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t111byggnader
förstugor och förstukvistar
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fasader
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fönster
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gator, gränder och stigar
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Stadspianen regierar markanvändningen, dvs
fastiägger områden för bostäder, handein,
hamnverksamheter, industri, parkering etc.
inom pianområdet. Den anvisar också hur
fastighetsbiidning skaii ske.

De äidsta deiarna av pianområdet har fått
beteckningen q, vi1ket eniigt bestämme1serna
innebär att "bebyggeisens yttre och den ut-
vändiga miijön behandias pietetsfuiit så att
den enhetiiga och för västkustförhåiianden
typiska karaktären bibehåiies". Hur denna
bestämmeise ska11 toikas beskrivs mer i
detalj i de tili pianen biiagda "Råd och
riktiinjer för byggnadsiovsprövning". Av-
sikten är att dessa råd och riktiinjer för
att bii styrande, skaii antas av kommunfuii-
mäktige.

Riktiinjerna med tiiihörande råd och an-
visningar utgör grunden för byggnadsnämndens
bedömning och tjänar också som stöd, hand-
ledning och idêkäiia för den enskiide hus-
ägaren.

Som stöd för riktiinjerna gäiier 38 paragraf-
en BS (Byggnadsstadgan). Paragrafen, som i
första hand gäiier de deiar som betecknas
med q i stadspianen, har föijande 1yde1se:
"En byggnads yttre ska11 ges sådan ut-
formning och färg, som stads- och iand-
skapsbiiden fordrar och som är 1ämp1ig
både för byggnaden som sådan och för en
god heihetsverkan. Inom en bebyggeise som
utgör en värdefuii miijö ska11 dessutom
särskiid hänsyn tas ti11 områdets egenart.
En byggnad som är av större värde från
historisk, kuiturhistorisk eiier konst-
näriig synpunkt får inte förvanskas vare
sig genom arbeten på sjäiva byggnaden

.
e11er genom bebyggeise i grannskapet. Om
fasta forniämningar finns särskiida be-
stämmeiser".

Kategoriska regier för vad man "får och
inte får" göra med sitt hus biir aiitid
trubbiga hjäipmedei när man vi11 bevara
en miijö som är uppbyggd av en stor mängd
detaijer. Det är istäiiet invånarnas egna
kunskaper och förståeise för bebyggeisens
ursprung och utveckiing som ger de bästa
förutsättningarna för att den unika miijön
ska11 kunna bestå.



 

I Byggnadsnämnden prövar byggnadsiov efter Ii
/
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TILLBYGGNADER

Många av husen i Fiskebäckskii har byggts
om och förändrats sedan de byggdes. Oiika
principer för tiiibyggnad har praktiserats.
De minsta husen på enkei bredd har byggts
tili med "skyggor" på husens lång- resp.gave1sidor. Ofta har taket höjts och för-
setts med takkupa ovanför bottenvåningens
entré. Genom sådana ti11byggnader kan bättre
entrêförhå11anden och hygienutrymmen skapas
samt två rum på övervåningen inredas.

På de dubbia husen och de med sexdeiad pian
har säiian några större tiiibyggnader be-
hövt göras. De har varit tiiiräckiigt stora
ändå särskiit som de från början oinredda
vindarna utgjort utbyggnadsmöjiigheter. För
att öka bostadsytan pâ vinden har taket i
många fali försetts med en frontespis. Ibiand
är det enkiast att göra en mindre tiiibyggnad
vid entrén för att ordna hygienutrwnnen.

Ehkelstuga med "skygg0r” på Zång-
sidorna*

På grund av de små avstânden meiian husen,
terrängens oiikheter, de enskiida husens
karaktär och förhåiiandet ti11 grannhusen
är det inte möjiigt att göra upp genereiia
regier för hur husen skal] byggas ti11.

1"*
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Dubbelhus med tdilbyggd förstuga
och ovanförliggande takkupa

  
att den byggnadsiovssökande rådgjort med
stadsarkitekten om iämpiiga iösningar för
såväi det enskiida huset som för grann-husen och den totaia miijön.

