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KUNGSBACKA

Ang ftirslag till
ombyggnadav Statarhuset och Stallet,
Kungsbacka
Sdrd 1:425,
Undertecknad har tagit

del av fiirslag till

rubricerade fastigheter,

ombyggnadav

dels genombesiktning pi platsen

och diskussion med fiiretrddare

Fijr markigarna, Jan Hampf,

Sdrii, och konsulterna

Sven Sahlin och Gert Wingirdh,
Gtiteborg, dels genomritningar daterade 1981-02-01 (Statarhuset) och 1981-02-07 (Sta]let).
uppgift

tillstiillts

Ritningar har enligt

qenomJan HampF.
byggnadsndmnden

De aktuella bygqnaderna,som bida stammarfrSn sdteriepoken pi 55rii, har . uppmerksainmais
i Landsantikvar iens
kul turhistoriska

inventering av Sdrii 1979, ! vilken de

ingSr i Bebyggelsemilj ii A.
Bida byggnaderna har var fijr sig och som komponenter i
miljiin vid Stallbacken och kyrkan ett betydande kulturhistoriskt

viirde, varFiir det ur kulturminnesvirdens syn-

vinkel 5r mycket positivt

att byggnadernaf8r en Funktion,

som kan garantera ett kontinuerligt
ka det successiva fiirfall

underhill och motver-

som iir oundvikligt

n5r de stir

tomma.
Statarhuset
FiirSndring av exteriijren

avses ske genomatt i sen tid

pispikade asbesLcementplattor avldqsnas och i sambandmed
tilldggsisolering

ers6tts av en riidfdrgad locklistpanel
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,(uLturminnesvirdsenheten

utftjrande som 5ldre, befintlig.
P6 baksidanlmot sydost, utgir

den iistliga

Fiinsteraxeln

och en centralt placerad frontespis tillkommer. Dessa
senare itgSrder 5r acceptabla fijrdndringar,

dock biir

frontespisens utformning Fijrenklas och utFormas p5 traditionellt

vis med fijnstrena under ett gemensamtpulpettak

utan "Flyglarrr med runda f6nster,
rande rum Fir sitt

dagsljus frin

speciellt
befintliga

son bakomvagavelftjnster.

Vad avser interitjren dr det v6rdefullt om trapphusets
tidstypiska (ca 1890) perlspontpanel och iivriga snickerier
kan behillas, liksom befintliga

kakelugnar.

Stallet
Stallet 5r uppfdrt som ladugSrd ornkring 1845 och byggdes
om till

sta]l

ca 1890.

Byggnadenhar en monumental,tungt vilande horisontaL karaktdr med kraFtiga naturstensvdggar och relativt

htig tak-

resning med tegeltbckning. Dennahelhetskaraktdr 5r viktig
att bevara avbn efter

en ombyggnadfijr bostadsdndamil.

I stort

sett bevaras denna karaktdr i fiirslaget.
takfiinstrenas, I'oxiigonens'r, diameter minskas till
cm fijr ati

ca 50
inte bryta upp takets slutenhet (mindre oxdgon

finns redovisade i ritning
liqt

Dock bijr

Bt-O1-21). Det vore Sven lHmp-

att redovisade venti lationshuvar pe taknocken er-

saltes medmekanisk ventilation

med evakuering i gavel-

spetsarna. Entrdpartierna kan accepteras ur antikvarisk
synpunkt.
NHr del geller interiijren biir man strava efter att beh6lla karaktiiren hos naturstensvdggarna, eventuellt

med dtt
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(ulturminnesvirdsenhe!en

ytskikt

fuktav tunnputs av "iippen" typ, som tillSter
transport b6de i form av vatten och 6nga. Ur teknisk synpunkt 5r det tveksamt om man vinner n6got genomatt
tilldggsisolera
plattor.

dessa tjocka murar och kld dem med gips-

Under alla

fiirhillanden

skall

diffusionstdta

skikt undvikas, dA dessa erfarenhetsm5ssigt visat sig
skapa svirbemSstrade problem.
Ett f d vagnslider frin
(

senare delen av 1800-talet avses

anvdndas som garage, vilket
antikvarisk
exteriijra

inte niiter n6got hinder ur

synpunkt, fiirutsatt

att hHnsyn tas till

den

utformningen.

Sanrmanfattning
Med vissa mindre, ovan anfiirda anmZirkningar, anser jag att
f6religgande fdrslag med delvis okonventionella grepp pi
ett positivt

sdtt lyckats liisa uppgiften att

'W

funktions-

ftir5ndra och modernisera den aktuella bebyggelsen utan

att det kulturhistoriska

v5rdet soolieras.

Landsantikvarie
Kopia fiir kiinnedom: KulturnAmnden, Kungsbacka
LSnsstyrelsen, l6nsantikvarien

-1""_&gpjr-_s-i:9CT

