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1.

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

2.

Planområdets läge och areal

3.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

Syftet med detaljplanen är att genom planbestämmelser säkerställa arkitektur- och
kulturhistoriska värden i bebyggelse och miljöer inom planområdet. Syftet är även att ge
planenlig rätt för befintlig bebyggelse och en kulturhistoriskt intressant gårdsbyggnad som
flyttats till planområdet från fastigheten Råneå 6:54 och som uppförts med tidsbegränsat lov.

Planområdet har en area om cirka 2100 m2 och är beläget i Råneå tätort cirka 270 m nordväst
om Råneå kyrka. Planområdet avgränsas i nordöst av Västerlångvägen och i nord, syd och
väst av angränsande bostadsfastigheter.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen
(2010:90). Standardförfarande används eftersom att detaljplanen är förenlig med
kommunens översiktsplan, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse. Detaljplanens genomförande bedöms inte heller medföra betydande
miljöpåverkan. Eftersom att detaljplanen handläggs med standardförfarande så kan den
antas av stadsbyggnadsnämnden. Arbetet med detaljplanen bedrivs under hösten 2018 och
våren 2019. Detaljplanen bedöms kunna antas av stadsbyggnadsnämnden under våren 2019.
Detaljplanen bedöms kunna vinna laga kraft tidigast i början av sommaren 2019 förutsatt att
beslutet att anta detaljplanen inte överklagas.
Detaljplanen har tagits fram i enlighet med Boverkets allmänna råd (BFS 2014:5). Plankartan
har ritats i AutoCAD Civil 3D med Focus detaljplan 18.2 och SWE_Detaljplan_SIS_
Bestämmelsekatalog_v20170301.xml.

4.

Handlingar

Planhandlingar
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning (denna handling)
Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen saknar
rättsverkan.

Övriga handlingar
Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:
• Undersökning om risk för betydande miljöpåverkan
• Fastighetsförteckning
• Grundkarta
• Samrådsredogörelse (upprättas efter samrådet)
• Granskningsutlåtande (upprättas efter granskningstiden)

Utredningar och underlag
Inom ramen för arbetet med detaljplanen har ett utlåtande om kulturvärden i bebyggelse och
miljö upprättats av byggnadsantikvariskt sakkunnig.
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5.

Tidigare ställningstaganden

Planer
Översiktsplan
I Luleå kommuns översiktsplan som antogs 2013 anges att kulturmiljövärden ska prioriteras
och utvecklas. I den fördjupade översiktsplanen för Råneå anges att kulturmiljön ska bevaras
och tas till vara för att ge en attraktiv tätort och en rik livsmiljö. Karaktärsbyggnader anses
särskilt viktiga att bevara.

Gällande detaljplaner
Gällande plan, Byggnadsplan för Råneå kyrkby, vann laga kraft 1954 och reglerar att marken
inom planområdet får användas för fristående bostadsbebyggelse. Planen reglerar att minst
3/4 av tomtens yta ska lämnas obebyggd och att bostadsbyggnad inte får vara större än 160
m2. Vidare regleras att gårdsbyggnad inte får vara större än 50 m2. Byggnader ska vara av trä
och får inte vara högre än två våningar, gårdsbyggnad får ha en höjd om högst 3 m.
Nr

Namn

Laga kraft

RA 008

Byggnadsplan för Råneå kyrkby

1954-11-11

Lantmäteriet

Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-14 att inleda detaljplanering av
fastigheten Råneå 6:7. Utskottet beslutade även att detaljplanen ska handläggas med
standardförfarande för att antas av stadsbyggnadsnämnden om inga allvarliga erinringar
inkommer under samråd och granskning.

Utdrag från byggnadsplan för Råneå kyrkby. Planområdets ungefärliga utbredning är markerat med
rött.
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Riksintressen
Planområdet ligger inom område av riksintresse för totalförsvaret (MSA-område), naturvård
och friluftsliv. Detaljplanen leder inte till någon negativ påverkan på något av ovan
nämnda riksintressen eftersom att fastigheten redan är bebyggd. Flytt och uppförande av
gårdsbyggnad är inte en åtgärd av sådan omfattning att det riskerar att leda till negativ
påverkan på något av riksintressena.