Kaptenshus med takkupa och glas-
veranda
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Enkelstuga
;u a - i När man renoverar gamla hus bör man från bör-

jan göra klart vad som är speciellt med huset
och vilka kvalitéer det har. En tillbyggnad
blir finast om den görs så att man kan ”läsa”
i husets utseende vad som är påbyggt. Ett
bra sätt att göra det på är genom att till-
föra huset en ny byggnadskropp med samma fa-
sad- och takmaterial som tidigare; en förstu-
ga, en takkupa eller en ”skygga".

'-

1 "._| o! ä_ ." 4.:."

lll: '

Int | .
.

De gamla husens ursprungliga planlösning är
ofta funktionell och vacker. Rummen har så-
dana mått att de kan ges skiftande använd-
ning; kök, matrum, sovrum eller allrum. Van-
ligen har varje rum fönster åt olika väder-
streck och flera dörrar. Detta ger ljusa rum
med fina rumssamband och "rundgång". Det kan
bli lite svännöblerat men brukar gå om man
är beredd att acceptera lite okonventionella
lösningar. När man behöver göra ingrepp i

aplanlösningen för att förnya köket eller få
plats med hygienutrymmen bör man eftersträva
att göra det på enklast möjliga sätt så att
den gamla planlösningens huvuddrag bibehålls.
Små ingrepp i planlösningen och huset som

helhet innebär också lägre kostnader för om-

byggnaden

Följande emempel är tänkta som illustrationer
för att visa på olika möjligheter att förnya
äldre hus. Eaemplen kan dock inte tillämpas
generellt på de olika hustyperna.

. Yngre dubbelhus_ 



 
  Enkelstugan kräver oftast den största ombyggnadsinsatsen för att kunna

fungera som helårshus.
Här har en förstuga med ovanförliggande takkupa byggts för att kunna
rymma trappa och hygienutrymmen. Fasadlivet har höjts för att ge ut-
rymme i övervåningen, ”skyggan” har inretts till sovrum.
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Detta ganska stora kaptenshus behöver endast en större;förstuga för att
rymma hygienutrymme i bottenvåningen. En bättre trappa till övervåningen
har ordnats genom att kökets storlek minskats något. I övervåningen har
en takkupa gjorts på baksidan så att badrum får plats. 
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 EIFWÅNI/vs
I detta dubbelhus behövde ingen utökning av byggnadsytan göras för att
tillfredsställande standard skulle uppnas. WC i bottenvaningen nar fatts
genom att ta lite utrymme av ett inre rum. Iakkupa har utförs pa baksidan
ör att ge mer rymd åt vardagsrummet.

   
 



FURSTUGOR OCH FURSTUKVISTAR

Förstugan är husets öppning mot besökaren.
En förstuga kan göras stram och återhåii-
sam, den kan göras pampig och ge intryck
av makt och rikedom och den kan ges ett
väniigt och väikomnande uttryck. Ibiand
finns också en finingång för gäster och
en köksingâng att använda ti11 vardags.
Ofta har finentrên iämnats en specie11
omtanke i utformningen.

De äidsta förstugorna från tidigt 1800-
ta1 har en enke1 och stram utformning.
En specieii variant för Fiskebäckskii
är förstugorna med runda tak och tydiiga
drag av empire. De tidiga kaptenshusen
gavs en sluten, enkei men pampig entré.

Med sommargästernas intåg kom de iuftiga
och detaijrika förstugorna och gias-
verandorna.

Vid ombyggnad och nybyggnad av förstugor
och entrêpartier bör stor omsorg ägnas åt
att anpassa dem i såväl storiek som detaij-
utformning tiil husets övriga karaktär.,
Gamia biider på huset och iiknande hus '

byggda vid samma tid kan ofta ge god väga
iedning. -

Förstuga från tidigt ifumpig Kaptenshusentré
1800-taZ.

 

 
 

Fiskebäckskilsförstugamed rupt tak i

Detaljrik förstuga
från sekelskiftet.



