
 

 

 

 

Handlingar till 

Kultur- och fritidsnämndens 

sammanträde 

den 7 februari 2023 

 

 

 



Dagordning

Beslutsärenden
3

5

9

185

191

8 Nämndplan 2023 - Kultur- och fritidsnämnden

9 Svar på medborgarförslag om sand vid Lillsjöbadet

10 Förslag till vision för Fiskartorp

11 Val av kontaktpolitiker för kultur- och fritidsnämnden mandatperioden 2023-2026 

12 Val av ledamöter till stipendiekommittén

13 Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden 2023 195

Rapporter 



Nämndplan 2023 - Kultur- och fritidsnämnden 
Handlingar kommer vid ett senare tillfälle.  
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Svar på medborgarförslag om sand vid 
Lillsjöbadet 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och anser det som 

besvarat i och med att påfyllning av sand vid Lillsjöbadet redan har skett.  

Sammanfattning 

Den 18 augusti 2022 inkom ett medborgarförslag om byte av sand vid 

Lillsjöbadet. Förslagsställaren önskar att sanden byts ut från grövre sand till 

sandlådesand. 

Medborgaren påpekar att sandlådan för barn togs bort i samband med 

upprustningen av Lillsjöbad. Förslaget är att kommunen fyller på hela stranden 

med sandlådesand samt några meter ut i vattnet där små barn uppskattar att 

leka. 

Kultur- och fritidskontoret har under hösten 2022 lagt ny och mjukare sand på 

tre badplatser, Gröna udden, Hällkana och Lillsjön. Den lilla stranden vid 

Lillsjön har vid detta tillfälle inte fyllts på med ny sand. 

Sanden har lagts ut så långt ut mot vattnet som möjligt utan att sanden ska 

sköljas ut i sjön. För att ny sand ska stanna kvar på botten krävs stora mängder 

sand och prioriteringen denna gång var att förnya sanden på själva stränderna 

på tre av kommunens badplatser.  

Kultur- och fritidskontoret förstår önskemålet om mjukare sand även längre ut i 

vattnet och att upplevelsen av lek vid vattenbrynet skulle kunna förbättras vid 

en sådan åtgärd.  

Under hösten 2022 tillkom även en sandlåda vid Lillsjön. 

Utifrån de åtgärder som genomförts föreslår kultur- och fritidskontoret att 

medborgarförslaget kan anses som besvarat.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2023. 

 Medborgarförslag om sand vid Lillsjöbadet inkommet den 18 augusti 

2022. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2023-01-03 KFN 22/0187 

 
 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 

december 2022. 

Barnperspektiv 

För barn och unga finns flera fördelar med vistelse i utemiljöer. Vid stranden 

erbjuds barnen inte bara vatten utan får tillgång till andra naturmaterial och 

miljöer som bidrar till stimulans för både kropp och sinnen.  Lek med vatten 

bidrar till rörelse, träning av motorik, sociala färdigheter och aktiverar ungas 

fantasi.  

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 

 

Kultur- och fritidschef Susanne Lindqvist 

 Avdelningschef Idrott och förening 

Bilagor 

1. Medborgarförslag om sand vid Lillsjöbadet inkommet den 18 augusti 

2022. 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 

december 2022. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLLSUTDRAG 13 (84)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-12-14 

 

 

§ 48 Medborgarförslag om sand vid 
             Lillsjöbadet 
 Dnr KS 22/0480 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 18 augusti 2022 inkom ett medborgarförslag om att sanden vid 

Lillsjöbadet behöver bytas ut. Förslagsställaren uppger att sandstranden vid 

Lillsjöbadet består av grövre grus. Sandlådan för barn togs bort i samband med 

upprustningen av Lillsjöbadet. Förslaget är att man fyller på hela stranden plus 

några meter ut i vattnet där de små barnen plaskar och leker med sandlådesand.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet 18 augusti 2022. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Lämna ett medborgarförslag

Ärendenummer 220818-medborgarforslag-YW98

Inskickat 2022-08-18 10:43

Skicka in ditt förslag
Förnamn
Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-post

Bekräfta e-post

Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
här

Ny sand vid Lillsjöbaden både vid stora och lilla badplatsen.

Motivering - Här kan du lämna en mer utförlig
beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera
gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det i så fall skulle kunna ske

Sanden/gruset vid baden vid Lillsjöbadet utgörs idag av grövre
grus.
Sandlådan för barn att leka/gräva i togs bort i samband med att
den första lekplatsen togs bort. Idag saknas det trevlig sand för
små barn att leka och gräva i. (Sanden är lite bättre uppe vid
träbron men där får inte alla barn plats att leka plus att barn
gärna vill leka i vattenbrynet.)
Mitt förslag är därför att man fyller på hela grusplanen plus
några meter ut i vattnet där de små barnen plaskar och leker
med sandlådesand 
Påfyllning är även önskvärt vid lilla badet.

Sida 1 av 1  
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Förslag till vision för Fiskartorp 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslag till vision för Fiskartorp 

och skickar den vidare till Kommunstyrelsen för politisk beredning. 

Sammanfattning 

Den 16 februari 2022 beslutade kommunfullmäktige om att ge kultur- och 

fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till vision för området kring 

badplatsen vid Fiskartorp. Området är av kulturhistoriskt värde eftersom det 

finns ett flertal byggnader som är välbevarade i sin karaktär. 

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram en vision för Fiskartorp. Inför 

framtagande av visionen har en byggnadsantikvarisk utredning skett med en 

aktuell skadeinventering samt åtgärdsförslag. Parallellt har det tagits fram 

kostnadskalkyler för en upprustning av byggnader samt förverkligande av 

visionen.  

Den av kultur- och fritidskontorets framtagna vision av platsen Fiskartorp är i 

korthet en levande, tilltalande, naturskön och kulturhistoriskt välbevarad plats 

som är trygg och trivsam.  

 

För att bevara det kulturhistoriskt värdefulla Fiskartorp och förverkliga den av 

rapporten beskrivna visionen krävs investeringar med upp till ~12 miljoner 

kronor för byggnader. Där till behövs investeringar för att göra badplats och 

övrig utemiljö tillgängliga och inbjudande ~3,6 miljoner kronor.  

 

Om Upplands-Bro kommun skulle överta fastigheten skulle också driftmedel, 

med ~ 900 tkr per år, behöva tillföras de/den nämnd som skulle ansvara för 

förvaltning och utveckling av platsen givet den vision som presenterats i 

rapporten.  

 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden ställer sig 

bakom den framtagna visionen för Fiskartorp och sänder den vidare till 

Kommunstyrelsen för politisk beredning.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-12-28 KFN 22/0039 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 28 december 2022. 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 

februari 2022.  

 Förslag till vision för Fiskartorp. 

 Antikvariskt åtgärdsprogram för Fiskartorp den 21 oktober 2022. 

 PM - Sammanställning av kostnadsbedömningar för Fiskartorp den 9 

december 2022. 

 

Ärendet 

Bakgrund 

Den 16 februari 2022 beslutade kommunfullmäktige om att ge kultur- och 

fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till vision för området kring 

badplatsen vid Fiskartorp. Området är av kulturhistoriskt värde eftersom det 

finns ett flertal byggnader som är välbevarade i sin karaktär. Till dessa hör den 

äldre mangårdsbyggnaden, den yngre mangårdsbyggnaden (kaptensvillan), 

sjöstugan, handelsboden samt ladugården. 

Fiskartorp ingår i detaljplanen för Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen) som vann 

laga kraft den 14 mars 2018. Av detaljplanens planbeskrivning framgår att det 

är av betydelse att Fiskartorps tidigare bebyggelse bevaras då den utgör ett 

värde för hela planområdet. Detaljplanens bestämmelser möjliggör också att 

Fiskartorp tillgängliggörs och rustas för kultur och fritid, hantverk samt mindre 

butiker inom området.  

Framtagande av förslag till vision 

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag till vision för Fiskartorp. 

Den utredning som lett till föreslagen vision har genomförts i flera steg. Det 

har genomförts en byggnadsantikvarisk utredning med en aktuell 

skadeinventering samt åtgärdsförslag. Parallellt har det tagits fram 

kostnadskalkyler för en upprustning av befintliga byggnader samt en 

kostnadskalkyl för ett förverkligande av den framtagna visionen. I arbetet med 

visionen har kultur- och fritidskontoret även använts sig av den strandöversyn 

som genomfördes under våren 2022 på uppdrag av Kommunfullmäktige.  

Förslag till vision för Fiskartorp 

Den av kultur- och fritidskontorets föreslagna vision av platsen Fiskartorp är i 

korthet en levande, tilltalande, naturskön och kulturhistoriskt välbevarad plats 

som är trygg och trivsam.  
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Datum Vår beteckning 3 (5)  
2022-12-28 KFN 22/0039 

 
 

 

Den inbjuder till både rekreation, friluftsliv, gemenskap och fritids- och 

kulturaktiviteter. Kombinationen av tillvaratagande av områdets kulturhistoria i 

både byggnader och utemiljö och anpassning till nyttjande av platsen för nya 

ändamål leder till ett populärt utflyktsmål för både kommunens invånare och 

besökare utifrån.  

Fiskartorp ligger i ett kollektivnära läge med goda parkeringsmöjligheter vilket 

underlättar för de som väljer att komma till Fiskartorp för att bada, leka, spela 

fotboll, grilla eller umgås. De många byggnaderna möjliggör också skapande 

av caféverksamhet och en liten glasskiosk nära vattnet.  

I kommunen finns behov av fler badplatser allteftersom kommunen växer. I 

den föreslagna visionen för Fiskartorp finns både brygga och strand, möjlighet 

till omklädningsrum och bastu. Lekplats, utegym kan också bli inslag som 

lockar besökare till Fiskartorp i kombination med ett dopp i Mälaren både 

sommar och vinter.  

För den som föredrar att hålla sig på land blir kulturpromenaden längs stranden 

en fin länk mellan Fiskartorp och Tegelhagen. 

Vid fiskartorp finns både stora och små samlingslokaler. Byggnaderna kan 

nyttjas för konstutställningar, coworking-ytor och kursverksamhet, konferenser 

eller fester och föreningsverksamhet. 

I den föreslagna visionen är även Fiskartorps utemiljöer upprustade med känsla 

för den kulturhistoria som platsen bär med sig. Kring de gamla husen finns en 

uppbyggnad av tidigare trädgårdar som kompletterats med ny vegetation som 

skapar naturliga uterum. Utemiljöerna nyttjas för uteservering, aktivitet, vila 

eller större sammankomster såsom utebio.  

I förslaget till visionen tillgängliggörs platsens värdefulla kulturmiljövärden för 

kommunens invånare och besökare utifrån. Vision Fiskartorp är ett 

återupplivande av en historisk miljö som hjälper kommunens invånare att 

känna förankring och stolthet till den plats lever på. En plats de också gärna 

visar upp för besökare som kommer långt utanför kommunens gränser.  

Ekonomi 

För att bevara det kulturhistoriskt värdefulla Fiskartorp och förverkliga den av 

rapporten beskrivna visionen krävs investeringar med upp till ~12 miljoner 

kronor för byggnader. Där till behövs investeringar för att göra badplats och 

övrig utemiljö tillgängliga och inbjudande ~3,6 miljoner kronor.  