Undersökning av risk för betydande miljöpåverkan
Enligt 6 kap. miljöbalken ska kommunen undersöka om detaljplanens genomförande kan
antas medföra betydande miljöpåverkan. I undersökningen ska de omständigheter som
talar för eller emot att betydande miljöpåverkan kan uppstå identifieras. Undersökningen
ska göras med utgångspunkt i de kriterier som anges i Miljöbedömningsförordning (SFS
2017:966). När undersökningen har gjorts ska kommunen samråda med Länsstyrelsen i
Norrbotten, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen.
Detaljplanens genomförande bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. En strategisk
miljöbedömning där en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram ska därför inte göras.

5

6.

Detaljplanen

Markägoförhållanden
Fastigheten Råneå 6:7 ägs av en privatperson.

Naturmiljö
Planområdet har varit bebyggt sedan 1800-talet. En del utav marken inom planområdet
är grusbelagd och en del utav marken är gräsbevuxen. I övrigt består vegetationen inom
planområdet av björkar och buskar. Björkarna mot fastigheten Råneå 6:49 och 6:50 i väster
bidrar till att sluta gårdsrummet. I detaljplanen regleras därför att marklov krävs även för
fällning av träd (a1). Träd får endast fällas om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk. Om
träd fälls är det önskvärt att återplantering sker. Avgift ska ej tas ut för marklov för fällning
av träd.

Marken
Geotekniska förhållanden
Inga geotekniska undersökningar har genomförts i arbetet med detaljplanen. Planområdet
och omkringliggande område är bebyggt sedan tidigare varför grundläggningsförhållandena
bedöms som goda.

Markradon
Enligt markradonutredning utförd 1987 är radonrisken för bebyggelse byggd på morän i
Råneå liten.

Förorenad mark
Det finns inga uppgifter om att marken inom planområdet skulle vara förorenad.

Risk för ras och skred
Marken inom planområdet har inte förutsättningar för ras eller skred.

Vatten
Geohydrologiska förhållanden
Grundvattennivån påverkas inte av detaljplanens genomförande.

Risk för höga vattenstånd
Bebyggelsen inom planområdet är belägen på en nivå av cirka + 19 m (RH 2000) varför det
inte finns någon risk att marken inom planområdet ska översvämmas.

Vattenområden
Cirka 350 m nordöst om planområdet ligger Rånträsket (WA92827706 ) och cirka 460 m
sydväst om planområdet rinner Råneälven (WA24382948). Detaljplanens genomförande
påverkar inte vattenkvaliteten i de båda vattenförekomsterna.
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Kulturmiljö
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Inom planområdet finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som beskrivs närmare nedan.

Fornlämningar

Enligt geometrisk jordebok från 1645 ska det ha funnits fyra gårdar i närheten av
planområdet. Området inventerades 1988 och det gjordes då inga iakttagelser efter
lämningar inom det angivna området. Vid markarbete och övertäckning ska samråd ske med
Länsstyrelsen i Norrbotten.

Bebyggelse, gestaltning och kulturmiljö
Användning
Detaljplanen reglerar att marken inom planområdet får användas för bostadsändamål (B).

Befintlig bebyggelse

Inom planområdet finns idag fyra byggnader. En mangårdsbyggnad från 1800-talet och
två uthus som är från samma tidsperiod samt en liten lekstuga. Huvudbyggnaden har en
byggnadsarea om cirka 180 m2. De båda uthusen har en area om 74 respektive 96 m2.

Området

Fastigheten Råneå 6:7 ligger i anslutning till Västerlångvägen som tidigare troligen utgjort
landsväg. Miljön efter vägen präglas av småskalig bebyggelse på små tomter, i huvudsak
uppförda under 1940-1950-tal och målade i röda kulörer. Huvudbyggnaden på Råneå 6:7
och det gamla församlingshemmet på Råneå 29:10 harmonierar med varandra och urskiljer
sig från övrig bebyggelse genom att de är större och pampigare och är lokaliserade på större
fastigheter med mer utrymme till angränsande fastigheter. Bebyggelsen på fastigheten Råneå
6:7 har ett kontinuitetsvärde då mangårdsbyggnaden har kvar sitt ursprungliga läge.