VERANDOR OCH BALKONGER

Sâvä1 gam1a som nybyggda hus försågs i
s1utet av 1800-ta1et och under 1900-ta1ets
början med g1asverandor och balkonger. Det ,
blev ti11 en täv1an att kunna erbjuda sommar-A
gästerna de praktfu11aste och rikaste dekore

,v
rade glasverandorna.
G1asverandornaoch ba1k0nger har ett stort
ku1turhist0riskt värde och bör i största
möj1iga utsträckning bevaras i sin deta1j-
rikedom. Vid uppförande av nya balkonger
och verandor bör samma 1ätta och 1uftiga
karaktär eftersträvas.

A Veranda utmed hela långsidan
..., ...._...›..

 
 
 

Glasveranda i bottenvå-
ningen, balkong på över-
våningen

Emempel på utfbrmning av nytt
räcke. Den övre delen behöver
bara utföras på balkonger be-1
lägna högre än 2,5 m över mark.

Fyllningen mellan stolparna och
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t*
§ handledaren kan som i detta ex-

Eg, empel bestå av spjälor av väx-

37 lande bredd (2" och 4")› de kan

?li också vara figursågade, bestå av Q* kraftiga kryss eller ribbor lag-
' da i rutnät.   

 



EÅSADER

På 1600- och 1700-ta1et 1ämnade man timret
ok1ätt. Ib1and kunde den mest utsatta vägg-
en förses med träpane1 för att göra huset
tätare. Under 1800-talet började man k1ä in
timret med 1ock1istpane1,
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Puneltypen med åsfbrmade
lister är den vanligaste.
Frofilen till vänster är en

äldre typ. Förr var man myck-
et noga med att vända pane-
lens kärna utåt och vända

1 panelen med rotändan ned.
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På de äldre husen är under-
1

brädorna ofta olika breda.
De tidigaste locklisterna
var ganska kraftiga och
gav ibland en enkel pro-
filering med en hyvel.

De f1esta husen 1 F1skebäckski1 är fortfar- åk
ande k1ädda med träpane1 med locklister.
Denna pane1typ har dominerat under he1a
1800-ta1et och större de1en av 1900-ta1et.
Pâ många av husen som är byggda runt seke1-

“pane1arkitekturen“ med
b1andning av 1iggande och stående Danel
och rikt1igt dekorerade snicker1deta1jer.
Endast 11 hus har sedan k1ätts med eter-

skiftet kan man se

nit och 7 med p1åt e11er plast.

Fasaderna får ofta ny bek1ädnad i samband
med att husen ti11äggsiso1eras. Utvändig
ti11äggsis01ering av fasaderna kan, om de

å husets ursprung-
1ighet förändra karaktären helt.
genomförs utan tanke p "Lyckan", kaptenshus med pa

arkitektur

Fasadbek1ädnaderav p1åt e11er p1ast är 0-

1ämp1iga av sâvä1 miljömässiga som tekniska
skä1. P1åten bucklas mycket 1ätt och utsätts
för korrosion i den sa1tmättade 1uften.
P1asten förändras snabbt (b1eks och "kritar")
1 det hårda klimatet.

 i 
 

Vid byte av ä1dre pane1 e11er fasadbek1ädnad
bör träpane1 med 1ock1ister användas. P1ât,
p1ast eller etern1t ersätts då med träpanel.
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TAK

De ryggåsstugor och Ioftstugor som dominerade
under 1600- och 1700-talet hade taken täckta
med näver, torv e11er tång. Sedan 1800-taiets
första hä1ft har rött tege1 använts som tak-
täckningsmateria1.

Drygt 10 hus har försetts med betongpannor.
Endast 5 har eternittak och 5 är försedda med
p1åt- e11er papptak.

Vid kompiettering av taket bör nya tegeipannor
spridas jämt över taket. Om de befintiiga
pannorna har andra mått än nyti11verkade kan
de gamla bra tegeipannorna läggas på ena sidan
taket. Ibiand är det dock möjiigt att iägga
tege1pann0r med o1ika mått på samma tak.
Biiligaste sättet att underhå11a sitt tegei-
tak är att kompiettera med bra begagnade pan-
nor.

