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 16, TIDIGARE FÄNGELSE  

ADRESS: 
Bryggvägen, 1:39 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

En och en halvplanshus med prägel av ekonomibyggnad. Rödfärgad locklistpanel och plåttäckt sadeltak. Ska ha använts som 
fängelse. Rekommendationer: Volym och proportioner, panel, äldre eller ursprungliga portar och spröjsade fönster bör 
bibehållas. Den traditionella färgsättningen med faluröd fasad och svarta portar bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Tidigare fängelse. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 17, SMEDJA  

ADRESS: 
Kvarnbacken 2, 1:40 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Rödfärgad byggnad med prägel av ekonomibyggnad. Locklistpanel och papptäckt sadeltak. Byggnadens huvudsakliga 
kulturhistoriska värde ligger i dess kulturhistoriska funktion som smedja. Byggnaden har även ett visst miljöskapande värde. 
Rekommendationer: Volym och proportioner, panel, äldre eller ursprungliga portar och spröjsade fönster bör 
bibehållas. Den traditionella färgsättningen med faluröd fasad och svarta portar bör bibehållas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

 
Smedjan. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 18, SANDKULLEN/”FUTTEN” 

ADRESS: 
Bryggvägen 18, 1:43 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus med timmerstomme sannolikt uppfört runt mitten av 1800-talet, eller möjligtvis under 1870-talet i samband 
med grundandet av Björkfors ångsåg. Byggnaden inhyste matservering för sågverkets ogifta sågverksarbetare och kallades i 
folkmun för ”Futten”, ett slangord för matservering. Byggnaden fungerade länge också som arbetarbostad. Faluröd 
locklistpanel, sadeltak med lertegel, spröjsade tvåluftsfönster, utkragad tegelmurad skorsten. Tomt med ålderdomlig 
karaktär genom grusad gårdsplan, vårdträd och rödfärgat uthus. Rekommendationer: volym och proportioner, takform 
och taktäckningsmaterial samt fasadmaterial och traditionell färgsättning bör bibehållas. Likaså äldre spröjsade fönsterbågar 
och fönstrens proportioner och placering.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Sandkullen. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 19, HOVHILL  

ADRESS: 
Odrygsbacken 2, Björkfors 2:1 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppfört med timmerstomme, troligtvis under 1800-talets andra hälft. Om- och tillbyggd 1918. Plåttäckt 
sadeltak. Frontespis med balkong som vilar på vindfång med pardörr. Tvåluftsfönster med spröjsade bågar. Tegelmurad och 
utkragad skorsten. Liggande fasspontpanel målad i ockragul kulör. Byggnaden utgör en del av den bostadsbebyggelse som 
växte upp kring kvarn- och sågverksindustrin i Björkfors under 1800-talet. Byggnaden är välbevarad från ombyggnationen 
år 1918. Rekommendationer: volym och proportioner, takform, fasadmaterial, spröjsade fönsterbågar och fönstrens 
placering bör värnas. Traditionell färgsättning bör eftersträvas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Hovhill. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 20, SJÖBERGA  

ADRESS: 
Odrygsbacken 6, 1:19 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppfört i trä troligtvis som arbetarbostad under 1800-talets andra hälft. Här bodde år 1910 pråmskepparen 
Johan Vilhelm Pettersson. Huset är ombyggt under 1900-talet, bland annat har en förstukvist och takkupa tillkommit. 
Rekommendationer: Småskaliga proportionerna bör bibehållas, likaså sadeltak med lertegel och traditionella faluröda 
locklistpaneler.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Sjöberga. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 21, FRIDHEM  

ADRESS: 
Gamla landsvägen 6, 1:14 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Uppfört i trä som torp under Ävjeboda. Troligtvis 1800-talets andra hälft. Till- och ombyggd under 1900-talet. Rödfärgad 
locklistpanel. Sadeltak med tvåkupigt lertegel. Förstukvist med snickarglädje och pardörr. Rekommendationer: 
Småskaligheten bör bibehållas för läsbarheten av kulturhistorisk funktion. Fasadmaterial, faluröd slamfärg, sadeltak och 
lertaktegel bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Fridhem. 
 
 
 
 



MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE 
BJÖRKFORS
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

RÖD A, STRANDLINJEN MOT BJÖRKEN  

ADRESS: 
Björken/Drabovägen/Oppebyvägen 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Miljö präglad av verksamhet knuten till sjön Björken. Båthus och bryggor visar på fiske som bedrivits. På sjöns västra sida 
finns även Björkfors bastu som uppfördes 1944 med både dusch- och omklädningsrum. Bastun och bryggorna berättar om 
Björkfors historia som sommarort under 1900-talet. Bebyggelsen är småskalig, låg och uppförd i trä. Den dominerande 
kulören är falurött. Rekommendationer: Småskaligheten bör bibehållas. Befintlig bebyggelse bör underhållas med 
traditionella material och metoder. Nybyggnation bör begränsas. Eventuell nytillkommande bebyggelse bör anpassas i 
storlek, höjd, material och funktion till befintlig bebyggelse.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Småskalig bebyggelse med begränsad höjd som tillåter utblick över sjön från övrig bebyggelse i samhället. Båthus präglade 
av traditionella material som faluröd slamfärg och rött lertegel. Enkla, mindre bryggor. Björkfors bastu med dess volym, 
proportioner, fasadmaterial, takform och färgsättning. Naturliga, lätt sluttande gräs- och vasstäckta stränder.  
 

 

 
 

Strandlinjen sedd från landsvägen i söder.. 
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arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 
 

 
 

Strandlinjen med bryggor i öster. 
 

 
 

Björkfors bastu är en karaktärsbyggnad och utgör en viktig värdebärande del av miljön. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD B, VALÖ FESTPLATS 

ADRESS: 
Valön 1:1 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Fest- och idrottsplats anlagd 1956 av Björkfors Gymnastik och Idrottsförening på ön Valö i sjön Björken. Ursprungligen 
placerades gamla kioskbyggnader från Björkfors tidigare festplats på ön. Dessa har med åren ersatts av byggnader av mer 
permanent karaktär, bland annat en dansbana som idag utgör miljöns karaktärsbyggnad genom dess vältilltagna volym och 
särpräglade åttkantiga utformning med tältformat papptäckt tak. På ön finns även ett hopptorn. Ön nås via en landgång som 
vilar på stenmassor. Intill parkeringen på fastlandet passerar besökare genom en liten entrébyggnad för att ta sig ut till 
landgången. Byggnaden har som övrig bebyggelse på ön faluröda fasader i form av liggande fasspontpanel. Entrébyggnadens 
sadeltak är täckt med rött lertegel. Ön präglas i övrigt av bergknallar, tallskog och stigar. Miljön utgör ett välbevarat och 
tidstypiskt exempel på festplats eller folkpark från 1950-talet.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Entrébyggnad med skylt, dansbana, landgång med ljusslinga och äldre armaturer, småskalig rödfärgad bebyggelse av 
bodkaraktär. Öns naturliga utformning med bergknallar, tallbestånd, vasstäckta strandkanter och stigar. 

 
 

 

 
 

Festplatsen Valö i sjön Björken. 
 
 



 51

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 
 

 
 

Entrén till landgången som leder ut till ön och festplatsen. 
 

 
 

Dansbanan utgör festplatsens karaktärsbyggnad.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD C, BACKSTUGEMILJÖ HAGELSTUGAN 

ADRESS: 
Odrygsbacken 10, 1:2 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Miljö med bostadshus uppfört med timmerstomme som backstuga under gården Hagla. Möjligtvis under 1800-talets första 
hälft. Under 1880-och 1890-talen bodde den tidigare mjölnaren Johan August Svensson här med hustru och tio barn. 
Timmerstomme, rödfärgad locklistpanel. Spröjsade tvåluftsfönster. Sadeltak med lertegel. Tegelmurad skorsten. 
Förstukvist. Listverk målat i grön kulör. Stugan är placerad på typisk backstugemark som präglas av kuperad terräng med 
dåliga förutsättningar för odling. Omges av barrskog och enstaka lövträd. Till byggnaden hör två rödfärgade uthus. Uthusen 
är senare tillkomna. Backstugan och tomten belyser tidigare bostadsförhållanden och sociala och ekonomiska villkor för så 
kallade backstugesittare utan egen odlingsbar mark. Miljön har ett stort samhällshistoriskt värde. Rekommendationer: 
Tomten bör inte bebyggas ytterligare. Byggnader bör underhållas med traditionella material och metoder.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Backstuga med faluröda fasader, volym och proportioner, sadeltak med lertegel. Faluröda uthus uppförda i trä. 
Skogsomgiven tomt med gräsytor i kuperad terräng i anslutning till den branta Odrygsbacken. 

 
 

 

 
 

Hagelstugan.  
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arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

 
 

Uthus tillhörande Hagelstugan.  
 
 





MILJÖ AV STORT VÄRDE 
BJÖRKFORS
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS 

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ A, ÄLDRE GÅRDSMILJÖ 

ADRESS: 
Ävjeboda/Äbovägen 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Gårdsmiljö omgiven av odlingsmark. Manbyggnader med faluröd locklistpanel och sadeltak eller brutet tak täckt med 
lertegel. Sannolikt från tidigt 1900-tal. Trädgård med ett äldre bestånd fruktträd. Flertalet ekonomibyggnader. 
Rekommendationer: Byggnader bör underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör 
bibehållas. Ekonomibyggnader bör bibehållas för läsbarheten av kulturhistorisk funktion.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Manbyggnader med faluröda träpaneler och tegeltäckt tak. Trädgårdar med äldre trädbestånd. Grusade gångar i trädgårdar. 
Faluröda ekonomibyggnader. Gårdsstrukturer.  
 

 

 
 

Ävjeboda, manbyggnad och flygelbyggnad. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS 

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 
 

 
 

Ekonomibyggnader i Ävjeboda.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS 

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ B, BOSTADSOMRÅDE KRING LIABACKEN  

ADRESS: 
Liabacken/Missionsvägen 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus av varierande storlek och karaktär placerade i mycket kuperad terräng runt den branta Liabacken. I huvudsak 
från 1800-talets andra hälft och tidigt 1900-tal. Bostadsområdet växte fram i takt med utvecklingen av ångsågen på 1870-
talet. Några av husen ägdes av sågverksbolaget och inreddes som arbetarbostäder. I miljön finns även ett tidigare 
missionshus. Trä är det dominerande stom- och fasadmaterialet. Färgsättningen präglas av för tiden traditionella kulörer 
som falurött och ockragult. Utmärkande för miljön är den kraftigt kuperade terrängen där byggnaderna har byggts och 
placerats med anpassning till de naturliga förutsättningarna. Ett stort värde finns i de många uthus som hör till 
bostadshusen. Dessa berättar om de förutsättningar och behov som fanns i hushållen när bostadshusen uppfördes. Till 
bostadshusen hör trädgårdar där mycket av den ursprungliga karaktären är bevarad. Trädgårdarna präglas av gräsytor, 
grusgångar och äldre trädbestånd, både tallar, lövträd och fruktträd förekommer. Tomterna omgärdas av enkla, låga 
trästaket.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Bostadshusens proportion och volym. Träfasader och traditionella färgsättningar. Sadeltak eller brutna sadeltak med 
lertegel. Ursprungliga eller äldre byggnadsdetaljer som spröjsade fönster och dörrar. Enkla, låga tomtomgärdande trästaket. 
Trädgårdar med äldre trädbestånd. Den kraftigt kuperade terrängen och bebyggelsens anpassning till denna. Grusad 
genomfartsled som förstärker den ålderdomliga karaktären.  
 
 

 
 

Miljön kring Liabacken  
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS 

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 
 

 
 

Ockragult och falurött är de dominerande kulörerna.  
 

 
 

Tidigare missionshus. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS 

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ C, BYGATA 

ADRESS: 
Drabovägen/Oppebyvägen 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Miljö med tydlig prägel av bygatan. Bebyggelsen är mycket varierad; från villa Rosenäng från 1950-talet och Elimkapellet från 
1920-talet till bostadshus från 1870-talet. I miljön finns bland annat lanthandeln Leanders med ursprung i 1800-talet. 
Genom karaktärsbyggnader med representativ prägel som Lindgården och villan Övre Gränstad får miljön även karaktären 
av paradgata. Bebyggelsen signalerar i stor utsträckning att här byggde man för att synas. Villaborg i kurvan där Drabovägen 
möter Oppebyvägen uppfördes år 1898 och har tidigare inhyst Hoffstedts Lanthandel. Idag är byggnaden kraftigt ombyggd 
och till stor del förvanskad men byggnadens storlek vittnar om de ursprungliga ägarnas ambitioner och förklarar varför 
man valde det framträdande läget.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Byggnader med entréer placerade ut mot vägen. Lanthandel med stora skyltfönster i bottenplan. Representativt utformade 
villor som Lindgården och Övre Gränstad. Bebyggelse anpassad till terrängen och begränsad till två våningar. Puts- och 
träfasader. Tillhörande trädgårdar och husens placering med relativt stort avstånd från varandra.  
 

 

 
 

Lanthandel med större butiksfönster i bottenvåningen som tydliggör den kulturhistoriska funktionen.  
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Bygatan med Elimkapellet längst till vänster i bild. I bakgrunden skymtar lanthandeln till vänster. Till höger syns ett rödfärgat uthus som sannolikt 
har hört till lanthandeln. Uthuset har ett stort miljöskapande värde för miljön.   

 

 
 

Till bygatemiljön här även den påkostade Lindgården vars läge med säkerhet valdes med tanke på närheten till sågverket och synligheten från ortens 
genomfartsled. Villan gick inte att missa. 
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS 

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ D, TIDIGARE HAMN-, KVARN- OCH SÅGVERKSMILJÖ 

ADRESS: 
Björkforsviken, Rydavägen, 
Drabovägen, Bryggvägen 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Miljö som berättar om ortens förutsättning och utveckling. Den kraftiga forsen mellan sjöarna Björkern och Åsunden 
möjliggjorde etableringen av en mjölkvarn redan under medeltiden. Senare byggdes också en sågkvarn som under 1870-
talet ersattes av en ångsåg och utvecklingen av det moderna Björkfors tog vid. Idag finns få fysiska uttryck bevarade av 
kvarnverksamheten och sågverket. Ångsågen lades ner 1966 och revs sedan. Den sista mjölkvarnen brändes ner som 
övning för den frivilliga brandkåren på 1990-talet. I miljön finns Lindgården bevarad, byggnaden som uppfördes som kontor 
och förvaltarbostad av sågverksbolaget. Ekonomibyggnader, bland annat en smedja som sannolikt hört till sågverkets 
verksamhet finns kvar väster om Lindgården. Till miljön hör också ett mejeri från 1930-talet. Mejeriet utgör den enda 
kvarvarande anläggningen av mer industriell karaktär i miljön. Mejeriet berättar om tiden då Björkfors var en liten 
industriort. Hamnen där virket fraktades från har idag prägeln av en småbåtshamn. Hamnfogdebostaden finns kvar upp på 
höjden vid Bryggvägen men är idag kraftigt förändrad och den kulturhistoriska funktionen är svår att avläsa. Endast 
byggnadens placering vittnar om den tidigare kopplingen till hamn. Till miljön hör även Sågtomta som tidigare var en 
lanthandel men som idag mer har prägel av bostadshus.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Lindgården med tillhörande trädgård. Mejeri med uthus. Cementtrappa och forsanläggning invid Drabovägen. Smedja och 
ekonomibyggnad som tidigare använts som fängelse. Sågtomta med trädgård och uthus.  
 

 

 
 

Lindgårdens trädgård ner mot Björkforsviken där sågverket tidigare var beläget .  
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BJÖRKFORS 

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 
 

 

 
 

Forsanläggningen med trappa till Drabovägen.  
 
 

 

 
 

Mejeriet. 
 
 
 
 
 
 





MILJÖ AV VISST VÄRDE 
BJÖRKFORS
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

BJÖRKFORS 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 

GRÖN A, ÄLDRE GÅRDSMILJÖ 

ADRESS: 
Kalle Seths väg 1, I:19>1 

ORT: 
Björkfors 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Gård med manbyggnad och flertalet rödfärgade uthus, varav ett större med prägel av stall. Manbyggnad med reveterade 
fasader avfärgade vita. Tegeltäckt sadeltak. Troligtvis uppförd under 1920-1930-talen. Tomten är lätt kuperade och 
manbyggnaden är placerad på tomtens högsta punkt i väster. Tomten präglas i övrigt av gräsytor och glest placerade 
lövträd. Tomten omgärdas av ett enkelt, lågt trästaket.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Gårdskaraktären skapad genom manbyggnad och rödfärgade ekonomibyggnader.  
 

 

 
 

Manbyggnad med reveterade fasader.  
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Uthus närmast Oppebyvägen. 
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BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE 
HORN
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

HORN 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 1, HORNS KYRKA  

ADRESS: 
Gamlebyleden 6, 1:1  
 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Horns kyrka är centralt placerad i samhället. Kyrkan från 1754 är uppförd i sten och har slätputsade fasader avfärgade vita. 
Byggmästare var Petter Frimodig från Linköping. Ett utmärkande drag för Frimodigs kyrkor var de höga och smäckra 
tornspirorna, en byggnadsdetalj som även präglar Horns kyrka. Rokokons formspråk tydliggörs i det höga och branta 
valmade taket som ursprungligen var spåntäckt. Idag är kyrkans tak plåttäckt. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Proportioner och volym. Den karaktäriserande tornspiran med stor betydelse för Horns siluett. Slätputsade vita fasader 
och övrig färgsättning. Takform, fönster och portars placering och volym. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. kulturmiljölagen. Ändringar kräver länsstyrelsen godkännande. Ingår i miljö av högsta 
värde Kyrkomiljö.  
 

 

 
 

Horns kyrka. 
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HORN 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 
RÖD 2, KATRINEBERG  
ADRESS: 
Stångågatan 6, Tyresfors 1:5 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Katrineberg uppfördes som bostadshus under 1700-talet. Den berömda läkekvinnan Maria Jaenson mer känd under 
smeknamnet ”KisaMor” bodde en tid i huset och dog även där år 1842. År 1920 omvandlades byggnaden till Horns 
prästgård. En pastorsexpedition fanns i byggnaden fram till 1993. Byggnaden är uppförd med timmerstomme och har 
reveterade fasader avfärgade ljust gula mot ett vitt listverk. Entréfasaden mot Stångågatan präglas av en bred frontespis och 
en senare veranda i två våningar. Spröjsade korspostfönster. Byggnaden har ett sadeltak med lertegel och två tegelmurade 
skorstenar. Byggnaden är placerad i en vältilltagen trädgård norr om Horns kyrka. Trädgården präglas av grusade gångar, 
tomtomgärdande häckar och ett äldre trädbestånd. Byggnaden visar på 1700-talets byggnadsteknik och har genom 
kopplingen till KisaMor och den långa traditionen som prästgård ett stort samhällshistoriskt värde. Bostadshuset och 
trädgården har även ett viktigt miljöskapande värde kring kyrkan och Stångågatan.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Reveterade fasader. Bred frontespis. Takform och skorstenar. Fönstrens proportioner, material, 
indelning och placering. Kvarvarande äldre dörrar. Vältilltagen trädgård och äldre tillhörande uthus. Äldre träd- och 
häckbestånd, grindstolpar i granit och grusade gångar.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Kyrkomiljö.  
 
 

 
Katrineberg.  
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

HORN 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 
 

RÖD 3, TYRISFORS KRAFTSTATION  

ADRESS: 
Stångågatan 8, Åby 1:3 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Vattenkraftstation uppförd 1925 i 20-talsklassicistisk stil. Uppförd i sten med slätputsade fasader och kraftig, profilerad 
takgesims. I respektive gavelröste finns ett karaktäriserande och för 20-talsklassicismens typiskt spröjsat oxöga. Sadeltak 
med lertegel och skorsten. Ett stort värde finns i de mindre detaljerna som berättar om byggnadens kulturhistoriska 
funktion. Dessa utgörs av blixtformade ankarjärn i gavlarna och järn i västra fasaden som förkunnar ny- och tillbyggnadsår 
”1925-40”. 1940 byggdes kraftstationen till med en friliggande byggnad i rött tegel norr om den ursprungliga byggnaden. 
Kraftstationen har ett teknikhistoriskt värde såväl som ett arkitekturhistoriskt värde.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Slätputsade fasader. Gesims. Takform och taktäckningsmaterial. Ankarjärn i form av blixtar och 
årtalförkunnande järn i västra fasaden. Fönstrens form och storlek, material, spröjsindelning och placering. Portar. 
Omgivande anläggning, dammar mm. som visar på byggnadens kulturhistoriska funktion.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Kvarnmiljö. 
 

 

 
 

Tyrisfors kraftstation.   
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

HORN 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

RÖD 4, KVARNBYGGNAD 

ADRESS: 
Kvarnbacken 1, Åby 1:26 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

På platsen har det bedrivits kvarnverksamhet sedan 1500-talet. Från 1600-talet till en bit in på 1900-talet låg kvarnen under 
Åby säteri och har därför benämnts som Åby kvarn. Den idag befintliga kvarnbyggnaden uppfördes år 1800 av Katarina 
Helena Hellwegh på Åby säteri. Nedanför kvarnen i hamnområdet bedrev Edsvalla bolag som ägde Åbo säteri och bruk en 
omfattande verksamhet med bland annat tegelbruk. Sista mjölnaren i kvarnen var Bengt Olov Hjelte 1978 till 1987. 
Kvarnbyggnaden är uppförd i trä med en långsträckt byggnadskropp längst med forsen och ytterligare en byggnad placerad i 
vinkel mot vägen i norr. Anläggningen har byggts om något under 1900-talet och var tidigare större med flera byggnader 
ner mot sjön. Fasaderna är klädda med rödfärgad locklistpanel. Sadeltak med senare takkupor. Spröjsade tvåluftsfönster. 
Dörrar och portar är i stor utsträckning nytillverkade. Rekommendationer: Byggnaden bör inte ytterligare förminskas. 
Bör underhållas med traditionella material och metoder. Kvarvarande detaljer kopplade till kvarnverksamheten bör 
bibehållas. Taktäckningsmaterial bör vara lertegel, i första hand enkupigt.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Faluröda slamfärgsmålade träfasader. Takformer och tegelmurade skorstenar. Kvarvarande äldre 
eller ursprungliga fönster. Grusad gårdsplan i norr. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Kvarnmiljö. 
 

 

 
 

Kvarn. 
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

HORN 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

RÖD 5, TEGELSLAGARBYGGNINGEN 

ADRESS: 
Bruksvägen 1, Åby 1:22 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Timmerbyggnad flyttad från Flarka by ca 1750. Faluröd slamfärgsmålad locklistpanel. Brutet tak med lertegel. Små spröjsade 
tvåluftsfönster. Entré i form av pardörr mot vägen i norr. På tomten finns två uthus samt en större lada. Trädgård med 
frukträd och äldre trädbestånd, sluttande tomt ner mot ån. Rekommendationer: Bostadshus och uthus bör underhållas 
med traditionella material och metoder.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Faluröd locklistpanel. Takform och taktäckningsmaterial samt skorstenar. Fönstrens 
proportioner, material, indelning och placering. Pardörr. Huggen stensockel. Byggnadens placering i närhet till forsen, sjön 
och den tidigare industriverksamhet som bedrevs där. Tillhörande uthus och större ekonomibyggnad som visar på tidigare 
hushålls behov och förutsättningar. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Kvarnmiljö. 
 

 

 
 

Tegelslagarbyggningen.  
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

HORN 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 6, FRIDHEM MED TILLHÖRANDE GÅRDSHUS 

ADRESS: 
Gamlebyleden 12-14, Flarka 24:2 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Påkostat butik- och bostadshus uppfört år 1903-1904. Byggherre var Albert Gustafsson. I byggnaden inhystes ursprungligen 
manufaktur och modeaffär samt järn- och diversehandel samt poststation. På tredje våningen fanns ett företag som sysslade 
med dekorationsmåleri. Sedan 1960-talet har ett café och konditori funnits i bottenvåningen. Byggnaden är en knutpunkt i 
Horns handelshistoria. Byggnaden är uppförd i trä med fasader klädda med liggande fasspontpanel. Ut mot Gamlebyleden 
avslutas fasaden i en frontespis och mot knutarna i två mycket karaktäriserande hängtorn med lanternin och spira. 
Byggnaden är delvis förvanskad genom fönsterbyte, takkupor och ändringar i butiksplan. Byggnaden har trots senare 
ändringar ett stort samhällshistoriskt värde samt ett mycket stort miljöskapande värde för det centrala Horn. Fridhem är 
genom sin särpräglade utformning och väl tilltagna höjd och volym en av Horns riktiga karaktärsbyggnader.  
 
Gårdshuset tillhörande Fridhem uppfördes sannolikt t i samband med butiks- och bostadshuset. Gårdshuset inhyste ett 
skomakeri på 1950-talet. Under 1960-1980-talen höll en rör- och värmefirma till i lokalerna. Byggnaden tillhör en 
byggnadskategori som tidigare var mycket vanlig men som i stor utsträckning rivits på grund av förändrade behov och 
förutsättningar i hushållen under 1900-talets senare hälft. Byggnaden har ett samhällshistoriskt värde samt ett 
miljöskapande värde kring handelsstråket Gamlebyleden.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Bostads- och butikshus: volym och proportioner. Frontespis, hörntorn med lanternin och spira. Butiksfunktion i 
bottenplan. Gårdshusets volym, proportioner, liggande fasspontpanel, takform, ursprungliga portar och spröjsade fönster 
bör bibehållas för att läsbarheten som gårdshus från tidigt 1900-tal ska kvarstå. För att förstärka byggnadens 
kulturhistoriska värde bör det svarta betongtakteglet på sikt ersättas av rött lertegel. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av stort värde Handelsstråket Gamlebyleden.  
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Fridhem. 
 

 
 

Gårdshus tillhörande Fridhem. 
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

HORN 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 7, GAMLA FRIDHEM, TIDIGARE FATTIGSTUGA 

ADRESS: 
Åsundsvägen 4, Flarka 12:1 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Ryggåsstuga uppförd år1749 av Horns socken som fattigstuga för ”obemedlede fruntimber”. I källaren ska det ha funnits en 
krog kallad ”Hamnkrogen” där en fattigsköterska hade utskänkning av rusdrycker, bland annat på söndagar före och efter 
gudstjänsten. Fattigstugan upphörde och byggnaden köptes av handlare A. Hallgren. År 1827 byggdes huset ut och den 
berömda läkekvinnan Kisamor hade under 1827 till 1829 sin mottagning i byggnaden. Byggnaden används idag som bostad. 
Byggnaden har ett stort samhällshistoriskt värde och berättar om 1700- och 1800-talens bostadsförhållanden och sociala 
och ekonomiska villkor för obemedlade kvinnor.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Särskilt småskaligheten är viktig för läsbarheten som fattigstuga från 1700-talet. Byggnaden bör 
inte tillbyggas. Faluröd locklistpanel. Takform, tegelmurad skorsten. Fönstrens volym, material och spröjsade bågar. 
Byggnadens placering i närheten av kyrkan.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Sentida ändringar har gjorts, bland annat har en balkong med olämplig plastomgärdning tillkommit. Det är ur ett 
antikvariskt perspektiv önskvärt att balkongen nedmonteras och att fasaden återställs. Taktäckningsmaterial bör vara 
enkupigt lertegel. Byggnaden bör underhållas med traditionella material och metoder. Utvändig tilläggsisolering och byte av 
fönster och dörrar till modern typ är inte lämpligt.  
 

 

 
Tidigare fattigstuga till höger. Till vänster skymtar ett tillhörande uthus. 