 

Om Upplands-Bro kommun skulle överta fastigheten skulle också driftmedel, 

med ~ 900 tkr per år, behöva tillföras de/den nämnd som skulle ansvara för 

förvaltning och utveckling av platsen givet den vision som presenterats i 

rapporten.  
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Datum Vår beteckning 4 (5)  
2022-12-28 KFN 22/0039 

 
 

 

 Utemiljöer 500 tkr/år 

 Underhåll och förvaltning av byggnader 50 tkr 

 Drift: el/VA/avfallshantering 150 tkr 

 Personalkostnader: bokning/vaktmästeri/väktare 200 tkr 

Inriktningen utifrån visionen är att Kaptensvillan och eventuellt 

Mangårdsbyggnaden ska hyras ut till extern aktör för näringsverksamhet. Detta 

kommer generera intäkt till kommunen men också påverka driftkostnaden. 

Kultur- och fritidskontorets slutsatser 

Utredningen som genomförts visar på möjligheter området kring Fiskartorp har 

för att bli ett attraktivt besöksmål för både kommunens invånare och besökare 

utifrån. Området runt Fiskartorp i Bro är i stor förändring och att bevara och 

utveckla Fiskartorp skulle leda till att höja området och hela Bros attraktivitet 

ytterligare.  

Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden ställer sig 

bakom den föreslagna visionen för Fiskartorp och sänder den vidare till 

Kommunstyrelsen för politisk beredning. 

Barnperspektiv 

En utveckling av miljön kring Fiskartorp ger möjligheter till att också utveckla 

området utifrån barn och ungas behov av attraktiv miljö för vistelse och 

upplevelser.   

 

 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni Rasmus Sjödahl 

Kultur- och fritidschef Kulturmiljöansvarig 

  

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 

februari 2022.  

2. Förslag till vision för Fiskartorp. 

3. Antikvariskt åtgärdsprogram för Fiskartorp den 21 oktober 2022. 

4. PM - Sammanställning av kostnadsbedömningar för Fiskartorp den 9 

december 2022. 
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Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Samhällsbyggnadskontoret 
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PROTOKOLLSUTDRAG 40 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-02-02 

 

 

§ 16 Fiskartorp 
 Dnr KS 21/0563 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på vision för hur 
området kring badplatsen kan utvecklas. Uppdraget till Kultur- och 
fritidsnämnden ska pågå parallellt med de beslutade uppdragen från 

samhällsbyggnadsutskottet.  

Sammanfattning 

Fiskartorp, som är en kulturhistoriskt intressant miljö. Inom Fiskartorp är 

bebyggelsen välbevarad i sin karaktär och den äldre mangårdsbyggnaden, den 

yngre mangårdsbyggnaden (kaptensvillan), sjöstugan, handelsboden samt 

ladugården bedöms rymma höga kulturhistoriska värden. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Kultur- och 

fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en vision för hur området kring 

badplatsen kan utvecklas. Uppdraget till Kultur- och fritidsnämnden ska pågå 

parallellt med de beslutade uppdragen från samhällsbyggnadsutskottet.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 januari 2022 

 Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsutskottet den 27 oktober 2021 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 13 oktober 2021 

 Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsutskottet den 29 maj 2019 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en vision för hur området 
kring badplatsen kan utvecklas. Uppdraget till Kultur- och fritidsnämnden ska 
pågå parallellt med de beslutade uppdragen från samhällsbyggnadsutskottet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar bifall med ändring att första meningen formuleras 
enligt följande: 

”Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på vision för 
hur området kring badplatsen kan utvecklas.” 

Mattias Peterson (C) yrkar bifall till Camillas Jansons (S) ändringsförslag. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 41 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-02-02 

 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kontorets förslag med 
Camilla Jansons (S) ändringsyrkande och att Kommunstyrelsen har beslutat i 
enlighet med det. 

Beslutet skickas till: 

 Kultur- och fritidsnämnden  

 Samhällsbyggnadschef  
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Vision Fiskartorp

Sid 4 av 19

1 Inledning
Kultur- och fritids nä mnde n har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på vision för hur
området kring Fiskartorpet kan utvecklas och vad det skulle innebära för kostnader. Till
grund för denna rapport har det därför behövts en del underlag. Underlaget som tagits
fram består av en byggnadsant ik var isk utredning, med en aktuell skadeinvente r ing och
åtgärdsförs la g. Parallellt har det tagits fram kostnadskalkyler för en upprustning av
befint liga byggnader samt en kostnadskalkyl för ett förvekliga nde av den framtagna
visione n. I underlaget finns det också visionsb ild er som ger oss en idé om hur
framtide ns Fiskartorp kan se ut.

Följande utredning avser presentera en möjlig utveckling av området kring Fiskartorp.
Platsen är en sällsynt naturskön plats med höga kulturhistor iska värden som har fina
förutsättni ngar till att bli ett nytt uppskattat besöksmål för fler än bara Upplands-Bros
invånare.

2 Bakgrund
Ångbåtstra fike n startade på Mälarens vatten under 1800-talets första hälft och kom
snabbt att utvecklas till att ha sin storhetstid decennierna före och efter sekelskift et
1900. Ångbåtstra fike n till Bro och Fiskartorpet startade 1859 och det var under denna
epok som bebyggelse n vid Fiskartorp växte fram. Ångbåtstra fike n och handelsboden
innebar att Fiskartorpet kom att bli ett nav och en samlingsp unkt för folk i bygden. Den
spelade en viktig roll för Upplands-Broborna då den tillgodoså g godstransporter.
Därutöver innebar båttrafiken en möjlighe t till resande som nu blivit billigare.
Ångbåtstra fike n kom med tiden att bli utkonkurrerad av järnvägen och sedermera
busstrafike n. Järnvägens utbyggnad medförde järnvägssa mhä l le nas framväxt och en
förskjutning av traktens centrum.

Fiskartorp är idag en kulturhisto r isk t intressant bebyggelsemil jön som finns upptagen i
kommunens kulturmiljöprogra m (1991). Fiskartorp är en välbevarad torpmiljö från 1800-
talet som består av en äldre mangårdsbyggnad och en yngre mangårdsbyggnade n
(kaptensvilla n), sjöstugan, handelsbode n, ladugård samt flera uthus. Miljön bedöms
rymma höga kultur his tor iska värden och flera byggnader är q-skyddade i detaljplane n.
Ett litet q innebär att byggnaden är särskilt kulturhis tor iskt värdefull och inte får
förvanskas. Det är det starkaste skyddet en byggnad kan få i detaljplan.

Detaljpla ne n för Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhage n) vann laga kraft den 14 mars 2018. Av
detaljplane ns planbeskrivni ng framgår med tydlighe t att det är av betydelse att
Fiskartorps kulturhisto r isk t intressant miljö i planområdet s sydöstra del bevaras då den
utgör ett värde för hela planområdet. Detaljplane ns bestämmelse r möjliggör också att
Fiskartorp tillgä ngli ggörs och rustas för kultur och fritid, hantverk samt mindre butiker
inom området. Detaljpla ne n möjliggör även anläggande t av en framtida badplats i
området.
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Fiskartorp blir genom Tegelhage ns
framväxt en tillgä ngli g miljö genom
nya bilväga r, såväl som med
kulturpro me nade n, som binder samman
Fiskartorpet med det framvä xa nde
Tegelha ge n med en strandpromenad.

Om lagskydd

2.1 Kulturmiljöprogram
I det fördjupade kultur miljöp ro gra mme t för kommune n som togs fram under 1999-2000
är området Bro kyrka- Brogård upptaget. Fiskartorp är specifik utpekat i
kultur miljöpro gra mmet som en av kommune ns kultur his tor iskt värdefulla miljöer.

Fisk artorps nya park ering 2022

Fisk artorp från ovan med den nya vägen som går ner ti l l en park eringvid Fisk artorp
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2.2 Detaljplan
Detaljpla n för Brogård 1:84 m.fl. gick
i laga kraft 2018-03-14. I detaljplane n
anges användning RH=Kultur och
fritid, hantverk samt mindre butiker.
Marken är prickmark vilket betyder
att den inte får bebyggas.

Flera byggnader har q-skydd:
q1 = ” byggnaden f år ej riv as eller
f lyt t as. Dess yt t re k arak t är f år ej
f örv ansk as.
q2 = ” Bef int liga k ak elugnar och
spisar sk all bev aras” .

2.3 Plan- och bygglagen

I plan- och byggla ge n ställs krav på byggnader. I PBL framgår bl.a. att:

8 kap 13 §. Förbud mot förvanskni ng

En byggnad som är särsk ilt v ärdef ull f rån hist orisk , k ult urhist orisk , milj ömässig eller
k onst närlig synpunk t f år int e f örv ansk as.

8 kap 14 §. Underhåll och varsamhet

Et t byggnadsv erk sk a hållas i v årdat sk ick och underhållas så at t dess ut f ormning och
de t ek nisk a egensk aper som av ses i 4 § i huv udsak bev aras. Underhållet sk a anpassas
t ill omgiv ningens k arak t är och byggnadsv erk et s v ärde f rån hist orisk , k ult urhist orisk ,
milj ömässig och k onst närlig synpunk t .

Om byggnadsv erk et är särsk ilt v ärdef ullt f rån hist orisk , k ult urhist orisk , milj ömässig
eller k onst närlig synpunk t , sk a det underhållas så at t de särsk ilda v ärdena bev aras.
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3 Fram tidens Fiskartorp

3.1 En levande plats
Kultur- och fritids nä mnde n fick den 13 oktober 2021 i uppdrag av Kommunfull mäk t ige
att genomföra en översyn och invente r ing av kommune ns badplatser och naturstränd er. I
den utredninge n framkom önskemål om bättre badplatser med flera aktivite ter. En
invånare uttryckte sig så här:

” T yck er at t det sk ulle v ara super om v i blev et t st älle där båt m ännisk or st annar t ill v id
o andra t ar sig hit f ör at t det är mysigt . Tänk , små bodar med f isk , glass, f ik ,
rest aurang, lok alproducerade sak er”

Fiskartorp är en sällsynt naturskön plats med höga kultur his tor iska värden. Här finns
möjlighete n att skapa en levande plats som tillta lar alla. Allt från den kulturintre sserad e,
den aktive frilufts mä nniska n, eller den store badentusiaste n.

Från gamla Tegelbruke t
och Fiskartorp vid
Mälarens strand upp till
Ginnlö gs väg i Bro växer
nu en ny stadsdel fram. I
området byggs bostäder,
skola, förskola, butiker
och vårdboende.
Bostadsbebygge lse n
kommer att bestå av allt
från radhus och villor till
flerbostadshus. Totalt
kommer projektet omfatta
runt 1500 nya bostäder
som byggs i natursköna
omgivninga r na alldeles

intill Mälaren. För att den
nya stadsdelen i Bro ska
bli en hållbar, hälsosam och levande stadsdelen ska inte betydelsen av trivsamma
mötesplatser förbises. Lyckliga medborgare som känner sig trygga och trivs är det bästa
betyget en stad kan få, och således det som bör eftersträvas. Goda mötesplatser som
inbjuder till möten och aktivite t uppfyller ett för människa n grundlä gga nd e behov av
sociala möten. Bra mötesplatser där folk vill vistas bidra till en lyckligare befolkning.

Tegelha ge n som nu växer fram har förutsättninga r na att skapa en tillgä ngl ig och vacker
stadsmiljö med bra mötesplatser. En av dessa platser är Fiskartorp, som med dess
gatustrukt ur möjliggö r för en hög tillgä ngl ighe t genom kollektivtra fik och goda
förbinde lse för gående och cyklister.

Il lustrationsplan över nya Tegelhagen
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Genom Tegelha ge n anläggs dessutom en kulturpro me nad. Den ska gå från Fiskartorp
till det gamla tegelbrukso mråde t och vidare norrut. Kulturprome nade n syftar till att lyfta
fram områdets kulturhisto r ia och naturmiljö. Där är Fiskartorp en av de stora
målpunkt er na.