Om a11a takpannor ska11 bytas ska11 en e11er
tvâkupigt matt tege1röda pannor av tegeielier betong väijas.
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FÖNSTER

Fönster med g1as b1ev vaniiga under 1700-
taiet. Eftersom giaset var dyrt och ti11-
verkningsmetoderna outveckiade användes
små rutor. Att ha många fönster i huset
var ett sätt att markera sin rikedom.

Under 1800-taiet biev fönstren högre och
sexdeiade. I siutet av 1800-ta1et infördes
de höga korsfönstren i och med att rums-

höjden i husen ökades markant. Sedan 1920-
ta1et är tvåiuftsfönstren den vaniigaste
typen.

Piacering av fönstren i fasaden har stor
betydeise för he1a husets utseende. Föns-
trens symmetriska piacering och understryka-
nde av fasadens vertikaier är särskiit
markerad i sekeiskiftes hus.

 
 3%' .

Fönstrens placering bety-
Virket i gamia fönster är heit överiägset .. y_

det i nytiiiverkade. Fönsterbâgarna tili- '“*i::ngZcket for husets u”

verkades av utvait, tätvuxet och kådrikt "

'

kärnvirke. Därför Tönar det sig ofta att i[][][][]
reparera de gamia fönstren. Hårt angripna l[:I:][][]
deiar bör bytas ut. Ofta är träet bara ur- I[:[] [JE]
iakat av so] och regn. Då bör man impregnera /ÖX9
några gånger med en blandning av rå 1in-
oija och terpentin. Tiiisätter man iite pig-
ment av zinkvitt e11er guiiockra i biandning-
en fâr man också ett visst rötskydd. Därefter
kan man måla med en oijefärg, heist i en 1jus
soirefiekterande nyans.

Iidigt 1800-tal

De gamia fönstertyperna är oftast högre än
nutida standardfönster. Nytiiiverkade fönster
av gammai typ kan dock bestä11as från mindre
snickerier ti11 ungefär samma pris som standard-
fönster. Då besparar man dessutom arbete med att
bygga om fasaden tili standardfönstrets mått.

 
Om man vi11 ha spröjs i de nya fönstren bör man

se ti11 att dessa sätts så att rutorna b1ir
stående.

Nya fönster som ersätter de gamia bör vara

av tvåiuftstyp och ha samma storiek som de
gamia. .

 

 
 



YTTERDURRAR, FODER OCH OMFATTNINGAR

De äidsta husen hade enk1a bräddörrar.
Under 1800-ta1et kiäddes de med panei,
stående e11er diagonal. Därefter b1ev
spegeldörren aiimän.

Nya dörrar är dyra att köpa. Det kan
Iöna sig att reparera de gamla vä1-
gjorda så Iänge som möjiigt. Det är
också reiativt enkeit att tiiiäggs-
iso1era en gammai dörr inifrån.

Om dörren ändå måste bytas bör man er-
sätta den gam1a med en ny som stämmer
överens med husets karaktär.

Typiskt för äidre träarkitektur är att
fönster och dörrar är omfattande he1t
e11er deivis av foder ofta med iövsågade
detaijer och profiierade 1ister. Saknas
dessa heit ser huset naket och ofärdigt
ut.

SNICKARGLÄDJE

Snickargiädjen b1ev ett mode under senare
deien av 1800-taiet i Sverige. I kust-
samhäiien som inriktade sig på badgäst-
röreisen försågs husen med en uppsjö av
iövsågade detaijer. En rik snickargiädje
på sitt hus var också ett sätt att mani-
festera sin rikedom på.
Det är viktigt att dekorationerna under- .

håiis noga. Det 1övsågade, ofta tunna
virket sitter i utsatta iägen och spricker
e11er ruttnar Tätt. Om detaijer behöver
bytas ut bör de tiiiverkas i utvait virke
och målas med oijefärg.
Man bör eftersträva att sätta upp nya
dekorationer av ursprung1igt utseende.
Dessa kan finnas på gam1a foton e11er
teckningar e11er på iiknande hus i
Fiskebäckskii.