 



BYGGNAD AV STORT VÄRDE 
HORN
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   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 1, LANTHANDEL 

ADRESS: 
Kisamors väg 2, Åby 1:14   

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

 
En brukshandel inrättades på Åby bruk i samband med brukets blomstringstid på 1880-talet. Den första handlaren var Nils 
Jonsson som drev butiken fram till 1901. Hur butiksbyggnaden ursprungligen såg ut är osäkert. Idag har 
tvåvåningsbyggnaden en 1930-talsprägel med slätputsade fasader avfärgade i en bruten vit kulör och en neonskylt som 
förkunnar ”Vahlströms” som tog över butiken 1932. De spröjsade rödbruna tvåluftsfönstren i övervåningen är sannolikt 
äldre, möjligtvis ursprungliga. I öster är huset sammanbyggt med en senare, modern butiksbyggnad. Byggnadens 
huvudsakliga värde ligger i dess kulturhistoriska funktion och varaktiga betydelse för orten. Rekommendationer: Den 
äldre butiksbyggnadens volym och proportioner bör bibehållas ut mot vägen. De spröjsade fönstren och neonskylten utgör 
värdebärande delar som berättar om byggnadens ursprung och utveckling. Dessa detaljer bör värnas.  
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Lanthandel. 
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BLÅ 2, TIDIGARE KYRKSTALL 

ADRESS: 
Stångågatan 31, Tyresfors 1:10 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Byggnaden uppfördes för att tillsammans med en nu riven byggnad fungera som kyrkstall, möjligtvis redan under 1700-talet 
i samband med kyrkan men sannolikt först under 1800-talet. Under 1900-talet fick byggnaden nya funktioner. 1918-1923 
inhyste byggnaden ett frukttorkeri. 1956 till 1972 drev Horns Fruktodlarförening ett musteri i det tidigare stallet. 1984 
köptes byggnaden av kyrkan som lät inreda förråd, verkstad och personalrum i lokalerna. Byggnadens huvudsakliga värde 
ligger i den kulturhistoriska funktionen som kyrkstall. Kyrkstallar är en byggnadstyp som länge varit en överloppsbyggnad 
och därför ofta rivits.  Det tidigare kyrkstallet har också ett stort miljöskapande värde för kyrkomiljön. 
Rekommendationer: Byggnadens volym, proportioner, fasadmaterial, takform och taktäckningsmaterial bör bibehållas. 
Byggnaden bör underhållas med traditionella material och metoder, locklistpanel underhålls med faluröd slamfärg. 
Traditionell färgsättning med svarta eller tjärstrukna portar bör bibehållas. Portar bör även i fortsättningen vara sidohängda 
och tillverkade i trä. Ytterligare fönster eller byte till större fönster bör undvikas för att behålla karaktären av 
ekonomibyggnad. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Kyrkstallet till vänster i bild.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 3, GAMLA FÖRSAMLINGSHEMMET 

ADRESS: 
Stångågatan 29, Flarka 21:1 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Byggnad uppförd som församlingshem 1962. Betongstomme i en våning. Fasader av rött tegel, flackt sadeltak med tvåkupigt 
rött tegel. Församlingshemmet stängdes ner 2011 på grund av förekomst av kreosot. Byggnaden har som tidigare 
församlingshem ett kulturhistoriskt värde i miljön kring kyrkan. Byggnaden är tidstypisk för det tidiga 1960-talet. 
Rekommendationer: Volym och proportioner, fasadmaterial, takform, fönster och ursprungliga detaljer som dörrar i 
ädelträ och svarta smidesräcken bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 

 
 

Församlingshemmet. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 4, GAMLA FOLKSKOLAN 

ADRESS: 
Gamlebyleden 4-6, Tyresfors 1:8 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Byggnad i en och en halv våning uppförd ca 1865 som folkskola, sockenstuga och bibliotek. Reveterad timmerstomme. 
Frontespiser på långsidor. Sadeltak med enkupigt lertegel. Relativt kraftigt ombyggd vid 1900-talets mitt. Nya entréer med 
skärmtak och dörrar i ädelträ. Fönsterbyte under 2010-talet. Byggnaden har länge varit en samlingspunkt och har haft stor 
betydelse för orten. Byggnaden har ett miljöskapande värde för miljön kring kyrkan och handelsstråket Gamlebyleden. 
Rekommendationer: Volym och proportioner, fasadmaterial, takform, frontespiser och äldre kvarvarande fönster bör 
bibehållas. Byggnadens 1860-talskarakär kan förstärkas genom tidstypisk färgsättning.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Gamla folkskolan. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 5, FÄRGAREGÅRDEN 

ADRESS: 
Åsundsvägen 6, Flarka 4:4 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Mangårdsbyggnad uppförd i timmer. Flyttat från Rummemåla efter laga skifte 1883. Faluröd locklistpanel. Sadeltak med rött 
lertegel. Ägdes 1884-1920 av färgaren Herman Carlbom som på gården startade färgeri och vadmalsstamp med tre 
färgpannor, en stenkyp, en ryggmaskin, vadmalsstamp och överskärarmaskin. Carl Carlbom hade under 1910-1930-talen en 
fotoateljé i bostadshuset. Gårdens strategiska läge vid sjön möjliggjorde även etablering av en tvättstuga för uthyrning 
under åren 1930-1966. Till bostadshusen hör fortfarande ett antal rödfärgade ekonomibyggnader. Om något som vittnar 
om färgeriverksamheten finns kvar har inte undersökts närmare i inventeringen. Rekommendationer: Byggnadens volym 
och proportioner, fasadmaterial, takform och taktäckningsmaterial, ursprungliga eller äldre fönster och dörrar bör 
bibehållas. Likaså den traditionella färgsättningen och äldre uthus. Eventuell tillkommande bebyggelse på eller i nära 
anslutning till tomten bör ansluta till den befintliga beträffande material och färgsättning samt underordna sig bostadshuset i 
storlek.  
 

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Färgaregården. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 6, GUSTAFSBORG, TIDIGARE ARRESTLOKAL 

ADRESS: 
Gamlebyleden 3, Flarka 34:1 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

 
Ekonomibyggnad uppförd 1903 som lagerlokal åt handelsföreningen Fridhem. Östra delen innehöll arrestlokal. Galler från 
arresttiden finns bevarade i byggnaden. Samhällshistoriskt värde. Byggnaden har ett miljöskapande värde kring 
handelsstråket Gamlebyleden samt tydliggör tidigare bebyggelsestruktur. Byggnaden berättar om byggnadsteknik kring 
sekelskiftet 1900. Liggande fasspontpanel målad i en ljust grå kulör. Sadeltak med rött lertegel. I huvudsak ursprungliga 
fönster och portar. Rekommendationer: Volym, proportioner, fasadpanel, takform, taktäckningsmaterial, ursprungliga 
portar och fönster bör bibehållas. Traditionell färgsättning och vård och underhåll med traditionella material och metoder 
rekommenderas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 
 

 
 

Den tidigare arresten. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 7, FRIDSBERG 

ADRESS: 
Gamlebyleden 9, Flarka 35:1  

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus i trä med reveterade fasader. Uppförd år 1900 i nationalromantisk stil med småspröjsad veranda i två våningar 
ut mot gatan. Byggt av byggmästare J.A. Danielsson. Har inhyst herrskrädderi och senare mödravårdscentral. Villan är 
välbevarad och utgör ett tydligt exempel på centralt beläget bostadshus från tiden kring sekelskiftet. 
Rekommendationer: Volym och proportioner, putsade fasader med dekorativa hörnkedjor, veranda med småspröjsade 
fönster och frontespis, ursprungliga dörrar och spröjsade tvåluftsfönster, takform och taktäckningsmaterial bör bibehållas. 
Ett värde finns även i ett välbevarat uthus och trädgårdens ålderdomliga karaktär med äldre bestånd fruktträd, gräsytor och 
grusade gångar.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 

 
 

Fridsberg. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 8, TIDIGARE KONSUMBUTIK 

ADRESS: 
Gamlebyleden 15, Flarka 5:5  

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Uppförd 1945 av Kindaortens Konsumtionsförening. Tidstypisk och välbevarad butiksbyggnad. Byggnaden berättar om 
dåtidens dagligvarubutiker och om funktionalismens genombrott i Horn. Miljöskapande värde för Gamlebyleden som 
ortens huvudsakliga handelsstråk. Rekommendationer: byggnadens volym och proportioner ut mot gatan bör bibehållas. 
För att byggnadens läsbarhet som butik ska kvarstå är det viktigt att de stora skyltfönstren i bottenvåningen värnas. Övriga 
fönsters proportioner och indelning bör bibehållas. Likaså sadeltakets flacka utformning och de putsade fasaderna.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

 
Tidigare Konsumbutik. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 9, HAGABORG OCH LÖVINGSBORG 

ADRESS: 
Ringvägen 16, 18, Flarka 39:1 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Två mindre bostadshus med torpkaraktär. Möjligtvis har byggnaderna varit torp som legat under någon av de närliggande 
gårdarna. Tillkomsttid okänd men sannolikt under 1800-talet. Faluröda locklistpaneler. Sadeltak med rött lertegel. 
Ålderdomlig trädgård med fruktträd. Rekommendationer: Byggnadernas småskalighet bör värnas. Locklistpaneler, 
sadeltak med lertegel, traditionell färgsättning och äldre dörrar och spröjsade fönster bör bibehållas.  
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Lövingsborg och Hagaborg. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 10, GODTEMPLARGÅRDEN  

ADRESS: 
Stångågatan 25, Flarka 9:1  

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Uppförd 1904-05 som ordenshus. Byggherre var Logen Horns Hopp. Redan 1918 inreddes en biograf i byggnaden. 
Moderniserad och tillbyggd1958. Byggnaden har idag en tydlig funktionalistisk prägel med slätputsade ljusa fasader och 
enkla tvåluftsfönster. Byggnadens huvudsakliga värde finns i dess kulturhistoriska funktion och betydelse för orten. 
Byggnaden utgör även ett tydligt exempel på hur man vid 1900-talets mitt moderniserade sekelskiftets bebyggelse. 
Rekommendationer: Byggnadens funktionalistiska prägel bör värnas. IOGT-skylten ovan entrén mot norr utgör en för 
byggnaden viktig värdebärande del och bör bevaras.  
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Godtemplargården. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 11, PINGSTKYRKAN 

ADRESS: 
Stångågatan 21, Flarka 2:16  

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Uppförd 1930 av Elimförsamlingen. Tillbyggt och renoverat år1980. Byggnaden är delvis förvanskad genom modern 
skivbeklädnad, taktäckning och aluminiumfönster. Byggnadens huvudsakliga värde finns i den kulturhistoriska funktionen 
och byggnadens betydelse för orten. Rekommendationer: De högre rundbågiga fönstren utgör en för byggnaden viktig 
värdebärande detalj som förtydligar frikyrkofunktionen. Likaså den vältilltagna volymen och takformer.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Pingstkyrkan. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 12, PARHUS 

ADRESS: 
Klocklidsvägen 3-5, Flarka 2:13 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Småskaligt parhus uppförd med betongstomme år 1956. Putsade fasader. Flacka sadeltak med rött taktegel. Ursprungliga 
fönster och dörrar. Byggnaden utgör ett tydligt exempel på en funktionalistisk radhuslänga från 1900-talets mitt. 
Rekommendationer: parhusets volym och proportioner bör värnas. Takform, taktäckningsmaterial, ursprungliga 
fönster, entrépartier och dörrar samt för 50-talet traditionell färgsättning bör bibehållas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Parhus från 1950-talets mitt. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 13, LÖVSTA  

ADRESS: 
Lövstavägen 4, Flarka 2:9  

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

 Bostadshus uppfört i trä med reveterade fasader omkring 1850. Spritputsade fasader avfärgade ljust ockragula. Sadeltak 
med rött lertegel. Vindfång med småspröjsade fönsterbågar. Till fastigheten hör ett flertal uthus som tillsammans med en 
äldre stenmur och fruktträd bidrar till fastighetens ålderdomliga karaktär. 1895-1910 tillverkades de så kallade 
”Nisseyxorna” här i en tillhörande yxsmedja och snickeriverkstad. 1910-1929 bedrevs skomakeri inom fastigheten. 
Rekommendationer: Bostadshusets volym och proportioner, vindfång, takform och taktäckningsmaterial, fönstrens 
placering och proportioner samt snickarglädjedetaljer bör bibehållas. Äldre uthus och stenmur bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Lövsta. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 14, KATRINEHOLM ”KULLEN” 

ADRESS: 
Lövstavägen 7, 14:1>2 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Knuttimrat bostadshus uppfört i början av 1800-talet. Faluröd fasadpanel. Sadeltak med rött lertegel. Tillhörande trädgård 
omgärdad av falurött staket i trä samt kvalitativa smidesgrindar från 1900-talets första hälft. Rekommendationer: 
Bostadshusets småskalighet bör värnas. Vård och underhåll bör ske med traditionella material och metoder, fasader bör 
vara traditionellt färgsatta med faluröd slamfärg. Utkragad skorsten, takform och taktäckningsmaterial, enkupigt lertegel, 
och äldre fönster och dörrar bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Katrineholm ”Kullen”. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 15, FLARKA SÖDERGÅRD ”SVÄNGEN” 

ADRESS: 
Flarkavägen 1, Flarka 4:3 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Villa uppförd 1910 i nationalromantisk stil med veranda i två våningar prydd av snickarglädje. Timmerstomme klädd med 
fasspontpanel. Sadeltak med lertegel. Ursprungliga korspostfönster. Trädgård med ursprunglig karaktär präglad av fruktträd 
och en grästäckt rondell med flaggstång framför bostadshuset. Villan utgör ett välbevarat och tydligt bostadshus från 1910-
talet. Rekommendationer: byggnadens volym och proportioner, fasadmaterial, takform, tidstypisk veranda med 
snickarglädje, ursprungliga fönster och dörrar samt den vältilltagna trädgårdens karaktär bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Flarka Södergård. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 16, GÄSTGIVAREGÅRDEN 

ADRESS: 
Flarkavägen 3, Flarka 14:1 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Tvåvåningsbyggnad med timmerstomme. Flyttades till sin nuvarande plats från Bullebo, Djursdala 1854. Ska ha inhyst 
gästgiveri från ca 1820 fram till 1933. I byggnaden fanns mellan 1872 till 1888 postkontor och telegrafstation. Faluröd 
lockläktpanel. Frontespis ovan senare förstukvist med pelare som bär upp balkong. Tegeltäckt sadeltak. Byggnaden har ett 
samhällshistoriskt värde samt ett stort miljöskapande värde för området kring Flarkavägen. Rekommendationer: 
Byggnadens volym och proportioner bör värnas. Äldre, spröjsade fönster, pardörr, fasadpanel målad med faluröd slamfärg 
och sadeltak med lertegel bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

 
Gästgivaregården. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 17, STORA FLARKA 5:1 

ADRESS: 
Flarkavägen 9, Flarka 5:1 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppfört år 1877 med timmerstomme. Senare förstukvist med snickarglädje. Reveterade fasader målade i en 
bruten vit kulör. Tvåluftsfönster med spröjsade bågar. Sadeltak med rött, åldrat betongtegel. Trädgård med frukträd och 
grindstolpar i granit. Byggnaden och tillhörande trädgård har ett stort miljöskapande värde för området kring Flarkavägen. 
Rekommendationer: Byggnaden utgör ett av flera vältilltagna bostadshus som karaktäriserar miljön kring Flarkavägen. 
Byggnadens volym och proportioner mot vägen bör värnas. Likaså trädgården ut mot vägen. Fönstrens proportioner och 
placering, sadeltaket med tegelmurade skorstenar bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Stora Flarka 5:1. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 18, MELSTAD 

ADRESS: 
Lillvägen 18, Flarka 3:17 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppfört i trä runt år 1850. Locklistpanel målad med faluröd slamfärg. Förstukvist och småspröjsad frontespis. 
Spröjsade tvåluftsfönster. Trädgård med fruktträd och grusad gårdsplan. Rekommendationer: Fasadmaterial, faluröd 
slamfärg, förstukvist, frontespis och äldre spröjsade fönster bör bibehållas. Eventuell tillkommande bebyggelse i form av t 
ex uthus bör utformas för att överensstämma i material med bostadshuset.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

 
Melstad. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 19, MELLANFLARKA 

ADRESS: 
Lillvägen 14, Flarka 3:3 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Välbevarad gård med manbyggnad uppfört ca 1800 samt två flygelbyggnader och lada. Rödfärgade locklistpaneler och 
sadeltak och brutna tak med lertegel. Rekommendationer: Manbyggnaden från 1800 bör värnas vad gäller volym och 
proportioner, takform, fasadpanel, listverk med pilasterformade knutlådor och bred, profilerad takgesims. Övriga 
byggnader bör bibehålla fasadmaterial, takformer och taktäckningsmaterial, äldre fönster och dörrar samt inte avsevärt 
ändras beträffande volym och proportioner. Eventuell tillkommande bebyggelse inom fastigheten bör placeras på sådant 
avstånd att den inte stör de tre gårdsbildande byggnaderna. Eventuell tillkommande bebyggelse bör utformas för att 
överensstämma med befintlig beträffande material och färgsättning.  
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Mellanflarka.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 20, LINDHEM 

ADRESS: 
Lillvägen 10, Flarka 3:44 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppfört med timmerstomme i en och en halv våning med nyklassicistiska inslag omkring år1800. Locklistpanel 
målad i ockragul kulör, spröjsade tvåluftsfönster med triangulära fönsteröverstycken. Förstukvist med snickarglädje och 
plåttäckt tak. Frontespis ovan förstukvist. Sadeltak med enkupigt lertegel. Rekommendationer: Volym och 
proportioner, fasadmaterial, takform och taktäckningsmaterial, listverk, foder, överstycken, fönsterbågar och förstukvist 
bör bibehållas. Traditionell färgsättning för tillkomsttiden bör eftersträvas. Vård och underhåll bör ske med traditionella 
metoder och material.  

 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Lindhem. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 21, TORPET KULLERSTAD 

ADRESS: 
Kullerstadsvägen 5, Flarka 3:14 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Torp flyttat från Hycklinge i slutet av 1700-talet. Rekommendationer: För byggnadens läsbarhet som ett torp från 1700-
talet är det angeläget att värna småskaligheten, volym och proportioner. Torpet bör inte byggas ut. Faluröd locklistpanel, 
sadeltak med lertegel, vindfång med profilerad pardörr och fönstrens proportioner bör bibehållas.  
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 
 

 
 

Kullerstad. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 22, VATTENTORNET 

ADRESS: 
Höjdvägen 30-34, Horn 
VATTENTORNET  

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Uppfört 1981 av Kinda kommun. Teknikhistoriskt värde. Tornet var Sveriges första med en rostfri kula. 
Rekommendationer: Vid framtida eventuella rivningshot bör det utredas huruvida vattentornet är unikt eller särskilt 
bevarandevärt ur ett nationellt perspektiv.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
Vattentornet. 

 





MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE 
HORN
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD A, KVARNMILJÖ 

ADRESS: 
Kvarnbacken/Stångågatan 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Kring forsen där Stångån rinner ut i sjön Åsunden bedrevs kvarnverksamhet redan på 1500-talet. På 1600-talet köptes 
kvarnen av Åby säteri. Från 1760-talet då Åby Säteri och bruk köptes av brukspatronen Per Hellwegh utökades 
kvarnverksamheten på platsen och ett ullspinneri, ölbryggeri och färgeri byggdes i anslutning till det som nu kallades Åby 
kvarn. Den idag befintliga kvarnbyggnaden lät Katarina Hellwegh uppföra år 1800. Kvarnen är uppförd i trä och försedd 
med faluröd locklistpanel. Anläggningen är idag betydligt mindre än den var under 1800-talet. År 1925 uppfördes Tyrisfors 
kraftverk på motsatt sida av forsen. Kraftverket utformades i 20-talsklassicistisk stil med vitputsade fasader. Till kraftverket 
hör även en fristående tillbyggnad uppförd i rött tegel år 1940. Inom miljön finns även ett bostadshus (Åby 1:24) uppfört 
omkring 1875. Bostadshuset omges av en ålderdomlig trädgård med fruktträd och uthus. Väster om kvarnen och 
bostadshuset är Tegelslagarbyggningen (Åby 1:22) belägen. Det timrade bostadshuset flyttades till sin nuvarande plats från 
Flarka by omkring 1750 och utgör därmed miljöns äldsta byggnad. Till Tegelslagarbyggningen hör ett antal uthus och en 
större ekonomibyggnad. Miljön runt kvarnen berättar om Horns utveckling som hantverks- och handelsort.  
 
Rekommendationer: Miljön och byggnader inom miljön får inte förvanskas. Inför eventuella större ändringar i miljön 
eller i nära anslutning till miljön bör ytterligare kunskapsunderlag tas fram i form av kulturmiljöutredning eller antikvarisk 
förundersökning. Nybyggnation inom miljön rekommenderas ej. Befintlig bebyggelse bör underhållas med traditionella 
material och metoder.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Stångån med dess fall. Kvarnen med sin vältilltagna volym och rödfärgade fasader. Tyrisfors kraftverk med tydlig 20-
talsklassicisk utformning. Bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader väster om kvarnen. Tegelslagarbyggningen med sin 
1700-talskaraktär.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 
 

Stångån och kvarnen betraktade från bron i sydväst.  
 
 

 

 
 

Kvarnen utgörs av tre sammanlänkade byggnadskroppar. Här betraktad från norr. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 
 

Tyrisfors kraftstation uppförd 1925. Tillbyggnaden uppförd i rött tegel 1940 skymtar till vänster i bild.   
 

 
 

Tegelslagarbyggningen till vänster. Till höger skymtar fastigheten Åby 1:2 med bostadshus och ekonomibyggnader. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD B, KYRKOMILJÖ 

ADRESS: 
Stångågatan/Strömvägen 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Kyrka från 1753 med omgivande kyrkogård och bogårdsmur. Gravkapell med tidstypisk utformning uppfört 1928. Norr om 
kyrkan är bostadshuset Katrineberg uppförd under 1700-talet beläget. Byggnaden användes under en lång period på 1900-
talet som prästgård. Till Katrineberg hör en medvetet utformad trädgård med gräsytor, grusgångar och ett äldre 
trädbestånd. Mot vägen omgärdas tomten av en häck och grindstolpar i granit. Till Katrineberg hör en rödfärgad timrad 
bod placerad norr om byggnaden ut mot Strömvägen. Mittemot kyrkan på andra sidan Stångågatan är det tidigare 
kyrkstallet placerat. Stallet är utformat som en större ekonomibyggnad med locklistpanel målad faluröd och ett sadeltak 
med rött lertegel. Längs med Stångågatan finns på vardera sidan ett äldre trädbestånd som ger vägsträckan en allékaraktär. 
Miljön berättar om Horns etablering och utveckling som kyrkby.  
 
Rekommendationer: Byggnader inom miljön bör underhållas med traditionella material och metoder. Miljö och 
byggnader får inte förvanskas. Inför eventuella större ändringar i miljön eller i nära anslutning till miljön bör ytterligare 
kunskapsunderlag tas fram. Nybyggnation inom miljön rekommenderas ej. Kyrka, kyrkogård och samtliga fasta anordningar 
på denna är kyrkliga kulturminnen och omfattas av kulturmiljölagens 4 kap. Ändringar kräver länsstyrelsens godkännande. 
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Kyrka, kyrkogård och byggnader tillhörande kyrkogården. Kyrkstallet. Katrineberg tidigare prästgård och tillhörande 
trädgård och ekonomibyggnader. Allén längst med Stångågatan. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 
 

Horns kyrka och kyrkogård. Bogårdsmuren skymtar i förgrunden. 
 

 

 
 

Katrineberg, den tidigare prästgården med vältilltagen och medvetet utformad trädgård. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 
 

Uthus tillhörande Katrineberg.  
 

 
 

Tidigare kyrkstall till vänster. Längst med Stångågatan finns ett äldre trädbestånd viktigt för miljön kring kyrkan. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD C, IDROTTSPARKEN 

ADRESS: 
Bruksvägen, Åby 1:1 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Folkpark placerad på naturskön tomt, naturligt omgärdad av tallbevuxna bergknallar och Stångån i söder och väster. 
Entrébyggnad med fasader klädda med panel på förvandring, målad i en vit kulör. Handmålade skyltar. Parken präglas i 
övrigt av småskalig, faluröd träbebyggelse som nyttjas för kiosk- och serveringsverksamhet. Parkens främsta 
karaktärsbyggnad utgörs av den vältilltagna dansbanan uppförd 1958. Parken utgör ett välbevarat och tydligt exempel på 
folkpark från 1900-talets mitt. Folkparker har varit en mycket viktig del av det svenska nöjeslivet under 1900-talet. 
Idrottsparken berättar om Horns nöjesliv och dess uttryck.  
 
Rekommendationer: Miljön får inte förvanskas. Inför eventuella större ändringar i miljön eller i nära anslutning till miljön 
bör ytterligare kunskapsunderlag tas fram. Eventuell tillkommande bebyggelse i parken bör ansluta till parkens 
byggnadstradition.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Dansbana: volym och proportioner, färgsättning, takform och karaktäriserande synlig takstolskonstruktion. Entrébyggnad: 
tidstypiskt fasadmaterial, skyltar, volym och proportioner. Den småskaliga, rödfärgade bebyggelsen. Öppna gräsytor mellan 
bergknallar och tallskog. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 
 

Entrébyggnaden med fasader försedda med panel på förvandring. 
 

 

 
 

Dansbanan utgör miljöns främsta karaktärsbyggnad. Till vänster skymtar en av områdets flera småskaliga serveringsbyggnader. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 
 

Dansbanans takkonstruktion är målad i kulörer typiska för dåtidens dansbanor.  
 

 
 

Serveringsbyggnad med uteservering. Till höger skymtar ån. 
 



MILJÖ AV STORT VÄRDE 
HORN
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ A, TIDIGARE MEJERI 

ADRESS: 
Bruksvägen 8, Åby 1:6 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Mejerimiljö med bostads-, butiks- och ekonomibyggnader uppförda 1912 av Horns Mejeriförening. Bostadshuset är delvis 
förändrat genom senare fasadmaterial och fönsterbyte. Till bostadshuset hör en trädgård med mycket av den ursprungliga 
karaktären bevarad. Trädgården präglas av ett större vårdträd, ett antal fruktträd, gräsytor och grusade gångar. Ut mot 
vägen finns grindstolpar i granit. Öster och nordöst om bostadshuset präglas miljön av en gårdsplan omgärdad av den 
tidigare butiks- och mejeribyggnaden samt en uthuslänga i norr. Uthuslängan är tillbyggd under 1900-talets andra hälft och 
inhyste då ett bussgarage. Under samma period fanns det en bensinstation på gården. Den tidigare mejerianläggningen har 
haft stor betydelse för orten. Gården berättar om mejeriverksamhet under 1900-talets första hälft.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Bostadshusets volym och proportion. Tidigare butiks- och mejeribyggnadens volym och proportion. Den i fasaden infällda 
stenhällen som förkunnar byggnadens tidigare funktion samt byggnadsår. Mejeriets putsade fasader, ursprungliga spröjsade 
fönster och segmentbågeformade tegelmurade fönsteröverstycken samt tegelmurad, utkragad takfot. Uthuslängans volym 
och proportion och ursprungliga portar mot öster.  

 
 

 

 
 

Det tidigare mejeriet. 
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Bostadshuset är sammanbyggt med den tidigare mejeribyggnaden till höger i bild. I öster finns en större gårdsplan. 
 

 
 

I den tidigare mejeribyggnadens södra fasad finns en stenhäll inmurad. Stenhällen är sannolikt tillkommen vid samma tidpunkt som mejeriet.  
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BLÅ B, HAMNMILJÖ  

ADRESS: 
Åsundsvägen/Strömvägen/Kvarnbacken 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

 
Sjön Åsunden och hamnen i Horn har haft avgörande betydelse för ortens etablering och utveckling. Hamnen omvandlades 
till industrimiljö under 1800-talet då Edsvalla bolag anlade både sågverk och tegelbruk. Tegelbruket var i drift till omkring 
1910 och tillverkade murtegel och en- och tvåkupigt taktegel. Sågverket var stort och som mest hade man sex ramar i 
drift. I hamnmiljön finns även Färgaregården som flyttades till sin nuvarande plats år 1883. På gården fanns färgeri och 
vadmalsstamp, en verksamhet som också var beroende av vatten och vattenkraft. Under 1900-talet avvecklades industrin 
och miljön har idag prägeln av en småbåtshamn med bryggor och båthus med faluröda fasader.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Sjön Åsunden och mötet med Stångån. Glest bebyggd strandkant. Bryggor och båthus. Träfasader och faluröd slamfärg. 
Sadeltak med lertegel. Färgaregården med tillhörande faluröda uthus. Villa Alviken från 1800-talet.  

 
 

 

 
 

Miljön med dagens småbåtshamn. På andra sidan sjön skymtar Villa Alviken till höger och Färgaregården bakom ett av båthusen till vänster. Villa 
Alviken uppfördes under 1800-talet och har ett miljöskapande värde för hamnen.  
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BLÅ C, HANDELSSTRÅKET GAMLEBYLEDEN  

ADRESS: 
Gamlebyleden (västra änden) 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Kring Gamlebyledens västra ände formades under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ett handelsstråk som blev 
ortens självklara mittpunkt. I miljön finns flera byggnader där butiksfunktionen tydliggörs genom skyltfönster i bottenplan, 
till exempel Solhem på Gamlebyleden 8-10. Miljöns riktiga karaktärsbyggnad som även ger Gamlebyleden en prägel av 
paradgata är det storslagna butikshuset Fridhem från 1904, vars två hörntorn starkt bidrar till Horns siluett. I miljön finns 
flera byggnader av kulturhistoriskt intresse men som inte bedöms vara byggnader av stort värde då de har ändrats eller 
förvanskats i stor omfattning, t ex Hagby tidigare Horns hotell som idag inhyser Kinda-Ydre Sparbank. I miljön finns även 
en tydlig årsring från 1920-talet, bland annat genom Walla på Gamlebyleden 20-22 och villa Fridhem på Gamlebyleden 18. 
1940-talet finns representerat i miljöns östra ände genom den tidigare Konsumbutiken från 1945. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Butikshuset Fridhem med de karaktäriserande hörntornen. Tidigare Konsumbutik. Övrig bebyggelse med butikskaraktär 
genom skyltfönster i bottenplan eller entréer placerade ut mot gatan. 1920-talsvillor med slätputsade fasader, frontespiser 
och brutna tak.  
 

 

 
 

Handelstråket kring Gamlebyleden.Fridhem till höger, handelsstråkets verkliga karaktärsbyggnad.  
 



120

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HORN  

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 
 

 
 

Gamlebyleden 5-7(Flarka 8:1), sparbank och vandrarhem. Uppfört 1895 i nationalromntisk stil. Idag kraftigt förändrat genom senare 
ombyggnationer.   