3.2 Bostadshuset (Kaptensvillan)

Den yngre mangårdsbyggnad e n (Kaptensvilla n) har en timmers to mme på sockel av
natursten. Sadeltak med tvåkupigt lertegel, putsade fasader och tvålufts fö nste r med
spröjs. På södra sidan ligger in inglasad veranda. Byggnaden är q-skyddad vilket
innebär att byggnaden inte får rivas och dess yttre karaktär ska värnas. Eldstäder och
kakelugnar ska bevaras.

Kaptensvilla n lämpar sig väl för en framtid a caféverksamhet. Här finns fina möjlighete r
att kunna bedriva ett café över hela året. Insidan har flera olika rum och en fin inglasad
veranda i söderläge. Sommart id finns även möjlighet att sitta ute i den omgiva nde
trädgården. Ett cafés betydelse för ett lyckat besöksmål kan inte underskattas.

Förutom caféverksamhe t kan lokalerna med fördel även fungera för konstutställ ninga r.

Funk tioner och rumsl igheter vid framtidens Fisk artorp



10 Förslag till vision för Fiskartorp - KFN 22/0039-3 Förslag till vision för Fiskartorp : Förslag till vision för Fiskartorp

Vision Fiskartorp

Sid 9 av 19

3.3 Gamla affären

Den äldre mangårdsbyggnade n
(gamla affären) har en
timmers to mme på sockel av
natursten. Sadeltak med
tvåkupigt lertegel, putsade
fasader och tvålufts fö nste r med
spröjs. På södra sidan ligger in
inglasad veranda. Byggnade n är
q-skyddad vilket innebär att
byggnaden inte får rivas och
dess yttre karaktär ska värnas.
Eldstäder och kakelugnar ska
bevaras.

Här finns möjlighete n att skapa
ett modernt Coworking-yta i ett gammalt skal. Coworking innebär gemenskap och
arbetsro. Byggnaden med dess trivsamma kvalitéer har goda förutsättni ngar för att bli
en populär Coworking-yta. Tillgä ngl ig med parkeringsp lats er och bullhå llp la ts runt
knuten.

Den äldre mangårdsbyggnade n vore även under upprustnings fa se n en lämplig byggnad
för kursverksamhet. Moment av restaureringe n skulle kunna utföras genom kurser i

Bostadshuset 2022 ( Kaptensvi llan)

Den äldre mangårdsbyggnaden
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byggnadsvå rd. På så vis skulle platsen ytterligare kunna lyftas genom att bjuda in en
intresserad allmä nhet och även sätta Fiskartorp och Upplands-Bro på Sverigekarta n.
(Läs mer under kursverksamhet)

3.4 Handelsboden

Den tidigare handelsboden är en smal långsträck t byggnad som vilar på en sockel av
natursten och plintar. Väggarna består av rödfärgad träpanel och taket är ett sadeltak
med tvåkupigt tegel. Framsidan har tre dörrar. Foder kring dörrar och de spröjsade
fönstren har lövsågade detaljer som ger ett karaktäristisk t utseende. Byggnade n är q-
skyddad vilket innebär att byggnaden inte får rivas och dess yttre karaktär ska värnas.

Behovet av en ny badplats i kommune n har lyfts och Fiskartorp är ett spännande
alternativ. Den tidigare Handelsboden kan då fungera som ett omklädningsr um för
badgäster. Byggnade n kunde dessutom utrustas med både toaletter och bastu. En
byggnad med denna typ av strandnära facilit eter skulle även erbjuda kommune ns
vinterbadare en fin service och behagligare badupplevels e, även under den kallare
badsäsongen. Byggnade n är dessutom lämplig för en mindre glasskiosk sommart id.

Handelsboden 2022
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3.5 Sjöstugan och sommarköket
Byggnad är uppförd i rödfärgat
liggt i mmer med tillbyg gd
träpanelsklädd entré. På gaveln ut
mot sjön finns en dekorativ
glasveranda. Sadeltak med tvåkupigt
tegel. Sjöstugan är också tillb yggt
med sommarköket, en liten byggnad
med pulpettak. Byggnade n är q-
skyddad vilket innebär att byggnaden
inte får rivas och dess yttre karaktär
ska värnas.

Sjöstugan är begränsad i sin storlek,
men har samtidigt en attraktiv
placeringe n precis vid vattnet.
Byggnade n har därför fina
förutsättni ngar att fungera som en
mindre samlings loka l. Den kan
fungera för mindre privata
tillst ä llni ngar, men även som en
förenings loka l, till exempel för en
kanotklubb.

3.6 Ladugården
Ladugården är en rödmålad timrad länga som vilar på en stensockel och en tillb yggnad
av tegel vid den östra gaveln. Fasaden har en blandning av stående panel och synligt
timmer. Tegelklä tt sadeltak. Byggnaden är q-skyddad vilket innebär att byggnaden inte
får rivas och dess yttre karaktär ska värnas.

Om Sjöstugan erbjuder fina möjlighe ter för mindre möten så lämpar sig ladugården sig
väl för lite större sammanko ms ter. Här finns möjlighet att skapa en stor öppen lokal
med rymd som kan fungera för olika typer av grupper. Allt från större fester,
konferenser till yogagrupper. Här kan det skapas en stor samlings loka l i ett centralt läge,
men som ändå har ett avskilt läge. Dessutom i ett kollektvinära läge med
parkerings möj l ighe ter.

Sjöstugan på 1980-talet

Sjöstugan och sommark ök et 2022
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Ladugården 2022

3.7 Övrig bebyggelse

Idag omfattas totalt fem byggnader av ett q-skydd. Därutöver finns ett flertal mindre
bodar i varierat skick, som även de ingår i helhets miljö n. Dessa byggnader besitter såväl
ett kulturhisto r isk t värde, som en del i helhets miljö n. Att värna dessa är därför önskvärt.
Den visione n är att levandegör a platsen och skapa en plats där människor kan mötas.
Det finns följaktli ge n alltid ett behov av mindre förrådsloka ler. Mindre bodar och uthus
kan med fördel användas i ett sådant syfte.

3.8 Utemiljön

Vid Mälarens strand är bebyggelse n vackert inbäddad i den omgiva nde, men eftersatt
trädgård. En upprustning av bebyggelse n är en viktig del i skapandet av en attraktiv
mötesplats, men en upprustning och vidareutveck l ing av utemiljö n är såväl av stor
betydelse.

Illustrationsplan Fisk artorp
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3.8.1 Badplats

Upplands-Bro kommun har förmånen att ligga nära Mälaren. Mälaren erbjuder
möjligheter till naturupple ve lser och aktivite ter och är ett starkt dragplåster till att
människo r kommer till Upplands-Bro. I kommune n byggs nya områden, och fler är
planerade. Många väljer att flytta till kommune n på grund av det strandnära läget.
Behovet av nya badplatser i Upplands-Bro framgår i strandutredninge n. Vid Fiskartorp
finns det goda förutsättningar att tillgodose behovet och skapa en ny efterlängtad
badplats.

I strandutredni nge n framkom förutom önskemål om nya badplatser, även önskemål om
bättre och större lekplatser, samt ett större utbud av aktivit eter, såsom bechfotboll,
konserter och utebio.

3.8.2 Trädgård

Trädgården är en del av den kulturhisto r isk värdefulla miljö n. En trädgårds
kulturhisto r iska värde består av vad trädgården kan berätta om sin historia. Hur
trädgården använts, vad som har odlats, och om trädgårdens betydelse för människo r i
olika tider. Vid Fiskartorp finns det goda förutsättni ngar att skapa en offentli g utemiljö
med trädgårdskänsla där kontakten med Mälaren utnyttja s. Allting är inte
bevarandevärt, men delar av den kan med fördel restaureras och bli en del i en ny
trädgård med olika rum inom samma trädgård. En trädgård som är öppen för
allmä nhete n och lämplig för olika aktivitete r, rekreation och förströelse.

Vid Kaptensvilla n är en naturlig plats för en uteservering som fortsätter ner från den
inglasade verandan. Uteserveringe n vetter mot Mälaren, men även ner mot en större
öppen plats som i framt ide n kan fungera som en större samlingsp la ts.

Illustrationsbild: vy över den nya badplatsen sett från Mälaren
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Mellan byggnader na finns idag flera gröna rumsbild ni ngar som kan vidareutveck las till
uteplatser för Fiskartorps besökare. Det finns plats att skapa attraktiva platser för
barnfamilje n, men även för vännerna som träffas för en grillfe st. För den aktive finns
förutsättni ngar na att skapa en plats varifrå n kajaken kan sjösättas, men även ett
lockande utegym kan göra träningspass et lättare i en naturskön omgivning.

Il lustrationsbild: Fisk artorp från ovan

Illustrationsbi ld: Sett från Kaptensvi llans trädgård
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3.8.3 Kulturpromenad

I strandutredni nge n
framkom önskemål från
Upplands-Broborna om fler
strandpromenade r i
kommune n och det gärna i
anslutni ng till ett kafé eller
en restaurang, badplats och
gästhamn.

Kulturpro me nade n syftar
till att lyfta fram
planområdets kulturhis tor ia
och naturmiljö.
Promenadstråket går från
Fiskartorp till det gamla
tegelbrukso mr ådet och
vidare norrut upp till
Assurs väg. Promenadens
sträckning ökar tillgä ngli ghet e n till Mälaren och karaktären på promenaden variera,
längs vissa delar ges den karaktären av naturstig, och längs andra delar utformas den
som en slingra nde, naturanpassad och anlagda parkmiljö. Fiskartorp är en viktig
målpunkt för Kulturpro me nade n. Vid Fiskartorp finns det parkerings mö j li ghete r och en
naturlig startpunkt för Kulturpro me nade n.

3.9 Kursverksamhet

Under flera år har det funnits en växande trend att bevara och återskapa byggnader.
Pandemi och klimatt ä nk har ytterliga re eldat på intresset för byggnadsvård. Att vårda
och renovera iställe t för att använda nya resurser är mer hållbart.

Under flera år har det funnits en växande trend att bevara och återskapa byggnader.
Pandemi och klimatt ä nk har ytterliga re eldat på intresset för byggnadsvård, att vårda
och renovera det befintli ga är bra på så många olika sätt, inte minst ur ett
hållbarhetspe rspekt i v.

Upplands-Bro kommun har här en möjlighet att bli en del i den trenden. En
återkommande kursverksamhet, med byggnadsvård, kunde bidra till att lyfta kommune n
på flera olika sätt.

Det finns ett stort intresse bland allmä nhete n att delta på denna typ av kurser, längre och
kortare. Det kan bidra till att sätta Upplands-Bro på kartan. Samtidigt kan det bidra till
en del av finans ie r ing av projektet. Kommune n kunde stå som arrangör och ta ut
kursavgifter för att låta kursdeltagare utföra vissa restaureringar. På så vis kan en del
arbeten bli en del i publika arrangema ng. Arbeten som annars också skulle utförs på
entreprenad. Hur mycket ett sådant upplägg kunde göra hela projektet mer
kostnadseffekt i vt bör utredas vidare.

En nyligen anlagd vattendamm i anslutning ti l l Fisk artorpet och den
nya k ulturpromenaden
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3.10 Inspirations- och konceptbilder
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4 Investeringsbehov
Området Fiskartorp i Upplands-Bro kommun har stora möjlighe ter att bilda ett
uppskattat framtida besöksmål. För att säkerhetsställa ett bevarande av Fiskartorp och
därutöver förverkliga den framtida visione n krävs dock stora invester inga r. Byggnader
måste restaureras och sedan anpassas till den framtida mötesplatse ns nya behov.