Bebyggelse längs Västerlångvägen. Foto: Tyréns AB
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Huvudbyggnaden
Mangården är troligen en timring i 1½ plan med sadeltak i plåt och plåtklädda skorstenar.
Fasaderna är klädda med stående locklistpanel med fotbräda och breda knutinklädningar.
På nedervåningen och i gavelspetsarna har huset korspostfönster med spröjs i de nedre
rutorna och foder med profilerade överstycken. På långsidorna har övervåningen dekorativa
halvmåneformade fönster med spröjs.

Mangårdsbyggnaden till höger i bild och församlingsgården till vänster i bild. Foto: Tyréns AB.

Mangårdsbyggnaden. Foto: Tyréns AB.
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Komplementbyggnaderna
Uthusen är rödfärgade timringar med sadeltak med plåtklädning och målade bräddörrar och
luckor. Den ena komplementbyggnaden har nyligen flyttats till fastigheten Råneå 6:7 från
fastigheten Råneå 6:54.

Uthuset som flyttats till fastigheten Råneå 6:7 från fastigheten Råneå 6:54. Foto: Tyréns AB.

Det andra uthuset som finns på fastigheten Råneå 6:7. Foto: Tyréns AB.
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Kulturhistoriskt värde
Huvudbyggnadens volym, detaljer och kulör samt placering i gatuliv är både karaktärsdrag
och utgör ett värde. Detta gäller också de i vinkel sidoställda uthusen med annat formspråk
och kulör. Både mangården och uthusen har ett byggnadshistoriskt värde som byggnader
som använts för samma ändamål under lång tid och anpassats efter varje tids behov. De
har även ett miljöskapande värde i och med gårdsbildningen, som även om den inte är
ursprunglig, ändå följer mönstret från en tidigare uppställning.

Skydds- och varsamhetsbestämmelser
För mangårdsbyggnaden och uthusen gäller nedanstående skyddsbestämmelse:
• r1 - Byggnaden får inte rivas.
För mangårdsbyggnaden gäller nedanstående varsamhetsbestämmelser:
• k1 - Fönster ska vara sidohängda och till form, material, indelning och proportioner vara
lika ursprungliga.
• k2 - Fasad ska målas i kulörer typiska för den period när byggnaden uppfördes.
• k3 - Fasader ska utformas som stående locklistpanel i trä. Fotbrädor, knutar och
överstycken på fönsterfoder ska bevaras eller utföras likt originalutförande.
• k4 - Taktäckning ska vara av pannplåt eller papp. Takkupor får ej anordnas.
För uthusen gäller nedanstående varsamhetsbestämmelser:
• k4 - Taktäckning ska vara av pannplåt eller papp. Takkupor får ej anordnas.
• k5 - Fasad, knutar och knutlådar ska målas i faluröd slamfärg.
• k6 - Nya fönster eller dörrar får ej tas upp.
Eftersom att bebyggelsen inom planområdet är kulturhistoriskt värdefull så finns i
detaljplanen en bestämmelse om ändrad lovplikt som innebär att bygglov krävs även för de
åtgärder som är undantagna bygglov enligt 9 kap. 4 a-c §§.

Färgsättning
De kulörer som mangårdsbyggnaden har idag är lämpliga att använda även i fortsättningen
med någon liten variation. Lämpliga kulörer för panelen är ljust gula- gulbruna kulörer med
utgångspunkt i pigmenten ockra och obränd terra. Kulören ska ha stor mängd vitt i sig,
60-80%. Det svarta och kulörta kan variera mellan 10-20% med lika andel eller mer svart.
Förslag enligt natural color system (NCS): 1010-Y20R/Y30R, 2010-Y20R/Y30R och 2020-Y20R/
Y30R eller liknande.
För knutar och övriga detaljer är ljust grå kulörer lämpliga med utgångspunkt i det som
traditionellt kallas bruten vit som är vitt oftast brutet med grön eller grå umbra. Översatt till
NCS motsvaras det ungefär av 1000-1500-N, 1502-Y och 1502-G.
Dörren till mangården kan vara mörk och vara kulörta i brunt, engelskt rött och kulörtare
ockra. Förslag enligt NCS: 6030-Y80R, 3040-Y20R, 4030-Y30R, 5030-Y80R eller liknande.För
uthusen är dagens färgsättning och användning lämplig att fortsätta med.