Fönster- och dörromfáttningar, panelens
anslutning till taket, takkonsoler och
vindskivor gavs ofta en omsorgsfull g
och detaljrik utformning vid sekelskiftet;

 
10

 



 
Ti11 en dei bostadshu§"hö?"st6rre e11er
mindre uthus på tomten. Vissa uthus pâ-
minner i färg och form om sjöbodar.
Andra ansiuter i färg och detaijer ti11
bostadshuset.

Nya uthus bör utformas så att de passar
in i detta bebyggeisemönster. Uthusen
bör vara enkiare och mer anspråksiösa
i sina detaljer än bostadshusen. De

risäerar annars att se ut som miniatyr:
V1 or. . u' ,g_

.”_.Ws

Då ka11ade "Friggebodar“ kan en1igt
_byggnads1agsstiftningen i vissa fa11

 
 l
a
l

l

11

få uppföras utan byggnadsiov. Även
dessa bör utformas så att de passar
in i omgivande bebyggeisemiijö.
Utefter vattnet mot kiien iigger sgö-
bodarna i täta rader. De äidsta bodarna
är timrade. Under senare de1en av 1800-
taiet användes resvirke för stammarna.
Fasaderna är träpaneikiädda. Tegei.
fönster och dörrar tog man ofta från
bostadshusen när dessa renoverades.

Det bästa sättet att behâiia sjö-
bodarnas karaktär är att underhâiia
dem kontinueriigt. Takmateriaiet ska11
vara tegei och fasaden av trä. De
a11ra äidsta timrade bodarna har ett
särskiit stort kuiturhistoriskt värde.“

Nya bodar som ersätter de gamia och
bodar i nya iägen bör varieras i stor-
iek och utseende inom de ramar som

den befintliga sjöbods- och uthusbe-
byggeisen anger. Byggnadsnämnden prövar
byggnadsiov efter att stadsarkitekten i
samråd med den byggnads1ovssökande be-
dömt varje ärende från fa11 ti11 fa11.

 
 

   
 

 

 

  

Uthus bör göras enkla och onspråks-
lösa. “

Ibgêltak, brädklädsel
ch gamla innanfönster.

:Enkelt och funktionellt.

44/



 
De äldsta husen var omâlade eller ströks
med silltran för att motverka urlakning
av träet. Under slutet av 1800-talet
började bostadshusen målas med vit olje-
färg eller med falutröd eller gul salm-
färg.

Den vanligaste fasadfärgen i Fiskebäcks-
kil idag är den vita. Ibland har den en

svag brytning i grått, gult eller grönt.
Fönster, dörrar och omfattningar målas
ibland i avvikande färg, liksom också
knutbrädor och vindskivor. Man skall

_

dock vara försiktig med att måla alltför ?

många detaljer i avvikande färg, huset
_ _

*

H

*

kan då lätt få ett alltför "popigt" ut- Lzstverk och detalaer frmtrader
seende. Många listverk och detaljer fram- f5nt“9en0m de Skuggeffékter de

träder vackrast genom de skuggeffekter de Skapar- M42 ska vara försäktig
skapar då de målas i samma ljusa nyans med att ”mala fTam" detazäer-
som fasaden. Kom ihåg att en färg som

verkar blek i färgburken blir mycket stark-
are när den är uppmålad. Provmâla med en
liten mängd, innan all färg blandas.

 
 

Lasyrfärger är främmande för miljön i
Fiskebäckskil och bör därför inte an-
vändas. Dessutom har lasyrfärgade hus
visat sig dåligt motstå det stränga kli-
matet vid kusten. För att inte spricka
bör trä vara täckmålat.