 

 
 

Tidigare Konsumbutik på Gamlebyleden 15 (Flarka 5:5). De stora butiksfönstren i bottenvåningen förstärker Gamlebyledens handelsstråkskaraktär.  
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BLÅ D, ÄLDRE VILLAMILJÖ 

ADRESS: 
Ringvägen/Postgatan/Flarkavägen 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Småskalig bostadsbebyggelse från sent 1800-tal och 1900-talets första decennier. Träpaneler eller reveterade fasader i 
huvudsakligen traditionella färgsättningar. Sadeltak eller brutna tak med lertegel eller plåt. Miljön präglas av bostadshusens 
ganska små trädgårdar omgärdade med häck eller låga staket i trä. Mycket viktigt för miljöns karaktär är de många uthusen 
som berättar om behov och förutsättningar i hushållen vid tillkomsttiden. Rekommendationer: Uthusen bör bibehållas. 
Traditionella färgsättningar bör eftersträvas. Bostadshusens fasadmaterial och takformer bör bibehållas. Höga plank och 
moderna betongstenmurar bör undvikas. Eventuell ny bebyggelse bör ansluta till övrig byggnadstradition.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Bebyggelse begränsad till två våningar, villor med sekelskifteskaraktär, trädgårdar med gräsytor, fruktträd och häckar. Låga 
tomtomgärdande staket av trä eller järn. Stort antal uthus.  
 

 

 
 

Miljön från Flarkavägen. En smidesgrind utgör en dekorativ detalj som förstärker miljöns ålderdomliga karaktär.  
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Miljön från Ringvägen.  
 

 
 

Miljön sedd från Postgatan. De många uthusen bidrar starkt till miljöns karaktär.  
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BLÅ E, 1940-TALS BOSTADSMILJÖ 

ADRESS: 
Gamla Hycklingevägen 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadsområde kring Gamla Hycklingevägen präglat av villor uppförda i huvudsak under 1940-talet. Villorna är tidstypiskt 
utformade med putsade fasader avfärgade i ljusa kulörer och placerade i souterräng med garage i källarplan ut mot Gamla 
Hycklingevägen. Garagen visar på tillkomsttidens ökande privatbilism. Taken är i huvudsak valmade och täckta med tegel. 
Tvåluftsfönster med enkla fönsterbågar utan spröjs. Till miljön hör även ett antal fristående garage- och verkstadsbyggnader 
samt Ågården (Flarka 3:43) med butiks- och garagelokal i anslutning till bostadshuset. Miljön är tämligen välbevarad och har 
ett arkitekturhistoriskt värde. Miljön utgör en tydlig årsring i berättelsen om Horns bebyggelseutveckling. 
Rekommendationer: 1940-talskaraktären bör bibehållas. Nybyggnation inom miljön bör undvikas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
1940-talsvillor med slätputsade fasader och valmade tak. Ursprungliga detaljer som fönster, portar och takkupor. Garage- 
och verkstadsbyggnader med ursprungliga detaljer, portar mm.  
 

 

 
 

Bebyggelsen kring Gamla Hycklingevägen.  
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Bostadshus med garage i souterrängplan. 
 

 
 

Bostadsbebyggelsen ligger placerad längst Gamla Hycklingevägens södra sida. 
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BLÅ F, GÅRDAR LÄNGS FLARKAVÄGEN 

ADRESS: 
Flarkavägen/Stora Flarka 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Gårdsbebyggelse med oskiftad karaktär. Flertalet stora manbyggnader av stort värde placerade på rad längs med 
Flarkavägen. Vältilltagna trädgårdar omgärdade av låga trästaket eller häckar. Trädgårdarna präglas av gräsmattor, 
grusgångar och fruktträd. Bostadshusen är i huvudsak uppförda under 1800-talet med timmerstomme. Träpanel är det 
dominerande fasadmaterialet. Puts förekommer på en av manbyggnaderna. I miljöns västra utkant finns en stor 
ladugårdsbyggnad som förstärker områdets lantbrukskaraktär.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Trädgårdar och äldre trädbestånd. Omgärdande staket och gärdesgårdar. Manbyggnadernas volym, proportion, takform 
och fasadbeklädnad. Ekonomibyggnader som lador och uthus. De stora ladugårdsbyggnaderna är mycket viktiga för 
förståelsen av bostadshusens ursprungliga funktion.  
 

 

 
 

Flarkavägens södra ände med Flarka Södergård ”Svängen” i förgrunden. 
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Ekonomibyggnad väster om Flarkavägen (Flarka 5:61). 
 

 
 

Stora Flarka (Flarka 5:1) . Gårdarna kring Flarkavägen omges av stora trädgårdar omgärdade av staket eller gärdesgårdar. 
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BLÅ G, SÖDRA FLARKA 

ADRESS: 
Flarka Södergård 2, 4:13>2, 4:13>1 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Utflyttat hemman från Stora Flarka. Välbevarad manbyggnad med två flygelbyggnader. Byggnaderna är uppförda i timmer 
och fasaderna är klädda med rödfärgad locklistpanel. Sadeltak med lertegel. Flertalet äldre fönsterbågar och profilerade 
listverk. Till gården hör en stor ladugårdsbyggnad som även den är välbevarad. Gården berättar om skiftena i Horn och har 
genom sin kulturhistoriska funktion ett stort kulturhistoriskt värde. Gården har även ett stort miljöskapande värde för 
omgivande miljö. Rekommendationer: Manbyggnad, flygelbyggnader och ladugårdsbyggnad bör bibehållas och 
underhållas med traditionella material och metoder. Eventuell tillkommande bebyggelse inom fastigheten bör anpassas till 
den befintliga och underordna sig denna i storlek.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Manbyggnad och flygelbyggnader. Volym och proportioner. Fasad- och taktäckningsmaterial. Takformer. Traditionell 
färgsättning. Fönstrens volym, proportioner, material och spröjsindelning. Verandor med snickarglädje och äldre 
entrédörrar. Profilerade listverk. Tegelmurade skorstenar. Vårdträd och grusad gårdsplan och uppfartsväg. 
Ladugårdsbyggnad, volym och proportioner, takform, fasadmaterial och färgsättning, småspröjsade fönster, portar och 
dekorativt listverk. 
 
 

 
Manbyggnad och flygelbyggnader på Södra Flarka. 
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Ladugårdsbyggnad tillhörande Södra Flarka. 
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BLÅ H, ENHETLIG1960-1970-TALSMILJÖ 

ADRESS: 
Stångågatan/Hornåbergsgatan/Klocklidsvägen 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Enhetlig och tidstypisk 1960- och 1970-talsbebyggelse. Miljön karaktäriseras av låga envåningsbyggnader i rött tegel med 
flacka sadeltak täckta med betongtegel. Både kedjehus, villor och större servicebyggnader förekommer. I miljöns södra 
ände finns ålderdomshemmet Stångågården från 1969. Rekommendationer: För att bibehålla miljöns tidstypiska prägel 
bör fasadmaterial, takformer och byggnadernas volym och våningshöjd värnas. Kvarvarande ursprungliga entréer med 
tidstypiska detaljer som t ex dörrar i ädelträ med vattrade glas, nätta skärmtak och svarta enkla järnräcken bör bibehållas. 
Detta gäller särskilt de entréer som vetter ut mot Stångågatan där de starkt bidrar till den delen av gatans 1960-70-
talskaraktär.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Bebyggelsen begränsade höjd, fasadmaterial och takform. Kedjehus placerade längs med Stångågatan. Ursprungliga 
karaktärsskapande detaljer som entréer, altanpartier och kvadratiska fönster. Servicebyggnader i form av ålderdomshem 
och förskola utformade i enlighet med bostadsbebyggelsen.  

 
 

 

 
 

Kedjehus längs med Stångågatan.  
 
 





MILJÖ AV VISST VÄRDE 
HORN
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GRÖN A, IDROTTSPLATS 

ADRESS: 
Bruksvägen, Åby 1:1 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Idrottsplats med gräsplaner, liten biljettkur och domarbås med fasader klädda med träpanel målad i en vit kulör, 
åskådarbänkar i trä och faluröd byggnad med panelklädda fasader för omklädning/klubbhus.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Gräsplan. Enkelt utformad, småskalig bebyggelse i form av domarbås och biljettkur uppförda i trä. Klubbhus med faluröd 
panel och sadeltak.  
 
 

 
 

Idrottsplatsen. 
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GRÖN B, CENTRAL BOSTADSMILJÖ 

ADRESS: 
Postgatan/Ringvägen/Flarkavägen 

ORT: 
Horn 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadsmiljö av skiftande karaktär som ger intrycket av att ha vuxit fram utan större medveten formgivning. Större relativt 
tidstypiska villor i huvudsak uppförda under 1930- och 1940-talen. Enstaka villor från 1910-talet och 1950-talet. Miljön 
präglas av den begränsade höjden och de relativt stora trädgårdarna. I områdets södra del finns byggnader av 
verkstadskaraktär. Rekommendationer: Eventuell tillkommande bebyggelse bör underordna sig befintlig i höjd samt 
färgsättas enligt förekommande färgskala.   
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Den begränsade höjden. Den skiftande karaktären där enskilda villor utgör årsringar i miljöns historia. Relativt väl tilltagna 
trädgårdar med gräsytor. Enkla, låga tomtomgärdningar i form av trästaket eller stängsel.  

 
 

 

 
 

Bostadsmiljön kring Postgatan.  
 
 
 





HYCKLINGE
KULTURMILJÖINVENTERING 

KINDA KOMMUN 2018





BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE 
HYCKLINGE
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

HYCKLINGE 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 1, HYCKLINGE KYRKA 

ADRESS: 
Kyrkgatan 8, 1:49 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

En kyrka har sannolikt funnits på platsen sedan 1100-talets slut. Den idag befintliga kyrkan av sten med rektangulärt långhus 
med tresidigt avslutat kor och sakristia i norr uppfördes 1792 i anslutning till ett torn som byggts tio år tidigare, år 1782. 
Arkitekt var Per Wilhelm Palmroth, Överintendentsämbetet. Byggmästare Casper Seurling. Kyrkan har putsade fasader 
avfärgade vita. Kyrkan är orienterad med tornet i väst. Tornet kröns av en plåtklädd huv med lanternin. Långhusets 
sadeltak är valmat och även det plåttäckt.  
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Fasadmaterial, fönster, portar och torn. Takformer och taktäckningsmaterial.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. kulturmiljölagen. Ingår i miljö av högsta värde Kyrkomiljö. 
 

 

 
 

Hycklinge kyrka. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

HYCKLINGE 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 
RÖD 2, FÖRSAMLINGSHEM 
ADRESS: 
Kyrkgatan 8, 1:72 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Uppfört av Hycklinge socken år 1865 som byskola. Byggt i två våningar med timmerstomme. Reveterade fasader avfärgade 
ljust gula. Sadeltak med tvåkupigt taktegel. Veranda med snickarglädje. Ombyggt till församlingshem år 1975. Byggnaden 
utgör en viktig del av miljön kring kyrkan. Byggnaden visar på Hycklinges historia som kyrkby. Byggnaden har ett stort 
samhällshistoriskt värde samt miljöskapande värde. Byggnaden är exteriört relativt välbevarad och har ett 
arkitekturhistoriskt värde. 
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Fasadmaterial. Den karaktäriserande frontespisen och veranda med snickarglädje. Den rikt 
dekorerade konsolfrisen i takfot. Fönstrens form, material, indelning, placering och proportioner. Delvis glasad pardörr 
med fyllningar. Takform.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Kyrkomiljö.  
 

 

 
 

Församlingshemmet.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

HYCKLINGE 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

RÖD 3, SOCKENSTUGA 

ADRESS: 
Kyrkgatan 6, 1:8 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Byggnad uppförd med timmerstomme år 1759. Faluröd locklistpanel. Brutet tak med enkupigt lertegel. Förstukvist med 
spröjsad pardörr. Byggnaden uppfördes som sockenstuga men användes under 1860-talet till år 1919 som fattigstuga. 
Omvandlades 1957 till småskola. Byggnaden utgör en mycket viktig del av miljön kring kyrkan. Byggnaden har ett stort 
samhällshistoriskt värde då den belyser tidigare sociala och ekonomiska villkor. Byggnaden är också värdefull då den utgör 
en källa till kunskap om 1700-talets byggnadsteknik. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Faluröd slamfärgsmålad locklist panel. Takform och taktäckningsmaterial. Fönstrens placering, 
proportioner, material och de spröjsade fönsterbågar. Farstukvist med pardörr. Tegelmurad skorsten.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Kyrkomiljö. 
 

 

 
 

Sockenstugan.   
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

HYCKLINGE 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 4, TIDIGARE PRÄSTGÅRD 

ADRESS: 
Kyrkgatan 4, 1:21 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Byggnad uppförd som privatbostad 1910 av Per Johan och Anna Sofia Ström. Omvandlades senare till prästgård. Idag åter 
privatbostad. Uppförd i tegel med slätputsade jugendinspirerade fasader med frontespis och torn mot gavlarna. Brant 
plåttäckt tak. Spröjsade fönster. Byggnaden utgör ett tydligt exempel på en påkostad villa från 1910-talet och är till sin 
utformning unik för orten. Genom sin kulturhistoriska funktion har byggnaden ett samhällshistoriskt värde. Byggnaden 
utgör en viktig del av miljön kring kyrkan och har ett miljöskapande värde för orten.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Fasadmaterial. Torn och frontespis. Takform och taktäckningsmaterial. Kvarvarande ursprungliga 
fönster och dörrar. Vältilltagen trädgård med gårdsplan med rondell och äldre träd- och häckbestånd. Grindstolpar i sten 
och smidesgrind.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Kyrkomiljö. 
 

 

 
 

Den tidigare prästgården. 
 





BYGGNAD AV STORT VÄRDE 
HYCKLINGE
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 1, HYCKLINGE SKOLA 

ADRESS: 
Skolvägen 4, 1:71 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Skola uppfört 1957-1958. Byggherre var Södra Kinda kommun. Uppförd med betongstomme i en våning samt källare. 
Tidstypisk utformning med fasader av tegel och fönsterbröstningar med träpanel laserad mörkt brun. Stora tvåluftsfönster 
med mindre horisontellt placerad båge i övre luften. Betongsockel målad mörkt grå. Flackt sadeltak. Byggnaden har ett visst 
samhällshistoriskt värde samt ett arkitekturhistoriskt värde. Rekommendationer: Fasadmaterial, takform, ursprungliga 
fönster och entrépartier bör värnas. Traditionell färgsättning bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Hycklinge skola. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 2, VILLA SJÖVIK 

ADRESS: 
Hycklingevägen 3, 1:10 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppförd 1889 med timmerstomme i två våningar på huggen stensockel. Locklistpanel. Sadeltak med tvåkupigt 
lertegel. Tegelmurade och utkragade skorstenar. Tvåluftsfönster med spröjsade fönsterbågar. Byggnaden har varit en viktig 
mötesplats på orten och har inhyst ett flertal olika verksamheter, bland annat pensionat och café. Ursprungligen fanns en 
handelsaffär i bottenplan. Byggnaden har ett miljöskapande värd i hamnområdet i centrala Hycklinge. Byggnaden berättar 
om 1880-talets byggnadsteknik. Rekommendationer: Byggnadens volym och proportioner bör värnas, likaså fasadpanel, 
takform, skorstenar och fönstrens volym, placering och material samt ursprungliga detaljer som figursågade takstolstassar 
typiska för det sena 1800-talet. Traditionell färgsättning bör eftersträvas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Villa Sjövik.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 3, HAGABORG 

ADRESS: 
Badhusvägen 2, 5:27>2 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppfört som förvaltningsbyggnad åt Edsvalla bolag år 1865. Byggnaden placerades strategiskt i nära anslutning 
till hamnen och sågverksverksamheten. Slätputsade fasader avfärgade vita. Korspostfönster. Frontespis och gavelrösten 
med karaktäriserande triangulära lunettfönster. Lägre tillbyggnad på sjösidan. Miljöskapande värde, samhällshistoriskt värde. 
Rekommendationer: Korspostfönster och triangulära lunettfönster bör värnas. Volym och proportion, putsade fasader, 
frontespis och takform bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Hagaborg. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 4, CEMENTGJUTERIET 

ADRESS: 
Badhusvägen, 5:27>2 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Cementgjuteribyggnad uppfört 1944. Anläggningen är välbevarad och utgör ett tydligt exempel på verkstadsbyggnad från 
mitten av 1900-talet. Byggnaden har ett samhällshistoriskt värde. Byggnaden berättar om den industriverksamhet som länge 
var kopplad till hamnen i Hycklinge. Rekommendationer: Volym och proportioner, putsade fasader med träpanelklädda 
gavelrösten, takformer och de enkla plåttäckningarna, spröjsade fönster och fönstrens små dimensioner samt dubbelportar 
bör värnas.  
 

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Cementgjuteriet.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 5, VARMBADHUSET 

ADRESS: 
Badhusvägen 1, S:2 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Varmbadhus uppfört 1936 av Hycklinge Badhusförening U.P.A. Byggnaden har haft stor betydelse för orten som en central 
mötesplats. Byggnaden är delvis förvanskad genom utbyggnad med moderna fönster och byte av ytterdörr mm. 
Rekommendationer: Byggnaden bör inte byggas ut ytterligare. Särskilt viktigt att värna är de putsade fasaderna, takform, 
skorsten, ursprungligt vindfång, äldre fönsters dimensioner och spröjsindelning samt varmbadhusskylten på gaveln.  
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Varmbadhuset.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 6, KVARN 

ADRESS: 
Hycklingevägen 10, 5:40 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Särpräglad byggnad uppförd som kvarn 1934 av Gunnar Svensson i två våningar med förhöjd källarvåning. Kvarnverksamhet 
bedrevs fram till 1976. Fasader klädda med locklistpanel. Brant, brutet tak med lertegel. Kraftigt utskjutande frontespis som 
tydliggör den kulturhistoriska funktionen. Samhällshistoriskt och miljöskapande värde. Rekommendationer: Fasadpanel, 
byggnadens volym och proportioner och i synnerhet den utskjutande frontespisen bör värnas. Också den tidstypiska 
takutformningen och taktäckningsmaterialet bör bibehållas. Likaså de ursprungliga småspröjsade fönstren och dubbelportar.  
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Kvarnen. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 7, HAGABORG, UTHUSLÄNGA 

ADRESS: 
Hycklingevägen 11 B, 5:63>1 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Uthuslänga tillhörande fastighet på Hycklingevägen 11. Uppfört i tegel och resvirke år 1913. Numera inrett till bostad. 
Byggnaden visar på förutsättningar och behov i hushållet vid tillkomsttiden. Byggnaden tillhör en byggnadskategori som förr 
var mycket vanlig men som idag ofta blivit överflödig och riskerar att rivas. Rekommendationer: Byggnadens volym och 
proportioner, takform, bottenvåningens tegelfasader och övervåningens faluröda träpanel bör värnas. Likaså kvarvarande 
ursprungliga fönster och portar. Traditionell färgsättning bör bibehållas. Till den ålderdomliga karaktären bidrar den 
grusade gårdsplanen. Denna bör förbli grusad.  
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Uthuslängan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 151

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 8, VILLA SOLBACKEN, BYGGNAD 1  

ADRESS: 

Hycklingevägen 13, 5:63 2 
ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Villa uppförd i två våningar samt väl tilltagen vindsvåning år 1929 av Julius Olefors. Brutet, plåttäckt tak. Frontespiser. 
Miljöskapande värde kring Hycklingevägen. Byggnaden bildar tillsammans med byggnad 2 med samma namn en tydlig årsring 
från det sena 1920-talet. Byggnad 1 är i viss utsträckning förvanskad genom fönster- och dörrbyten. 
Rekommendationer: Byggnadens volym och proportion, fasadmaterial, frontespiser och takform bör värnas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Solbacken. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 9, VILLA SOLBACKEN BYGGNAD 2 

ADRESS: 

Hycklingevägen 15, 5:59 2 
ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Villa uppförd i tre våningar 1929 av Julius Olefors. Brutet, plåttäckt tak. Frontespis och burspråk mot gatan. Slätputsade 
fasader. Utanpåliggande trapphustorn i öster. Ursprungliga spröjsade korspostfönster byttes mot tvåluftsfönster utan spröjs 
2017. Byggnaden har ett miljöskapande värde för Hycklingevägen. Byggnaden bildar tillsammans med byggnad 1 med samma 
namn en tydlig årsring från det sena 1920-talet. Rekommendationer: fasadmaterial, volym, proportioner, burspråk, 
frontespis, takformer och taktäckningsmaterial bör bibehållas. Likaså ursprungliga karaktäriserande detaljer som 
frontespisens rombformade fönster bör värnas.  

 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Villa Solbacken, byggnad 2. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 10, WESTINS LANTHANDEL 

ADRESS: 
Hycklingevägen 14, 
fastighetsbeteckning saknas i 
Lantmäteriets karta 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Butiksbyggnad tidstypisk för 1950-talet. Uppfört 1957 av Helena Westin. Samhällshistoriskt värde, miljöskapande värde för 
Hycklingevägen som bygata genom samhället. Arkitekturhistoriskt värde genom den tidstypiska utformningen. 
Värdebärande delar: Neonskylt och stora skyltfönster mot gatan som berättar om byggnadens funktion som lanthandel. 
Den tidstypiska röda tegelfasaden med slätputsade partier och det enkla, flacka taket. Rekommendationer: Volym och 
proportioner, takform och taktäckningsmaterial, skyltfönster, fasadmaterial och fönstrens proportioner samt skylt bör 
bibehållas.   
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Lanthandeln. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 11, VILLA MANNGÅRD 

ADRESS: 
Hycklingevägen 21, 
fastighetsbeteckning saknas i 
Lantmäteriets karta 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Villa uppfört 1947 i utpräglad funktionalistiskt stil av Manne och Elsa Ståhl. Byggnaden utgör ett av få tydliga exempel på 
funktionalismen i Hycklinge.  Rekommendationer: Byggnadens volym och proportioner, slätputsade fasader, den höga 
sockeln, de enkla en- och tvåluftsfönstren, entrén med gjuten förstukvist och smidesräcken, den långsträckta balkongen 
och takets form bör bibehållas. Ursprungliga kvarvarande fönster och portar bör värnas. För 1940- eller 50-talen 
traditionell färgsättning bör eftersträvas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Manngård. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 12, ORRKULLEN 

ADRESS: 
Orrvägen 5, 5:44>1 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Större tidstypisk villa uppförd i nationalromantisk stil år 1910 på huggen stensockel. Byggherre var Julius Molander. 
Liggande faluröd fasspontpanel. Sadeltak med avvalmade gavelspetsar. Korspostfönster och spröjsade tvåluftsfönster. 
Frontespis ovan förstukvist. Tegelmurade högre skorstenar. Rekommendationer: Volym och proportioner, 
fasadmaterial och fönster, kvarvarande ursprungliga dörrar, takform, skorstenar, frontespis och förstukvist bör bibehållas. 
Likaså traditionell färgsättning.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Orrkullen. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 13, BYGDEGÅRDEN HÖGANLID 

ADRESS: 
Högalidsvägen 2, Höganlid 1.26  

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Uppfört 1923 som samlingslokal av Hycklinge J.U.F. Tillbyggt på 50- och 70-talen. Byggnaden och tillhörande ditflyttade 
byggnader har ett samhällshistoriskt värde. och berättar om bygdegårdsverksamheten på orten från 1920-tal till idag. 
Rekommendationer: Faluröd locklistpanel, korspostfönster och ursprungliga portar bör bibehållas. Likaså takform. 
Taktäckningsmaterialet bör på sikt ersättas av lertegel.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

 
Bygdegården Höganlid. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 14, LOFTBODEN 

ADRESS: 
Högalidsvägen 2, Höganlid 1.26 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Knuttimrad loftbod flyttad till bygdegårdsområdet från Börtsmåla 1974. Byggnaden berättar om föregående seklers 
byggnadsteknik och dåtidens behov och förutsättningar i hushåll på landsbygden. Rekommendationer: Byggnaden bör inte 
ändras eller ombyggas. Underhåll bör ske med traditionella material och metoder. Fasader ommålas med äkta faluröd 
slamfärg. Portar stryks vid behov med trätjära.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Loftboden. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 15, KNEKTTORPET 

ADRESS: 
Högalidsvägen 2, Höganlid 1.26 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Knuttimrat knekttorp flyttat till bygdegårdsområdet från Bredal 1982. Torpet visar på föregående seklers 
samhällsstrukturer och ekonomiska system samt på dåtidens byggnadsteknik. Rekommendationer: Torpet bör inte 
ombyggas eller på annat sätt ändras. Underhåll bör ske med traditionella material och metoder. Fasadmaterial ska vara 
locklistpanel målad med äkta faluröd slamfärg. Fönster och portar bör bibehållas och underhållas med linoljefärg.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Knekttorpet. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 16, LADUGÅRD 

ADRESS: 
Högalidsvägen 2, Höganlid 1.26 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Timrad ladugårdsbyggnad flyttad till bygdegårdsområdet från Svaneborg 1992. Byggnaden berättar om föregående seklers 
byggnadsteknik och dåtidens behov och förutsättningar i hushåll på landsbygden. Rekommendationer: Byggnaden bör 
inte ombyggas eller på annat sätt påtagligt ändras. Byggnaden bör underhållas med traditionella material och metoder. 
Fasader bör målas med äkta faluröd slamfärg. Portar stryks vid behov med trätjära. Fönster målas med linoljefärg. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Ladugården. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 17, VISTHUSBOD 

ADRESS: 
Högalidsvägen 2, Höganlid 1.26 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Timrad visthusbod flyttad till bygdegårdsområdet från Sörfall 1990. Byggnaden berättar om föregående seklers 
byggnadsteknik och dåtidens behov och förutsättningar i hushåll på landsbygden. Rekommendationer: Byggnaden bör 
inte ombyggas eller på annat sätt påtagligt ändras. Byggnaden bör underhållas med traditionella material och metoder. 
Fasader bör målas med äkta faluröd slamfärg. Portar stryks vid behov med trätjära. 
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 18, SMEDJA 

ADRESS: 
Högalidsvägen 2, Höganlid 1.26 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Timrad smedja uppförd på grovhuggen stengrund på bygdegårdsområdet. Flyttad från Stuverum. Byggnaden berättar om 
föregående seklers byggnadsteknik och dåtidens behov och förutsättningar i hushåll på landsbygden. 
Rekommendationer: Byggnaden bör inte ombyggas eller på annat sätt påtagligt ändras. Byggnaden bör underhållas med 
traditionella material och metoder. Fasader bör målas med äkta faluröd slamfärg. Portar stryks vid behov med trätjära. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Smedja. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE  

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 19, MARKNADSBODEN  

ADRESS: 
Högalidsvägen 2, Höganlid 1.26 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Marknadsbod som under 2000-talet flyttats till bygdegårdsområdet från festplatsen, vid brudtallen. Byggnaden var en 
central byggnad på festplatsen och värdesätts högt av många Hycklingebor. Byggnaden har ett miljöskapande värde för 
bygdegårdsområdet. Rekommendationer: Byggnaden bör inte ombyggas eller på annat sätt påtagligt ändras. Byggnaden 
bör underhållas med traditionella material och metoder. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Marknadsboden. 
 



MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE 
HYCKLINGE



164

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD A, KYRKOMILJÖ 

ADRESS: 
Kyrkgatan 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Kyrkomiljön präglas av kyrkan och dess omgivande kyrkogård. En kyrka har sannolikt funnits på platsen sedan 1100-talets 
slut. Den idag befintliga kyrkan av sten med rektangulärt långhus med tresidigt avslutat kor och sakristia i norr uppfördes 
1792 i anslutning till ett torn som byggts tio år tidigare, år 1782. Arkitekt var Per Wilhelm Palmroth, 
Överintendentsämbetet. Byggmästare Casper Seurling. Kyrkan har putsade fasader avfärgade vita. Kyrkan är orienterad 
med tornet i väst. Tornet kröns av en plåtklädd huv med lanternin. Långhusets sadeltak är valmat och även det plåttäckt.  
Till kyrkomiljön hör även två byggnader placerade väster om kyrkan, den gamla byskolan från 1865 som nu används som 
församlingshem och sockenstugan från 1759. Norr om kyrkan finns en jugendinspirerad villa som uppfördes 1910 och som 
har nyttjats som prästgård. Trädgården kring den förra prästgården har ett stort miljöskapande värde för området. 
Rekommendationer: Inför eventuella större ändringar i miljön eller i nära anslutning till miljön bör ytterligare 
kunskapsunderlag tas fram. Inför större eventuella ändringar av profana byggnader inom miljön bör en antikvarisk 
förundersökning upprättas. Kyrka och kyrkogård är kyrkliga kulturminnen och omfattas av kulturmiljölagens 4 kap och 
ändringar kräver länsstyrelsens godkännande.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Kyrka, kyrkogård med bogårdsmur, trädkrans och putsade grindstolpar. Församlingshem med tillhörande trädgård och 
uthus. Sockenstuga. Tidigare prästgård med trädgård, grindstolpar i granit, smidesgrind, äldre häck- och trädbestånd.  
 

 

 
 

Kyrkomiljön. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 
 

 

 
 

Församlingshemmet. 
 