Friytor
Cirka 16 % av planområdets yta är bebyggd. Friyta inom planområdet säkerställs genom
bestämmelse om att marken inte får förses med byggnad (prickmark).
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Offentlig och kommersiell service
I Råneå finns offentlig service i form av förskolor, skola och äldreboende och kommersiell
service i form av dagligvaruhandel, restaurang och café.

Trafik
Gatunät, gång- och cykel samt biltrafik
Nordöst om fastigheten löper Västerlångvägen. Högsta tillåtna hastighet på vägen är 30
km/h. Planområdet angörs från Västerlångvägen i nordöst.
Ingen gång- eller cykelväg ansluter till planområdet. Eftersom att högsta tillåtna hastighet på
Västerlångvägen är 30 km/h så kan cyklister och gående nyttja Västerlångvägen.

Kollektivtrafik
Länstrafiken i Norrbotten trafikerar Råneå.

Parkering
Enbostadshus omfattas inte av Luleå kommuns parkeringsnorm eftersom att det förutsätts
att det vid enbostadshus finns utrymme att anordna parkering inom egen fastighet.

Trafikbuller
Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader så bör buller från
spårtrafik och vägar inte överskrida
• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
• 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.
• 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.
Avståndet från byggnad till vägmitt på Västerlängvägen är cirka 5 m. Trafiken
på Västerlångvägen mättes mellan 17-24/9 2018. Utifrån mätningarna beräknades
årsmedeldygtrafiken ÅDT till 430 fordon. Medelhastigheten under mätperioden var 27 km/h.
Den högsta tillåtna hastigheten är 30 km/h.
Med utgångspunkt i ovanstående uppgifter har bullernivån vid fasad beräknats till 51 dBA
ekvivalent nivå och 73 dBA maximal nivå. Beräkningen har utförts i programmet Trivector
som följer Naturvårdsverkets rapport 4653 - ”Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996”
för vägtrafikbuller.
Eftersom att mangårdsbyggnaden löper längs med fastighetsgräns mot Västerlångvägen
så skärmar den av vägtrafikbuller från vägen. Det bedöms därför möjligt att uppnå 70 dBA
maximal ljudnivå vid uteplats.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Fastigheterna inom planområdet är anslutna till kommunens vatten- och avloppsnät.
Ledningarna ansluter till planområdet i öster.
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Dagvatten
Dagvatten kan infiltreras på icke hårdgjorda ytor inom planområdet. Detaljplanen innebär
inte att ytterligare genomsläppliga ytor kommer att hårdgöras.

Värmeförsörjning
Fastigheterna inom planområdet är anslutna till Luleå Energis fjärrvärmenät. Ledningarna
ansluter till planområdet i nordöst.

El och IT
Planområdet är anslutet till Luleå Energis elnät och till Lunet AB’s fibernät. Ledningarna
ansluter till planområdet i nordöst.

Avfallshantering
Avfall hanteras enligt kommunens renhållningsordning. Avfallshanteringsfordon kan angöra
planområdet från Västerlångvägen.

7.

Konsekvenser

Tillgänglighet
Planområdet sluttar lätt mot sydväst, tillgängligheten inom planområdet bedöms som god.
Räddningstjänsten kan angöra planområdet från Västerlångvägen i nordöst. Detaljplanens
genomförande innebär ingen förändring vad gäller tillgängligheten till eller inom
planområdet.

Sociala frågor
Detaljplanen säkerställer att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Råneå
bevaras så att ortens historiska utveckling även i framtiden är synlig i den byggda miljön.

Hälsa och säkerhet
Detaljplanens genomförande innebär inga risker för människors hälsa och säkerhet.

Miljömål och miljökvalitetsnormer
Detaljplanen bedöms bidra till att uppfylla miljömålet god bebyggd miljö med preciseringen
god vardagsmiljö. Detta eftersom att detaljplanen syftar till att bevara kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse i Råneå och därmed bidrar till skönhetsupplevelser och trevnad.

Mellankommunala förhållanden
Detaljplanens genomförande berör inga frågor av mellankommunal karaktär.

12

8.