Om huset tidigare är målat med oljefärg
bör man fortsätta med det. Ren linolje-
färg är en beprövad färgtyp som ger ett
mycket gott skydd under förutsättning
att den målas på torrt underlag. Den
låter träet "andas" och släpper ut den
fukt som alltid kommer in i träet. Dess-
utom åldras den vackert genom att den
kritar och då skiftar i olika nyanser.
Plastfärgerna och de s k plastförstärkta
oljefärgerna (akryl- och alkydbaserade)
har tagit upp konkurrensen med oljefärgen,
framför allt därför att de ger en god
täckning redan med en strykning. Dess-
utom rinner de inte och är lätta att
måla med. Om man skall måla sitt hus
med plastfärg krävs dock ett mycket
noggrannt underarbete med tvättning,
sköljning och grundmâlning. Farhågor
finns också för att plastfärgerna,

12



specieiit efter fiera ommåiningar ger ett

aiitför tätt skikt, som kan stänga inne
fukt. Akryi- ochaikydfärgerná âidras genom
att krackerera e11er fiaga, starka kuiörer

-

kan biekna på ett mycket fuit sätt. Har man

en gång börjat att måia sitt hus med plast-
färg kan man inte återgå ti11 oijefärg utan

att ta bort tidigare mâiad piastfärg.

Bostadshusen ska11 måias i täckande vit
e11er ijus pasteiifärg. Uthus måias an-

tingen i bostadshusets färg e11er i faiu-
röd färg. Sjöbodar måias faiuröda eiier med
ockragui färg.

Inför kuiörbyte skaii stadsarkitekten
kontaktas.

 
Faluröda Sjöbodar, ljusa bostadshus med ett och annat rött 'inslag
och tegelröda tak är viktiga element för att binda samman bebyggelsen

i 's www...
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GATOR, GRÃNDER OCH STIGAR

Trots privatisering av marken genom
tomtindelning är förvånansvärt många
av Fiskebäckski1s gångvägar och stigar
bibehå11na. Liksom trädgårdar och täppor
utgör de? en mycket viktig de1 av den
kuiturhistoriska miljön.

De större har något av småstadsgatans
karaktär. Huvudgatan, Kaptensgatan, är
fortfarande beiagd med gatsten. Några
av de sma1a gränderna ned mot bryggorna
och sjöbodarna är beiagda med gatsten,
ku11ersten e11er grusade. De minsta stiga-
rna me11an husen iöper på hä11eberget ei-
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har här och där ett litet trappsteg in- trgågggägi äzhgåzgååçgåäå ::§§eÃ;.
f1ikat för att ta upp större nivåskiiinader. tydezse för totazmizjön_
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EPå några stä11en öppnar sig stigarna ti11

små piatser med häiieberg e11er ängsmark
bevuxen med några sjä1vsådda buskar.

  
 

 

Vid underhâ11 av gator, gångvägar och
stigar ska11 deras småskaiiga karaktär
bibehå11as.
Gatstens- och ku11erstensbe1äggning
ska11 kvarstå.
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STAKET. TRÄDGÅRDAR OCH UTEPLATSER

Under hela 1800-talet stod alla hus på
ofri grund. Marken mellan husen var

allmän och man kunde röra sig fritt
mellan husen. Små odlingslotter eller
hagar intill bostadshusen har dock
funnits redan i l700-talets fiskeläge.
Med fraktfartsnäringen infördes nya
borgeliga ideal med små trädgårdsan-
läggningar och flaggstänger omkring
kaptenshusen. Gränsen mellan privat och
allmän plats var dock mycket flytande.
När marken på 1900-talet uppläts för
tomtbildning började en privatisering
alltmer att märkas. Med sommargästernas
intåg under de senaste årtiondena har
staket och plank ibland satts runt tomt-

platser och därmed förhindrat passage
över sedan länge hävdade gângvägar och
stigar.

Uppförandet av plank, pergolor och stora
terassuppfyllnder är främmande för miljön
i Fiskebäckskil. Många gånger kan en skydd;

7 ad liten Uteplats uppnås med enkla medel.
Buskar är ofta bättre än plank både för
att ge lä och insynsskydd.
staket blir väckrast om de görs i en an-

språkslös form, lagom höga och målas ljusa
i husets färg eller i en bruten grön
nyans.

   Vid uppförande av staket skall stads-
arkitekten kontaktas. Staket högre än

1100 cm skall pröyas av byggnadsnämnden. 

Staketen är en väsentlig del av miljön mellan

husen. Det är viktigt att man ersätter gamla
staket med nya av samma"s0rt: De äldre stake-

ten är glesa, hälften "luft". Härintill illu-

steras de vanligaste stakettyperna.
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En skyddad uteplats kan ofta
åstadkommas med enkla medel.