 
 

Sockenstuga. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 
 

Tidigare prästgård. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD B, STORA HYCKLINGE 

ADRESS: 
Stora Hycklinge, 5:14 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Välbevarad gårdsmiljö i gammalt odlingslandskap med flertalet byggnader från 1800-talet. Timrad manbyggnad från omkring 
1825. Tillbyggd 1860. Stående träpanel målad ockragul. Spröjsade tvåluftsfönster. Sadeltak med lertegel. Två timrade 
flygelbyggnader från ca 1860. Den västra är tämligen välbevarad och saknar fasadbeklädnad. Timmerstommen är målad 
ockragul lika de två övriga husen. Ett särskilt värde finns i den västra flygelbyggnadens ursprungliga och karaktäriserande 
fönster- och dörröverstycken och den brädfodrade pardörren. Påkostad ladugårdsbyggnad med snickarglädje i 
fönsteröverstycken och takfot. Trädkantad allé med äldre trädbestånd. Grusad gårdsplan med rondell.  
Rekommendationer: Ursprungliga eller äldre fönsterbågar, listverk, dörrar och portar bör bibehållas. Byggnadernas 
volym och proportioner, takformer och taktäckningsmaterial bör värnas. Underhåll bör ske med traditionella material och 
metoder. Inför eventuella större ändringar i miljön eller i nära anslutning till miljön bör en kulturmiljöutredning upprättas. 
Inför eventuella större ändringar av byggnader bör en antikvarisk förundersökning upprättas. Eventuell tillkommande 
bebyggelse bör ansluta till befintlig beträffande material och färgsättning samt underordna sig bostadshus och ladugård i 
storlek.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Manbyggnad, flygelbyggnader och deras placering. Grusad gårdsplan med rondell. Allé med äldre trädbestånd. Påkostad 
ladugårdsbyggnad med stort värde i dekorativa detaljer som fönsteröverstycken.  
 

 

 
 

Stora Hycklinge. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 
 

 

 
 

Stora Hycklinge, ladugård. 
 
 
 



MILJÖ AV STORT VÄRDE 
HYCKLINGE
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE 

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ A, HAMNMILJÖ 

ADRESS: 
Hycklinge hamn 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Hycklinge hamn har haft stor betydelse för ortens etablering och utveckling. Hamnen var tidigare av betydande storlek och 
under 1900-talets första hälft skeppades virke från sågverksrörelsen i Hycklinge härifrån. Fiske har också bedrivits här och 
om den verksamheten vittnar kvarvarande båthus. Av den mer storskaliga hamnverksamheten finns få fysiska spår kvar. 
Idag präglas hamnmiljön av enkla bryggor och småskalig båthus- och förrådsbebyggelse. Till miljön hör även ett varmbadhus 
från 1936. Ett stort värde finns i Hamnmagasinet som har haft en central roll i hamnens historia. Rekommendationer: 
Nybyggnation nära strandlinje bör undvikas. Fri siktlinje mot sjön bör bibehållas. Eventuell tillkommande bebyggelse bör 
anpassas i storlek, material och färgsättning till båthus- och förrådsbebyggelse. Befintliga båthus volym, proportioner och 
traditionella färgsättning, takform och taktäckningsmaterial bör bibehållas. Varmbadhuset bör bevaras och värnas mot 
ändringar som minskar dess kulturhistoriska värde.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Hamnmagasin, bryggor, båthus och små förrådsbyggnader. Träfasader målade med faluröd slamfärg. Tjärade portar. 
Sadeltak med lertegel. Vass- och grästäckt svagt sluttande strandlinje. Varmbadhus.  
 

 

 
 

Hamnmiljön. 
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HYCKLINGE 

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 
 
 

 

 
 

Hamnmagasinet som också nyttjats som båthus. 
 

 
 

Varmbadhus i hamnen. 
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

HYCKLINGE 

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ B, HYCKLINGEVÄGEN/BYGATA  

ADRESS: 
Hycklingevägen 

ORT: 
Hycklinge 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Miljön kring Hycklingevägen har en tydlig prägel av bygata där samhällets nödvändiga funktioner som lanthandel och 
bensinstation placerades. Villabebyggelsen uppvisar stor variation i utformning och ålder. De äldsta byggnaderna kan 
härledas till 1800-talets andra hälft och de yngsta till 1980-talet. Villorna utgör kulturhistoriskt intressanta årsringar i 
Hycklinges bebyggelsehistoria. Rekommendationer: Eventuell tillkommande bebyggelse bör anpassas i höjd och storlek 
till befintlig. Entréer bör placeras ut mot gatan. Byggnader med tidigare samhällsfunktioner som kvarnen och Westins 
lanthandel bör inte ändras på sådant sätt att deras kulturhistoriska funktion inte går att uttyda.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Bostads- och butikbebyggelse begränsad till två våningar. Flertalet byggnader med kulturhistoriska funktioner som Villa 
Sjövik; tidigare handelsaffär och pensionat, Westins 1950-talspräglade lanthandel och den tidigare kvarnen från 1930-talet. 
Bensinmack med butik och verkstad. Bostadsbebyggelse av varierande ålder och utformning med entréer i huvudsak 
placerade mot gatan.  

 
 

 

 
 

Hycklingevägen. 
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HYCKLINGE 
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Westins lanthandel. 
 

 
 

Villa Solbacken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





KISA 
KULTURMILJÖINVENTERING 

KINDA KOMMUN 2018





BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE 
KISA
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 1, KISA KYRKA 

ADRESS: 
Kyrkstigen, Prosten 1 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Stenkyrka uppförd på höjden nordväst om centrum. Kisa kyrkas äldsta delar kan härledas till 1200-talet. Under 1500-talet 
försågs kyrkan med vitputsade fasader. Sin nuvarande exteriöra utformning fick kyrkan under 1750-talet. Även interiört 
präglas kyrkan av ombyggnaden på 1750-talet, då bland annat ett tunnvalv i trä tillkom. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Putsade, vita fasader. Rundbågiga fönster. Valmat, koppartäckt sadeltak. Torn med karnisformad 
huv och lanternin.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. kulturmiljölagen. Omfattas av tillståndsplikt. 
Ingår i miljö av högsta värde Kisa kyrkomiljö. 
 

 
Kisa kyrka. 
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arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 2, SOCKENSTUGAN  

ADRESS: 
Kyrkstigen, Lönnen 3 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Timmerbyggnad uppförd som sockenstuga omkring år1700. En våning samt vinds- och källarplan. Huggen stensockel. 
Fasader med ljust grå locklistpanel. Pardörr med fyllningar och krysspröjsade glas har under 2010-talet ersatts av en 
modern enkeldörr med fyllningar och glas i dörrens övre del. Sadeltak med enkupigt tegel. Sockenstugan har tyvärr till viss 
del förvanskats, bland annat genom byte av ytterdörr men byggnaden har trots det genom sin ålder och kulturhistoriska 
funktion ett stort samhällshistoriskt värde. Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Inför 
eventuella större ändringar av byggnaden bör ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En antikvarisk förundersökning kan 
behöva upprättas. Byggnaden bör underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör 
tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Fasadmaterial. Takform och taktäckningsmaterial. Utkragad tegelmurad skorsten. Fönstrens 
volym och placering. Dekorativt utformade fönster- och dörromfattningar. Byggnadens placering invid kyrkan.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Kisa kyrkomiljö.   
 

 
Sockenstugan. 

 
 
 



180

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 3, KLOCKAREGÅRDEN 

ADRESS: 
Ulrikagatan 3, Nejlikan 1 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Reveterat bostadshus uppfört i två våningar omkring år 1860. Byggnaden har fungerat som bostad åt klockaren. 
Moderniserades och flyttades till nuvarande läge 1949. Huset placerades då på ny källare. Klassicistiskt utformade fasader. 
Spritputsade och avfärgade rosa mot slätputsat vitt listverk. Spröjsade fyrluftsfönster. Pardörr med fyllningar Trädgård med 
grusgångar, gräsytor, rabatter och fruktträd. Byggnaden har genom sin kulturhistoriska funktion och tidstypiska utformning 
ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Inför eventuella 
större ändringar av byggnaden bör ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En antikvarisk förundersökning kan behöva 
upprättas. Byggnaden bör underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. Den 
senare tillkomna balkongen på södra fasaden bör vid en framtida renovering bättre anpassas till byggnaden alternativt helt 
avlägsnas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Reveterad timmerstomme och spritputs. Takform och lertaktegel. Dekorativa fasaddetaljer: 
slätputsade hörnkedjor, fönster- och dörröverstycken med konsoler och tandsnittsdekor, pilasterformade knutlådor med 
knutskallar utformade som kapitäl. Konsolfris mot tak. Profilerad pardörr. Fönstrens volym, indelning, material och 
placering. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Kisa kyrkomiljö.   
 

 
Klockaregården. 
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arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 4, LOKSTALLET 

ADRESS: 
Kasbacksvägen, Kisa 11:3 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Lokstallet är ett enportsrundstall med ett vattentorn med pumpmekanism uppförd i historiserande stil år 1901. Bara 
tegelfasader och krenelerat torn ger byggnaden ett borgliknande utseende. Lokstallet berättar om järnvägsetableringen i 
Kisa och om teknik knuten till järnvägsverksamhet vid sekelskiftet 1900. Byggnaden har tillsammans med närliggande 
tekniska detaljer som vändskiva och anslutningsspår ett stort samhällshistoriskt och teknikhistoriskt värde. Lokstallet utgör 
ett tydligt exempel på den historiserande stilen populär under decennierna kring sekelskiftet. Byggnaden har ett stort 
arkitekturhistoriskt värde. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Fasadtegel och dekorativa detaljer som ett utkragat listverk. Den borgliknande karaktären med 
uppskjutande torn med tillhörande mindre hängtorn. Fönster och portars volym, material och placering. Takformer och 
skivtäckning. Byggnadens placering vid järnvägsspåren och den tillhörande vändskivan, anslutningsspåret, vattenhästen och 
förrådsbyggnaden. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Byggnadsminne enligt 3 kap. kulturmiljölagen. Omfattas av tillståndsplikt. Se byggnadsminnesförklaring för skyddsområde 
och skyddsföreskrifter. I byggnadsminnet ingår utöver lokstallet även vändskivan, anslutningsspåret, vattenhästen och 
förrådsbyggnaden. Ingår i miljö av högsta värde Miljön kring Lokstallet.  
 

 
Lokstallet. 
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 5, CAFÉ COLUMBIA 

ADRESS: 
Storgatan 10, Vråken 3 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Väl tilltagen byggnad uppförd som bostadshus på Kullagården i liggtimmer under 1700-talet. Två våningar samt vindsplan 
under tegeltäckt sadeltak. På 1840-talet inhystes ett apotek i byggnaden. Den radikale apotekaren Carl Gustav Sundius 
startade år 1846 en emigrantbyrå i byggnaden. Byrån var förmodligen den första i sitt slag i Sverige. Byggnaden har ett 
mycket stort samhällshistoriskt värde då den berättar om starten till den mycket omfattande emigrationen under 1800-
talets senare del. Byggnaden ger också möjlighet till kunskapsutvinning om 1700-talets byggnadsteknik. Byggnaden har även 
ett stort miljöskapande värde för centrala Kisa. Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Inför 
eventuella större förändringar av byggnaden bör ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En antikvarisk förundersökning kan 
behöva upprättas. Byggnaden bör underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör 
tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Fasadpanel målad med faluröd slamfärg. Frontespis med spröjsat lunettfönster mot Storgatan. 
Takform och taktäckningsmaterial. Bred profilerad takfot och breda knutbrädor. Fönstrens proportioner, material och 
placering. Pardörrar. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Kvarteret Vråken. I byggnaden bedrivs idag caféverksamhet på bottenplan. På övre plan finns ett 
museum med utställning på temat emigration. Byggnaden värderas högt av Kisas invånare och frågan om 
byggnadsminnesförklaring har tidigare väckts.   
 

 
Café Columbia. Foto: Ing-Marie Wallin.  
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 6, TINGSHUSET 

ADRESS: 
Tingshustorget 3, Hästen 1(Kisa 13:15) 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Byggnad uppfört i en våning som tingshus år1823 i nyklassicistisk stil. Timmerstomme med locklistpanel målad i en ljusgrå 
kulör. Sadeltak med enkupigt lertegel. Byggnaden berättar om rättsväsendets utveckling och har ett stort samhällshistoriskt 
värde. Tingshuset är ovärderligt för förståelsen av den värdefulla miljön kring Tingshustorget. Byggnaden möjliggör 
kunskapsutvinning om det tidiga 1800-talets byggnadsteknik. Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör 
värnas. Inför eventuella större förändringar av byggnaden bör ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En antikvarisk 
förundersökning kan behöva upprättas. Byggnaden bör underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell 
färgsättning bör tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Fasadpanel. Takform och taktäckningsmaterial. Entréparti med pardörr, spröjsat överljus och 
profilerat överstycke med textning. Listverk och samtliga dekorativa detaljer på detta. Fönstrens proportioner, material, 
placering och spröjsindelning. Huggen stensockel. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Tingshustorget. Tingshusets fönster byttes under 2018. 
 

 
Tingshuset. 
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 7, ARKIVBYGGNAD TILLHÖRANDE TINGSHUSET 

ADRESS: 
Kalmarvägen 3, Kisa 13:55 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Liten tegelmurad byggnad uppförd som arkivlokal till tingshuset år 1892. Byggnaden berättar om utvecklingen av 
rättsväsendet i Kisa och har ett stort samhällshistoriskt värde. Byggnaden har ett miljöskapande värde för området kring 
Kalmarvägens norra ände. Vidare möjliggör byggnaden kunskapsutvinning om det sena 1800-talets byggnadsteknik. 
Rekommendationer: Byggnaden bör inte tillbyggas. Värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Byggnaden bör underhållas 
med traditionella material och metoder.  
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Fasadmaterial. Takform. Spetsbågiga dörr- och fönsteröppningar. Brädfodrad pardörr med smide. 
Fönsterluckor och fönsterbågar. Huggen stensockel. Trappa med järnräcke vilades på granitstolpar. Byggnadens placering 
ett stenkast från Tingshuset. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
En informationsskylt som berättar om byggnadens kulturhistoriska funktion och kopplingen till Tingshuset rekommenderas.   
 

 
Arkivbyggnaden. 
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 8, KISA VÄRDSHUS 

ADRESS: 
Storgatan 4, Kisa 13:14 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Uppfört som värdshus omkring 1885 med timmerstomme i två våningar. Klassicistisk fasadutformning. Tillbyggt år 1905. 
Ytterligare fönster och takkupa mot torget tillkomna under 1900-talet. Byggnaden berättar om Kisas utveckling som 
handels- och hantverksort. Byggnaden är ovärderlig för förståelsen av den värdefulla miljön kring Tingshustorget. 
Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Inför eventuella större ändringar av byggnaden bör 
ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En antikvarisk förundersökning kan behöva upprättas. Byggnaden bör underhållas 
med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Profilerad locklistpanel. Profilerat listverk och fönsteröverstycken med konsoler och 
tandsnittsdekor. Sadeltak med lertegel. Spröjsade tvåluftsfönster: fönstrens proportioner, material, placering och 
spröjsindelning. Entréparti mot torget med pardörr.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Tingshustorget.   
 

 
Kisa värdshus. 
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 9, GÄSTGIVARENS BOSTAD 

ADRESS: 
Storgatan 2, Kisa 13:16 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Byggnad uppförd i timmer som gästgivarebostad. Byggnadsår är okänt men byggnaden är synlig på det äldsta fotografiet 
över Kisa från år 1865. Byggnaden hade ursprungligen rödfärgade timmerfasader. Dagens locklistpanel med rundad läkt har 
tillkommit senare. Sadeltak med enkupigt lertegel. Byggnaden berättar om Kisas utveckling som handels- och hantverksort. 
Byggnaden är ovärderlig för förståelsen av den värdefulla miljön kring Tingshustorget.  
Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Inför eventuella större ändringar av byggnaden bör 
ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En antikvarisk förundersökning kan behöva upprättas. Byggnaden bör underhållas 
med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Fasadpanel. Takform och taktäckningsmaterial. Listverk och konsolöverstycken med 
tandsnittsdekor. Entréparti med pardörr. Fönstrens proportioner, luft- och spröjsindelning, material och placering. 
Utkragade tegelmurade skorstenar.   
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Tingshustorget. 
 

 
Gästgivarens bostad. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 10, GARVAREGÅRDEN  

ADRESS: 
Garvaregatan, Hästen 4 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus tillhörande garveriet troligtvis uppfört under 1700-talet i timmer i två våningar på huggen granitsockel. Uppförd 
som parstuga som förlängts mot norr efter 1870. Under 1800-talet bodde här garvaren med verkmästare, gesäller och 
lärlingar. Fasader med locklistpanel. Äldre envånings tillbyggnad i väster. Sadeltak med enkupigt tegel. Tillhörande trädgård 
med ålderdomlig karaktär. Uthus med locklistpanel. Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Inför 
eventuella större ändringar av byggnaden bör ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En antikvarisk förundersökning kan 
behöva upprättas. Byggnaden bör underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör 
tillämpas. Trädgårdens ålderdomliga karaktär och uthus bör bibehållas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Takform och taktäckningsmaterial. Fasadmaterial. Äldre entrédörrar. Fönstrens volym, indelning, 
material och placering. Trädgård, uthus med locklistpanel och rödfärgade träplank som förstärker känslan av 
hantverksgård. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Bebyggelsemiljö kring Garvaregatan. 
 

 
Garvaregården. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 11, TIDIGARE GARVERIBYGGNAD 

ADRESS: 
Garvaregatan 8, Hästen 5 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Det tidigare övre garveriet uppfört av J A Andersson år 1887. Uppförd i timmer och skiftesverk på huggen, kraftig 
granitsockel. Tjocka granitväggar mot slänten i öster och norr. Äldre spröjsade gavelfönster. Byggdes om till bostadshus 
1945. Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Inför eventuella större ändringar av byggnaden bör 
ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En antikvarisk förundersökning kan behöva upprättas. Byggnaden bör underhållas 
med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Takform. Faluröd timrad fasad och fasadpanel med dekorativa inslag. Hög, kraftig stensockel. 
Äldre portar. Kvarvarande äldre fönster. Byggnadens placering invid Garvaregården och ån som tydliggör den tidigare 
hantverksgården. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Bebyggelsemiljö kring Garvaregatan. 
 
 

 
 

Tidigare övre garveri sett från nordväst. I bakgrunden skymtar Garvaregården  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 12, KISA GARVERI 

ADRESS: 
Östgötagatan 7, Hästen 1 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Uppfört som ett kompletterande boningshus för Kisa garveri år 1893 av J A Andersson. Reveterat och uppfört i 2 ½ 
våning med kraftig frontespis. Spritputsade fasader. Flyglar i väster med mellanliggande öppen veranda med svarvade 
balusterräcken. Kisa Garveri berättar om Kisas utveckling som hantverks- och handelsort och har ett stort 
samhällshistoriskt värde. Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Inför eventuella större ändringar 
av byggnaden bör ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En antikvarisk förundersökning kan behöva upprättas. Byggnaden 
bör underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Takform. Reveterade fasader med spritputs. Frontespis och dekorativa snickeridetaljer i 
takfot. Veranda med dekorativa detaljer som svarvat balusterräcke. Fönstrens volym, indelning, material och placering. 
Pardörr och övriga äldre dörrar. 

 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Bebyggelsemiljö kring Garvaregatan. 

 
 

 
 

Kisa Garveri. Entréfasad mot öster. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 13, KISA VÄRGÅRD 

ADRESS: 
Garvaregatan, Kisa 13:57 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Manbyggnad uppförd i timmer runt år1700. Renoverad år 1937. Bruten tegeltäckt sadeltak. Rödfärgad träpanel. Tillhörande 
ekonomibyggnad från år 1800. Tre tillhörande mindre bodar. Gårdsbebyggelsen berättar om Kisas äldre samhällsstruktur, 
om hur Kisa var indelat i fyra hemman; Värgården, Storgården, Kullagården och Prästgården. Bostadshuset ger möjlighet till 
kunskapsutvinning om 1700-talets byggnadsteknik. Byggnaden och uthus har ett mycket stort miljöskapande värde för 
miljön kring Garvaregatan. Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Inför eventuella större 
ändringar av byggnaden bör ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En antikvarisk förundersökning kan behöva upprättas. 
Byggnaden bör underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. Trädgårdens 
ålderdomliga karaktär och uthus bör bibehållas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Fasadmaterial. Takform och taktäckningsmaterial. Fönstrens volym, indelning, material och 
placering. Pardörrar och övriga äldre dörrar. Trädgård med fruktträd och ålderdomliga ekonomibyggnader. 
Ekonomibyggnadernas volym och proportioner, fasadmaterial, portar, fönster och listverk. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Bebyggelsemiljö kring Garvaregatan.  
 

 
Kisa Värgård med ekonomibyggnader i öster. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

RÖD 14, HEMGÅRDEN 

ADRESS: 
Storgatan 3, Räven 13 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppfört omkring 1840 eller möjligtvis tidigare. Timmerstomme i två våningar. Klassicistiskt utformade fasader 
med fönster- och dörröverstycken med konsoler och tandsnittsdekor. Liggande fasspontpanel målad i ljust ockragul kulör. 
Bostadshuset nyttjades som butiksbyggnad från år 1895 och har bland annat inhyst en järnhandel. En sal i byggnaden hörde 
under en period till värdshuset. Salen kallades Fristedska salen och användes för litterära sammankomster, en typ av 
herrklubb. Under 1900-talet har en tillbyggnad tillkommit i väster. Två fönster i norra fasaden mot gatan har förstorats och 
byggts om till enluftsfönster med ospröjsade bågar. Sannolikt för att fungera som butiksfönster. Byggnaden utgör ett tydligt 
exempel på 1800-talets klassicistiska panelarkitektur. Byggnaden är ett viktigt inslag i miljön kring Storgatan och 
Tingshustorget. Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Inför eventuella större ändringar av 
byggnaden bör ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En antikvarisk förundersökning kan behöva upprättas. Byggnaden bör 
underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Liggande fasspontpanel. Sadeltak med lertegel. Bred profilerad takfot. Listverk och överstycken 
med konsoler och tandsnittsdekor. Entréer mot gatan med profilerade pardörrar med spröjsat överljus. Äldre fönsters 
volym, indelning, material, placering och spröjs. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av stort värde Bebyggelsemiljö söder om Tingshustorget. 
 

 
Hemgården, fasad mot norr och Storgatan. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

RÖD 15, MAGASINSBYGGNAD HEMGÅRDEN 

ADRESS: 
Storgatan Räven 13 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Magasinsbyggnad uppfört i liggtimmer i en och en halv våning omkring 1840 eller tidigare. Placerat i vinkel från 
bostadshuset längst med Storgatan. Sadeltak med enkupigt lertegel. Timmerstomme målad i bostadshusets ljusa ockragula 
kulör. Byggnaden visar på en äldre gårdsstruktur som idag har blivit mer ovanlig i de svenska städerna. Byggnaden har ett 
stort miljöskapande värde för miljön kring Storgatan och Tingshustorget. Rekommendationer: Värdebärande 
karaktärsdrag bör värnas. Inför eventuella större ändringar av byggnaden bör ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En 
antikvarisk förundersökning kan behöva upprättas. Byggnaden bör underhållas med traditionella material och metoder. 
Traditionell färgsättning bör tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Timmerstomme. Sadeltak och lertegel. Äldre sidohängda dubbelportar och små fönster med 
luckor som visar på byggnadens kulturhistoriska funktion. Större spröjsat fönster mot gatan. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av stort värde Bebyggelsemiljö söder om Tingshustorget. 
 

 
Magasinsbyggnad tillhörande Hemgården. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

RÖD 16, STAHREBO 

ADRESS: 
Grönedegatan 3, Staren 13:32 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

En och en halv plans bostads- och butikshus uppfört omkring 1890 i klassicistisk stil med inslag av nationalromantik. 
Reveterade fasader avfärgade ockragula. Fyrlyftsfönster i bottenplan, senare T-postfönster i övre plan. Pardörr mot gatan 
med fyllningar och dekorativt spröjsade rutor. Fönster och dörrar målade i en kromoxidgrön kulör. Frontespis mot gatan. 
Trapphustorn på västra gaveln. Sadeltak med tvåkupigt rött lertegel. Knutar utformade som pilastrar. Dekorativt utformad 
tegelmurad skorsten. Byggnaden är välbevarad och berättar om Kisas utveckling som handels- och hantverksort. Byggnaden 
har ett stort miljöskapande värde för miljön kring Skvallertorget. Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör 
värnas. Inför eventuella större ändringar av byggnaden bör ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En antikvarisk 
förundersökning kan behöva upprättas. Byggnaden bör underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell 
färgsättning bör tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Takform och taktäckningsmaterial. Utkragad, dekorativt utformad skorsten i rött tegel. 
Dekorativa detaljer i takfot. Slätputsade fasader, frontespis och trapphustorn med plåttäckt tak. Korspostfönster och 
övriga ursprungliga fönster; oxögon och mindre horisontellt placerade fönster. Ursprunglig pardörr mot norr samt övriga 
äldre dörrar.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Skvallertorget.  
 

 
Stahrebo. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

RÖD 17, CHARLOTTENBORG 

ADRESS: 
Grönedegatan 19, Sidensvansen 15 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Liten enplans reveterad timmerbyggnad uppfört som bostadshus om ett rum och kök. Sannolikt uppförd i början av 1800-
talet, synligt på karta från 1839. Fasader med spritputs avfärgad vit.   Byggnaden belyser bostadsförhållanden för samhällets 
mindre bemedlade under 1800-talet och har ett stort samhällshistoriskt värde. Huset tillhör en byggnadskategori som har 
blivit ovanlig i de svenska tätorterna. Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Inför eventuella 
större ändringar av byggnaden bör ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En antikvarisk förundersökning kan behöva 
upprättas. Byggnaden bör underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Småskaligheten är särskilt angelägen att värna. Reveterad timmerstomme och spritputs. Sadeltak 
med lertegel. Förstukvist med plåttäckt sadeltak med tympanonfält och bred profilerad takfot mot gatan som bärs upp av 
dekorativt utformade pelare. Fönstrens volym, indelning, material och placering. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Bostadsbebyggelse kring Grönedegatan. 
 

 
Charlottenborg. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 18, SVEA 

ADRESS: 
Storgatan 20, Kisa 13:58 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Svea uppfördes 1901-1902 som bostads- och butikshus i tre våningar samt vindsvåning. Byggnaden inhyste 1932 även 
arkivlokaler. 1952 byggdes järnhandeln som inhystes i byggnaden om. Samma år gjordes ändringar av lägenheterna. 1954 
uppfördes en magasinsbyggnad norr om bostads- och butikshuset. Magasinet är idag rivet. Till fastigheten ska även ett stall 
med plats för 60 hästar samt fem magasin hört. Svea är ett av landets största timrade hyreshus. 1991byggdes bostads- och 
butikshuset om kraftigt invändigt. Byggnaden är till exteriören välbevarad. Byggnaden är en av ortens verkliga 
karaktärsbyggnader och en viktig symbol för Kisa som handels- och hantverksort. Svea har ett mycket stort miljöskapande 
värde. Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Inför eventuella större ändringar av byggnaden bör 
ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En antikvarisk förundersökning kan behöva upprättas. Byggnaden bör underhållas 
med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Spritputsade fasader och intrikat, kontrasterande listverk. Takform och taktäckningsmaterial. 
Hörntorn med plåttäckt kupoltak, lanterniner och spiror. Mittcentrerat burspråk krönt av frontespis med jugendformer. 
Kvarvarande ursprungliga entrédörrar samt överljus. Fönsteröppningarnas storlek och placering. Rundbågiga större 
skyltfönster i bottenvåningen. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av stort värde Bebyggelsemiljö öster om Storgatan. 
 

 
Svea betraktad från norr. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 19, ANNEX TILL SVEA 

ADRESS: 
Storgatan 22, Kisa 13:59 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostads- och butikshus uppfört år 1901. Har inhyst tobaks- och hattbutik. Spritputsad fasad med profilerade 
fönsteromfattningar och takgesims. Indragna entréer mot gavlarna. Stora rundbågiga fönster med spröjsade överljus. 
Byggnaden har tillsammans med Svea ett mycket stort miljöskapande värde för centrala Kisa. Byggnaden är välbevarad och 
utgör ett tydligt exempel på bostads- och butiksbyggnad från det tidiga 1900-talet. Rekommendationer: Värdebärande 
karaktärsdrag bör värnas. Inför eventuella större ändringar av byggnaden bör ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En 
antikvarisk förundersökning kan behöva upprättas. Byggnaden bör underhållas med traditionella material och metoder. 
Traditionell färgsättning bör tillämpas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Spritputsade fasader och profilerat listverk. Takform, taktäckningsmaterial och karaktäristiska 
takkupor. Fönstrens volym och spröjsindelning. Råhuggen sockel.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av stort värde Bebyggelsemiljö öster om Storgatan. 
 

 

 
Annex till Svea. Foto: Ing-Marie Wallin. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 20, BOSTADSHUS KJELLERTZBERG 

ADRESS: 
Kvarngatan 11, Koljan 12:5 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Byggnaden uppfördes i trä innan 1850 men exakt byggnadsår är okänt. Fasaderna fick sitt nuvarande utseende omkring 
1875. Fasaderna är spritputsade och avfärgade i en ljus ockragul kulör med slätputsat listverk. Sadeltak med tvåkupigt 
lertegel. Byggnaden särskiljer sig i den gamla kvarnmiljön genom sin höga ålder och ringa storlek. Fastigheten benämndes 
tidigare Koljan 8. Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Inför eventuella större ändringar av 
byggnaden bör ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En antikvarisk förundersökning kan behöva upprättas. Byggnaden bör 
underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Särskilt småskaligheten är angelägen att värna. Takform och taktäckningsmaterial. Fasadmaterial 
och listverk. Dekorativa detaljer i putsen. Fönstrens volym, placering och material. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Bebyggelsemiljö kring Kvarngatan och Kärleksstigen.   
 