Under 2022 har detta förslag på framtide ns Fiskartorp arbetats fram och till denna har
det utförts fyra olika kostnadsbedömninga r. Varje kostnadsbedömning har behandlat ett
specifikt område av en framtid a restaurering och anpassning.

Kostnadsuppskattninge n eftersatt underhåll.

Kostnadsuppskattninge n utvändiga arbeten.

Kostnadsuppskattninge n invänd iga arbeten.

Kostnadsuppskattninge n utvändiga arbeten kopplat till invänd iga.

Kostnadsbedömningar na inbegr iper både byggherrekos t nader och entreprenadkost nader.

4.1 Kostnadsuppskattning eftersatt underhåll

Kostnadsuppskattninge n behandlar kostnader för en renovering där byggnader na uppnår
kravet för vårdat skick. Det avser rekommenderade åtgärder för kulturhis tor iskt
värdefulla hus och deras renoveringsbe ho v. Åtgärdsförs la get avser i första hand att
restaurera exteriörer och åtgärder av byggnadstek niska funktio ner och skador interiör t,
ej färdigstä lla nde av ytskikt. Tekniska installa t io ne r El-VVS ingår ej.

Byggnad Summa exklusive moms
Kaptensvilla n 1 900 000
Mangårdsbyggnade n 2 100 000
Sjöstugan 1 060 000
Sommarköket 350 000
Handelsboden 795 000
Ladugården 885 000
Snickarboden 115 000

Totals umman e xkl. moms : 7 205 000 kr

4.2 Kostnadsuppskattning utvändiga arbeten
En trivsam utemiljö är viktigt för att Fiskartorp ska bli ett populärt besöksmål.
Kostnadsbedömninge n avser utvänd iga arbeten såsom anlägga ndet av en ny badstrand,
brygga, lekplatser etc.

Totals umman e xkl. moms : 3 645 000 kr
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4.3 Kostnadsuppskattning invändiga arbeten
Kostnadsuppskattninge n behandlar invänd iga installat io ner och behovsanpassni ngar av
husen för att möte kommande behov. Det innefa tta r bland annat en anpassning av
Kaptensvilla n för en enklare caféverksamhet.

Totals umman e xkl. moms : 3 648 000 kr

4.4 Kostnadsuppskattning utvändiga arbeten kopplat till invändiga
Kostnadsuppskattninge n behandlar utvändiga arbeten kopplat till invänd iga
behovsanpassningar. Det inbegripe r bland annat el, tele, VA.

Totals umman e xkl. moms : 1 014 000 kr

De sammanfa ttad e kostnaderna för en restaurering och anpassning till nya verksamhete r
ute vid Fiskartorp, inbegripa nde både byggherrekost nade r och entreprenader.

Totals umman e xkl. moms : 15 512 000 kr

5 Sam m anfattning
Fiskartorp har en stor potential att bli ett populärt och tillgä ngli gt besöksmål i
kommune n. Området runtomkr ing är i stor förändring och ett bevarande av Fiskartorp
skulle höja det nya områdets attraktivite t, men även Bros. En ny badplats har eftersökts
och Fiskartorp är ett bra alternativ, som redan idag har god tillgä ngl ighe t genom
kommunika t io n och parkeringsp latse r. Fiskartorp är en betydande kultur miljö för
Upplands-Bro och det är av vikt att miljö n bevaras.
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BAKGRUND

Upplands bro kommun har för avsikt att låta renovera byggnaderna i Fiskartorp vid Brogård. 
Torpmiljön består av fem byggnader; Mangårdsbyggnaden, Kaptensvillan, Sjövillan, 
Handelsboden och Ladugården. 

Tengbom/Ebbalund har i samband med detta fått i uppdrag att utföra en byggnadsantikvarisk 
utredning som består i att ta fram en fördjupad dokumentation av Fiskartorp med skade-
inventering och åtgärdsförslag, exteriört och interiört, som ska ligga som grund för kommande 
upprustningsarbeten. 

I uppdraget har ingått att på plats inventera och dokumentera byggnadernas tillstånd utifrån 
åtgärdsbehov, skadebild och skadeorsaker samt att utifrån inventeringens resultat ta fram 
ett åtgärdsförslag för berörda byggnadsdelar. Förslag på åtgärder har anpassats utifrån 
antikvarisk utgångspunkt. 

Arbetet inleds med grundläggande information om Fiskartorp såsom kortfattad historik, 
kulturhistoriskt lagskydd och kulturhistoriskt värde. Vidare ingår en sammanfattande 
målbeskrivning för Fiskartorpet samt allmänna rekommendationer vid renovering av 
byggnaderna. Avslutningsvis har en kostnad för föreslagna åtgärder uppskattats.

Arbetet är utfört av byggnadsantikvarie Lisa Sundström, Tengbom och Sven-Erik Sihlberg, 
Ebbalund Byggnads AB. Krister Berglund, Krister Berggren Byggkonsult AB, har anlitats som 
expert på konstruktion och puts.

Stockholm 2022-10-21

KULTURHISTORISKT LAGSKYDD

DETALJPLAN FÖR BROGÅRD 1:84 M.FL., BRO, UPPLANDS-BRO

För torpmiljön vid Fiskartorp gäller en detaljplan för Brogård 1:84 m.fl., i laga kraft 2018-03-14. 

För Kaptensvillan och Mangårdsbyggnaden gäller q1 och q2. För Sjövillan, Handelsboden och La-
dugården gäller q1. Byggnadernas karaktärsdrag enligt planbeskrivningen ska värnas.  

 q1  =  ”byggnaden får ej rivas eller flyttas. Dess yttre karaktär får ej förvanskas. 
q2  = ”Befintliga kakelugnar och spisar skall bevaras”. 

Ett stort träd (n1) på fastigheten får endast fällas om sjukdom eller säkerhetsrisk föreligger. För fäll-
ning av trädet krävs marklov. 

Som användning anges RH=Kultur och fritid, hantverk samt mindre butiker. 
Marken är prickmark innebärande att den inte får bebyggas. 

Detaljplan för Brogård 1:84 m.fl, Bro, Upplands-Bro.
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KULTURMILJÖPROGRAM FÖR UPPLANDS-BRO

Ett fördjupat kulturmiljöprogram för kommundelen togs fram under 1999-2000. Området Bro kyr-
ka - Brogård anges som en miljö som speglar att bygdens centrum kontinuerligt funnits på platsen 
från järnåldern och in på 1900-talet. Brogård och Fiskartorp är i kulturmiljöprogrammet utpekade 
som en av kommunens kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 

RIKSINTRESSE

Fiskartorp ligger inom riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6§ Miljöbalken samt Riksintres-
set för Mälaren med öar och strandområden enligt 4 kap. 2§ Miljöbalken. Exploatering och andra 
ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdets natur- och kulturvärden. 

STRANDSKYDD

Fiskartorp ligger inom område för strandskydd. 

PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)

De krav som ställs på byggnader anges i plan- och bygglagen. Vid ansökningar om bygglov skall 
kommunen bland annat kontrollera att byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhis-
torisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Varsamhetskravet syftar till att tillvarata 
byggnadens värden vid förändringar. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag. I mångt och 
mycket handlar det om ett förhållningssätt där man vid varje ändring utgår från den befintliga bygg-
naden och dess värden och kvaliteter. Det är kommunen som har ansvar för kulturmiljöfrågor utifrån 
bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL). Av lagen framgår bl.a. att:

Förvanskningsförbud
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn-
punkt får inte förvanskas. Kan också tillämpas på bebyggelseområden (PBL 8 kap 13 §).

Bevarande
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska 
egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnads-
verkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsver-
ket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det 
underhållas så att de särskilda värdena bevaras (PBL 8 kap 14 §).

Varsamhet
Ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag 
och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga vär-
den (PBL 8 kap 17 §)

BOVERKETS BYGGREGLER (2011:6) - FÖRSKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD, BBR

BBR innehåller allmänna råd för att uppfylla plan- och bygglagens varsamhetskrav och förbud mot 
förvanskning.

Varsamhet
För att en åtgärd ska anses vara varsam bör den respektera byggnadens karaktär avseende:
• Proportioner, form och volym,
• Materialval och utförande,
• Färgsättning, 
• Detaljomsorg och detaljeringsnivå,
• Den bör också ta vara detaljer som är väsentliga för byggnadens karaktär.

Förbud mot förvanskning
Vid prövning av om en åtgärd medför en förvanskning bör det klarläggas om åtgärden förändrar 
byggnadens karaktärsdrag eller skadar någon av de egenskaper som sammantaget ligger till grund 
för byggnadens eller områdets kulturvärden.
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BROGÅRD

HISTORIK

Brogård är en herrgård belägen i Bro i Upplands-Bro 
kommun. Brogårds historia sträcker sig ned i medeltid 
då gården var kungsgård, d.v.s. en gård som ägdes av 
kungen. 

Den vidsträckta gårdsanläggning är idag uppbyggd 
kring en slottsbyggnad uppförd på 1880-talet efter 
ritningar av arkitekten Herman Holmgren samt två 
parställda flyglar från 1700-talet. Kring den centrala 
slottsanläggningen finns ett stort antal arbetarbostä-
der och ekonomibygggnader från i huvudsak gårdens 
brukningsperiod på 1800-talet. Till gården hörde även 
flera torp, varav Fiskartorp var ett. 

2004 ändrades gårdens namn till Bro Hof Slott för att 
rymma konferens- och hotellverksamhet. Gårdens 
marker omvandlades till en golfanläggning. 

FISKARTORP

HISTORIK

Fiskartorp ligger vid slutet av en allé som utgår ifrån 
Brogårds huvudbyggnad till Mälaren. Fiskartorpet ligg-
ger väster om vägen och utgörs av en torpmiljö från 
1800-talet. Marken vid torpet är gräsbevuxen trädgård 
med lövträd, fruktträd och buskar. 

Under 1700-talet anges på platsen för nuvarande 
Fiskartorp småskaliga odlingsmarker hörande till 
Brogård. Åkrarna ingick i Kvarngärdet och öster om 
dessa stod en väderkvarn. Kvarnen sköttes av en 
mjölnare som ska ha bott straxt intill. På Fiskarudden 
anges på kartan två stugor.

Ångbåtstrafiken förbi Brogård startade år 1859 och vid 
Fiskartorpet anlades en ångbåtsbrygga som var slut-
station för ångbåtarna över Mälaren. Med ångbåtarna 
fraktades gårdens varor till staden och användes även 
vid persontransporter. Båttrafiken till Brogård var re-
gelbunden och fem nätter i veckan låg båten här. Det 
sägs att en sjökapten Frans Oskar Pettersson bosatte 
sig här och uppförde ett bostadshus på Fiskartorp, den 
s.k. Kaptensvillan. 

Torpet och marken beboddes och brukades av arren-
datorer med anknytning till fiske. Enligt kartmaterial 
från åren 1850-1887 bestod bebyggelsen vid Fiskartorp 
av den äldre mangårdsbyggnaden och en del av han-
delsboden. Den övriga bebyggelsen finns belagd i en 
brandförsäkring först 1899. 

Fiskartorp blev med ångbåtstrafiken en naturlig sam-
lingspunkt för trakten och gav möjligheter för handel 
varför en handelsbod öppnade på platsen och drevs 
här under en period. Handelsboden lades ner år 1920 
och ångbåtstrafiken på Mälaren upphörde under 
1930-talet. 

Under åren 1904-1920 arrenderades Fiskartorp av Os-
kar Lindhé. Han drev lantbruk med potatisodling och 
hade 5-6 kor, några grisar och höns. Familjen Lindhé 
bodde i Kaptensvillan och drev även handelsboden. 
Han hyrde även ut hus på torpet till sommargäster. 

