BILAGA 5
BYGGNADSINVENTERING AV ÄLDRE VILLABESTÅND PÅ OMRÅDET FÖR UTVIDGNING AV
VIKARHOLMEN DETALJPLAN.

STRANDVÄGEN 68 (RNr 7:116)
Sommarstugan är byggd i slutet av 1930-talet, troligtvis år 1937. Timrad stomme. Trappan till
stugan blev inbyggd i slutet av 60-talet, i övrigt har byggnadens ursprungliga form och
detaljer bevarats väl. Fönster med jugendstil ökar stugans byggnadskonstnärliga värde.
Vattentaket har förnyats år 2001. Stugan har alltid haft balkong, men 2016 ersattes den med
en mindre skenbalkong och balkongdörren ersattes med fönster, då konstruktionen hade
ruttnat och hotade påverka övrig stomme. Stugans grund, dörrar, fönster och ytmaterial är i
godtagbart skick och vattentaket är enligt okulär granskning nöjaktig. Byggnaden är i
sporadiskt bruk sommartid. Uthusbyggnaden 1b är byggd år 1941 och tillbyggd mot sjön år
1960. I tillbyggnaden finns två sovplatser. I den ursprungliga delen finns vedlider och
förrådsutrymme. Taket har förnyats. Byggnaderna bildar en helhet med de övriga
sommarvillorna.
Fotografier, byggnad 1:

Övriga byggnader på byggplatsen:
1b

STRANDVÄGEN 72 (RNr 7:258)
Sommarstugan byggdes på 1920-1930-talet, men endast en liten del av den befintliga
byggnaden är den ursprungliga. En tillbyggnad i två våningar byggdes på 1950-talet och
ytterligare en inglasad terrass byggdes i början av 1980-talet. Stugan har kulturhistoriska
värden då den troligtvis är en bland de första villorna på området. Byggnadens
kulturhistoriska värden har dock minskat rejält då byggnaden ändrats i flera etapper.
Byggnaden är i dåligt skick och taket läcker. Den ursprungliga huskroppen har näst intill
obefintlig krypgrund. Dörrar och fönster bör delvist renoveras. Ytmaterial i nöjaktigt skick.
Byggnaden är i sporadiskt bruk sommartid. Bastubyggnaden 2b är byggd samtidigt som
sommarstugan. Tillbyggd i senare skede. Byggnaderna bildar en helhet med de övriga
sommarvillorna.
Fotografier byggnad 2:

Övriga byggnader på byggplatsen:

2b

STRANDVÄGEN 82 (RNr 7:31)
Sommarstugan byggdes år 1935 med spirverk. Byggnaden har ett ovanligt brant
sadeltak som ökar dess byggnadskonstnärliga värde. Taket har blivit bytt, men bör
förnyas. Stugans sydöstra hörn var tidigare en veranda, men har byggts om. Fönstren
har blivit renoverade. Taket ovan verandan är byggd i senare skede. Byggnaden har
skyddsvärden då stugan behållit sin ursprungliga karaktär och detaljer väl. Grund,
stomme, fönster och dörrar är i godtagbart skick. Ytmaterial är i nöjaktigt skick.
Sommarstugan är i bruk sommartid. Snickarboden/vedlidret 3c är byggd 1935 och
tillbyggd med båthus i senare skede. Strandbastun 3f är byggd 1935 och tillbyggd med
bastukammare 1979. Boden 3b är troligtvis byggd i början av 1970-talet.
Hönshuset/uthuset 3d är byggt år 1982. Grilltaket 3 e är uppfört 2002. Boden 3g är
flyttad till byggplatsen år 1967. Byggnaderna bildar en helhet med de övriga
sommarvillorna.
Fotografier byggnad 3:

Övriga byggnader på byggplatsen:

3b

3c

3d och 3e

3g

3f

STRANDVÄGEN 88 (RNr 7:254)
Sommarstugan på är troligen byggd i slutet av 1930-talet av restvirke. Stugans
ursprungliga form och detaljer verkar ha bevarats. Byggnaden är i mycket dåligt skick.
Grunden har sättningar. Dörrar, fönster, ytmaterial och vattentak bör renoveras eller
förnyas. Vattentaket läcker. Byggnaden är i sporadiskt bruk sommartid. Byggnaderna
bildar en helhet med de övriga sommarvillorna.
Fotografier byggnad 4:

Övriga byggnader på byggplatsen:

4b

STRANDVÄGEN 94 (RNr 8:147)
Sommarstugan är byggd i början av 1930-talet av spirat virke. Stugan har förlängts mot
sjön ca 1,5 m, men har i övrigt bevarat sin ursprungliga form och detaljer. Taket ovan
veranda har förstorats och takfilten på stugan har förnyats i början av 1990-talet.
Grunden är i gott skick. Dörrar, fönster, ytmaterial och vattentak är i godtagbart skick.
Byggnaden har kulturhistoriska värden och är placerad på en hög plats på området.
Uthuset 5b är byggt samtidigt som sommarstugan och bastun 5e är troligtvis byggd i
början av 1940-talet. Gäststugan 5c är byggd på 1960-talet och bastun 5d är byggd år
1989. Byggnaderna bildar en helhet med de övriga sommarvillorna. Sommarstugan är i
bruk sommartid.
Fotografier byggnad 5:

Övriga byggnader på byggplatsen:

5b

5c

5d och 5e

STRANDVÄGEN 114 (RNr 8:77)
Sommarstugan är byggd mellan 1930 och 1940. Stugans södra del är tillbyggd. Stugans
detaljer och fönster är original, men vattentak har förnyats. Sovalkover på vån 2 har
jugendinslag. Byggnaden i dåligt skick och inomhusluften är mycket dålig. Grunden,
nedre- och övre bjälklag och stomme har sättningar. Dörrar, fönster och ytmaterial i
nöjaktigt skick. Byggnaden har kulturhistoriska värden och syns bra från sjön. Bastun 6b
är byggd ca år 1985 och utedasset/förrådet 6c är byggd ca år 2014.
Fotografier byggnad 6:

Övriga byggnader på byggplatsen:

6b

6c

TABELL ÖVER SKYDDSVÄRDEN
SKYDDSVÄRDE
Skyddsgrunder
Historiskt värde
ålder
övrigt historiskt värde
Byggnadshistoriskt värde
byggnadstyp
byggnadskonstnärligt värde

Strandvägen 114

1930-1940
̄

Strandvägen 94

början av 1930-talet
̄

Strandvägen 88

slutet av 1930-talet
̄

30-tals villa

Strandvägen 82

1935
̄

30-tals villa

Strandvägen 72

1920-1930
̄

30-tals villa

Strandvägen 68

1937
̄

30-tals villa

vill bevara

ok
ok
ok
nöjaktig
bör förnyas

ok

bildar helhet

sporadiskt sommartid
ja
nej
skyddas ej

vill ej bevara

?
?
bör renoveras
bör förnyas
bör förnyas

sättningar

bildar helhet

sommartid
ja
ja
skyddas

vill ej bevara

ok
?
ok
ok
ok

bra

bildar helhet,
placerad på hög plats

sommartid
ja
nej
skyddas ej

mycket dålig
inomhusluft
vill ej bevara

sättningar
sättningar
ok
nöjaktig
ok

sättningar

syns bra från sjön

jugendinslag i
sovalkover

20-30-tals villa

bildar helhet

sommartid
ja
ja
skyddas

ovanligt brant
sadeltak

30-tals villa, fönster
med jugendstil

bildar helhet

tillbyggnader förstör
ursprunglig karaktär

Landskapliga värden
viktig del av området

ok

övrigt

Byggnadens skick (okulärt)
grund
?
?
ok
ok
nöjaktig

vill bevara

markägare vill ej
bevara
sporadiskt sommartid
nej
nej
skyddas ej

delvis obefintlig
krypgrund
?
?
bör delvis renoveras
nöjaktig
i mycket dåligt skick,
bör förnyas

nedre- och övre bjälklag
stomme
dörrar och fönster
ytmaterial
vattentak
övrigt
Ägarens vilja att bevara

Aktuell användning
sporadiskt sommartid
ÄR SKYDDSGRUNDER TILLRÄCKLIGA?
ja
ÄR SKYDD RIMLIGT?
ja
SKYDDSREKOMMENDATION
skyddas