  

 
 

Kjellertzberg. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 21, TABOR 

ADRESS: 
Grönedegatan 47, Tallen 21 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Församlings- och bostadshus uppfört i trä i en våning samt vindsvåning. Byggherre var Nordöstra Smålands 
Missionsförening. Uppförd 1899. Fasader med stående locklistpanel. Mycket värdefull interiör med kyrksal med väggar 
klädda med pärlspontpanel. Sadeltak med lertegel. Utkragad skorsten i rött tegel. Entré med vindfång och profilerad 
pardörr. Ytterligare ett vindfång i norr. Till fastigheten hör ett bostadshus som är sammanbyggt med ett uthus. Bostadsdel 
med profilerad fasspontpanel och uthusdel med locklistpanel. Tabor har ett mycket stort samhällshistoriskt värde. 
Byggnaden berättar om frikyrkorörelsens utveckling på orten samt om frikyrkornas utformning på 1890-talet. 
Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Inför eventuella större ändringar av byggnaden bör 
ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En antikvarisk förundersökning kan behöva upprättas. Byggnaden bör underhållas 
med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Takform och taktäckningsmaterial. Skorsten. Fasadmaterial och listverk. Kvarvarande 
ursprungliga fönsters volym, placering, indelning och material. Ursprungliga pardörrar. Vindfång. Kyrksal och övrig interiör 
som berättar om frikyrkoverksamheten i byggnaden.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av stort värde Bebyggelsemiljö kring Grönedegatans västra ände.    
 

 
Tabor. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 22, SMEDSTORP 

ADRESS: 
Enebygatan 26, Tigern 6 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Torp uppfört under 1700-talets slut. Timmerstomme i en våning med vind. Rödfärgad locklistpanel. Brädfodrad pardörr. 
Stensockel klädd med eternitskivor. Brutet sadeltak med tvåkupigt lertegel. Tegelmurad, utkragad skorsten. Mindre 
spröjsade tvåluftsfönster. Till fastigheten hör en källarbod som tidigare var en backstuga kallad ”Ödängen”. Jordkällare med 
ingång i norr med sadeltak och enkupigt tegel. Boden har rödfärgade fasader i liggtimmer. Namnet härstammar sannolikt 
från smeden Anders Johansson som bodde i torpet 1811-1820. Byggnaden berättar om en boendeform för samhällets 
mindre bemedlade under föregående århundraden. Byggnaden har ett stort samhällshistoriskt värde. Byggnaden har ett 
arkitekturhistoriskt värde och möjliggör kunskapsutvinning om det sena 1700-talets byggnadsteknik. 
Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Inför eventuella större ändringar av byggnaden bör 
ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En antikvarisk förundersökning kan behöva upprättas. Byggnaden bör underhållas 
med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Särskilt byggnadens småskalighet är viktig att värna. Takform och taktäckningsmaterial. Skorsten. 
Fasadmaterial. Fönsters volym, placering, indelning och material. Pardörrar. Tillhörande jordkällare.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av visst värde Villabebyggelse kring Enebygatan.     
 
 

 
Smedstorp.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 23, ORDENSHUSET 

ADRESS: 
Torggatan 14, Rödingen 14 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Byggnad uppförd år 1850 som Logen nr 2239 Kisa baner av IOGT. Timmerstomme i en och en halv våning. Ombyggt och 
moderniserat 1911. Fasader klädda med rödfärgad locklistpanel. Mycket karaktäriserande jugendinspirerat entréparti i två 
våningar mot sydöst, avslutas uppåt i en rund form med spetsigt avslut. Rundbågiga höga fönster med småspröjsade bågar. I 
de övre luften är bågarna försedda med rombskapande spröjs. Sadeltak med lertegel. Profilerad pardörr med småspröjsat 
glasparti. Byggnaden berättar om 1850-talets byggnadsteknik samt om strömningar inom arkitekturen under det tidiga 
1900-talet. Genom sin kulturhistoriska funktion har byggnaden ett stort samhällshistoriskt värde. Rekommendationer: 
Värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Inför eventuella större ändringar av byggnaden bör ytterligare kunskapsunderlag 
tas fram. En antikvarisk förundersökning kan behöva upprättas. Byggnaden bör underhållas med traditionella material och 
metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Entréparti med jugendformer. Takform och taktäckningsmaterial. Skorsten. Fasadmaterial. 
Fönsters volym, placering, indelning och material som tydliggör den kulturhistoriska funktionen som ordenshus. Pardörrar.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Skvallertorget.      
 
 

 
 

Tidigare ordenshus.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 24, SKYDDSVÄRNET/RÖDINGEN 14 

ADRESS: 
Torggatan 14, Rödingen 14 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Sexkantig reveterad byggnad i två våningar och källare. Uppfördes sannolikt som bostads- och ekonomibyggnad till 
Ordenshuset. Odaterat men synlig på karta från 1875. Flyttades till nuvarande plats från placering framför Ordenshuset 
innan år 1900. Slätputsade fasader. Spröjsade tvåluftsfönster. Sexdelat tälttak. Byggnaden har genom sin ovanliga utformning 
och gårdsbildande placering ett stort miljöskapande värde för miljön kring Ordenshuset. Rekommendationer: 
Värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Inför eventuella större ändringar av byggnaden bör ytterligare kunskapsunderlag 
tas fram. En antikvarisk förundersökning kan behöva upprättas. Byggnaden bör underhållas med traditionella material och 
metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner, särskilt den ovanliga sexkantiga formen bör värnas. Takform. Utkragade skorstenar. 
Fasadmaterial. Fönsters volym, placering, indelning och material. Äldre ytterdörrar. Byggnadens placering invid 
Ordenshuset.  

 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Skvallertorget.      

 
 

 
 

Skyddsvärnet.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

RÖD 25, EKSTUGAN 

ADRESS: 
Torggatan 12, Rödingen 13 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppfört i trä år1860. Reveterade, slätputsade fasader. Senare veranda och spröjsade tvåluftsfönster. Sadeltak 
med lertegel. Byggnaden möjliggör kunskapsutvinning om byggnadsteknik kring 1800-talets mitt. Byggnaden har ett stort 
miljöskapande värde för miljön kring Skvallertorget och Torggatan. Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag 
bör värnas. Inför eventuella större ändringar av byggnaden bör ytterligare kunskapsunderlag tas fram. En antikvarisk 
förundersökning kan behöva upprättas. Byggnaden bör underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell 
färgsättning bör tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Ekstugan.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 26, ERIKSBORG MED EKONOMIBYGGNADER 

ADRESS: 
Storgatan 16 A, Kisa 13:31 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostads- och butikshus uppfört i tre våningar. Valmat plåttäckt tak. Spritputsade fasader avfärgade ljust gula, 
korspostfönster och dörrar målade i engelskt rött. Huvudentrén mot gatan utgörs av en ursprunglig profilerad pardörr 
medan övriga fyra dörrar mot gatan är tillkomna senare. Väster om bostads- och butikshuset finns ett uthus och ett 
mindre bostadshus tillhörande fastigheten. Uthuset är välbevarat med spritputsade fasader och lertegeltäckt sadeltak. På 
fasaden mot väster finns ett flertal brädfodrade dörrar med spröjsade överljus. Uthuset är färgsatt lika bostads- och 
butikshuset med ljusgula fasader, vitt listverk och engelskt röda fönster och dörrar. Det mindre bostadshus är uppfört i trä 
med reveterade fasader. Byggnaden är uppförd i en våning samt vind och även det färgsatt lika bostads- och butikshuset. 
Uthuset och det mindre bostadshuset uppfördes omkring 1904. Fastigheterna ska tidigare ha inhyst sadelmakeri och 
tapetserarverkstad. Tillsammans utgör de tre byggnaderna ett tydligt exempel på en central hantverks- och handelsgård 
från tiden kring sekelskiftet 1900. Byggnaderna ingår i miljö av stort värde Bebyggelsemiljö öster om Storgatan. 
Rekommendationer: Byggnadernas volym, proportioner, takform och fasadmaterial bör bibehållas. Gatuhusets 
korspostfönster och ursprungliga entrédörrar samt karaktäriserande takkupor bör värnas. Skyltfönster i bottenplan som 
tydliggör den kulturhistoriska funktionen bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Eriksborg.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

KISA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 27, MJÄLLERUM 

ADRESS: 
Marcus Larssons väg 13, Mjällerum 
1:52 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Välbevarad manbyggnad uppförd under 1700-talet. Timmerstomme med locklistpanel målad med faluröd slamfärg. Brutet 
sadeltal med lertegel. Spröjsade tvåluftsfönster. Profilerad pardörr och klassicistiskt utformade överstycken. Ombyggd och 
renoverad 1919. På gården uppfördes omkring år 1880 en ekonomibyggnad rymmande 4 hästar och ett tjugotal 
nötkreatur. Rekommendationer: Byggnadens volym, proportioner, takform, fasadmaterial och snickeridetaljer i form av 
fönster och omfattningar bör bibehållas. Bygganden bör underhållas med traditionella material och metoder.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

  
 

 
 

Mjällerum.  
 



BYGGNAD AV STORT VÄRDE 
KISA
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 1, BRANDSTATIONEN 

ADRESS: 
Brandvägen 4, Svalan 9 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Brandstation uppförd i funktionalistisk stil år 1947. Betongstomme med gult fasadtegel. Tvåluftsfönster. Flertalet stora 
portar till brandbilsgaragen ut mot Brandvägen. Byggnaden är ett tydligt exempel på en brandstation från det sena 1940-
talet. Byggnaden berättar om räddningstjänstens utveckling i Kisa. Rekommendationer: Byggnadens tidstypiska fasader 
samt portar och torn som visar på byggnadens kulturhistoriska funktion bör bibehållas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Brandstationen.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 2, SIDENSVANSEN 9/EKLUNDSKA FUNKISVILLAN 

ADRESS: 
Rådmansgatan 8, Sidensvansen 9 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Funktionalistisk villa uppförd år 1942 i sten med slätputsade fasader avfärgade vita. Karaktäriserande svängt hörn mot 
gatan. Altan i höjd med bottenvåning i samma svängda form, kalkstensplattor och tidstypiskt smidesstaket. Stora 
enluftsfönster med pivåhängda bågar. Platt tak. Uppfördes som bostad åt familjen Eklund, ägare av Eklunds kappfabrik. 
Byggnaden ritades av Gösta Eklund själv och byggdes av bröderna Hagqvist som även byggde kappfabriken och flertalet 
andra hus runt om i Kisa. Byggnaden är unik i sitt slag i Kisa och utgör ett tydligt exempel på en funktionalistisk villa med 
arkitektritade kvaliteter. Rekommendationer: Byggnadens volym och proportioner, svängda hörn och slätputsade 
fasader bör bibehållas. Ett stort värde finns i de tidstypiska detaljerna som smidesräcke och den platta takformen. Dessa 
bör värnas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Eklundska funkisvillan.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 3, BERGDALA 

ADRESS: 
Kalmarvägen 1, Kisa 13:9 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Reveterat bostads- och butikshus i tre våningar troligtvis uppfört under tidigt 1900-tal eller sent 1800-tal. Snedställt 
fasadparti mot korsningen med butiksentré. Större skyltfönster i bottenplan. Butiksfönster och entréparti från omkring 
1900-talets mitt i övrigt senare tillkomna korspostfönster med rödfärgade aluminiumprofiler. Byggnaden är genom 
ändringar under 1900-talet delvis förändrad men har ett stort värde för miljön kring Storgatan där byggnaden bidrar till 
handelstråkskaraktären. Ingår i miljö av stort värde Bebyggelsemiljö söder om Tingshustorget. Rekommendationer: 
Byggnadens volym och proportioner mot gatan bör bibehållas. Likaså det snedställda hörnet med entré mot gatan och 
skyltfönster i bottenvåningen som tydliggör den kulturhistoriska funktionen. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Bergdala.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 4, EKONOMIBYGGNAD 

ADRESS: 
Kalmarvägen 1, Kisa 13:9 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Ekonomibyggnad tillhörande bostads- och butikshuset på samma fastighet. Uppförd i två våningar samt vind. Liggande 
fasspontpanel målade med oljefärg i en bruten vit kulör. Tvåluftsfönster med spröjsade fönsterbågar. Dubbelportar i 
bottenplan mot gatan. Sadeltak med lertegel. Byggnaden har ett stort miljöskapande värde för miljön kring Kalmarvägen, 
Storgatan och Tingshustorget. Byggnaden visar på ett äldre bebyggelsemönster där uthus var vanliga inslag i stadsbilden. 
Ingår i miljö av stort värde Bebyggelsemiljö söder om Tingshustorget. Rekommendationer: Byggnadens volym och 
proportioner samt de få fönstren som bidrar till byggnadens ekonomibyggnadskaraktär bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Uthus tillhörande Bergdala.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 5, ÅKERDALA 

ADRESS: 
Storgatan 1 A, Räven 1 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppfört i två och en halv plan omkring år 1905. Spritputsade fasader avfärgade i en ljus ockragul kulör. 
Frontespiser med välvt krön mot norr och öst. Korspostfönster, i bottenvåningen avslutade i segmentbågig form. 
Butiksentré med aluminiumdörr i snedställt fasadparti ut mot korsning. Valmat tegeltäckt tak, tidigare plåttäckt. Byggnaden 
har ett stort miljöskapande värde för området kring Tingshustorget. Byggnaden berättar om Kisa som handels- och 
hantverksort. Ingår i miljö av stort värde Bebyggelsemiljö söder om Tingshustorget. Rekommendationer: Byggnadens volym 
och proportioner bör bibehållas. Detta är särskilt viktigt ut mot gatan där byggnaden utgör en viktig del av stadsbilden. 
Korspostfönster i trä och dess volym och dimensioner bör värnas. Karaktäriserande frontespiser, dekor ovan andra 
fönsterbanden samt segmentbågiga fönster med prägel av butiksfönster i bottenplan bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Åkerdala.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 6, BANK- OCH BOSTADSHUS 

ADRESS: 
Storgatan 3, Räven 14 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bank- och bostadsbyggnad uppförd i sten i tre våningar som en del av Hemgården. Sannolikt uppfört under sent1940-tal 
eller 1950-tal. Slätputsade fasader avfärgade gula. Tvåluftsfönster. Fasad i bottenplan mot gatan är klädd med natursten och 
försedd med stora skyltfönster. Tegeltäckt valmat tak. Byggnaden utgör ett tydligt exempel på bostads- och butiksbyggnad 
från 1900-talets mitt. Byggnaden har ett miljöskapande värde för handelsstråket Storgatan och för miljön kring 
Tingshustorget. Ingår i miljö av stort värde Bebyggelsemiljö söder om Tingshustorget. Rekommendationer: Byggnadens 
senfunktionalistiska prägel bör bibehållas: slätputsade fasader, tvåluftsfönster och plåtklädda balkonger. För att värna 
områdets karaktär som handelsstråk är det angeläget att butiksfönstren och den tidstypiska fasadbeklädnaden i bottenplan 
mot gatan bibehålls.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Bank- och bostadshus.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 7, HJORTSLUND 

ADRESS: 
Storgatan 40, Delfinen 2 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus bestående av fem olika byggnadskroppar i 1 ½ - 2 våningar. Fasader med liggande fasspontpanel målad i en ljus 
ockragul kulör. Tornliknande trapphus med lanternin mot Storgatan. Tegelrött, plåttäckt tak. Senare tillkomna T-
postfönster. Byggnadens äldsta delar kan troligtvis härledas till omkring år 1800. Byggdes ut och moderniserades 1899 och 
1932. Byggnaden var under en period Kisaprofilen E.G Hjorts hem och sedan privata museum. Ingår i miljö av stort värde 
Paradvillor längs med infart till Kisa. Rekommendationer: Byggnadens volym och proportioner bör värnas, i synnerhet det 
karaktärsskapande tornet med lanternin. Fasad- och taktäckningsmaterial bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Hjortslund.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 8, BRYGGERIET  

ADRESS: 
Storgatan 18, Kisa 13:29 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Troligtvis uppfört kring 1850 som Kisa Bryggeri. Tegeltorn från 1924. Bostadsdel ombyggd till butik 1937. Byggt i en och en 
halv våning i souterräng. Veranda med snickarglädje i norr. Brant sadeltak med lertegel. Spritputsade fasader med slätputsat 
listverk. Kraftigt profilerad takgesims. Stora skyltfönster mot Storgatan. Byggnaden har genom sin kulturhistoriska funktion 
ett stort samhällshistoriskt värde. Byggnaden berättar om Kisas utveckling som handels- och hantverksort. Byggnaden ingår 
i miljö av stort värde Bebyggelsemiljö öster om Storgatan. Rekommendationer: Fasad mot gatan med skyltfönster bör 
bibehållas. Likaså takform, listverk och tegeltorn som berättar om byggnadens kulturhistoriska funktion.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Det tidigare bryggeriet.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 9, FÖRSAMLINGSHUS, KISA MISSIONSFÖRSAMLING 

ADRESS: 
Grönedegatan 21, Sidensvansen 16 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Byggnad uppförd i en och en halv våning som församlingshus åt Kisa missionsförsamling år 1897. Ursprungligen 
samlingslokal för 200 personer samt bostad om ett rum och kök. Fasader med liggande och stående fasspontpanel. Entré 
med pardörr ut mot gatan. Tegeltäckt sadeltak. Senare tillkomna tvåluftsfönster. Byggnaden utgör ett relativt tydligt 
exempel på missionshus från tiden kring sekelskiftet 1900. Byggnaden har ett samhällshistoriskt och arkitekturhistoriskt 
värde. Rekommendationer: Byggnadens volym och proportioner bör bibehållas. Entréparti med pardörr mot 
Grönedegatan bör bibehållas för att den kulturhistoriska funktionen ska vara fortsatt läsbar. Takform och takstolstassar, 
äldre fönster som de spetsbågiga i gavelrösten samt den grovt huggna stensockeln bör bibehållas. Byggnaden bör 
underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
Tidigare missionshus.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 10, RADHUS 

ADRESS: 
Kindagatan/Linnégatan, Tulpanen 5 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Radhus i två våningar uppförda under 1950-talets första hälft. Betongstomme med slätputsade fasader, undantaget gavlarna 
som är utförda i rött tegel. Tidstypisk färgsättning där varje byggnadskropp har getts en enskild kulör som ramas in av ett 
vitt listverk. Taken är tegeltäckta sadeltak. Entrépartier med skärmtak är senare tillkomna, sannolikt under 1990-talet. 
Ursprungliga ytterdörrar i ädelträ. Enkla kvadratiska enluftsfönster. Radhusen är tidstypiska och välbevarade. Radhusen 
berättar om stil- och bostadsideal under 1900-talets mitt. Rekommendationer: Putsade fasader med fältindelande 
listverk samt de tegelklädda gavlarna bör bibehållas. Likaså takform, fönstrens storlek och placering, takform och 
ursprungliga dörrar i ädelträ. Traditionell färgsättning bör tillämpas. Till husen hör ett par mycket välbevarade och 
tidstypiska garage. Garagen är placerade sydväst om radhusen och bör bevaras.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Radhusen på Linnégatan.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 11, EKEN 5/GRÖNEDEGATAN 8 

ADRESS: 
Grönedegatan 8, Eken 5 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus kallad ”Järnvillan”. Troligtvis på grund av den smedja som hör till fastigheten. Uppförd med reveterad 
trästomme kring1922. Småspröjsad veranda i öster med balkong med skickligt utfört smitt balkongräcke. Skivtäckt sadeltak 
med avvalmade gavelspetsar. Fyr- och sexluftsfönster. Nätta takkupor mot Grönedegatan. Villan är välbevarad och har ett 
stort miljöskapande värde för området kring Grönedegatan. Ingår i miljö av högsta värde Bostadsbebyggelse kring 
Grönedegatan. Rekommendationer: Volym, proportioner, fasadmaterial och listverk, takform, taktäckningsmaterial, 
veranda med pardörr, spröjsade fönster och smidesräcke bör värnas. Fönstrens placering, storlek och indelning bör 
bibehållas. Traditionell färgsättning bör tillämpas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Eken 5.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 12, EKEN 6/GRÖNEDEGATAN 10 

ADRESS: 
Grönedegatan 10, Eken 6 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus kallat ”Sandekulla” uppfört i trä med reveterade fasader kring år 1900. Moderniserat 1936-1938. Har tidigare 
inhyst bagarbod med butik. Spritputsade fasader avfärgade ljust ockragula. Slätputsat, vitt listverk med kraftigt profilerad 
takgesims. Plåttäckt tak med utkragade skorstenar och små nätta, rundade takkupor med småspröjsade lunettfönster. 
Frontespis mot gatan med svängd jugendform. Frontespis och takkupor kröns av svarta glober. Korspostfönster och 
pardörr med fyllningar. Övre fyllning glasad. Glasat överljus. Byggnaden utgör en god representant för jugendinspirerade 
villor från tiden kring sekelskiftet 1900. Ingår i miljö av högsta värde Bostadsbebyggelse kring Grönedegatan. 
Rekommendationer: Volym och proportioner bör bibehållas, detta är särskilt angeläget mot vägen då byggnaden har ett 
stort miljöskapande värde för Grönedegatan. Fasadmaterial, listverk, takform, taktäckningsmaterial och den 
karaktärsskapande frontespisen bör värnas. Ett stort värde finns i de kvalitativa detaljerna som takkupor med glober och 
den profilerade pardörren.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Eken 6.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 13, EKEN 7/GRÖNEDEGATAN 12 

ADRESS: 
Gröndegatan 12, Eken 7 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Väl tilltagen nationalromantisk villa uppförd i en och en halv plan på hög råhuggen stensockel runt år 1900. Fasader i 
profilerad liggande och stående fasspontpanel. Veranda med höga, småspröjsade ursprungliga fönster med munblåst glas. 
Sadeltak med lertegel. Utkragad plåttäckt skorsten. Ingår i miljö av högsta värde Bostadsbebyggelse kring Grönedegatan. 
Rekommendationer: Volym och proportioner, takform, korspostfönster och rundbågiga mindre fönster och den 
karaktäriserande huggna stensockeln bör värnas. Ett mycket stort värde finns i verandan med de ursprungliga 
fönsterbågarna och glasen. Fönsterbågarna och glasen bör inte bytas ut. Byggnaden bör underhållas med traditionella 
material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Eken 7.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 14, TRASTEN 2/GRÖNEDEGATAN 7 

ADRESS: 
Grönedegatan 7, Trasten 2 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppfört i nationalromantisk stil år 1895 i två och en halv våning på grovt huggen stensockel. Reveterad 
timmerstomme. Korspostfönster och frontespis över veranda med småspröjsade fönster mot gatan. Trapphustorn på 
södra gaveln. Sadeltak med lertegel. Vinkelbyggt uthus utfört i samma stil men med fasader klädda med locklistpanel. 
Bostadshuset utgör en god representant för nationalromantiska villor från tiden kring sekelskiftet 1900. Villan och uthuset 
har ett stort miljöskapande värde för området. Ingår i miljö av högsta värde Bostadsbebyggelse kring Grönedegatan. 
Rekommendationer: Volym och proportioner, takform, frontespis, veranda med småspröjsade fönster och profilerad 
dörr, fönstrens storlek, placering, indelning och material bör bibehållas. Byggnaden bör underhållas med traditionella 
material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Trasten 2.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 
 

BLÅ 15, GÖKEN 8/GRÖNEDEGATAN 11 

ADRESS: 
Grönedegatan 11, Göken 8 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppfört i en våning samt vindsvåning omkring 1860. Fasader med profilerad fasspontpanel. Profilerade fönster- 
och dörrfoder. Spröjsade tvåluftsfönster. Veranda med lövsågerier. Sadeltak med lertegel. Byggnaden är tidstypiskt 
utformad och har ett stort miljöskapande värde för området. Ingår i miljö av högsta värde Bostadsbebyggelse kring 
Grönedegatan. Rekommendationer: Volym och proportioner bör värnas, särskilt mot gaturummet. Takform och 
taktäckningsmaterial, fasadmaterial, veranda och fönstrens storlek, material, indelning och placering bör bibehållas. 
Byggnaden bör underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Göken 8.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 16, GÖKEN 3/GRÖNEDEGATAN 13 

ADRESS: 
Grönedegatan13, Göken 3 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

En och en halvplans bostadshus uppfört i timmer omkring 1870-1880. Bara timmerväggar målade i en ljusgul kulör. 
Tillbyggnad i norr och söder. Tillbyggt omkring 1900. Spröjsade tvåluftsfönster. Sadeltak med tvåkupigt lertegel. Byggnaden 
är av kulturhistoriskt intresse på grund av hög ålder. Byggnaden har även ett stort miljöskapande värde för området. Ingår i 
miljö av högsta värde Bostadsbebyggelse kring Grönedegatan. Rekommendationer: Byggnaden bör inte ytterligare 
tillbyggas, småskaligheten bör värnas. Fönstrens storlek, material, indelning, form och placering bör bibehållas. Takform och 
dekorativt utformade takstolstassar bör bibehållas. Byggnaden bör underhållas med traditionella material och metoder. 
Traditionell färgsättning bör tillämpas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Göken 3.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 17, GJUTERI 

ADRESS: 
Kärleksstigen 3, Laxen 12 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Gjuteribyggnad uppförd i betong ca 1954. Slätputsade fasader avfärgade i en ljusröd kulör. Större port mot gårdsplan i 
norr. Spröjsade tvåluftsfönster i karaktäriserade trappstegssättning i norra fasaden. Korrugerat plåttak. Byggnaden har ett 
samhällshistoriskt värde då den berättar om Kisas utveckling från hantverks- och handelsort till småskalig industriort. 
Byggnaden har ett stort värde för miljön kring Kvarngatan och Kärleksstigen och berättar om den tradition av 
industriverksamhet som funnits i området. Ingår i miljö av högsta värde Bebyggelsemiljö kring Kvarngatan och Kärleksstigen. 
Rekommendationer: Byggnadens prägel av verkstadsbyggnad bör bibehållas. Värdebärande delar är stora fasadytor med 
få fönster och den stora porten i norra fasaden samt de enkla materialen som takets korrugerade plåt.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Gjuteribyggnaden till höger i bild.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 18, BOSTADSHUS MED MEKANISK VERKSTAD 

ADRESS: 
Kvarngatan1, Laxen 5, Laxen 6 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Reveterat bostadshus kallat ”Ådala” uppfört i en och en halv våning år 1890 i nationalromantisk stil. Slätputsade fasader 
avfärgade ljust gula. Sadeltak med lertegel. Veranda med lövsågerier i öster. Spröjsade tvåluftsfönster. Profilerad, delvis 
glasad pardörr. Bostadshuset har ett stort miljöskapande värde för området kring Kärleksstigen och Kvarngatan. Ingår i 
miljö av högsta värde Bebyggelsemiljö kring Kvarngatan och Kärleksstigen. Rekommendationer: Byggnadens volym och 
proportioner, takform och veranda med lövsågerier bör värnas. Fönstrens storlek, indelning, material och placering bör 
bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Bostadshuset på Laxen 5  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 19, KISA MEKANISKA VERKSTAD 

ADRESS: 
Kvarngatan1, Laxen 5, Laxen 6 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Verkstadsbyggnad uppförd i timmer kring år 1890. Inhyste tidigare Kisas Mekaniska Verkstad. Rödfärgad timmerstomme, 
spröjsade två- och treluftsfönster. Sadeltak med lertegel. Brädfodrade sidohängda portar med småspröjsade överljus. 
Byggnaden har genom sin kulturhistoriska funktion ett stort samhällshistoriskt värde. Byggnaden har ett mycket stort värde 
för miljön kring Kvarngatan och Kärleksstigen då den visar på områdets tidigare industriella verksamhet. Byggnaden har 
också ett arkitektur- och teknikhistoriskt värde genom att den visar på hur en verkstadsbyggnad från tiden kring 
sekelskiftet 1900 kunde te sig. Rekommendationer: Byggnadens fasadmaterial och spröjsade fönster bör bibehållas. 
Likaså äldre portar och takform. Byggnadens volym och proportioner bör inte väsentligt ändras. Byggnaden bör underhållas 
med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. Till miljön hör även ett antal mindre uthus. 
Dessa bör bibehållas då de förstärker fastighetens verkstads- och industrikaraktär. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Kisa Mekaniska Verkstad.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 20, BROGÅRD 

ADRESS: 
Brokullen Vimmerbyvägen, Kisa 18:1 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Väl tilltaget bostadshus uppfört som disponentvilla på Brokullens Såg och Snickeri under 1920-tal. Byggnaden är kvadratisk 
till formen, uppförd i två och en halv våning på en hög stensockel. Locklistpanel målade med oljefärg i bruten vit kulör. 
Småspröjsade fönster med fönsterluckor i den övre våningen. Entré mot vägen med dubbelsidig stentrappa och två 
pardörrar med krysspröjsade glas. Profilerade fönster- och dörromfattningar. Klassicistiskt utformad frontespis ovan 
entréfasad. Valmat tegeltäckt tak. Rekommendationer: Byggnadens volym, proportioner, takform, ursprungliga fönster 
och dörrar bör bibehållas. Mycket påkostat garage i klassicistisk stil norr om manbyggnaden bör bibehållas. Byggnaden bör 
underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Den tidigare disponentvillan.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 21, PROVENSIALLÄKARVILLAN  

ADRESS: 
Vimmerbyvägen 1, Gräsanden 1  

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Villa uppförd med betongstomme år 1949 som läkarvilla med vidbyggd mottagning. Ritad av arkitekt Olow Netz. Gula 
tegelfasader. Valmat tegeltäckt tak. Stora kvadratiska enluftsfönster. Betongglas i källarvåning. Välbevarad med detaljer som 
trapp- och balkongräcke i smide, entréer med ekportar och enkla skärmtak. Formspråket är enkelt och gediget i enlighet 
med tidens ideal. Rekommendationer: Volym och proportioner, takform, fasadmaterial och ursprungliga detaljer som 
dörrar i ädelträ, skärmtak och smidesräcken bör värnas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Provensialläkarvillan.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 22, GODSMAGASINET 

ADRESS: 
Kasbacksvägen 1, Kisa 11:2 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Godsmagasin byggt år 1901 i samband med tillkomsten av järnvägen Östra centralbanan som invigdes 1902. Uppfört i trä 
med panelklädda och rödfärgade fasader. Papptäckt sadeltak. Småspröjsade fönster och brädfodrade sidohängda portar. 
Byggnaden har ett mycket stort samhällshistoriskt värde då den visar på järnvägsetableringen i samhället. Det faktum att 
stationsbyggnaden från samma tid inte finnas kvar gör godsmagasinet mycket betydelsefullt för berättelsen om Kisa som 
stationssamhälle. Rekommendationer: Byggnaden bör bevaras på nuvarande plats i nära anslutning till järnvägsspåren. 
Byggnadens volym och proportioner, takform samt fasadmaterial, spröjsade fönster och dubbelportar bör bibehållas. 
Byggnaden bör underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas.  
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Godsmagasinet.  
 