Därefter bodde Karl och Lovisa Jonsson på Fiskartorp 
med sina barn Olle, Bror och Edit. Mellan åren 1927 och 
1964 arrenderades torpet av sonen Olle Jonsson. Utö-
ver arrendet ingick av leverera fisk till Brogårds kök. Olle 
och hans fru Lisa drev, vid sidan av fisket, ett mindre 

Fiskartorp. Laga skifteskarta år 1916.

Ägomätning Brogård nr 1. Karta upprättad av 
Lars Kietzling år 1703. Platsen för nuvarande 
Fiskartorp inom svart ring.

Fiskartorp. Ekonomiska kartan 1951.

Flygfoto över Brogård. I slutet av allén vid 
Mälaren ligger Fiskartorp. Foto: Jan Norrman, 
Riksantikvarieämbetet.

Flygfoto över Fiskartorp vid Mälaren. Foto: Jan 
Norrman, Riksantikvarieämbetet.
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jordbruk med ett par djur, som mest åtta kor, två hästar, 
två grisar, höns och ankor. Stugorna kring Kaptensvillan 
hyrde de ut till sommargäster. Efter Olle och Lisa arren-
derades Fiskartorp ut för sommarboende. Arrendet sades 
upp 1990.

De bevarade byggnaderna vid Fiskartorp utgör idag 
två putsade f.d. boningshus, den s.k. Kaptensvillan och 
Mangårdsbyggnaden, Sjövillan med sommarkök och två 
tidigare ekonomibyggnader kallade Handelsboden och 
Ladugården samt en bod. 

Bebyggelsen är välbevarad och har inte förändrats 
nämnvärt utvändigt sedan 1800-talets andra hälft, med 
undantag för att en oxvandring vid ladugården och 
ångbåtsbryggan inte finns kvar. 

Byggnaderna har till delar inretts till sommarboende. 
Sedan 1990 har byggnaderna stått obebodda och har 
stora restaurerings- och underhållsbehov.

Karta över Fiskartorp, Brandförsäkring 1899.

Karta över Fiskartorp, Brandförsäkring 1938.

Karta över Fiskartorp, Brandförsäkring 1921.

BRANDFÖRSÄKRINGAR FISKARTORP

Brandförsäkring 1899
1.  Boningshus uppfört på rappad gråstensfot   
 från 0,1 till 0,6 meter hög, af timmer, på alla 
 yttersidor reveteradt, yttre tak af spån på bräder,  
 takfot och rännor af papp, innehåller förstuga, 5  
 rum och kök på nedre botten samt  vind och  
 2 vindsrum, golv af plank, reveterade innertak,  
 fotlister och tapeter öfver allt. Wid södra gafveln  
 är en veranda, 6,4 meter lång, 2,8 meter bred  
 och 3,2 meter hög, uppförd på stenfot af tuktad  
 granit 0,5 meter hög, af trä,öppen på långsidan  
 och glas på gaflarna, yttre tak af galvaniserad  
 plåt på bräder, golf och yttre trappa af plank.  
 På östra långsidan är en öppen förstuguqvist af  
 trä med tak af papp på bräder och på vestra  
 långsidan en tillbyggnad af resvirke och bräder,  
 yttertak af papp på bräder, innehållande köks 
 förstuga och skafferi. Denna tillbyggnad är 2,6  
 meter lång, 1,7 meter bred och 2,5 meter hög och  
 förstuguqvisten på östra sidan 2,4 meter lång, 1,6  
 meter bred och 2,3 meter hög.
2.  Boningshus av trä, reveterad, tak af spån.
3.  Boningshus af trä, tak av spån.
4.  Bagarstuga af trä, tak av stickor.
5.  Uthusbyggnad af trä, tak av stickor.
6.  Avträdeshus af trä, tak av stickor.
7.  Ångbåtsbryggan.

Brandförsäkring 1921
1.  Boningshus, kallat Fiskartorpet, tegel.
2.  Boningshus av trä, under tegel.
3.  Boningshus af trä, under tegel.
4.  Bagarstuga af trä, under spån.
5.  Handelsbod af trä, under spån.

Brandförsäkring 1938
1.  Arrendatorsbostad för fiskarrendator. Tegeltak.
 Arrendatorsbostaden beskrivs som 1899 med  
 tillägg för elektrisk belysning, 11 fönster med   
 tillbehör, 16 dörrar, innertrappa till vinden,   
 2 murstommar av tegel, 6 kakeugnar, 2 
 järnspisar, 3 verandor.
2.  Arbetarebostad av trä under tegeltak.
3.  Uthusbyggnad av trä under tegeltak.
4.  Garage av trä under papptak.
5.  Tvättstuga av trä under tegeltak.

Kaptensvillan, 2016. Foto: Holger Ellgard, 
Wikipedia.

Mangårdsbyggnaden, 1992. Foto: Upplands-Bro 
kommuns bildwebb.

Mangårdsbyggnaden, 1990. Foto: Anna Ulfstrand, Stockholms läns museum.

Kaptensvillan, 1992. Foto: Upplands-Bro 
kommuns bildwebb.

Kaptensvillan, 1992. Foto: Upplands-Bro 
kommuns bildwebb.

Sjövillan. Foto: Ingvar Lundkvist, Stockholms läns 
museum. 
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KULTURHISTORISKA VÄRDEN

KULTURHISTORISKA VÄRDEN 

Fiskartorp är ett av Brogårds torp som växt fram från 
1800-talets mitt som torp för fiskarbönder och som skulle 
förse gården med fisk. Torpet är troligen samtida med 
den ångbåtstrafik som startade här år 1859 och kom att 
bli en av kommunens viktigaste knutpunkter med ång-
båtstrafik, sommarboende och handelsbod. 

Bebyggelsen består av tre bostadshus varav det äldsta 
kan vara mangårdsbyggnaden. Övriga byggnader har 
uppförts  från 1800-talets mitt fram till senast år 1899. 
Torpmiljön präglas av byggnader karaktäristiska för 
1800-talets småskaliga bebyggelse. Husen har inretts till 
sommarbostäder i varierande grad och är trots detta 
mycket välbevarade, om än med stort underhållsbehov.

Fiskartorp med bevarade ålderdomliga byggnader och 
omgivande spår av ångbåtsbrygga, äldre markanvänd-
ning för odling och trädgård speglar 1800-talets torpmil-
jöer på ett ovanligt välbevarat sätt.
 
Fiskartorp är en viktig del av Brogårds samlade miljö 
med herrgårdsanläggning, ekonomibyggnader, torp och 
landskap till sin helhet.

I detaljplan anges att följande karaktärsdrag ska värnas;

KAPTENSVILLAN OCH MANGÅRDSBYGGNADEN

• Socklar av natursten.
• Fasader med ljust avfärgad spritputs, slätputs vid fönster och knutar.
• Flack takvinkel, sadeltak, rött taktegel.
• Skorstenar med bart tegel, har sannolikt varit putsade och försedda med krön.
• Tvåluftsfönster med spröjs samt enstaka fönster i andra format.
• Tillbyggnader och verandor i trä i lättare utförande, finare dimensioner, klädda med ståen-

de panel och till stor del uppglasade med spröjsade fönster. Lövsågade detaljer och foder i 
verandor, tunna tak täckta med papp eller plåt.

SJÖVILLAN, SOMMARKÖKET OCH HANDELSBODEN

• Socklar eller plintar av natursten.
• Rödfärgade fasader av bart timmer, lockpanel eller locklistpanel., vattbräda.
• Vitmålade knutar, vindskivor.
• Flack takvinkel, sadeltak, rött taktegel.
• Skorstenar.
• Lövsågade och ofta vitmålade detaljer vid verandor, foder vid dörrar och fönster.
• Tvåluftsfönster med spröjs.
• Tillbyggnader och verandor i trä i lättare utförande, finare dimensioner, till stor del upp-

glasade med spröjsade fönster. Lövsågade detaljer och foder i verandor, tunna tak täckta 
med papp eller plåt.

• Enkla dörrar och pardörrar utan glasning klädda med liggande panel, målade med 
mörkockra.

LADUGÅRDEN

• Socklar eller plintar av natursten.
• Rödfärgade fasader av bart timmer, lockpanel eller locklistpanel.
• Flack takvinkel, sadel- eller pulpettak, rött tvåkupigt taktegel eller korrugerad plåt.
• Bräd- eller panelklädda dörrar och portar, målade med mörkockra.
• Enkla fönstersnickerier, vitmålade.

ÖVRIGA KARAKTÄRSDRAG ATT VÄRNA (MARKEN)

• Låga terrassmurar i trädgården samt i sjökanten.
• Öppna gräsytor, äldre odlingsytor.
• Klippta häckar av syren och snöbärsbuskar.
• Fruktträd.
• Solitära lövträd.

KARAKTÄRSDRAG ATT VÄRNA
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SÄRSKILDA VÅRDKRAV

Fiskartorp är en betydande kulturmiljö i Upp-
lands-Bro. Det är av vikt att byggnaderna 
bevaras och renoveras och vårdas varsamt 
på ett antikvariskt lämpligt sätt med hänsyn 
till byggnadernas kulturhistoriska värden och 
karaktärsdrag. 

MATERIAL OCH METOD

Vård- och underhåll ska utföras med omsorg 
om utförandet och material av hög kvalitet. 
Vid vård- och underhåll ska traditionella ma-
terial och metoder användas och utföras på 
ett hantverksmässigt sätt. 

Ursprungligt material ska i så lång utsträck-
ning som möjligt bevaras och underhållas. I 
det fall nytillverkning är nödvändigt ska nya 
delar utföras lika befintligt ursprungligt utfö-
rande. Eventuellt nya fönster- och dörrar, som 
tidigare utförts på ett avvikande sätt, ska 
vid nytillverkning anpassas till byggnadens 
karaktär.

Byggnaderna bör i så lång utsträckning 
som möjligt underhållas med de material 
och metoder som användes vid den tid då 
byggnadens uppfördes i enlighet med dess 
ursprungliga utförande. 

Med traditionella material och metoder av-
ses ett traditionellt hantverksmässigt utfö-
rande och användning av traditionella färger 
såsom kalkfärg, slamfärg, linoljefärg, limfärg 
m.m. , användning av material såsom hög-
kvalitativt virke och utförande av ytbehand-
lingsmetoder såsom handhyvling eller puts- 
och målerimetoder som förekom i äldre tid.

Vid moderna installationer eller komplet-
terande utrustning ska sådan utföras med 
anpassning till byggnadernas kulturvärden 
och karaktär.

ENTREPRENÖRER OCH HANTVERKARE

Entreprenörer och hantverkare ska ha doku-
menterad erfarenhet av kulturhistoriskt vär-
defulla byggnader och traditionella material 
och metoder. 

Fönster ska renoveras av fönsterhantverkare 
specialiserade på renovering av äldre fönster. 

Putsarbeten ska utföras av murare med stor 
erfarenhet av traditionellt putsarbete och 
avfärgning med traditionella material. 

Timmerarbeten ska utföras av hantverkare 
med stor erfarenhet av traditionellt timmer-
mansarbete.

Måleriarbeten ska utföras av målare med 
erarenhet av traditionellt måleri.

Referenser på väl utfört arbete i särskilt vär-
defulla och skyddade byggnader ska kunna 
redovisas. 

ANTIKVARISK MEDVERKAN

Arbetet bör följas av antikvarie som ska följa 
arbetet och dokumentera vad som framkom-
mer vid arbetet samt dokumentera använda 
material och utföranden.

PUTS OCH FÄRGANALYS

Inför beslut om val av material och metod 
bör befintliga och ursprungliga material och 
kulörer undersökas. Puts- och färgprover bör 
tas och skickas för analys vad avser putsens 
innehåll och använda färgpigment. 