Detaljplanens genomförande

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det datum som detaljplanen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Fastighetsägare ansvarar för anläggning, drift och underhåll av byggnader, mark, ledningar
och övriga anläggningar inom kvartersmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Ingen fastighetsbildning eller reglering av fastigheter är nödvändigt för att detaljplanen ska
kunna genomföras.

Rättigheter
Inga rättigheter berörs av detaljplanens genomförande.

Ekonomiska frågor
Planekonomi och exploateringsavtal
Kostnader för framtagande av detaljplan regleras i avtal mellan Luleå kommun och ägaren
till fastigheten inom planområdet. Planavgift ska ej tas ut i samband med bygglov.

Tekniska frågor
Fastighetsägare ansvarar för eventuella kompletterande utredningar som kan vara
nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. Fastighetsägare ansvarar för
anläggning, drift och underhåll av ledningar och bebyggelse inom planområdet.

Ändrad lovplikt
I detaljplanen finns bestämmelse om att marklov krävs för fällning av träd (a1). Avgift ska ej
tas ut för marklov för fällning av träd.
För att undvika att bygglovsbefriade utbyggnationer eller komplementbyggnader påverkar
kulturmiljövärden på ett negativt sätt så finns i detaljplanen en bestämmelse om ändrad
lovplikt som innebär att bygglov krävs även för de åtgärder som är undantagna bygglov
enligt 9 kap. 4 a-c §§.
I detaljplanen regleras att bygglov krävs även för ändring av färg på fasader eftersom att
bebyggelsen inom planområdet har höga kulturhistoriska värden. Avgift ska ej tas ut för
bygglov gällande ändring av färg.
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9.

Medverkande i projektet

Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra
kommunala förvaltningar.
Stadsbyggnadsförvaltningen.
Avdelning stadsplanering 2019-01-28.

AnneLie Granljung			
Planchef				
Luleå kommun			

Anna Karin Lidén		
Planarkitekt			
Luleå kommun		
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Anton Brännvall
Samhällsplanerare
Tyréns AB

Bilaga Planbeskrivning

Inger Olsson
010 452 28 11

2018-10-12
Revidering nr

Detta utlåtande ska användas som underlag i ny detaljplan för fastigheten Råneå 6:7 som
syftar till att säkerställa arkitektur och kulturhistoriska värden i bebyggelse och miljö. I
utlåtandet redogörs för intressanta särdrag i bebyggelse och miljö och behov av skydds- och
varsamhetsbestämmelser.

Småskalig miljö efter Västerlångvägen som troligen är den gamla landsvägen. Omgivningen
har idag varierande bebyggelse. Närmast den aktuella fastigheten i ett spann fram till 194050-tal med tillskott av senare komplement. Bebyggelsen efter vägen ger ett tätt intryck med
rödfärgade hus. Bostadshuset på fastigheten Råneå 6:7 och församlingshemmet på
fastigheten Råneå 29:10 på andra sidan Västerlångvägen harmoniserar med varandra genom
att vara större och pampigare med mer luft omkring sig. De har också ljusa oljekulörer mot
det röda. Efter Västerlångvägen är bebyggelsen relativt tät mot kyrkan men åt andra hållet
glesnar det efter Råneå 6:7. Alltså ligger Råneå 6;7 i utkanten av de centrala delarna kring
kyrkan som beskrivs i kulturmiljöprogrammet vilket också kan avläsas av att bebyggelsen åt
nordväst är 1940-50-tals bebyggelse i nutidens kvartersindelning för enbostadsbebyggelse.
VÄRDEN I RÅNEÅ ENLIGT LÄNSSTYRELSENS KULTURMILJÖPROGRAM:

Enligt Kulturmiljöprogrammet ger den äldre träbebyggelsen i de centrala delarna en
representativ bild av Råneå samhälles utveckling och har ett högt kulturhistoriskt värde.
KARAKTÄRSDRAG OCH/ELLER VÄRDEN

Även den nuvarande omgivningen ger en bild av samhällets förändringar genom tiden med
förändring från jordbruk till dagens samhälle.
Fastigheten Råneå 6:7 har ett kontinuitetsvärde då mangården står kvar på sin plats genom
förändringen från laga skiftes fastigheten till dagens kvartersindelning.
BEHOV AV SKYDD

Inte tillåta storskaligare bebyggelse än befintlig i den närmaste omgivningen.