 
 
 
 
 



228

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 23, LÄKARVILLAN 

ADRESS: 
Doktor Bexelius gata el. Storgatan 34 , 
Bläckfisken 2 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus sannolikt uppfört på 1860-talet av byggmästare Granqvist. Uppförd med timmerstomme i en och en halv 
våning. Fasader klädda med panel på förvandring målad i en ljust gul kulör. Profilerade fönsteromfattningar. Tegeltäckt 
sadeltak med frontespiser i norr och söder. Förstukvist i norr med doriska kolonner i trä. Pardörr med breda listverk. 
Ålderdomlig trädgård med äldre trädbestånd. Byggnaden har används som läkarvilla och ägts av Östergötlands läns 
landsting. Rekommendationer: Volym, proportioner, takform, profilerat listverk och kolonnprydd entré bör värnas. 
Fönstrens storlek, material och indelning bör bibehållas. Byggnaden bör underhållas med traditionella material och 
metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Läkarvillan.  
 
 
 
 
 



 229

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 24, BJÖRKEBERG 

ADRESS: 
Vagngatan 13, Hackspetten 4 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bostadshus uppfört i trä år1905 på huggen stensockel. Utformad i nationalromantisk stil med glasad veranda med 
tornbyggnad mot öster. Helt ombyggd invändigt efter brand 1968-69. Nio rum och kök. Sadeltak med lertegel. 
Korspostfönster med småspröjsade bågar i de övre lufterna. Välbevarat uthus samtida med bostadshuset, placerat i söder. 
Rekommendationer: Byggnadens volym och proportioner, takform, tornbyggnad och fönstrens volym och indelning bör 
bibehållas. Uthuset som visar på behov och förutsättningar i det ursprungliga hushållet bör bevaras och dess prägel av 
ekonomibyggnad bör bibehållas. Värdebärande delar för uthuset är de dubbla sidohängda portarna, de få fönstren samt den 
enkla rödfärgade träpanelen. För bostadshuset rekommenderas att en mer tidsenlig färgsättning för det tidiga 1900-talet 
eftersträvas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Björkeberg. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 25, LINNÉKYRKAN 

ADRESS: 
Vagngatan 6, Tallen 24 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Frikyrka uppförd i betong under 1970-talet. Förvaltas av Kisa Frikyrkoförsamling. Vitputsade fasader med lägre delvis glasad 
entrétillbyggnad i öster. Långskepp med smala, höga fönster och ett mycket brant sadeltak täckt med svart betongtegel. 
Kyrkan utgör ett tydligt exempel på frikyrka från 1900-talets senare del. Rekommendationer: Volym och proportioner 
bör bibehållas mot gatan. Takform samt fönstrens form och placering bör värnas.   
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2 (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Linnékyrkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE 
KISA
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 RÖD A, KISA KYRKOMILJÖ 

ADRESS: 
Ulrikagatan/Kyrkstigen/Fimongatan 
Prosten 1, 2, 3, Lönnen 3, 4 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Kisa kyrka och kyrkogård är belägen på en höjd i centrala Kisa. Kyrkan har ett rektangulärt långhus. Tornet är placerat i 
väst och sakristian i norr. Fasaderna är vitputsade och genombryts av rundbågiga fönster. Kyrkan omges i sydväst av 
sockenstugan med ursprung i 1700-talet och församlingsgården. Kyrkogårdens äldsta delar med ursprung i medeltiden 
ligger söder och öster om kyrkan. Kyrkogården har utvidgats och grävts om otaliga gånger. Kyrkogårdens norra del 
anlades under 1820-talet. Ytterligare en utvidgning gjordes 1980, då åt öster. Nordväst om kyrkan finns ett kvadratiskt 
gravkapell med vitputsade fasader uppfört 1901. I väster och norr ramas kyrkogården in av en trädkrans. Utanför denna 
finns mot väster ett lågt trästaket.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Kyrkan med dess volym och proportioner, vitputsade fasader och torn. Gravkapell. Kyrkogård med tillhörande vegetation. 
Omgärdningar. Församlingshem och sockenstuga.  
 

 

 
 

Kyrkomiljön. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 
 

 
 

Kyrkogårdens senare del mot nordost. 
 

 
 

Sockenstugan. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD B, MILJÖ KRING GARVAREGATAN 

ADRESS: 
Garvaregatan 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Välbevarad hantverksgårdsmiljö med manbyggnader och uthus. I miljön återfinns Kisa Garveri, Garvaregården samt en 
större garveribyggnad. Hantverksmiljön har vuxit upp kring en av Kisas fyra ursprungliga gårdar, Kisa Värgård, med en 
manbyggnad från 1700-talet. Miljön präglas av de många bevarade uthusen, rödfärgade staket och plank samt trädgårdar 
med ett äldre trädbestånd. Miljön berättar om hur Kisa utvecklades från kyrkby till en betydande handels- och 
hantverksort under 1700- och 1800-talen. Miljön har ett mycket stort samhällshistoriskt värde och ger möjlighet till 
kunskapsutvinning om hantverksgårdar under 1700- och 1800-talen. Rekommendationer: Området bör inte bebyggas 
ytterligare. Byggnadernas värdebärande karaktärsdrag bör värnas. Fasad- och taktäckningsmaterial bör styras. Äldre eller 
ursprungliga fönster och dörrar bör bibehållas. Samtliga uthus bör för miljöns läsbarhet som hantverksgård bibehållas. 
Traditionella material och metoder bör användas vid vård och underhåll. Traditionella färgsättningar bör tillämpas. Större 
förändringar i trädgårdarna bör undvikas, äldre träd bör bevaras och moderna material som t ex betongsten bör undvikas.   
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Timrade manbyggnader med locklistpanelklädda eller reveterade fasader. Rödfärgade ekonomibyggnader. Ursprungliga 
byggnadsdetaljer som dörrar, portar och fönster. Takformer och skorstenar. Det strategiska läget invid ån. Ålderdomliga 
trädgårdar med gräsytor, grusade gångar och äldre trädbestånd. Rödfärgade plank och staket.  
 
 

 
Miljön kring Garvaregatan. Tidigare garveribyggnad i förgrunden.  
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Kisa Värgård med manbyggnad från 1700-talet. 
 

 
 

Boningshus tidigare tillhörande Kisa Garveri. 
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD C, TINGSHUSTORGET 

ADRESS: 
Storgatan/Tinghustorget 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Kullerstensbelagt torg med vårdträd. Kring torget finns Kisa Värdshus från 1885, Gästgivarens bostad som sannolikt 
härstammar från 1800-talets första hälft samt Tingshuset med sin klassicistiska utformning från år 1823. Miljön berättar om 
Kisas utveckling från kyrkby till handels- och hantverksort under 1700- och 1800-talen. Miljön har ett mycket stort 
samhällshistoriskt värde samt ett mycket stort miljöskapande värde för orten.  
Rekommendationer: Området bör inte bebyggas ytterligare. Byggnadernas värdebärande karaktärsdrag bör värnas. 
Fasad- och taktäckningsmaterial bör styras. Äldre eller ursprungliga fönster och dörrar bör bibehållas. Traditionella 
material och metoder bör användas vid vård och underhåll. Traditionella färgsättningar bör tillämpas. Vårdträd och torgets 
gatstensbeläggning bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Torgets rumslighet skapad genom de tre omgivande byggnaderna. Kullerstensbeläggning och vårdträd. Byggnadernas volym 
och proportioner, fasadmaterial, takformer och taktäckningsmaterial samt äldre snickeridetaljer. Trädgårdar med äldre 
trädbestånd.  

 
 

 
Tingshustorget från Storgatan i söder. 
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Tingshuset i bildens mitt. Till höger skymtar Gästgivarens bostad och till vänster Värdshuset 
 

 
 

Kisa Värdshus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



238

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD D, KVARTERET GRÄSANDEN 

ADRESS: 
Vimmerbyvägen, Gräsanden 2, 3 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Gräsanden 2 och gräsanden 3 var tidigare samma fastighet och benämndes då Gräsanden 2. Fastigheterna har historiskt 
benämnts som Ågården och Almå. Till fastigheten Gräsanden 3 hör idag ett bostadshus uppfört i timmer ca år 1900. 
Fasaderna är klädda med liggande fasspontpanel. Tvåluftsfönster med spröjsade bågar. Framför byggnaden ut mot gatan 
finns en grusad gårdsplan med grästäckt rondell. Söder om bostadshuset på Gräsanden 3 finns ytterligare ett bostadshus 
placerad med gavlarna i öst-västlig riktning. Byggnaden hör till Gräsanden 2 och uppfördes som färgaregård under 1800-
talets första hälft, möjligtvis år 1838. Byggnaden är uppförd i timmer i en och en halvvåning i nyklassicistisk stil. Fasaderna 
är reveterade och avfärgade vita. Fönstren är korspostfönster med spröjsade bågar och omges av dekorativt utformade 
fönsteromfattningar där överstycket bildar ett tympanonfält. Mot gårdsplanen i norr finns en vältilltagen, senare tillkommen 
förstukvist. Byggnaden moderniserades 1939. Till Gräsanden 2 hör även ett mindre bostadshus placerat sydöst om 
bostadshuset. Det mindre bostadshuset uppfördes som reveterat bostads- och brygghus. Byggnaden har spritputsade 
fasader och sadeltak med tvåkupigt tegel. Mellan de två bostadshusen finns ett tillhörande uthus med panel på förvandring 
och tegeltäckt sadeltak. Uthuset är färgsatt lika övriga byggnader med vita fasader och ljusgrått listverk. Till miljön hör den 
omgivande trädgården med stora gräsytor i söder där fruktträd är placerade i små klungor. Tomten omges av häck. Miljön 
utgör ett välbevarat exempel på de hantverksgårdar som under 1800-talet växte fram i Kisa. Miljön har ett stort 
samhällshistoriskt värde. Med sin centrala placering i tätorten har miljön ett stort miljömässigt värde. 
Rekommendationer: Området bör inte bebyggas ytterligare. Byggnadernas värdebärande karaktärsdrag bör värnas. 
Fasad- och taktäckningsmaterial bör styras. Äldre eller ursprungliga fönster, dörrar och övriga snickeridetaljer bör 
bibehållas. Traditionella material och metoder bör användas vid vård och underhåll. Traditionella färgsättningar bör 
tillämpas. Moderna material som t ex betongsten bör undvikas i trädgård och på gårdsplan.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Grusad gårdsplan, trädgård med fruktträd och tomtomgärdande häck. Byggnadernas volym och proportioner samt 
placering på tomten. Takformer och fasadmaterial. Ursprungliga snickeridetaljer som fönster och dörrar, listverk mm.  
 

 
Den tidigare Färgaregården med reveterade fasader till höger i bild. 
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Trädgården i söder. 
 

 
 

Manbyggnad från ca 1900. 
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KISA 
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RÖD E, BEBYGGELSEMILJÖ KRING KVARGATAN OCH KÄRLEKSSTIGEN 

ADRESS: 
Kvarngatan/Kärleksstigen 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bebyggelsemiljö uppvuxen kring forsen och dess vattenkraft. Kvarnen är idag riven men i miljön finns flertalet bostadshus 
från 1800-talet och ett stort antal uthus som bidrar till den ålderdomliga karaktären. Traditionen av småskalig industri lever 
kvar i miljön genom det tidigare Kisa Mekaniska Verkstads byggnader samt en gjuteribyggnad från 1950-talet. I miljön finns 
en stenvalvsbro, ett äldre trädbestånd samt trädgårdar med fruktträd. Miljön berättar om Kisas utveckling som handels- 
och hantverksort samt om boendeformer under 1800-talet. Miljön har ett arkitekturhistoriskt värde samt ett stort 
samhällshistoriskt värde. Miljön har höga naturvärden och har ett stort miljöskapande värde för tätorten. 
Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör bibehållas. Moderna material i trädgårdar som stenmurar i 
betongsten mm. bör undvikas. Bebyggelsen bör underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell 
färgsättning bör tillämpas. Eventuell ny bebyggelse; bodar mm. bör utformas för att ansluta till områdets byggnadstradition.  
  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Fors, äldre trädbestånd och stenvalvsbro. Bostadsbebyggelse från 1800-talet med tillhörande uthus. Tidigare mekanisk 
verkstad med verkstadsbyggnad och uthus. Byggnadernas volym, proportioner, fasadmaterial, takformer och äldre eller 
ursprungliga snickeridetaljer. Gjuteri. Trädgårdar med fruktträd.  
 

 
Stenvalvsbron. 
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Från bron slingrar sig vägen vidare mot miljöns södra del. 
 

 
 

Bostadshuset Ådala och verkstadsbyggnad tidigare tillhörande Kisa Mekaniska Verkstad.  
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KISA 
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RÖD F, BEBYGGELSEMILJÖ KRING SKVALLERTORGET 

ADRESS: 
Storgatan/Gröndegatan/Kullgatan, Kv. 
Rödingen 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bebyggelsemiljö med flertalet välbevarade byggnader från 1800-talet. I miljön finns bland annat Ekstugan från 1860-talet och 
det mycket särpräglade och kulturhistoriskt intressanta Ordenshuset från 1850-talet. Mot Skvallertorget har miljön genom 
byggnader med skyltfönster och butiker i bottenplan en prägel av handelsstråk. Bland bostads- och butikshusen finns 
Mulleborg från 1870-talet med tillbyggnad för servering mot söder. Miljöns kanske främsta karaktärsbyggnad utgörs av det 
högresta bostads- och butikshuset på Rödingen 9 med ett karaktäriserande torn i väster. Miljön berättar om Kisa som 
handels- och hantverksort under 1800-talets andra hälft. Miljön har ett stort samhällshistoriskt värde. Miljön ligger på en 
framträdande plats i samhället och har ett mycket stort miljöskapande värde för orten. Rekommendationer: 
Värdebärande karaktärsdrag bör bibehållas. Bebyggelsen bör underhållas med traditionella material och metoder. 
Traditionell färgsättning bör tillämpas. Moderna material i trädgårdar som stenmurar i betongsten mm. bör undvikas. 
Eventuell ny bebyggelse; bodar mm. bör utformas för att ansluta till områdets byggnadstradition.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Bostadsbebyggelse från 1800-tal och tidigt 1900-tal med tillhörande uthus som bidrar till miljöns ålderdomliga prägel. 
Byggnadernas volym, proportioner, fasadmaterial, takformer och äldre eller ursprungliga snickeridetaljer. Butikslokaler med 
skyltfönster i bottenplan som berättar om miljöns kulturhistoriska funktion. Trädgårdar med fruktträd. 
 

 
Till höger: Mulleborg med servering och veranda i söder. Det karatäriserande butiks- och bostadshuset 
på Rödingen 9 till vänster. 
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Mulleborg. 
 

 
 

Ordenshuset. 
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KISA 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD G, BEBYGGELSEMILJÖ KRING GRÖNEDEGATAN 

ADRESS: 
Grönedegatan  

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bebyggelsemiljö uppvuxen kring en av Kisas äldsta vägsträckningar. Bostadshus i varierande storlek, från stugor om ett rum 
och kök med ursprung i det tidiga 1800-talet till voluminösa villor präglade av nationalromantiken kring sekelskiftet 1900. 
Till miljön hör även två frikyrkobyggnader från sekelskiftet 1900: Tabor och Fridensborg. Merparten av bebyggelsen är 
uppförd i timmer. Fasaderna är reveterade, försedda med liggande fasspontpanel eller rödfärgad locklistpanel. Någon 
enstaka byggnad har målade timmerfasader. Kring bostadshusen finns trädgårdar som omgärdas av lägre häckar eller låga 
staket, i huvudsak i trä. Till flera bostadshus hör äldre uthus. Miljön speglar boendeformer, sociala skillnader och stilideal 
under 1800-tal och tidigt 1900-tal. Miljön berättar även om frikyrkornas utveckling och arkitektur. Området har ett stort 
samhällshistoriskt värde samt ett stort miljöskapande värde för tätorten. Rekommendationer: Värdebärande 
karaktärsdrag bör bibehållas. 1800-tals och tidig 1900-talsbebyggelse bör underhållas med traditionella material och 
metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. Moderna material i trädgårdar som stenmurar i betongsten mm. bör 
undvikas. Eventuell ny bebyggelse; bodar mm. bör utformas för att ansluta till områdets byggnadstradition.  
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Bostadsbebyggelse från 1800- och tidigt 1900-tal. Frikyrkobyggnader. Byggnadernas volym, proportioner, fasadmaterial, 
takformer och äldre eller ursprungliga snickeridetaljer. Trädgårdar med äldre trädbestånd och uthus. Grönedegatans 
sträckning.  
 

 
Fridensborg. 
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Grönedegatans norra ände med vältilltagna villor från tidigt 1900-tal. 
 

 
 

Längs gatan finns jugendstilens formspråk representerad, här i närheten av Skvallertorget.  
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Grönedegatans sydvästra ände med 1800-talsbebyggelse. 
 

 
 

Till flera av bostadshusen hör välbevarade uthus som här i kvarteret Tallen.  
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KISA 
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RÖD H, MILJÖ KRING LOKSTALLET 

ADRESS: 
Kasbacksvägen, Kisa 11:3 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Järnvägs- och verkstadsmiljö som berättar om järnvägens etablering i Kisa. Lokstallet är ett enports rundstall med ett 
vattentorn med pumpmekanism uppförd i historiserande stil år 1901. Lokstallet är uppfört i tegel med ett borgliknande 
utseende med tinnar och torn. Byggnaden med anläggning har ett stort samhällshistoriskt, teknikhistoriskt värde och 
arkitekturhistoriskt värde. 
 
Byggnadsminne enligt 3 kap. kulturmiljölagen. Se byggnadsminnesförklaringen för skyddsområde för byggnadsminnet. I 
byggnadsminnet ingår utöver lokstallet även vändskivan, anslutningsspåret, vattenhästen och förrådsbyggnaden. Omfattas av 
tillståndsplikt.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Lokstall. Volym och proportioner. Fasadtegel och dekorativa detaljer som ett utkragat listverk. Den borgliknande 
karaktären med uppskjutande torn med tillhörande mindre hängtorn. Fönster och portars volym, material, indelning och 
placering. Övriga snickeridetaljer som portar mm. Takformer och skivtäckning. Järnvägsspår, vändskiva, anslutningsspår, 
vattenhäst och förrådsbyggnad. 
 
 

 

 
 

Lokstallet från norr. 
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RÖD I, ALHAMRA 

ADRESS: 
Kalmarvägen 15, Alhamra 13:4 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Enkelstuga i två våningar i rödfärgat knuttimmer. Fogstruken sockel. Släta foder. Dörrfoder utformade som enkla pilastrar. 
Profilerad pardörr. Sadeltak med lertegel. Spröjsade tvåluftsfönster. Norr om bostadshuset finns ett uthus uppfört i 
liggtimmer. Tjärade dörrar, fasspontpanel och brädfodrade. Fasader klädda med locklistpanel i öster och brädpanel i väster. 
Tillbyggnad i väster med pulpettak. Miljön visar på en boendeform som förr var vanlig men som idag är ovanlig inom 
tätorter. Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör bibehållas. Byggnaderna bör underhållas med 
traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. Moderna material i trädgården som stenmurar i 
betongsten mm. bör undvikas. Eventuell ny bebyggelse; bodar mm. bör utformas för att ansluta till områdets 
byggnadstradition.  
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Bostadshusets volym och proportioner, rödfärgad timmerstomme, takform och taktäckningsmaterial. Ursprungliga fönster 
och dörrar, listverk och detaljer som de pilasterformade dörrfodren. Uthusets volym och proportioner, rödfärgad 
träpanel. Tjärade portar och spröjsade fönster. Trädgård med gräsytor och grusad gång.  
 

 

 
 

Alhamra. 
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Alhamra från söder.  
 

 
 

Manbyggnad.  
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RÖD J, ÄLDRE VILLAKVARTER/HAGABORG 

ADRESS: 
Västra vägen, kv. Svanen 15, 16, 17 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Villamiljö med påkostade och tidstypiska villor från senare delen av 1800-talet och tiden kring sekelskiftet 1900. Närmast 
Västra vägen finns på fastigheten Svanen 17 ett bostadshus från 1882 uppfört i en och en halv våning med 
fasspontpanelklädda fasader målade i en ljust grå kulör. Byggnaden präglas av en veranda mot gatan rikt dekorerad med 
lövsågerier. På fastigheten Svanen 15 återfinns en vältilltagen villa med karaktäriserande torn med spira. Bostadshusen är 
belägna i lummiga trädgårdar med ett äldre bestånd fruktträd. Till fastigheten Svanen 17 finns en äldre och sirligt utförd 
smidesgrind hängd i grindstolpar av granit. Till bostadshusen hör flera uthus som är viktiga för miljöns ålderdomliga 
karaktär. Miljön speglar en boendeform för Kisas mer bemedlade invånare under senare delen av 1800-talet. Miljön 
berättar om dåtidens stilideal och har ett stort arkitekturhistoriskt värde. Bebyggelsemiljön har även ett stort 
miljöskapande värde för området. Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör bibehållas. Byggnaderna bör 
underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. Moderna material i trädgården 
som stenmurar i betongsten mm. bör undvikas. Eventuell ny bebyggelse; bodar mm. bör utformas för att ansluta till 
områdets byggnadstradition.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Påkostade villor präglade av det sena 1800-talet och tiden kring sekelskiftet 1900. Villornas volym och proportioner, 
fasadmaterial, takformer. Ursprungliga eller äldre detaljer som pardörrar, tegelmurade skorstenar, tornspiror och 
lövsågerier. Trädgårdar av äldre karaktär med äldre trädbestånd och grustäckta gångar. Äldre staket, grindstolpar och 
grindar. Uthusens volym och proportioner, fasadmaterial, takform och taktäckningsmaterial.  
 

 

 
 

Villorna i kvarteret Svanen. 
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Villa i nationalromantisk stil med karaktäriserande torn. 
 

 
 

Bakom det mer storslagna gathuset finns ytterligare bebyggelse av kulturhistoriskt intresse.  
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD K, STENSTUGAN 

ADRESS: 
Grönedegatan, Rönnen 4 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Liten stuga uppförd i en våning omkring 1840. Bostadshuset är därigenom en av de äldsta byggnaderna längs med 
Grönedegatan. Byggnaden moderniserades 1905 och har under 1900-talet försetts med panel på förvandring. Byggnadens 
sadeltak är täckt med tvåkupigt tegel. Till miljön hör även ett uthus som tidigare nyttjades som bostad för hela åtta 
personer. Uthuset har locklistpanel och tak och taktäckningsmaterial lika bostadshuset. Söder om bostadshuset och 
uthuset finns ytterligare ett uthus med enkla brädportar och panelklädda fasader. Tillsammans bildar husen en liten 
gårdsmiljö med ett mycket stort värde då den berättar om mindre bemedlade människors levnadsförhållanden under 1800-
talets första hälft. Rekommendationer: Värdebärande karaktärsdrag bör bibehållas. Byggnaderna bör underhållas med 
traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. Moderna material i trädgården som stenmurar i 
betongsten mm. bör undvikas. Norr om uthuset har en villa tillkommit under 1980- eller 1990-talet. Villan är idag målad 
faluröd. Det är ur antikvariskt perspektiv önskvärt att villan färgsätts i annan kulör så att den tydligare kan utläsas som ett 
senare tillägg i miljön.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Byggnadernas volym och proportion, småskaligheten. Byggnadernas placering på tomten. Träfasader med faluröd slamfärg, 
sadeltak och rött lertegel. Äldre eller ursprungliga detaljer som fönster och portar. Omgärdande trädgård med äldre 
trädbestånd. 
 

 

 
 

Den småskaliga bebyggelsen i kvarteret Rönnen. 
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KISA 
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RÖD L, KV. VRÅKEN 

ADRESS: 
Storgatan, kv. Vråken 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

En av Kisas äldsta bebyggelsemiljöer med Kullagården som på 1600-talet var en av Kisas fyra huvudgårdar. I miljön finns 
bland annat Café Columbia; det gamla apoteket som senare även inhyste Sveriges första emigrantbyrå, ett boningshus 
placerat i vinkel från Café Columbia samt loftbod, uthus och väl tilltaget magasin placerat i slänten ner mot ån. I kvarteret 
har flera typer av verksamheter bedrivits:  bokbinderi, apotek, bank, slakteri mm. Kvarteret Vråken är stark symbol för 
Kisa som handels- och hantverksstad. Miljön har ett mycket stort samhällshistoriskt värde. I miljöns södra del finns en 
tidstypisk villa från 1920-talet som utgör en kvalitativ årsring i området. Rekommendationer: Värdebärande 
karaktärsdrag bör bibehållas. Byggnaderna bör underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning 
bör tillämpas. Moderna material i trädgården som stenmurar i betongsten mm. bör undvikas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Byggnader tillhörande den tidigare Kullagården. Uthus och magasin. Bostads- och butikshus mot Storgatan som vittnar om 
kvarterets kulturhistoriska handelsfunktion. Tidstypisk 1920-tals villa. Byggnadernas volym, proportioner, fasadmaterial, 
takformer och äldre eller ursprungliga snickeridetaljer. Grusad gårdsplan, trädgårdar med äldre trädbestånd.  

 
 

 

 
 Café Columbia med rödfärgade fasader. I förgrunden skymtar ett bostads- och butikshus som tydlig-
gör kvarterets kulturhistoriska funktion.  

 



254

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

 
 

Gårdsbebyggelse.  
 

 
 

Boningshus och det tidigare apoteket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 255

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

 
 

Bostads- och butikshus. I bakgrunden skymtar 1920-talsvillan.  
 

 
 

Magasinet.  
 
 





MILJÖ AV STORT VÄRDE 
KISA 
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA  

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ A, BEBYGGELSEMILJÖ SÖDER OM TINGSHUSTORGET 

ADRESS: 
Storgatan/Kalmarvägen, Kv. Räven 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bebyggelsemiljö med handelsprägel. Till bebyggelsen hör bland annat Hemgården med tillhörande timrade uthus samt 
bostads- och butikshuset Åkerdala. Miljön berättar om Kisa som handels- och hantverksort. Miljön har ett 
arkitekturhistoriskt värde genom bebyggelsens varierade ålder som blivit tydliga årsringar; här finns både 1800-talets 
klassicistiska panelarkitektur, jugendstilens formspråk och funktionalismens enkelhet representerad. 
Rekommendationer: Byggnadernas volym och proportioner bör värnas, detta gäller särskilt mot gatan där de har ett 
stort miljöskapande värde. Skyltfönster och butikslokaler bör bibehållas för att tydliggöra miljöns kulturhistoriska funktion. 
Gårdsbildningarna bör bibehållas. Hemgården och tillhörande uthus samt arkivbyggnaden tillhörande Tingshuset bör förses 
med skyddsbestämmelser och rivningsförbud.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Prägeln av handelsverksamhet. Större byggnader med butiker och skyltfönster i bottenplan. Representativa fasader mot 
gaturummet. Ekonomibyggnader och uthus mot gårdarna.  
 

 

 
 

Åkerdala i förgrunden. I bakgrunden skymtar det funktionalistiska bostads- och butikshuset.  
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Arkivbyggnaden tillhörande Tingshuset är beläget inom miljön. 
 

 
 

Ekonomibyggnad tillhörande Hemgården.  
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BLÅ B, BEBYGGELSEMILJÖ ÖSTER OM STORGATAN 

ADRESS: 
Storgatan 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bebyggelsemiljö med flertalet byggnader från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Miljön har en tydlig handelsprägel och 
berättar om Kisa som handelsort. Till miljön hör bland annat ett tidigare bryggeri och Kisas verkliga karaktärsbyggnad: 
bostads- och butikshuset Svea. På gårdarna finns flera välbevarade uthus och ekonomibyggnader som förstärker områdets 
ålderdomliga prägel. Rekommendationer: Bebyggelsens volym och proportioner bör bibehållas, detta är särskild 
angeläget mot gaturummet där byggnaderna har ett stort miljöskapande värde. Äldre eller ursprungliga entréer mot gatan 
samt skyltfönster bör bibehållas då de berättar om miljöns kulturhistoriska funktion. Traditionell färgsättning bör tillämpas. 
Bostads- och butikshuset Svea bör förses med skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Uthus bör bibehållas.  
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Sent 1800-tals och tidig 1900-tals bostads- och butiksbebyggelse med entréer och skyltfönster mot gatan. Gårdsbebyggelse 
med välbevarade uthus. 