FÄRGSÄTTNING

Byggnaderna ska färgsättas utifrån ur-
sprunglig eller tidstypisk färgsättning. Inför 
slutgiltig målning ska kulörer målas upp på 
prov och godkännas av beställare och anti-
kvarie.

REKOMMENDATIONER VID RENOVERING
MÅLSÄTTNING

Fiskartorp är en av kommunens kulturmiljöer 
som ska bevaras för framtida generationer 
och som ett besöksmål. 

Byggnadernas kulturhistoriska karaktär ska 
bevaras och miljön ska spegla en torpmiljö 
från 1800-talet. Byggnadernas interiörer 
med värdefull fast inredning ska bevaras och 
underhållas. 

Byggnaderna ska hållas i ett vårdat och 
underhållet skick. 

ANVÄNDNING
Byggnadernas användning ska anpassas 
till byggnadernas kulturhistoriska värde. 
Kulturmiljön som helhet och de enskilda 
byggnaderna har ett sådant kulturvärde att 
de inte tål stora förändringar. 

Lämpliga användningsområden för bygg-
naderna kan ur kulturhistoriskt perspektiv 
vara av museal karaktär, t ex lokal för hem-
bygdsförening, utställningslokaler, ateljéer 
eller liknande. Förråd skulle kunna användas 
för förvaring av t.ex. kanoter för utflykter på 
Mälaren.

Utskänkning av enkel karaktär bör kunna 
anordnas.

MÅLSÄTTNING OCH ANVÄNDNING
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övrigt dominerar slyvegetation på tomtmarken.

Fiskartor
1. Ladug
3. Hande
5. ”Sjövi
7. ”Kapte

200 m
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INVENTERING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Inventeringen inleds med en kort historik, 
byggnadsbeskrivning och sammanfattande 
skadebild och åtgärdsbehov för respektive 
byggnad. Därpå följer nulägesbeskrivningar av 
byggnadernas olika delar avseende material, 
skick och förslag till åtgärd. För fördjupad 
teknisk skadebild och åtgärdsförslag för 
stomskador och puts hänvisas till bilagda 
”Byggnadsteknisk skadeutredning” för respek-
tive byggnad utarbetad av Ebbalund bygg-
nads AB och Krister Berggren Byggkonsult AB i 
samråd med antikvarie.

Föreslagna åtgärder utgår ifrån att åtgärda 
skador för att förhindra fortsatt förfall och 
säkra byggnadernas bevarande, samt att 
sätta byggnaderna i ett underhållet skick. 

Förslag till åtgärder interiört utgör generella 
rekommendationer för ta tillvara och un-
derhålla kulturhistoriskt värdefulla interiörer 
utifrån ett antikvariskt synsätt. Renovering av 
interiörer kan komma kräva en mer detaljerad 
projektering utifrån beslut om kommande 
användning. Förslag på moderna installatio-
ner ingår inte. 

Åtgärdsbehovet har prioriterats enligt en skala 
från 1-3; 

1  akut åtgärdsbehov, åtgärdas omgå-  
 ende, åtgärder är akuta för att   
 förhindra förfall och säkra byggnadens  
 bevarande.

2  angeläget åtgärdsbehov, åtgärdas   
 inom 1-5 år, åtgärder för att åtgärda   
 skador och eftersatt underhåll.

3  godtagbart skick, åtgärdas när till  
 fälle ges, åtgärder för att återställa   
 ursprungligt utförande eller utföranden  
 av estetisk karaktär.

BYGGNADSINVENTERING OCH 
ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BEGRÄNSNINGAR

Vid inventeringen har samtliga fönster varit 
skyddstäckta. Detta har begränsat möjlig-
heten till en noggrann dokumentation av 
byggnadernas fönster. Anläggningens el var 
vid inventeringen avstängd, vilken i en kom-
bination av begränsad tillgång på dagsljus 
minskat kvalitén på interiört fotografi.

I övrigt var Sommarvillans vind ej tillgänglig 
för inventering. Detta gäller även för Ladu-
gårdens vind. Flera rum i Ladugården gick 
inte att tillträda då låsen ej var möjliga att 
öppna. 

Ladugårdens  grund var svår att inventera till 
sin helhet p.g.a. svårgenomtränglig växtlig-
het.

SAMMANFATTANDE ÅTGÄRDSBEHOV

Samtliga byggnader vid Fiskartorp har stort 
behov av restaurering och underhåll inklude-
rande renovering av grund, stomme, tak, trä- 
och putsfasader, målning och avfärgning. 

Samtliga fönster och dörrar har renoverings- 
och målningsbehov. 

Samtliga tak, med undantag för Kaptensvil-
lan, har omgående behov av omläggning. 
Taken bör omgående täckas i väntan på 
takarbeten för att förhindra fortsatt förfall.

Generellt bör växtlighet rensas och mark 
sänkas vid grundmurar. Inträngande fukt 
har orsakat rötskador i trästommar vilka har 
behov av åtgärd.

Samtliga interiörer har behov av upprustning 
av ytskikt.

Se följande beskrivning av skadebild och för-
slag på åtgärder;

1. Kaptensvillan

2. Mangårdsbyggnaden

3. Sjövillan

4. Sommarköket

5. Handelsboden

6. Ladugården

FISKARTORP SITUATIONSPLAN

7.  Bod
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EXTERIÖR
Kaptensvillan är uppförd av timmer med 
med reveterade, spritputsade och rosafär-
gade fasader. Byggnadens flacka sadeltak 
täcks med tvåkupigt lertegel, ursprungligen 
täckt med spån. Taktassar och vindskivor 
är kontursågade. Vid huvudentrén finns en 
tillbyggd veranda med kontursågade räcken 
och vid gaveln en glasad veranda med 
gulmålade panelade fasader med figurså-
gad dekor. 

INTERIÖR
Till sin interiör rymmer byggnaden fem 
rum, hall och kök samt inbyggd veranda 
och farstukvist. Byggnaden är till sin interiör 
välbevarad med snickerier och kakelugnar 
av 1800-talskaraktär.

SAMMANFATTANDE SKADEBILD OCH ÅT-
GÄRDSBEHOV
Kaptensvillan har restaurerings- och under-
hållsbehov ut- och invändigt. Taket är efter 
omläggning 2017 i gott skick. Fasadputs har 
släppt och möjliga rötskador kan finnas i 
timmerstommen. Samtliga fönster och dörrar 
har renoveringsbehov.

1. KAPTENSVILLAN

Kaptensvillan är uppförd under 1800-talets mitt som bostadshus åt 
sjökapten Pettersson. Kaptensvillan är uppförd med en timrad och 
reveterad stomme, tillbyggd med glasveranda under sent 1800-tal. 
Byggnaden har kallats för Fiskartorpet och nyttjats som bostadshus 
för fiskarbönder vid torpet. Byggnaden användes som bostad fram 
till 1964 för att därefter hyras ut som sommarbostad till 1990. Idag är 
byggnaden öde.

Kaptensvillan mot vägen i öster.

Kaptensvillan mot gården i väster.

Kaptensvillan med glasveranda mot söder.
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Byggnadsdel

MARK
Gräs och växtlighet mot 
grund.

NATURSTENSGRUND
Natursten, hittad. 

Åtgärdsförlag 

Växtlighet kring byggnadens 
grund bör rensas och marken 
sänkas.

Grunden renoveras och lösa 
stenar justeras in försiktigt. 
Komplettering av saknad sten 
utförs med sten lika befintlig 
som noggrant passas in i mu-
rens karaktär.

Cementbruk rensas bort. Om-
fogning utförs  med kalkbruk.

Grunden målas som tidigare 
svart (gäller ej verandornas 
socklar av tuktad granit).

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Mark ligger för högt mot grund 
vilket kan orsaka fuktskador.

Delvis fogad eller överdragen 
med cementbruk. 

Lösa stenar. 

Skadade cementfogar. 

Cementbruk är olämpligt på 
äldre grundmurar.

Spår av svart färg.

Priori-
tering

 1

 2

GRUND

Grund av hittad natursten med spår av svartstrykning.

Växtlighet och för hög mark mot grund.
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Byggnadsdel

TIMMERSTOMME
Liggande timmer.

Åtgärdsförlag 

Skadorna friläggs så att ska-
dornas omfattning och åt-
gärdsbehov kan undersökas.

Rötskadade delar åtgärdas 
genom iskarvning av friskt hög-
kvalitativt virke.

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Timmerbyggnadens syll är del-
vis synlig och uppvisar rötska-
dor.

Mellanbjälklag i byggnaden är 
rötskadat med hål i tak mellan 
bv och vind.

Priori-
tering

  1

STOMME

Vid skadad puts är stommen frilagd med synliga rötskador i syll.

Frilagd timmerstomme vid putsskada
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Byggnadsdel

TAKTEGEL
Sadeltak med tvåkupigt lerte-
gel. Tegelnock. Taket bibehåller 
äldre takspån under tegel.

VATTBRÄDA
Vattbräda av svart plåt.

VINDSKIVOR
Vindskivor av trä med konturså-
gad list. Vitmålad.

UNDERTAK MED TAKTASSAR
Undertak av omålade brädor 
med vita konstursågade taktas-
sar.

SKORSTENAR
Oputsad tegelskorsten med 
svart plåtbeslagning. 

TAKKUPA
En takkupa med sadeltak lagt 
med tvåkupigt lertegel. Kon-
tursågad vindskiva. Takkupan 
är inklädd med locklistpanel, 
brädor och masonit. Enkel 
tvåluftsbåge, fyrrutsfönster med 
pressade hörnjärn, grönmålad.

Åtgärdsförlag 

-

Vattbrädan ersätts med trä-
bräda som målas.

Målas med linoljefärg.

Taktassar och undertak målas 
med linoljefärg. 

Befintlig skorsten utförs tradi-
tionellt med utgångspunkt från 
tidigare putsat utförande och 
traditionell beslagning.

Den rivna skorstenen muras 
upp och utförs enligt tidigare 
utförande.

Takkupan inklädad renoveras. 
Förslagsvis utförs inklädnad 
med locklistpanel. 

Tillståndsbeskrivning

Taket är omlagt år 2017 och i 
gott skick.

Vattbräda av plåt är otraditio-
nellt.

I gott skick. 

I gott skick. Taktassar vitmå-
lade. Undertak omålat.

Otraditionellt utförd skorsten. 
Ursprungligen hade taket två 
vitputsade skorstenar med 
överbeslag, varav en rivits, se 
äldre bild s. 10.

Takkupans inklädnad är illa 
anpassad till byggnadens ka-
raktär. 

Priori-
tering

 -

 3

 3

 3

 3

 3

 3

TAK

Kaptensvillan med farstukvist åt väster. Taket är omlagt år 2017.

Kaptensvillans fasad med farstukvist och takkupa åt öster.
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Byggnadsdel

PUTS
Revetering med spritputs på 
träpliggar. 

Slätputsade hörn och omfatt-
ningar.

Spritputs avfärgad rosa (ca 
NCS 2020-Y60R)/2010-Y70R)

Slätputs avfärgad brutet vit (ca 
NCS 0505-Y40R, underliggande 
färgskikt ca NCS 1002-Y).

Befintligt kalkbruk är lerhaltigt 
ursprungligt putsbruk.

Åtgärdsförlag 

Så mycket som möjligt av äldre 
puts och ursprungligt revete-
ringsunderlag bör bibehållas. 
Lös puts knackas ned i så liten 
omfattning som möjligt. 

Befintlig puts bör analyseras för 
att fastställa innehåll av bruk 
och färgpigment. (Målarkalk 
kan utföra ett sådant putsprov. 
Nationalmuseum i Köpenhamn 
kan utföra analyser av färgpig-
ment).