Fastigheten bildades genom avsöndring 1870-10-24 från delad stamfastighet tillkommen via
laga skifte. Förutom mangården finns för närvarande två timrade uthus och lekstuga på
tomten. Uthusen består dels av en timring som stått på fastigheten sedan tidigare och ett
uthus som nyligen flyttats från grannfastigheten Råneå 6:54. Tomten sluttar mot sydväst och
fastigheten Råneå 6:51. Byggnaderna på tomten bildar en tydlig gårdsplan med mangården
mot vägen i nordost med exponering av entrén mot (de tidigare) ägorna och uthusen som
avgränsning mot Råneå 6:54 i sydost och träd mot nordväst. Mot sydväst öppnar sig tomten
och bildar tillsammans med den öppna Råneå 6:51 en känsla av utsträckningen av
stamfastighetens jordbruksmark.
KARAKTÄRSDRAG OCH/ELLER VÄRDEN

Förtätningen och tomtbildningarna ger även det en bild av samhällets förändringar genom
tiden med förändring från jordbruk till dagens samhälle.
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Bilaga Planbeskrivning

Den öppna linjen mot sydväst påminner om stamfastighetens utsträckning och utformning.
Mangårdens utsträckning och placering med infart på bägge sidor och gårdsbildningen med
mangårdens och uthusens placering har ett byggnadshistoriskt värde och miljöskapande
värde i och med de olika byggnadernas placeringar som bildar gård.

BEHOV AV SKYDD

Komplementbyggnader inom tomten bör placeras sidoordnat och i vinkel mot mangården
som de båda timrade uthusen. Mindre komplement av typen grillkåta/lekstuga/lusthus kan
tillåtas framför mangården. Mangården bör inte tillåtas bli större i volym eller utsträckning.
Träden mot Råneå 6:49 och Råneå 6:50 som sluter gårdsrummet bör ges bestämmelse om
att lov krävs för fällning. Positivt vore om man kunde upprätta en planering för
återplantering och fällning.
För att bevara minnet av fastighetens ursprungliga utsträckning bör man inte tillåta
byggnader i mitten av fastigheten Råneå 6:51. Komplement på fastigheten Råneå 6:51 bör i
ges byggrätt mot nordvästra sidan. Detta behandlas dock inte inom ramen för aktuell
detaljplan.
För fastigheten Råneå 6:54 bör det nya garaget regleras i volym och kulör.
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Bilaga Planbeskrivning

Mangården finns med på lagaskifteskarta från 1845 och har en byggnadsstil från den tiden
men kan också vara äldre. På kartan finns även en vinklad stor uthuslänga mot nordväst.
Mangården är troligen en timring i 1½ plan med sadeltak i plåt och plåtklädda skorstenar.
Fasaderna är klädda med stående locklistpanel med fotbräda och breda knutinklädningar. På
nedervåningen och i gavelspetsarna har huset korspostfönster med spröjs i de nedre
rutorna. På långsidorna har övervåningen dekorativa halvmåneformade fönster med spröjs.
Släta foder med profilerat överstycken på korspostfönstren. Entrén har en förstukvist med
sadeltak och tätt räcke.
Uthusen är rödfärgade timringar med sadeltak med plåtklädning och målade bräddörrar och
luckor.
KARAKTÄRSDRAG OCH/ELLER VÄRDEN

Huvudbyggnadens volym, detaljer och kulör samt placering i gatuliv är både karaktärsdrag
och utgör ett värde. Detta gäller också de i vinkel sidoställda uthusen med annat formspråk
och kulör. Både mangården och uthusen har ett byggnadshistoriskt värde som byggnader
som använts för samma ändamål under lång tid och anpassats efter varje tids behov. De har
även ett miljöskapande värde i och med gårdsbildningen, som även om den inte är
ursprunglig, ändå följer mönstret från en tidigare uppställning.
BEHOV AV SKYDD

De olika byggnadernas volym, placering, formspråk och användning behöver regleras.
Mangårdens entré kan tåla viss förändring t.ex. att den byggs in. Men den bör helst inte bli
större i utsträckning efter fasad.
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