 
 

 

 
 

Svea.  
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Bostads- och butikshus med senare tillbyggnad men med en tydlig handelsprägel. . 
 

 
 

Mycket välbevarad och kulturhistoriskt värdefull uthuslänga.  
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BLÅ C, BEBEGGELSEMILJÖ VÄSTER OM STORGATAN 

ADRESS: 
Storgatan, Kv. Örnen 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Miljö av handelskaraktär som bidrar till affärsstråket Storgatans prägel samt speglar berättelsen om Kisa som handelsort. I 
miljön finns bland annat Östergötlands Enskilda Bank uppförd i sten år 1907. I norr återfinns ett bostads- och butikshus 
uppfört kring år 1900. I miljön finns även årsringar från 1900-talets senare del. Rekommendationer: Butiker i bottenplan 
med skyltfönster och entréer bör bibehållas. Bankbyggnadens volym och proportioner, fasadmaterial, takform och 
taktäckningsmaterial, entré samt äldre fönster bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Butiksbyggnader från sekelskiftet 1900. Senare årsringar i form av funktionalistisk kontors- och butiksbyggnad från 1940-
talet. Entréer och skyltfönster mot gatan.  

 
 

 

 
 

Östergötlands Enskilda Bank. 
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Bostads- och butikshus från sekelskiftet 1900. 
 

 

 
 

Bostadshus och byggnader med butikslokaler och restauranger 
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BLÅ D, HEMBYGDSGÅRD 

ADRESS: 
Enebygatan 29 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bygdegårdsmiljö etablerades under senare delen av 1920-talet med prägel av friluftsmuseum. Flertalet äldre byggnader med 
stort kulturhistoriskt värde, bland annat en säteribyggnad flyttad från Hovby i Västra Eneby. Byggnaden uppfördes sannolikt 
under 1640-talet. Bland övriga byggnader kan Rökingestugan nämnas. Stugan är en ryggåsstuga som innan flytten till 
hembygdsområdet 1931 var ett torp under Hovby. Det dominerande materialet i miljön är trä i form av timrade fasader 
eller locklistpanel. Samtliga byggnader är rödfärgade. Miljön har ett samhällshistoriskt värde och visar på 
hembygdsrörelsens utveckling i Kisa och nationellt. Området har även ett stort miljöskapande värde för orten. 
Rekommendationer: Ditflyttade byggnader bör behållas på platsen. Byggnaderna bör underhållas med traditionella 
material och metoder.  
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Byggnaderna och deras volym, proportioner, fasadmaterial, takformer, snickeridetaljer som dörrar och fönster samt den 
traditionella färgsättningen med faluröd slamfärg. Naturligt utformad omgivning med gräsytor, bergknallar och ett äldre 
trädbestånd.  

 
 

 

 
 

Tidigare säteribyggnad. 
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Hembygdsgården ligger naturskönt med utsikt över sjön.  
 

 
 

Entré med grindstolpar i granit och flaggstänger.  
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BLÅ E, BEBYGGELSEMILJÖ KRING VALLINGATAN OCH LINNÉGATAN 

ADRESS: 
Vallingatan/Linnégatan, Kv. 
Sidensvansen 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

En liten till ytan villabebyggelse med tydlig 1920-talskaraktär. Enhetligt och tidstypiskt. Miljön utgör en tydlig årsring i 
bebyggelsen kring Gröndegatan och har ett arkitekturhistoriskt värde. Väl tilltagna trädgårdar med fruktträd, gräsytor och 
grusade gångar. Villor med slätputsade fasader, valmade eller brutna tak täckta med plåt eller lertegel. Korspostfönster 
eller spröjsade tvåluftsfönster och oxögon eller lunettfönster i gavelrösten. Rekommendationer: Villornas 20-
talskaraktär bör bibehållas. Traditionell färgsättning bör tillämpas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
1920-talsvillor. Villornas volym och proportioner, fasadmaterial, takform och taktäckningsmaterial. Ursprungliga fönster 
och entréer. Trädgårdar.  

 
 

 

 
 

1920-talsbebyggelsen i Kv. Sidensvansen. 
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Linnégatan. 
 

 
 

Villa med tidstypiska putsade hörnkedjor. 
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BLÅ F, BEBYGGELSEMILJÖ KRING SÖDRA FIMONSGATAN 

ADRESS: 
Fimonsgatan/Tallgatan 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Ålderdomlig och välbevarad bostadsbebyggelse med mindre timrade bostadshus, trädgårdar med fruktträd och välbevarade 
uthus. Miljön berättar om en mer anspråkslös bostadsbebyggelse från 1800-talets senare hälft och det tidiga 1900-tal. 
Området har ett stort miljöskapande värde för tätorten. Rekommendationer: Bebyggelsens småskalighet bör bibehållas. 
Byggnaderna bör underhållas med traditionella material och metoder. Traditionell färgsättning bör tillämpas. Uthusen som 
berättar om de ursprungliga hushållens behov och förutsättningar bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Mindre bostadshus, rödfärgade träfasader eller reveterade fasader. Sadeltak med lertegel. Rödfärgade uthus. Trädgårdar 
med fruktträd.  

 
 

 

 
 

Södra Fimonsgatans småskaliga bostadsbebyggelse. 
 
 
 
 
 



 269

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA  

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 
 

 
 

Timmerhus med reveterade fasader från 1800-talets andra hälft. 
 

 
 

Uthus som visar på ett äldre bebyggelsemönster.  
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BLÅ G, BEBYGGELSEMILJÖ KRING NORRA FIMONSGATAN 

ADRESS: 
Fimongatan/Lillågatan 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Tidstypiska radhus uppförda 1967. Byggda i souterräng med gavlar i rött tegel. Entréfasader klädda med träpanel. Flacka 
sadeltak. Tidstypiska entréer med dörrar i ädelträ och rombformat mönster i relief. Platta skärmtak. Byggnaderna utgör ett 
tydligt exempel på småhusbebyggelse från det sena 1960-talet. Byggnaderna har ett arkitekturhistoriskt värde. 
Rekommendationer: Byggnadernas 1960-talskaraktär bör bibehållas. Balkonger bör inte förses med snickarglädje eller 
annat som stör det tidstypiska uttrycket. Traditionell färgsättning bör tillämpas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner, flacka sadeltak, gavlar i rött tegel, träpaneler och plåtförsedda balkonger, ursprungliga 
entrépartier med dörrar i ädelträ. Närmast kvadratiska fönster.  

 
 

 

 
 

Radhusen från 1967. 
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arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA  

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 
 

 
 

Tidstypiska entréer med skärmtak och dörrar i ädelträ.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA  

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ H, VILLAOMRÅDE DAGSVERKSGATAN OCH ERIKSBORGSGATAN 

ADRESS: 
Dagsverksgatan, Kv. Näbbgäddan, 
Spiggen, Horngäddan, Sutaren  

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Enhetligt villaområde på Dagsverksgatan med tidstypiskt formspråk där kombinationen av mexitegel och brunlaserad 
träpanel knyter samman området. Villorna har väl tilltagna trädgårdar med vintergröna växter. De är kataloghus och 
byggdes 1972 av Hultsfredsindustrierna, Anebyhus mfl. Området kallas även för Lärargatan på grund av det stora antal 
lärare som flyttande in i de nybyggda villorna. Området har ett arkitekturhistoriskt värde. Söder om Dagsverksgatan finns 
ett liknande villaområde kring Eriksborgsgatan där byggnaderna är mycket välbevarade och har en tidstypisk utformning. 
Rekommendationer: Villornas enhetliga 1970-talskaraktär bör värnas.  
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner, takform och taktäckningsmaterial, fasadmaterial; mexitegel och brunlaserad träpanel, balkonger, 
entréer och fönstrens storlek och placering. Trädgårdar med vintergröna växter.  

 
 

 

 
 

1970-talsvilllorna på Dagsverksgatan. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA  

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 
 
 
 

 

 
 

1970-talsvilllorna på Eriksborgsgatan 
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arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA  

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ I, PARADVILLOR LÄNGST MED NORRA INFARTEN TILL KISA 

ADRESS: 
Storgatan, Kv. Hajen mfl.  

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bebyggelsemiljö längst med norra Storgatan och infarten till Kisa med väl tilltagna villor, varav flera har karaktären av 
”paradvillor”. Villorna är av varierande ålder men förenas i den enhetliga påkostade prägeln. Här byggde man hus för att 
synas. Miljön präglas av stora trädgårdar med rabatter och fruktträd. Värdefull för miljön är den allé som kantar Storgatan 
och som förstärker känslan av paradgata in mot samhället. Rekommendationer: Bebyggelsens villakaraktär bör 
bibehållas. Miljön bör inte bebyggas med flerfamiljshus.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Stora villor placerade längst med Storgatan i väl tilltagna trädgårdar med rabatter och fruktträd. Villornas storlek och i 
huvudsak påkostade karaktär. Allé.  

 
 

 

 
 

Storgatan mot söder med allén. 
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arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA  

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 
 

 

 
 

Miljön präglas av stora trädgårdar med fruktträd. 
 

 
 

Villorna är till stor del påkostade till karaktären men i vissa fall ganska kraftigt moderniserade.  
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arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA  

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ J, VÅRDCENTRAL 

ADRESS: 
Danbomsväg 2, Stjärnebo 1 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Vårdcentral uppförd 1953-1956 efter ritningar av arkitekten Herbert Brunskog, Linköping. Byggnaden består av flera 
huskroppar med gult fasadtegel. Ett stort värde finns i dekorativa fasaddetaljer som partier med mosaik och balkonger med 
fronter i blått smide. Vissa fönsterpartier har försetts med bröstningar i kopparplåt. Tidstypisk utformning. Vårdcentralen 
utgör ett tydligt exempel på modernismen i Kisa och har ett arkitekturhistoriskt värde. Rekommendationer: 
Byggnadernas modernistiska 50-talsprägel bör värnas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner, fasadmaterial, balkonger med smidesräcken, koppar- och mosaikdetaljer, enkla en- och 
tvåluftsfönster. Gravkapell norr om vårdcentralen.  

 
 

 

 
 

Vårdcentralen med huvudentré mot söder. 
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arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA  

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 
 

 

 
 

Tidstypiska balkonger med blå smidesräcken. 
 

 
 

Gravkapell.  
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arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA  

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ K, EGNAHEMSOMRÅDE 

ADRESS: 
Södra Prästgatan, Kv. Prästkragen, Kv. 
Pensén 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Villamiljö med prägel av egnahemsområde. Mindre enfamiljshus i en våning, i huvudsak från 1930-1940-talet. Området visar 
på egnahemsrörelsens utveckling i Kisa. Området har ett samhälls- och arkitekturhistoriskt värde. Rekommendationer: 
Villornas småskalighet bör värnas. Traditionella fasadmaterial och takformer bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Enplansvillor med sadeltak eller valmade tak. Träpanel och reveterade fasader. Häckomgärdade rektangulära trädgårdar.  

 
 

 

 
 

Bebyggelsen präglas av enplansvillor med enkel utformning. 
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA  

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 

 
 

Södra Prästgatan mot nordväst. 
 

 
 

Rektangulära småhus med flacka sadeltak. Fasader med träpanel eller puts.  
 
 
 
 
 
 



280

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA  

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ L, HJORTS GRAV 

ADRESS: 
Gamla Vimmerbyvägen, Kisa 54:1 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Kisaprofilen Jägmästare Hjorts och hustrun Thecklas grav från 1910-talet. Inmurad vid Starberget i samhällets södra utkant 
i ett 3x5 meter klippblock. Gravplatsen finns upptagen i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister och är kategoriserad 
som övrig kulturhistorisk lämning som innebär att den inte utgör fast fornlämning men ändå bedöms ha kulturhistoriskt 
värde. Rekommendationer: Gravplatsen bör bibehållas och vårdas. En informationsskylt bör utplaceras på platsen.  
 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  

 
 
 

 
GRAV EJ TILLGÄNLIG VID INVENTERINGSTILLFÄLLE PGA AV SNÖ 

 
Hjorts grav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MILJÖ AV VISST VÄRDE 
KISA
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 

GRÖN A, JÄRNVÄGSMILJÖ NORR OM LOKSTALLET 

ADRESS: 
Ydrevägen/Vimmerbyvägen 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Centralt belägen järnvägsmiljö med perrong, spår, enkelt utformad, sentida vänthall och rödfärgad magasinsbyggnad i 
anslutning till järnvägsspåren. Miljön berättar om Kisa som järnvägssamhälle. Av stort kulturhistoriskt värde är 
magasinsbyggnaden som uppfördes vid sekelskiftet 1900 i samband med etableringen av järnvägen. Rekommendationer: 
Magasinsbyggnaden bör bibehållas och underhållas med traditionella material och metoder.   
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Rödfärgad magasinsbyggnad, perronger, vänthall och spår.  
 

 

 
 

Järnvägsmiljön med magasinbyggnad. 
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arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 

GRÖN B, CENTRUMBEBYGGELSE MED TORG OCH KOMMUNHUS 

ADRESS: 
Torggatan/Rådhusgatan 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Centrumbyggelse med rektangulär torgformation skapat genom bostads- och butikshus som reser sig på höjden över den i 
övrigt i huvudsak låga stadsbebyggelsen. Torget präglas till viss del av den centrumplan som fastställdes 1981. I torgets 
sydöstra hörn finns kommunhuset byggt i en inramande vinkel mot torget. Öster om torget finns bostads- och butikshus 
tidstypiska för 1930- och 1940-talen. Byggnadernas handelsfunktion tydliggörs genom skyltfönster och neonskyltar av 
kulturhistoriskt intresse. Torget berättar om stadsbyggnadsideal under 1900-talets andra hälft och om Kisas utveckling 
under 1980-talet. Rekommendationer: Bostads- och butikshus från 30- och 40-talen med längsgående och 
plåtomgärdade balkonger och skyltfönster i bottenplan är viktiga för torgets och centrumbebyggelsens handelskaraktär. 
Byggnadernas värdebärande delar, volym och proportion bör värnas. Tillkommande bebyggelse bör underordna sig befintlig 
i höjd.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Kommunhus, bostads- och butikshus från 30- och 40-talen med neonskyltar och skyltfönster. Byggnadernas torgskapande 
placering. 
 

 

 
 

Bostads- och butikshus öster om Torggatan. 
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 
 

 
 

Kommunhuset. 
 

 
 

Kulturhistoriskt intressant detalj i form av neonskylt.  
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 

GRÖN C, MILJÖ KRING KVARTERET PLANTSKOLAN 

ADRESS: 
Västra vägen, del av Kv. Plantskolan 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Liten bebyggelsemiljö med två välbevarade bostadshus från omkring sekelskiftet 1900. Villa Petersborg på fastigheten 
Plantskolan 12 uppfördes 1908 och präglas av en veranda med snickarglädje. Mittemot Petersborg finns ett mindre 
bostadshus med tillhörande uthus. Trädgårdarna karaktäriseras av gräsytor och fruktträd. Miljön utgör en intressant årsring 
i ett i övrigt mer sentida bostadsområde. Rekommendationer: Bostadshusen bör bibehållas, byggnadernas volym och 
proportioner och tidigt 1900-talskaraktär bör värnas. Traditionell färgsättning bör tillämpas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Byggnadernas volym och proportioner, fasadmaterial, äldre eller ursprungliga fönster och dörrar. Takformer och 
taktäckningsmaterial, tegelmurade, utkragade skorstenar. Trädgårdar med fruktträd och uthus.  
 

 

 
 

Bebyggelsemiljön längst Västra vägen och kvarteret Plantskolan. 
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 
 

 
 

Petersborg. 
 

 
 

Småskaligt bostadshus. 
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 

GRÖN D, MILJÖ KRING BÄCK 

ADRESS: 
Västra vägen 76 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Äldre gårdsmiljö med ett torpliknande bostadshus med rödfärgad locklistpanel och sadeltak med tvåkupigt lertegel och 
tegelmurade skorstenar. Till fastigheten hör en flygelbyggnad uppförd i liggtimmer målad med faluröd slamfärg. 
Flygelbyggnaden är tämligen välbevarad medan bostadshuset är moderniserat i högre utsträckning. Miljön visar på en 
boendeform som tidigare var vanlig men som idag är en mer ovanlig syn inom tätorter. Rekommendationer: 
Gårdsbildningens småskalighet, volym och proportioner samt traditionell färgsättning och ursprungliga eller äldre 
snickeridetaljer bör bibehållas.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Bostadshus, timrad flygelbyggnad och rödfärgad ekonomibyggnad. Trädgård med frukträd.  
 

 

 
 

Gårdsmiljön kring Bäck. 
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 
 

 
 

Välbevarad timrad flygelbyggnad. 
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  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

GRÖN E, VILLABEBBYGGELSE KRING ENEBYGATAN 

ADRESS: 
Enebygatan, Kv. Elefanten, Kv. Tigern 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bebyggelsemiljö som karaktäriserad av flertalet bostadshus från sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal med tillhörande 
trädgårdar och häckar ut mot vägen. I miljön finns bland annat ett soldat- eller båtsmanstorp från omkring 1840. Torpet är 
emellertid så pass moderniserat att det inte kan tillskrivas ett stort kulturhistoriskt värde. Längre ner i backen på 
Enebygatan 25 finns ett mindre bostadshus i en våning samt vind som ska ha uppförts runt 1880. I miljön finns även torpet 
Smedstorp med ursprung i 1700-talet. Miljön utgör en intressant årsring bland Kisas villakvarter. Rekommendationer: 
Villor från 1800- och tidigt 1900-tal bör inte förändras så att ursprunglig karaktär går förlorad. Traditionell färgsättning bör 
tillämpas inom området. Smedstorp bör förses med skyddsbestämmelser och rivningsförbud.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Villor från 1800- och tidigt 1900-tal. Smedstorp med ursprung i 1700-talet. Trädgårdar med äldre trädbestånd.  
 

 

 
 

Villabebyggelsen utmed Enebygatan. 
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MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 

 
 

Enebygatan. 
 

 
 

Smedstorp. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 

GRÖN F, FOLKETS PARK  

ADRESS: 
Kisa 13:1 

ORT: 
Kisa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Folkpark anlagd under 1920-talet. Byggnader för nöjesverksamheten uppfördes först efter 1926 när man anslöt sig till 
Folkets parkers centralorganisation. En dansbana uppfördes på platsen men ersattes under 1970-talet av den idag befintliga 
banan med tak och scen. Byggnaderna renoverades under 2014. Miljön präglas av rödfärgade byggnader placerade i en 
klunga på en öppen gräsbeklädd yta omgiven av barrskog. Miljön berättar om Kisas nöjesliv under 1900-talet och har ett 
samhällshistoriskt värde. Rekommendationer: Eventuell ny bebyggelse bör anpassas efter befintlig byggnadstradition och 
färgsättning.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Rödfärgad, låg bebyggelse placerad i en klunga. Dansbana. Naturligt utformad tomt med gräsytor och omgärdande 
barrskog.  
 

 

 
 

Folkets park. 
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arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN  

KISA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 

 
 

Entré i söder. 
 
 
 
 
 



RIMFORSA
KULTURMILJÖINVENTERING 

KINDA KOMMUN 2018





BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE 
RIMFORSA
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 1, STATIONSHUS  

ADRESS: 
Järnvägsgatan 2, Rimforsa 2:76 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Stationshus uppfört 1900 av AB Östra Centralbanans Järnväg. Uppfört i två våningar i nationalromantisk stil. Spritputsade 
fasader med dekorativt utformade omfattningar och hörnkedjor. Brant sadeltak täckt med rött lertegel. 

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Proportioner och volym. Takfall och taktäckningsmaterial. Den putsade fasaden med dess dekorativa detaljer. Byggnadens 
placering invid järnvägen och den centrala placeringen i centrum.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Järnvägsmiljö med stationshus. Stationshuset har ett stort samhällshistoriskt värde då den visar 
på Rimforsas omvandling till stationssamhälle vid 1900-talets början. 
 

 
 
 

 
 

Stationshuset. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

RÖD 2, GÄSTGIVARGÅRDEN 

ADRESS: 
Skolvägen 4B, Rimforsa 9:45, 9:46 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Gästgiveribyggnad sannolikt uppförd i början av 1700-talet. Reveterad timmerstomme. Tegeltäckt sadeltak. Förstukvist 
med snickarglädje.  
 
Tillhörande flygelbyggnad öster om gästgivargården. Byggnaden användes ursprungligen som bostad för gästgivaren. 
Reveterad timmerstomme. Förstukvist med snickarglädje. Tegeltäckt sadeltak.  
 
Tillhörande flygelbyggnad i väster. Uppförd cirka 1850. Tidigare magasinsbyggnad ombyggd till bostadshus. Uppförd i 
liggtimmer. Tegeltäckt sadeltak. Rödfärgade fasader.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Gästgiveribyggnad: Volym och proportioner. Reveterade fasader. Takform och taktäckningsmaterial. Fönstrens form, 
material, indelning och proportioner. Förstukvist med snickarglädje. 
Tidigare magasin: Volym och proportioner. Rödfärgad timmerfasad. Takform och taktäckningsmaterial. 
Flygelbyggnad i öster: Volym och proportioner. Reveterade fasader. Takform och taktäckningsmaterial. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av högsta värde Gästgivargården.  
 
           

             
 

Gästgivargården med de två flygelbyggnaderna.  
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arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

RÖD 3, LILJEHOLMEN HERRGÅRD 

ADRESS: 
Liljeholmsvägen 8, Linnäs 1:47 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Herrgårdsbyggnad uppförd 1917 som manbyggnad på jordegendomen Liljeholmen. Byggherre var Esbjörn Pontin. Putsade 
fasader i klassicistisk stil. Tegeltäckt säteritak. Småspröjsade korspostfönster.  

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Putsade fasader med dekorativa fönsteromfattningar och hörnpilastrar. Takform och 
taktäckningsmaterial. Det tempelgavelliknande entrépartiet. Fönstrens form, material, indelning och proportioner. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår miljö av stort värde Folkhögskoleområde Liljeholmen folkhögskola. 
 

 

 
 

Liljeholmen herrgård.   
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD 4, RIMFORSA STRAND (FREDRIKA BREMERFÖRBUNDETS LANTHUSSHÅLLSSEMINARIUM) 

ADRESS: 
Fredrika Bremers allé 2, Håkantorp 
1:17 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Byggnaden uppfördes 1911 som Fredrika Bremerförbundets lanthushållsseminarium. För ritningarna stod en av dåtidens 
mest erkända arkitekter Isak Gustaf Clason. Byggnaden är uppförd i två våningar samt källar- och vindsvåning. Fasader med 
locklistpanel. Plåttäckt säteritak. Tvåluftsfönster med småspröjsade fönsterbågar. Tillbyggnad i norr.   
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Fasadpanel och dekorativa fasaddetaljer. Karaktäriserade takform. Entré med dubbelsidig trappa, 
smäckert smidesräcke, profilerad pardörr med dekorativt överstycke. Fönstrens form, material, indelning och 
proportioner. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av största värde Rimforsa strand. Till byggnaden hör ett antal ekonomibyggnader med kulturhistoriskt värde.  
 

 

 
 

Rimforsa strand. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

RÖD 5, VILLA BJÖRKSUND 

ADRESS: 
Strandvägen 9, Rimforsa 2:80 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Villa i nationalromantisk stil uppförd runt år 1915. Byggherre var Frithiof Eriksson från Linköping. Villan är uppförd i trä i 
två våningar. Fasaderna är klädda med panel på förvandring samt spåntäckta partier i gavelspetsar. Stor glasad veranda med 
småspröjsade fönsterbågar på sjösidan. Villan renoverades under 2016. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Takfall och taktäckningsmaterial. Fasadpanel tidstypisk för det tidiga 1900-talet. Glasad veranda 
med spröjsade fönsterbågar i jugendstil. Fönstrens form, material, indelning och proportioner. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av stort värde Miljö kring Villa Björksund. Till villan hör ett större uthus samt ett lusthus. Byggnaderna är 
samtida med villan. Byggnaderna visar på hur fastigheten ursprungligen såg ut och har ett stort kulturhistorisk värde. I 
närheten finns även ytterligare ett uthus samt jordkällare och cementerad isdös och kompost som ursprungligen hörde till 
fastigheten.  
 

 
 

Villa Björksund från sjösidan i öster. 
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arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

RÖD 6, HALLSTAD MELLANKVARN 

ADRESS: 
Hallstad mellankvarn 2, 3:1 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Hallsta mellankvarn uppförd i trä omkring 1850. Uppförd i två våningar på stensockel. Reveterade fasader. Småspröjsade 
tvåluftsfönster. Sadeltak täckt med rött lertegel.  

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Slätputsade fasader. Takfall och taktäckningsmaterial. Fönstrens form, material, indelning och 
proportioner. Kraftig, huggen stensockel.  
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår miljö av stort värde Lugnet. 
 

 
 
 

 
 

Hallstad mellankvar från sydöst.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

RÖD 7, HACKEL GÅRD 

ADRESS: 
Hackel gård, 2:5>5 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde  

 
 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Gårdsbebyggelse med ursprung i 1700-talet. Manbyggnad och två flyglar. Uppförda i timmer. Rödfärgad fasadpanel. Sadeltak 
med rött lertegel. Manbyggnad med öppen förstukvist. Tvåluftsfönster.  

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Faluröd fasadpanel. Takform och taktäckningsmaterial. Fönstrens form, material, indelning och 
proportioner. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Ingår i miljö av stort värde Gårdsmiljö kring Hackel gård. Till gården hör ett flertal ekonomibyggnader som har ett stort 
kulturhistoriskt värde då de förstärker gårdskaraktär.  
 

 

 
 

Hackel gård. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

RÖD 8, KALLE STINAS STUGA 

ADRESS: 
Fredrika Bremers allé 5, Håkantorp 1:16 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad av högsta värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Mycket liten stuga uppförd 1911 av Hallstad-Rimforsa snickerifabrik. Stugan skänktes som en välgärning till pigan Christina 
”Stina” Andersdotter och hennes son Karl Johan Andersson, mest känd som ”Kalle Stina”. Stugan som ursprungligen stod 
på hjul köptes på 1920-talet av ägaren till Torensborg där den fick tjänstgöra som hönshus. Under 2000-talet renoverades 
stugan varsamt av Eric Bergman, dåvarande ägare till Torensborg.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Volym och proportioner. Faluröd liggande fasspontpanel. Takform och taktäckningsmaterial. Fönstrens form, material, 
indelning och proportioner. 
 
ÖVRIGA KOMMENTARER 
Kopplat till byggnaden finns ett stort personhistoriskt värde. 
 
 

 

 
 

Kalle Stinas stuga.  
 





BYGGNAD AV STORT VÄRDE 
RIMFORSA
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 1, JÄRNVÄGSHOTELLET 

ADRESS: 
Järnvägsgatan 1C, Rimforsa 2:78 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Tidigare järnvägshotell uppfört 1904 av schaktmästaren C A Nordén. Byggnad i jugendstil uppförd med timmerstomme 
som ursprungligen reveterades. Byggnadens fasader är kraftigt förändrade genom senare tegelbeklädnad och byte av 
fönster och entrépartier. Senare tillbyggnad mot öster. Karaktäriserande torn i väst. Byggnaden har ett stort miljöskapande 
värde. Byggnaden ingår i miljö av högsta värde Järnvägsmiljö med stationshus.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Det tidigare järnvägshotellet.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 2, VILLA LINDHEM 

ADRESS: 
Kalmarvägen 23, Rimforsa 1:5 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Två- och en halvplansvilla uppförd 1902 med timmerstomme och fasader i nationalromantisk stil med inslag av 
snickarglädje. Liggande fasspontpanel. Uppfördes för bostads- och handelsändamål av Melker Larsson. Inhyste tidigare 
Melker Larssons Speceri- och diversehandel. Byggnaden har ett stort miljöskapande värde. Byggnaden ingår i miljö av stort 
värde Handelsstråket Kalmarvägen. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Villa Lindhem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



308

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 3, STÖRRE UTHUS TILLHÖRANDE VILLA LINDHEM 

ADRESS: 
Kalmarvägen 23, Rimforsa 1:5 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Större uthus i ett och ett halvt plan. Uppfört i trä med liggande fasspontpanel. Användes som magasin och vedbod till Villa 
Lindhem. Miljöskapande värde. Byggnaden ingår i miljö av stort värde ”Handelsstråket Kalmarvägen”. 

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Uthus. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 4, UTHUS  

ADRESS: 
Kalmarvägen 27, Rimforsa 2:67 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Uthus ursprungligen tillhörande fastigheten Rimforsa 2:67 Åkerdala. Uppfört i trä troligtvis under 1920-talet. Innehöll stall, 
svinhus, hönshus, vedbod och dass. Lockläktpanel. Småspröjsade fönster. Tegeltäckt sadeltak. Miljöskapande värde. 

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Uthus. 
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arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 5, MISSIONSKYRKAN 

ADRESS: 
Kalmarvägen 40, Rimforsa 3:15 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Missionskyrka uppfört år 1926 i tjugotalsklassicistisk stil med slätputsade ljusa fasader och brutet tegeltäckt tak med 
tornspira. Missionskyrkan har ett samhällshistoriskt och arkitekturhistoriskt värde.  