Reveteringsunderlaget  av 
träpliggar bör bibehållas.

Puts ska lagas med luftkalk. 

Lagning av puts ska utföras lika 
befintlig sprit- och slätputs vad 
avser struktur och karaktär.

Kunnig murare med erfarenhet 
av traditionellt murarbete ska 
utföra arbetet.

Inför putsarbeten ska ett prov 
utföras på som ska godkännas 
av beställare och antikvarie.

Avfärgning ska utföras med 
äkta kalkfärg med ljusäkta 
pigment i 6-8 strykningar. 

Kulör väljs utifrån utförd fär-
ganalys i samråd med bestäl-
lare och antikvarie.

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Sprickor, putsskador och bom 
puts förekommer. Nedbruten 
färg.

Priori-
tering

 2

FASAD

Kaptensvillan spritputs med rosa avfärgning. Revetering på träpligg.

Kaptensvillans slätputsade hörnlister.
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Byggnadsdel

GRUND
Grund av tuktad natursten. Del-
vis fogad med cementbruk.

FASAD
Fasader av gulmålad stående 
och liggande pärlspontpanel. 
Kontursågad dekoration.

TAK
Pulpettak täckt med enkelfal-
sad skivplåt med förskjutna 
falsar. Ståndränna och stup-
rör med traditionell tratt och 
skarpa böjar.

UNDERTAK
Undertak av pärlspontpanel-
med kontursågade taktassar.

TAKLIST
Kontursågad takfotslist.

FÖNSTER
Spröjsade enkla fönsterbågar. 
Vitmålade. Infällda raka hörn-
järn vanliga från 1800-talets 
mitt. 

DÖRR
Pardörr samtida med veranda. 
Fyllningsdörr. Glasade övre 
fyllningar täckta med skiva. Blå-
målad (ca NCS 5010-B10G).

TRAPPA
Verandans entré mot söder 
saknar trappa.

Åtgärdsförlag 

Cementfog rensas bort. Omfo-
gas med kalkbruk.

Skadade trädelar lagas lika 
befintligt. Målas med linolje-
färg.

Takets täthet och avvattning 
undersöks och eventuellt lagas. 
Rost skrapas ren och rostskyd-
das. Målning utförs med färg-
system som tillåter slutstryk-
ning med linoljefärg.

Trädelar rengörs från färg och 
målas om med linoljefärg.

Trädelar rengörs från färg och 
målas om med linoljefärg.

Fönster renoveras och målas 
med linoljefärg, se fönster.

Dörren trälagas. Glasad övre 
fyllning kompletteras med 
munblåst glas. Ommålning 
utförs med linoljefärg.

Trappa tillverkas av trä med 
anpassning till byggnadens 
karaktär.

Tillståndsbeskrivning

Verandan har renoverings och 
underhållsbehov till sin helhet.

Missprydande fogning med 
cementbruk.

Skadade delar förkommer.
Färgen är nedbruten.

Taket är rostigt.

Målningsbehov. Nedbruten färg.

Målningsbehov. Nedbruten färg

Fönster täckta med skivor. 
Samtliga fönster har renove-
rings- och målningsbehov.

Spruckna trädelar. Nedbruten 
färg.

Trappa saknas.

Priori-
tering

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 3

VERANDA

Kaptensvillan glasveranda åt söder.

Fyllningsdörr mot söder. Verandans grund är utförd av tuktad granit.

Verandans tak är lagt med enkelfalsad skivplåt.
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Byggnadsdel

GRUND
Grund av kallmurad tuktad 
natursten. 

STOLPAR OCH RÄCKEN
Stolpar och kontursågade 
räcken och konsoler målade 
gula (ca NCS 1020-Y20R/1515-
Y30R).

Undertak av vitmålad panel 
med kontursågade taktassar.

TAK
Tak av falsad bandplåt, svart.

ARMATUR
Armatur i tak med rund sockel 
av plast med rund glasglob.

TRAPPA
Trapp och plan av obehandlat 
trä, skruvad med stjärnskruv, 
förefaller ny.

Åtgärdsförlag 

Lös sten justeras försiktigt. 

Farstukvistens trädetaljer lagas 
lika befintligt med högkvalita-
tivt virke. Räcken lagas. Konso-
ler fästs. 

Nya fodersocklar tillverkas till 
stolpar av trä. 

Farstukvistens trädetaljer 
såsom stolpar, räcken konsoler 
och takfotslist samt undertak 
skrapas rena från lös färg, sli-
pas av och målas med linolje-
färg. 

Farstukvistens takplåt justeras 
alternativt ersätts med ny plåt 
som utförs av enkelfalsad skiv-
plåt. Plåt ska vara kulturplåt 
som målas med takmålnings-
system som kan slutmålas med 
linoljefärg.

Ny armatur monteras med 
utformning med anpassning till 
byggnadens karaktär.
 

-

Tillståndsbeskrivning

Lös sten.

Mindre skador i träräcken före-
kommer.
Lös kontursågad konsol.
Stolpar saknar fodersocklar.
Målningsbehov.

Takplåten har en bucklig plåt.
Bandplåt är otraditionellt.

Armatur trasig.

I gott skick. 

Priori-
tering

 2

 2

 2

 2

-

FARSTUKVIST

Kaptensvillans farstukvist åt öster med kontursågade räcken och konsoler.

Kontursågade konsoler i farstukvisten.
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Byggnadsdel

TAK
Pulpettak lagt med tvåkupigt 
lertegel. Vattbräda lagd med 
svart plåt.

FASAD
Gulmålad pärlspontpanel.

 

DÖRR
Bräddörr klädd med liggande 
pärlspontpanel. Nyckelbricka 
och bandgångjärn av smide.

FÖNSTER
Sexrutsfönster täckt med skiva. 
Enkel båge.

Åtgärdsförlag 

Vattbräda av plåt ersätts med 
träbräda.

Skada i fasadpanel åtgärdas.
Skadad panel skarvas med nytt 
virke. 
Fasad rengörs försiktigt från 
klotter. 
Färg skrapas, slipas av och 
målas med linoljefärg.

Dörren trälagas och målas om. 
Skrapas ren från färg, slipas av 
och målas med linoljefärg.

Beslagning rengörs från rost, 
rostskyddas och målas. Dörren
funtionsjusteras.

Se fönster.

Tillståndsbeskrivning

I gott skick. Omlagt 2017. Vatt-
bräda av plåt är otraditionellt.

Rötskadad fotbräda.
Spricka i panel.
Nedbruten färg.
Klotter.

Målningsbehov. Skador i panel. 
Nedbruten färg. Nyckelbricka 
och gångjärn är rostiga.

Del av båge saknas.
Renoverings- och målningsbe-
hov.

Priori-
tering

 3

 2

 2

 2

FARSTUKVIST

Kaptensvillan med farstukvist åt väster.

Kaptensvillans farstukvist klädd med pärlspontpanel.  Bräddörr klädd med liggande pärlspontpanel och försedd med bandgångärn.
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Byggnadsdel

FÖNSTER
Huvudsakligen spröjsade två-
luftsfönster med enkla bågar, 
sexrutsfönster. 1800-talsbeslag-
ning. Grönmålade (CA NCS 
6010-G70Y). Plåtbleck.

Totalt;

10 st tvåluftsfönster, sexrutsföns-
ter, enkla bågar.

1 st treluftsfönster med kors-
spröjs i vind mot norr.

1 st Ospröjsat tvåluftsfönster, 
kopplat, vindsfönster mot söder.

1 st fyrrutsfönster i vindskupa.

Glasveranda med enkla bågar.

Åtgärdsförlag 

Fönster renoveras av fönster-
hantverkare. Delar av bågar 
som saknas och rötskadade 
delar trälagas och skarvas 
med högkvalitativt virke med 
dimensioner och spröjsning lika 
befintligt. 

Fönster funktionsjusteras.

Fönster rengörs från färg och 
kitt. 

Omkittning utförs med linolje-
kitt.

Målning utförs med linoljefärg 
som grund-, mellan- och slut-
stryks.

Beslagning och plåtbleck jus-
teras, rostskyddas och målas 
med linoljefärg.

Trasiga glas ska ersättas med i 
första hand munblåst glas.

Invändig beslagning utförs 
med uppställningsbeslag av 
1800-talstyp lika befintliga.

Kopplat tvåluftsfönster mot 
söder kan ersättas med ny fyr-
rutsbåge med spröjs.

Tillståndsbeskrivning

Samtliga fönster är täckta med 
skivor och kan ej detaljstuderas.

Samtliga fönster och plåtbleck 
har renoverings- och mål-
ningsbehov. Bågar kan saknas. 
Trasiga glas.

Priori-
tering

2

FÖNSTER

Treluftsfönster med korsspröjs i vind mot norr. Bågar förvaras på vinden.

Sexrutsfönster i bottenvåningen. Samtliga fönster är skyddstäckta.
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Byggnadsdel

ENTRÉDÖRR
Omålad glasad ramverksdörr, 
troligen 1940-tal, fyllningar 
täckta med masonit. Möjligen 
ursprungligen fernissad. 

ÖVERLJUS ENTRÉDÖRR
Äldre småspröjsat överljus.

Åtgärdsförlag 

Alt. 1 Dörren renoveras, juste-
ras  och fernissas med linol-
jefernissa. Trasigt glas ersätts 
med maskinvalsat glas.

Alt. 2 Ny pardörr tillverkas av 
högkvalitativt virke med ut-
formning typisk för 1800-talets 
byggnader. Målning ska utfö-
ras med linoljefärg i samma 
kulör som fönsterbågar.

Överljuset renoveras genom 
nedskrapning av färg, avslip-
ning och omkittning. 

Trasigt glas ersätts med mun-
blåst glas. 

Kitt ska vara linoljekitt. 

Målning ska utföras med linol-
jefärg i tre strykningar. 

Kulör lika farstukvist. I det fall 
dörr nytillverkas målas överljus 
i samma kulör som ny dörr.

Tillståndsbeskrivning

Stort underhållsbehov. Urlakat 
trä. Glas trasigt. Dörren ut-
formning är inte anpassad till 
byggnadens karaktär.

Målnings- och kittningsbehov. 
Ett glas trasigt.

Priori-
tering

 2

 3

 2

DÖRRAR

Småspröjsat överljus över entrédörr hör till äldre pardörr.

Befintlig pardörr av fernissat trä kan dateras till omkring 
1940-tal.



10 Förslag till vision för Fiskartorp - KFN 22/0039-3 Förslag till vision för Fiskartorp : Antikvariskt åtgärdsprogram för Fiskartorp den 21 oktober 2022

38 39

Byggnadsdel

AVVATTNING
Hängrännor och stuprör av plåt. 
Stuprör med traditionella 
skarpa böjar. 
Omålade. 

Åtgärdsförlag 

Rensas årligen.

Målas in i bakomliggande kulör 
med linoljefärg.

Tillståndsbeskrivning

I gott skick.
Stuprör och hängrännor bör 
målas.

Priori-
tering

 2

 3

AVVATTNING

Ståndränna och stuprör med traditionell rund vattkupa till verandan.

Omålade hängrännor och stuprör med skarpa vinklar.
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Byggnadsdel

Byggnaden rymmer i bottenvå-
ningen fem rum, kök, hall samt 
inbyggd farstukvist och glasve-
randa. 

Vinden är till större delen 
oinredd. I söder en liten inredd 
vindskammare. I norr vindsför-
råd.

Se nedan separata rumsbe-
skrivningar.

Åtgärdsförlag 

Byggnaden städas ur och 
rengörs. 

Skada i salens tak åtgärdas.