"zczeksziijiláfuf mind..
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innesluter det gamla huset

Genom de stigande energipriserna har
det b1ivit ett a11mänt önskemâi att
minska uppvärmningskostnaderna i både
ny och äldre bebyggeise. Myndigheterna
uppmuntrar genom särskiida energibidrag
husägare att insta11era solfångare.
Kommunens energirådgivning ger råd och in-
formation i energisparfrågor. På begäran
av fastighetsägare besiktigas huset och
värmeaniäggningen kostnadsfritt. Därefter
ges förs1ag ti11 åtgärder.

Utvändig ti11äggsio1ering innebär att man
i en ny "ytter-

rock". Huset förändras genom att taksprång-
en minskar och fasaden skjuter utanför socke1n.
Kostnaderna för utvändig ti11äggsis01ering och
ny fasadkiädsei kan aidrig motiveras enbart av

energisparskäi. De timrade husen är oftast täta
och har en ti11räck1ig värmeiso1ering, varför
andra åtgärder (t.ex. isoiering av vinden) är
mer 1önande. Om fasader handiar även sidan 2.

Utvändig tiiiäggsisoiering bör ej ske med hän-
syn ti11 den kuiturhistoriska miijön.

Vid all isolering och tätning av äidre massiva
trähus bör stor vikt 1äggas vid det tekniska
detaijutförandet så att röta e11er mögei ej
uppstår.

:ENIEÃIRQIQPARANDE ÅTGÄRDER»

Detta kan hända när man

tilläggääeolerar utvändigt:

Ibksprången minskar.
"Onödiga detaljer” för-
svtnner. Nya mörklaserade
fönster, insjunkna i fasa-
den. "itterrocken" sticker
utanför grunden. Den ur-

sprungliga Zoaklistpanelen
byts ut mot vanlig Zack-
panel.
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'Fönsterbyten sker ofta i energibesparande
syfte. Man Brukar byta från tvågias ti11
tregiasfönster. Det är viktigt att komma
ihåg att tregiasfönster inte utgör något
krav från myndigheterna. Fönsterbyten är
mycket dyra och kan inte motiveras enbart
av energisparskäi. Observera att ett tre-

gias isoiergias beräknas ha en Iivsiängd
på 10-12 år. Beträffande fönster se även
sidan 9.

Genom att täta fönster och dörrar samt
se över isoieringen i tak och goivbjäik-
lag kan man ofta minska energiåtgången
10-20 % och få ett behagiigt dragfritt
inomhuskiimat.

Genom att instaiiera värmepump kan energi-
åtgângen minskas betydiigt (upp ti11 60 %)
ti11 en betydiigt iägre kostnad än tiiiäggs-
isoiering av väggar och insättning av 3-

giasfönster.



 

ANSTATUGA LÅN OCH B1IDRAG-:
 

' dei av kostnad för inkö av hus där
unen utnyttjat den utvidgade ?dr "

-

rät kan man bevi1jas statliga 1ån
rät 'drag.

För om- och tiiibyggnad av småhus (ej fri-
tidsñusi kan statliga Bostadsiån och ränte-
bidrag bevi1jas.

Bostadsanpassningsbidra kan ges ti11 ä1dre
och Handikappade.
Förhöjt 1ån för ombyggnad av Kuiturhisto-

bygeiseris t var e u osta s e ka gå
för de merkostnader som hör samman
restaurering a

“ dre nader t.ex. speciai-
bestäiin

 

bygg
ing av

“ ster och dörr
. Förut-

sättningen för att denna typ av är att
statiigt ombyggnadsiån utgår.

Ansöka 1ån görs hos kommunens förmediings-
organ. " får man också råd och hjäip. "

s-
bostadsnämnden besiutar efter att ha hö äns-

tikvarien.an
'

För andra kuiturhistor' värdefu11a bvgg-
nader ka "n i vissa fa11 '

rag ges, for mer-
kostnader i samband med restaurering. Ansökan
sänds ti11 Iäns antikvarien.