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Missionskyrkan.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 6, RIMFORSA SKOLA 

ADRESS: 
Skolvägen 10 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Uppförd 1953 i två våningar i funktionalistisk stil. Betongstomme och fasader av gult tegel. Flackt sadeltak med rött 
tvåkupigt tegel. Byggnaden utgör ett tydligt exempel på funktionalismen i Rimforsa. Till skolmiljön hör även ett antal mer 
sentida byggnader. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Rimforsa skola 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 7, FÖRSKOLA 

ADRESS: 
Skolvägen 15, Rimforsa 9:10 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Enplansbyggnad i funktionalistisk stil uppförd 1957 som församlingshem. Betongstomme och fasader av rött tegel. Flackt 
sadeltak med rött tvåkupigt tegel. Kvalitativa modernistiska detaljer som smidesräcken till trappor. Byggnaden utgör ett 
tydligt exempel på funktionalismen i Rimforsa. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Förskola. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 8, VÄSTERLIDEN ÅLDERDOMSHEM 

ADRESS: 
Västerlidsvägen 9, Rimforsa 2:36 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Uppfört som ålderdomshem år 1925. Byggt i två våningar samt vinds- och källarvåning. Putsade fasader i 20-talsklassicistisk 
stil. Plåttäckt mansardtak. Byggnaden har ett miljöskapande värde för området samt ett samhällshistoriskt värde då den 
berättar om fattig- och ålderdomsvårdens utveckling på orten.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Västerliden ålderdomshem. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 9, STORGÅRDEN 

ADRESS: 
Storgården 1, 1:54 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Mangårdsbyggnad uppförd i början av 1800-talet. Byggdes om till skola 1907. Två tillhörande flyglar. Tillhörande 
ekonomibyggnader norr om manbyggnad. Sadeltak med lertegel. Locklistpanel målad med faluröd slamfärg. Ingår i miljö av 
visst värde Gårdsmiljö Storgården.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Storgården. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 10, TRANSFORMATORSTATION 

ADRESS: 
Linnäs, 1:12>2 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Tornliknande kvadratisk byggnad uppförd i tegel. Slätputsade fasader med hörnkedjor i rött tegel. Kvadratiskt säteritak 
täckt med enkupigt lertegel. Troligtvis uppförd ca 1910 i samband med elektrifieringen av Rimforsa. Miljöskapande värde. 
Teknikhistoriskt värde. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Transformatorstation. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 11, SILO 

ADRESS: 
Smedjevägen, Rimforsa 10:2 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Högrest silobyggnad i betong uppförd 1958. Industrihistoriskt och miljöskapande värde. Karaktäriserande för Rimforsas 
siluett. Till anläggningen hör även ett stort magasin med plåtfasader uppfört 1966. Ingår i miljö av visst värde ”Central 
industrimiljö”. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Silo. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 12, MAGASINSBYGGNAD 

ADRESS: 
Smedjevägen, Rimforsa 10:2 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Större magasinsbyggnad i nära anslutning till järnvägen uppförd 1944 av Östgötalantmännens Centralförening. Sadeltak och 
faluröda träfasader. Industrihistoriskt och miljöskapande värde. Ingår i miljö av visst värde Central industrimiljö. 

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Magasinsbyggnad. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 13, SNICKERIFABRIK 

ADRESS: 
Industrivägen 12, Rimforsa 7:2 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Snickerifabrik med flertalet enhetligt utformade fabriksbyggnader uppförda 1948. Betongstomme. Både putsade fasader och 
träpanel förekommer men färgsättningen med gula fasader och snickerier i rött är genomgående i bebyggelsen. 
Småspröjsade fönster. Flacka sadeltak med varierande taktäckningsmaterial. Industrihistoriskt värde. Miljöskapande värde. 
Ingår i miljö av visst värde Central industrimiljö. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Snickerifabrik.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 14, MOTELL 

ADRESS: 
Ulrikavägen 1, Rimforsa 9:85 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Motell uppfört 1966 av byggmästare Werner Andersson. Kvadratisk funktionalistisk huvudbyggnad med platt tak och 
slätputsade vita fasader. Tillhörande motellrumsbyggnad med pulpettak där varje motellrum utgör en enhet som sedan 
länkats samman i en diagonallinje. Fasader med röd lockpanel. Arkitekturhistoriskt värde. Samhällshistoriskt värde. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Motell. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ 15, BROKYRKAN 

ADRESS: 
Industrivägen 1, Rimforsa 1:92  

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Kyrkobyggnad uppförd 1937-1938 av Filadelfiaförsamlingen. Valmat, tegeltäckt tak. Slätputsade fasader. En- och 
tvåluftsfönster samt smala, höga kyrkfönster. Senare tillbyggnad lockpanel.  

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Brokyrkan. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 16, BENSINMACK 

ADRESS: 
Kalmarvägen 11, Rimforsa 9:25  

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bensinstation uppförd 1955 av Wilhelm Nilsson. Tillbyggd under 60- eller 70-talet. Mindre garage- och ekonomibyggnader 
samt butik med skyltfönsterparti. Ljusgrå lockpanel. Pulpettak. Tidstypisk för 1950-talet. 

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Bensinmack. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 17, SPRANTSTUGAN 

ADRESS: 
Kalmarvägen 10, Rimforsa 1:38 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Litet torp sannolikt härstammande från 1700-talet. Flyttat till sin nuvarande plats ca 1850. Ryggåsstuga med 
liggtimmerstomme. Liggande fasspontpanel målad med faluröd slamfärg. Ryggåskonstruktionen är ovanlig för Rimforsa.  

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Sprantstugan. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 18, ”STATEN” 

ADRESS: 
Borgbacken 14, Rimforsa 9:30 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Tidigare statarboställe tillhörande gästgivaregården. Uppfört år 1900 med fyra lägenheter om 1 rum och kök. Reveterade 
fasader. Sadeltak med rött lertegel. Samhällshistoriskt värde. Miljöskapande värde. Ingår i miljö av stort värde 
”Borgbacken”.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

”Staten”.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 19, GODTEMPLARGÅRDEN 

ADRESS: 
Järnvägsgatan 8, Rimforsa 9:5 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Uppförd 1951-1952. Ritningar av arkitekterna Hjalmarsson och Strömberg från Ordenshusens Riksförening. Putsade 
fasader. Valmat tegeltäckt sadeltak. Inhyser idag Rimforsa bibliotek. Arkitekturhistoriskt värde. Samhällshistoriskt värde.  

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 

 
Godtemplargården. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

   INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

BYGGNAD AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ 20, DANSBANA 

ADRESS: 
Ulrikavägen 27, Hackel 1:9 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Byggnad stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Dansbana uppförd 1927 av föreningen Folkets Hus. Sexkantig byggnad med faluröd stående träpanel. Korrugerad takplåt. 
Vita småspröjsade fönster och snickeridetaljer. Byggnad och tomt i förfallet skick. Samhällshistoriskt värde. Miljöskapande 
värde. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Byggnad av intresse pga ålder 
 Byggnad av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Byggnad av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad byggnad  q2  (Rivningsförbud) 

 
 

 
 

Dansbana. 
 
 
 
 
 
 





MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE 
RIMFORSA
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD A, HALLSTAD SÄTERI  

ADRESS: 
Hallstad säteri 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Ålderdomlig gårdsbebyggelse belägen i ett mycket gammalt kulturlandskap med hagmarker med lövängsinslag. Bland 
bebyggelsen finns bland annat två parstugor som troligtvis kan härledas till 1700-talet. Flertalet slamfärgsmålade 
ekonomibyggnader. Manbyggnaderna med faluröda slamfärgsmålade träpaneler och i ett fall oljefärgsmålad hyvlad 
fasadpanel. I huvudsak sadeltak med lertegel.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Manbyggnader och ekonomibyggnader. Byggnadernas volym och proportioner. Fasadmaterial och traditionell färgsättning. 
Takformer och taktäckningsmaterial. Gårdsindelningar. Grusade gårdsplaner. Gärdsgårdar och tomtomgärdande faluröda 
trästaket. Vårdträd och trädgårdar med fruktträd. Omgivande ängs- och åkermark. 
 
 

 

 
 

Hallstad säteri. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

RÖD B, GÄSTGIVARGÅRDEN 

ADRESS: 
Skolvägen 4, Rimforsa 9:45, 9:46 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Gårdsmiljö med ursprung i 1600- eller 1700-talet. Uppförd som gästgivargård. Miljön är bebyggd med en gästgiveribyggnad 
som förmodligen kan härledas till 1700-talet. Till miljön hör två flygelbyggnader varav den östra länge användes som bostad 
åt gästgivarfamiljen. Den västra utgörs av en magasinsbyggnad med ursprung i 1850-talet. Byggnaderna är uppförda runt en 
grusad gårdsplan med en gräsrundel i mitten. Tomten utgörs i övrigt av trädgård med fruktträd. Miljön har ett stort 
samhällshistoriskt värde och ett stort miljöskapande värde för centrala Rimforsa.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Gästgiveribyggnad. Flygelbyggnad i öster. Tidigare magasinsbyggnad i väster. Byggnadernas placering på tomten. 
Byggnadernas volym och proportion. Fasadmaterial. Takformer och taktäckningsmaterial. Trädgård med fruktträd. Grusad 
gårdsplan med gräsrundel.  
 
 

 

 
 

Gästgivargården. 
 
 
 



330

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD C, RIMFORSA STRAND (FREDRIKA BREMERFÖRBUNDETS LANTHUSHÅLLSSEMINARIET) 

ADRESS: 
Fredrika Bremers allé 2, 1:17 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Mark avstyckad från Håkantorp Storgård 1904. Storslagen huvudbyggnad med karaktäriserande säteritak uppförd1911 som 
Fredrika Bremerförbundets lanthushållsskola. Ritad av namnkunnige arkitekten Isak Gustaf Clason. I miljön finns flertalet 
ekonomibyggnader som användes i undervisningen, bland annat växthus och ladugårdsbyggnad. Huvudbyggnaden är 
placerad på en höjd i slutet av en allé dragen från landsvägen. Miljön karaktäriseras av strandnära läge, kuperad terräng med 
större gräsytor med lövträd. Miljön berättar om skolväsendets utveckling och har ett samhällshistoriskt värde. 
Huvudbyggnaden ett arkitektoniskt värde. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Huvudbyggnad. Volym och proportion. Fasadmaterial. Takform. Ekonomibyggnader med faluröda slamfärgsmålade fasader. 
Takform och taktäckningsmaterial. Allé. Lövträd och parkliknande tomt.  
 
 

 
Rimforsa strand. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

RÖD D, JÄRNVÄGSSMILJÖ MED STATIONSHUS 

ADRESS: 
Järnvägsgatan/Dalvägen 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Järnvägsmiljö från sekelskiftet 1900 med järnväg, perronger, stationshus uppfört år 1900 och tidigare järnvägshotell uppfört 
1904 i jugendstil. Runt stationshuset finns en staketomgärdad trädgård med tillhörande falurött uthus. I miljön finns även 
flertalet äldre lövträd. Miljön visar på Rimforsas utveckling till stationssamhälle och har ett stort samhällshistoriskt värde.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Stationshus. Volym och proportioner. Takform och taktäckningsmaterial. Fasadmaterial. Tillhörande trädgård med uthus. 
Tidigare järnvägshotell. Volym och proportioner. Järnvägssträckning med perronger. Äldre lövträd.  
 
 

 

 
 

Järnvägsmiljön med stationshus. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV HÖGSTA VÄRDE  

 

  

 

BLÅ E, KVARNMILJÖ 

ADRESS: 
Hallstad/Lugnet 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av högsta värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Ålderdomlig bebyggelsemiljö uppvuxen kring kvarnverksamhet. Fors och kvarndamm. Äldre lövträdbestånd. Bland 
bebyggelsen finns bland annat Hallsta mellankvarn, äldre parstuga med snickarglädje och faluröda slamfärgsmålade uthus.  

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Kvarnbyggnad och övrig äldre bebyggelse. Fasadmaterial. Takformer och taktäckningsmaterial. Fors och kvarndamm. Äldre 
lövträdbestånd. 
 

 

 
 

Kvarnmiljön i Lugnet.  
 
 
 
 
 
 



MILJÖ AV STORT VÄRDE 
RIMFORSA
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ A, NORRA OCH ÖSTRA BORGBACKEN 

ADRESS: 
Borgbacken 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bebyggelsemiljö av skiftande villakaraktär i kraftigt kuperad terräng med fornminnesområde. I området finns både torp från 
1800-talet, villor från 1900-talets första decennier och villor av mer modern karaktär. Till bostadshusen hör i många fall 
mindre uthus. Området är Rimforsas äldsta utpräglade villaområde och visar på utvecklingen av boendeformer på orten.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Villor av skiftande karaktär och storlek begränsade till två våningar. Trä- och putsfasader. Mindre uthus. Kuperad 
tallbevuxen terräng. Väl tilltagna trädgårdar ofta med inslag av äldre fruktträd.  
 

 

 
 

Bostadsområdet Borgbacken. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ B, SÖDRA BORGBACKEN 

ADRESS: 
Eriks väg 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Enhetlig bebyggelsemiljö från 1950-talet med tydlig egnahemsprägel. Flertalet små villor uppförda i en våning i trä med 
reveterade fasader. Byggnaderna är placerade i en cirkel runt en grästäckt rundel. 

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Tidstypiska, småskaliga villor. Villornas volym och proportion. Fasad- och taktäckningsmaterial. Bebyggelsen placering runt 
cirkelformad grönyta. Den obebyggda mittcentrerade grönytan. 
 

 

 
 

1950-talsområdet i Borgbacken. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ C, ÅSUNDAVALLEN 

ADRESS: 
Åsundavägen, 9:43>1 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Sportanläggning från 1956 med grästäckt fotbollsplan. Välbevarad och tidstypisk anläggning med ursprunglig entré, 
domarbås, åskådarbänkar mm. 

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Grästäckt fotbollsplan, åskådarbänkar, domarbås, entré.  
 

 
Åsundavallen. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ D, HANDELSTRÅKET KALMARVÄGEN  

ADRESS: 
Kalmarvägen 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Miljö som under tidigt 1900-tal utvecklades till Rimforsas huvudsakliga affärsgata med bank och butiker. Bostads- och 
butikshus i två våningar av skiftande karaktär. Butiker i bottenplan med skyltfönster.  

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Byggnadernas placering med längdfasader ut mot gatan. Skyltfönster i bottenplan som tydliggör handelsfunktionen.   
 

 

 
 

Handelsstråket Kalmarvägen.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 

BLÅ E, MILJÖ KRING VILLA BJÖRKSUND 

ADRESS: 
Strandvägen 9, Rimforsa 2:80, 2:9 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Miljö präglad av Villa Björksund från 1910-talet. Strandtomt med stor trädgård, ett lusthus och ytterligare två uthus 
tillhörande villan, en jordkällare och cementerad kompost och isdös från 1910-talet. Mot sjön finns rester av en stenlagd 
strand anlagd i samband med byggnationen av villan.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Villa Björksund och tillhörande ekonomibyggnader. Jordkällare, cementerad kompost och isdös. Strandpromenad med 
rester av äldre stensättning. Större grönytor som tidigare utgjorde villans trädgård.  
 

 

 
 

Miljön kring Villa Björksund. 
 
 
 
 
 
 
 



 339

FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

 

GRÖN F, FOLKHÖGSKOLEMILJÖ, LILJEHOLMEN FOLKHÖGSKOLA 

ADRESS: 
Liljeholmsvägen 8 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Folkhögskoleområde som anlades på 1950-talet på fastigheten Liljeholmen som tidigare avstyckats från 
jordbruksegendomen Linnäs gård. Genom manbyggnaden från 1918 har området en tydlig herrgårdskaraktär. En ombyggd 
ladugårdsbyggnad berättar om tiden då miljön tillhörde en jordbruksegendom. Flertalet lägre, putsade byggnader från 1950-
talet samt ett större byggnadskomplex från 1969 ger miljön prägeln av folkhögskola.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Herrgårdsbyggnad. Tidstypisk 1950-talsbebyggelse.  Rödfärgade ekonomibyggnad. Infartsväg i form av allé. Parkliknande, 
öppna grönytor. Äldre lövträdsbestånd.  
 

 

 
 

Liljeholmen. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV STORT VÄRDE  

 

  

BLÅ G, GÅRDSMILJÖ KRING HACKEL GÅRD 

ADRESS: 
Hackel gård 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av stort värde 

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Ålderdomlig gårdsmiljö. Två gårdar placerade i nära anslutning till varandra. Hackel gård med ursprung i 1700-talet. 
Manbyggnader och ekonomibyggnader med faluröda slamfärgsmålade träfasader. Sadeltak med rött lertegel. Grusade 
gårdsplaner. Trädgårdar med vårdträd och äldre fruktträd. Omgivande jordbrukslandskap och beteshagar.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Manbyggnader och ekonomibyggnader. Volym och proportioner. Fasadmaterial. Takformer och taktäckningsmaterial. 
Grusade gårdsplaner. Trädgårdar med fruktträd. Omgivande jordbrukslandskap och beteshagar.  
 

 

 
 

Gårdsmiljön kring Hackel.  
 
 
 



MILJÖ AV VISST VÄRDE 
RIMFORSA
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 

GRÖN A, TORGMILJÖ 

ADRESS: 
Kalmarvägen/Skolvägen 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Torgliknande centrummiljö från 1950-talet med större parkeringsyta och två inramande karaktärsbyggnader uppförda i tre 
våningar med butikslokaler i bottenplan. Miljön visar på rådande stadsplaneideal under 1950-talet. 

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Den öppna torgliknande ytan. De två inramande flerfamiljshusen. Indelningen med bostäder på de övre planen och butiker i 
bottenplan. De 1950- och 1960-tals präglade fasaderna.  
 

 

 
 

Torgmiljön.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

GRÖN B, BOSTADSBEBYGGELSE KRING HÖGABACKSVÄGEN 

ADRESS: 
Högabacksvägen 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Enhetligt bostadsområde med villor uppförda under åren 1966-1969. Kataloghus uppförda i huvudsak av Östgöta-Byggen. 
Tidstypisk villabebyggelse från det sena 1960-talet.  

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Souterrängvillor med flacka tak uppförda i betong med fasader av tegel och träpanelklädda ytor. Tvåplansvillor med fasader 
i gult tegel eller mexitegel. Gavelrösten med stående lockpanel huvudsakligen målade i tidstypiska kulörer. Branta sadeltak 
med betongtegel. Fönstrens form, material, indelning och proportioner. 
 

 

 
 

1960-talsbebyggelsen kring Högabacksvägen.   
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

GRÖN C, BEBYGGELSEMILJÖ KRING HACKELVÄGEN 

ADRESS: 
Hackelvägen 1-3 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bebyggelsemiljö med ålderdomlig karaktär från det tidiga 1900-talet. I söder återfinns fastigheten Rimforsa 1:22 Signehill 
som uppfördes 1916. Trästomme med reveterade fasader. I områdets västra del finns fastigheten Hackels Mellangård 3:9-
3:17 Fridensborg som uppfördes 1911. Öster om Fridensborg ligger Hackels Mellangård 3:8 Annielund, en vältilltagen villa i 
nationalromantiskt stil med snickarglädje. Till bostadshusen hör ett flertal uthus som bidrar till den ålderdomliga 
karaktären. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Fasadmaterial. Takformer och taktäckningsmaterial. Tillhörande uthus. De vältilltagna trädgårdarna med äldre fruktträd. 
Den grusade genomfartsvägen och uppfarter.  
 

 

 
 

Bebyggelsemiljön kring Hackelvägen.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 

GRÖN D, FORSHOLMEN 

ADRESS: 
Forsholmen 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Bebyggelsemiljö med järnvägsbro och villor av skiftande karaktär. Villor från sekelskiftet såväl som 1970-talet. Trä är det 
dominerande fasadmaterialet. Kuperad, tall- och björkbevuxen terräng.  

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Gles villabebyggelse i trä begränsad till två våningar. Järnvägsbro. Kuperad terräng.  
 

 

 
 

Forsholmen.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 

GRÖN E, LINNÄS GÅRD 

ADRESS: 
Linnäs 1 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Äldre gårdsmiljö med manbyggnad och ekonomibyggnader. Träfasader målade med faluröd slamfärg. Sadeltak med lertegel.  

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Manbyggnad och ekonomibyggnader. Fasadmaterial. Faluröd slamfärg. Taktäckningsmaterial. Beteshagar och grusad 
gårdsplan. 
 

 

 
 

Gårdsmiljön Linnäs.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

GRÖN F, VILLABEBYGGELSE BJÖRKUDDEN 

ADRESS: 
Björkudden 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Gles villabebyggelse på sjötomter. Vältilltagna villor uppförda i nationalromantisk stil under tidigt 1900-tal som så kallade 
”sommarnöjen”. 

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Stora tomter med sjönära läge. Bryggor och båthus. Villor i nationalromantisk stil. Volym och proportioner. Fasadmaterial. 
Tak och taktäckningsmaterial. Tidstypiska färgsättningar.  
 
 

 
 

Villabebyggelse Björkudden.   
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 

GRÖN G, LÄGERGÅRD, ÖSTGÖTAGÅRDEN 

ADRESS: 
Liljeholmsvägen, 1:54 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Lägergårdsmiljö anlagd 1954. Småskalig bebyggelse med flertalet mindre byggnader med faluröd träpanel. Anläggningen som 
kallas Östgötagården har efter 1954 byggts ut med en lägerkyrka i form av en kåta.  

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Småskalig, enkelt utformad bebyggelse med faluröd träpanel. Kåtaformad lägerkyrka. Barr- och lövskogsbevuxna grönytor.  
 

 

 
 

Lägergård. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 

GRÖN H, BARNKOLONI 

ADRESS: 
Kalvudden, 1:42>1 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Anläggningen uppfördes som barnkoloni 1924. Anläggningen har under senare år nyttjats för vandrarhemsverksamhet. 
Miljön präglas av låg träbebyggelse i nationalromantisk stil. Faluröda fasader med vita snickeridetaljer. Miljön berättar om 
barnkoloniverksamheten under 1900-talets första hälft och har ett samhällshistoriskt värde. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Småskalig, enkelt utformad träbebyggelse med faluröd träpanel. Sadeltak med rött lertegel. Tall- och lövskogsbevuxna 
grönytor. Det sjönära läget.  
 

 

 
 

Barnkolonin på Kalvudden.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 

GRÖN I, BEBYGGELSEMILJÖ VÄSTERBERGET 

ADRESS: 
Västerliden: Talgoxestigen, 
Rödhakestigen, Tjäderstigen, 
Blåmestigen, Fasanstigen, Ugglestigen, 
Falkstigen 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Enhetlig villa- och parhusbebyggelse från tidigt 1990-tal placerad i cirkelformade grupper runt gröna gårdsytor. Lockpanel i 
trä. Branta sadeltak med rött betongtegel. Varje del i området är färgsatt i olika tidstypiska pastellkulörer. Miljön visar på 
stil- och stadsplaneideal för villabebyggelse under det tidiga 1990-talet. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Bebyggelsens placering i cirklar runt gröna gårdsytor. Byggnadernas volym och proportioner. Takform och 
taktäckningsmaterial. Fönstrens placering, proportioner och material. Den områdesvis enhetliga färgsättningen i tidstypiska 
kulörer.  
 

 

 
 

Västerberget. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 

GRÖN J, CENTRAL INDUSTRIMILJÖ 

ADRESS: 
Industrivägen 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Central industrimiljö kring Industrivägen och järnvägen från 1900-talets mitt. Präglas av den väldiga silon i betong, två stora 
magasinsbyggnader samt bebyggelsen tillhörande snickerifabriken.  

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
De enkla och funktionalistiskt utformade byggnaderna. Silons siluett och råa betongfasad. Snickerifabrikens byggnaders 
begränsade höjd. Grusade eller asfalterade gårdsplaner utan inslag av grönska. Den strategiska placeringen invid järnväg och 
landsväg.  
 

 

 
 

Den centrala industrimiljön. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

GRÖN K, BEBYGGELSEMILJÖ TÄVELSTAD 

ADRESS: 
Tävelstad 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Ålderdomlig och enhetlig bebyggelsemiljö präglad av faluröda slamfärgsmålade fasader och sadeltak med lertegel. I miljön 
finns Tävelstads gamla skolbyggnad.  

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Småskalig bebyggelse i två våningar. Faluröd slamfärg. Sadeltak med rött lertegel. Öppet omgivande landskap med 
beteshagar.  
 

 

 
 

Tävelstads bebyggelsemiljö. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 

GRÖN L, GÅRDSMILJÖ, NYGÅRD GAMMELGÅRD 

ADRESS: 
Nygård Gammelgården 2, Nygård 1:32 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Gårdsmiljö med manbyggnad uppförd med timmerstomme och faluröd slamfärgsmålad locklistpanel och glasad veranda. 
Faluröd slamfärgsmålad magasinsbyggnad ombyggd till bostad. Ladugårdsbyggnad. Trädomgärdad tomt mot öppna åkrar i 
väst, söder och norr.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Manbyggnad och ekonomibyggnader. Volym och proportioner. Faluröda slamfärgsmålade fasader. Tak med rött lertegel. 
Grusad gårdsplan och trädkrans runt tomt. Omgivande öppen åkermark.  
 

 

 
 

Nygård Gammelgård. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 

GRÖN M, GÅRDSMILJÖ, HÅKANTORP STORGÅRD 

ADRESS: 
Håkantorp storgård, 1:77 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Gårdsmiljö med manbyggnad och ekonomibyggnader. Manbyggnad med faluröd slamfärgsmålad locklistpanel. 
Häckomgärdad tomt mot öppna åkrar i väst, söder och norr. Vältilltagen trädgård med frukt- och vårdträd. Stor 
ladugårdsbyggnad i norr.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Manbyggnad och ekonomibyggnader. Volym och proportioner. Faluröda slamfärgsmålade fasader. Tak med rött lertegel. 
Trädgård med grusade gångar och fruktträd. Omgivande öppen åkermark. Äldre lövträdsbestånd. 
 

 

 
 

Håkantorp Storgård. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

GRÖN N, GÅRDSMILJÖ, HÅKANTORP LILLGÅRDEN 

ADRESS: 
Håkantorp Lillgården, Håkantorp 1:90 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Gårdsmiljö med manbyggnad uppförd i timmer med reveterade fasader. Karaktäriserande frontespis mot landsvägen. 
Ekonomibyggnader med faluröda slamfärgsmålade träfasader. Vältilltagen häckomgärdad trädgård med fruktträd. 
Omgivande åkerlandskap. 
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Manbyggnad och ekonomibyggnader. Volym och proportioner. Fasadmaterial. Takform och taktäckningsmaterial. Trädgård 
med fruktträd. Äldre lövträdsbestånd. Omgivande öppen åkermark. 
 

 

 
 

Håkantorp Lillgården. 
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

 
 

GRÖN O, GÅRDSMILJÖ, SÖRSTUGAN 

ADRESS: 
Sörstugan, Äfsinge 1:78 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Ålderdomlig gårdsmiljö med manbyggnad och ekonomibyggnader. Manbyggnad med faluröd slamfärgsmålad locklistpanel. 
Trädgård med frukt- och vårdträd och grusade gångar.  

 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Manbyggnad och ekonomibyggnader. Volym och proportioner. Fasadmaterial. Faluröd slamfärg. Takform och 
taktäckningsmaterial. Trädgård med frukt- och vårdträd. Omgivande öppen åkermark. 
 

 

 
 

Sörstugan.  
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FREDRIKSSON
arkitektkontor ab

  INVENTERING AV KULTURMILJÖER I KINDA KOMMUN 

RIMFORSA 

MILJÖ AV VISST VÄRDE  

 

  

GRÖN P, GÅRDSMILJÖ, STORGÅRDEN 

ADRESS: 
Håkantorp Storgården 1 

ORT: 
Rimforsa 

KLASSIFICERING: 
Miljö av visst värde  

 
KORTFATTAD BESKRIVNING: 

Äldre gårdsmiljö med mangårdsbyggnad uppförd i början av 1800-talet. Manbyggnaden byggdes om till skola 1907. Gården 
köptes 1918 av Fredrika Bremerförbundet som omvandlade egendomen till skoljordbruk. Till manbyggnaden hör två 
flygelbyggnader. I norr finns flertalet ekonomibyggnader, varav en stor ladugårdsbyggnad. I anslutning till miljön finns en 
skolbyggnad uppförd 1962. Byggnaderna nyttjas idag för konferensverksamhet. Väster om miljön har villor med sjötomt 
uppförts under 2000-talet.  
 
KULTURHISTORISK KOMMENTAR: REKOMMENDERAT SKYDD I DETALJ- ELLER 

ÖVERSIKTSPLAN  Miljö av intresse pga ålder 
 Miljö av intresse pga av tidstypisk utformning  q1 (skyddsbestämmelser enl. värdebärande karaktärsdrag) 
 Miljö av intresse pga kulturhistorisk funktion  k (varsamhetsbestämmelser) 
 Särskild arkitektonisk utformning  f (hänsynsbestämmelser) 
 Mycket välbevarad miljö  q2  (Rivningsförbud) 

 
VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG  
Manbyggnad, flygelbyggnader och ekonomibyggnader. Volym och proportioner. Sadeltak med lertegel. Fasadbeklädnad. 
Faluröd slamfärg. Omgivande trädgård med fruktträd. Öppen ängsmark väster om gården.  
 

 

 
 

Storgården.  
 
 