Rummens äldre fasta inred-
ning ska bevaras och renove-
ras. Ytskikt ska renoveras och 
underhållas med traditionella 
material och metoder. Kortfat-
tat ska;

Golv såpskuras.

Pappspända tak lagas lokalt 
eller spännas om. 

Sentida skivinklädda tak och 
väggar kan förslagsvis tas bort. 

Tak ska målningsrenoveras 
med limfärg.

Snickerier skrapas från lös 
färg, slipas av och målas med 
linoljefärg.

Ursprunglig och senare färg-
sättning av snickerier kan un-
dersökas av målerikonservator 
inför val av kulörer.

Vid val av tapeter kan nya 
tapeter väljas utifrån vad som 
passar mot snickeriinredning-
ens ålder och karaktär.

Kakelugnar provtrycks, repare-
ras och sätts om.

El dras om. Ledningar dras 
utanpåliggande eller dolt (ej 
infräsning i väggar). Produkter 
för el ska väljas med anpass-
ning till byggnadens karaktär. 

Tillståndsbeskrivning

Rummen bibehåller äldre 
snickeriinredning i olika ut-
sträckning. 

Fler rum i bottenvåningen 
bibehåller äldre snickeriin-
redning och eldstäder till sin 
helhet.

Samliga ytor har behov av 
ytskiktsrenovering.

En större skada i salen med 
rötskadat mellanbjälklag. Hål 
i taket.

Kakelugnar är troligtvis obruk-
bara och i behov av omsätt-
ning.

Den oinredda vinden är hu-
vudsakligen i gott skick.

Elen är uttjänt.

Priori-
tering

2

1

2

KAPTENSVILLAN INTERIÖR

Planlösning Kaptensvillan. Ej skalenlig.
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Hall med fyrfyllningsdörr.

1. HALL

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Grå.

-

Vit.

Grå.

MATERIAL

Skurgolv.

Hög golvlist med karnisprofil.

Tapeter, randiga med blombård.

Skivinklätt tak.

Två tvåfyllningsdörrar.
En fyrfyllningsdörr.
Profilerade dörrfoder.

-

Trätrappa till vind.

Rum med äldre fast inredning och ursprunglig planlösning.

Skurgolv.
Fast snickeriinredning såsom golvlist, fyllningsdörrar med foder och 
beslag.
Trätrappa.

INTERIÖR KAPTENSVILLAN

Tvåfyllningsdörr till rum 4.

Förråd under trappa.
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2. RUM

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Grå.

-

Vit.

Grå.

Grå

MATERIAL

Skurgolv.

Bröstningslist med raka träfyllningar.

Tapet.

Pappspänt tak.

Två pardörrar varav av med trefyllningsdörrar och en med fasetterade 
fylllningar. Profilerade dörrfoder.

Sextrutsfönster, enkla bågar, 1800-talshasp.

Rund vit kakelugn. Häll av kalksten.

Rum med äldre fast inredning och ursprunglig planlösning. Rummets 
fasta inredning och kakelugn har 1800-talskaraktär.

Skurgolv.
Fast snickeriinredning såsom bröstningslist och fyllningsdörrar med 
foder.
Kakelugn.

INTERIÖR KAPTENSVILLAN
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Glasverandan med panelade väggar.

3. GLASVERANDA

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Grön.

Vit.
Vit/grön

Vit.

Grå.

Grön.

Vit.
Grön.

MATERIAL

Skurgolv.

Golvlist med profil.

Målad puts mot byggnadens yttre vägg.
Vita brädväggar med gröna lister.

Pärlspontpanel.

Pardörrar, trefyllningsdörrar. Dubbla dörrar varav de yttre är urplocka-
de och sparade i huset. Posthornstrycke. 
Entrédörr till veranda glasad fyllningsdörr.

Glasveranda med sexrutsbågar.
Sextrutsfönster mot byggnad, enkla bågar, 1800-talshörnjärn med 
stjärthakar.

-

Veranda tillbyggd under sent 1800-tal. Ursprunglig troligen öppen med 
fönsterglas enbart på kortsidorna.

Skurgolv.
Fast snickeriinredning, brädväggar och fyllningsdörrar med foder.
Putsad vägg mot byggnad.
Fönsterbågar med beslagning.
Pärlspontpanel i tak.

INTERIÖR KAPTENSVILLAN

Kaptensvillans yttre vägg mot glasverandan är slätputsad och vitmålad.
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Rum med rund kakelugn.

4. RUM

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Grå.

Vit.

Vit.

Grå.

Grå.

MATERIAL

Lackat brädgolv.

Golvlist med liten karnisprofil.

Pappspända väggar.

Putsat tak.

Trefyllningsdörrar med koniska gångjärn.
Profilerade foder.

Sexrutsfönster, enkla bågar, 1800-talshasp.

Rund vit kakelugn.

Rum med ursprunglig planlösning och fast inredning av 1800-talska-
raktär.

Brädgolv.
Fast snickeriinredning såsom golvlist, dörrar och foder.
Pappspända väggar och tak.
Kakelugn.

INTERIÖR KAPTENSVILLAN

Rum med  putsat och målat tak. Smal trefyllningsdörr mot rum 5.
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Rum med rund kakelugn.

5. RUM

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Grå.

Vit.

Vit.

Grå.

Grå.

MATERIAL

Lackat brädgolv.

Golvlist med liten karnisprofil.

Pappspända väggar.

Putsat tak.

Tvåfyllningsdörr med profilerat foder.

Sexrutsfönster, enkla bågar, 1800-talshasp.

Rund vit kakelugn.

Rum med ursprunglig planlösning och fast inredning av 1800-talska-
raktär.

Brädgolv.
Fast snickeriinredning såsom golvlist, dörrar och foder.
Putsat tak och pappspända väggar.
Kakelugn.

INTERIÖR KAPTENSVILLAN

Tvåfyllningsdörr till kök.
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Kök med inredning av 1940-talskaraktär.

6. KÖK

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Gul.

Vit.

Vit.

Gul.

Grå.

Gula.

MATERIAL

Brädgolv.

Slät modern list.

Masonitinklädda väggar.

Putsat tak.

Fyrfyllningsdörr inklädd med slät skiva. 
Profilerade foder.

Sexrutsfönster, enkla bågar, 1800-talshasp.

Köksskåp karaktäristiska för 1900-talets mitt.

Kök inrett omkring 1900-talets mitt.

Brädgolv.
Putsat tak.
Fyrfyllningsdörr med foder.

INTERIÖR KAPTENSVILLAN

Trefyllningsdörr till salen.

Kök. Kök.
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Farstukvist med pärlspontpanel.

7. FASTUKVIST

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Grön.

Grön.

Grön.

Grön.

Grön.

MATERIAL

Gjutet golv.

-

Pärlspontpanel.
Putsad vägg mot hus.
Brädväggar.

Brädtak.

Bräddörr med liggande profilerad panel.

Sexrutsfönster, enkla bågar.

Två skåpsluckor med profilerad fyllning.
Sittbänk.

Farstukvist troligen tillbyggd under sent 1800-tal. 

Bräddörr.
Pärlspontpanel.
Skåpsluckor.
Brädtak.

INTERIÖR KAPTENSVILLAN

Farstukvist. Bräddörr klädd med profilerad panel.

Bräddörr till kök. Äldre dörrar till förråd i farstukvist.
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Sal med rund kakelugn. Rötskada med hål i mellanbjälklag mot vind.

8. SAL

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Vit.

Vit.

Vit.

Gröna.

Grön.

Vit.

MATERIAL

Skurgolv.

Hög golvlist med karnisprofil.

Tapetserade på gipsskivor.

Lerklinat tak. Pappspänt. Hål i tak och bjälklag mot vind.

Fyrfyllningsdörr med profilerade foder.

Sexrutsfönster, enkla bågar. 1940-talshasp.

Rund vit kakelugn.

Rum med ursprunglig planlösning och fast inredning av 1800-talska-
raktär.

Äldre fast snickeriinredning såsom lister, foder och dörrar.
Kakelugn.

INTERIÖR KAPTENSVILLAN

Kakelugn och trefyllningsdörr. Trefyllningsdörr.
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Dörr mot vindskammare i söder.

VINDSKAMMARE

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Vit.

Vit.

Vit.

Vit.

Vit.

MATERIAL

Linoleum.

Slät list.

Tapeter. Mönstrade.

Skivinklätt rundat tak.

Bräddörr.

Kopplat ospröjsat tvåluftsfönster, 1940-talshasp. 

Kakelugnssockel, kakelugn saknas.
Litet pentry.

Vindkammare.

-

INTERIÖR KAPTENSVILLAN

Mot vindskammare i söder.

Vindskammare med inredning av 1940-talskaraktär. Sockel efter borttagen kakelugn.
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Vägg med dörr till vindsförråd i norr.

VIND

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖRMATERIAL

Brädgolv.

-

Brädväggar.

Råspont, ny. Öppen takstol.

Bräddörrar.

Fönster med korsspröjs, 1800-talshaspar.

Vindsförråd.
Fönsterbågar med korsspröjs ligger lösa i förråd.

-

Oinredd vind med synlig takstol, brädväggar och bräddörrar och 
vindsförråd. Murstock.
Korsspröjsade fönster.

INTERIÖR KAPTENSVILLAN

Vägg med dörr till vindskammare.
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EXTERIÖR
Mangårdsbyggnaden är uppförd av timmer 
med reveterade, spritputsade och gulfär-
gade fasader. Det flacka sadeltaket täcks 
med med tvåkupigt lertegel och har kon-
tursågade taktassar och vindskivor. År 1899 
anges att taket täcktes med spån. Utmed 
östra långsidan en låg gulmålad veranda-
tillbyggnad klädd med pärlspontpanel och 
tvåluftsfönster med kontursågade foder. 
Verandans tak är klätt med papp.

INTERIÖR
Byggnaden är till planlösning en enkelstuga 
med tillbyggd veranda och rymmer ett rum 
och kök samt två förrådsutrymmen. Köket 

bevarar  en murad spis med bakugn och 
järnspis. Rummen bevarar äldre dörrar, foder 
och lister samt en kakelugn. Vinden är senare 
inredd och rymmer ett rum och kök med 
egen ingång från verandan.

SAMMANFATTANDE SKADEBILD OCH 
ÅTGÄRDSBEHOV
Mangårdsbyggnaden har restaurerings- 
och underhållsbehov ut- och invändigt. 
Fasadputs har släppt och möjliga rötskador 
kan finnas i timmerstommen. Taket har lösa 
pannor och omläggningsbehov. Fönster och 
dörrar har renoveringsbehov. Den tillbyggda 
verandan är rötskadad och taket har fallit in. 
Interört renoveringsbehov.

2. MANGÅRDSBYGGNADEN

Mangårdsbyggnaden är troligen uppfört under 1800-talets mitt och 
kan vara det äldsta bostadshuset på Fiskartorp. Byggnaden är timrad 
med reveterade fasader. En veranda av trä är tillbyggd vid 1800-talets 
slut. Vid samma tid kan de kontursågade dekorationerna tillkommit. 
Mangårdsbyggnaden beboddes i äldre tid av arrendatorer vid Bro 
gård som drev jordbruk och fiske. Byggnaden är idag öde.

Mangårdsbyggnaden mot öster.

Mangårdsbyggnaden mot söder. Tillbyggd veranda av trä mot öster.

Mangårdsbyggnaden mot väster.
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Byggnadsdel

GRUND
Natursten, hittad.

VERANDANS GRUND
Den tillbyggda verandans 
grund är utförd av tuktad gra-
nit.

Åtgärdsförlag 

Växtlighet kring byggnadens 
grund rensas och marken 
sänks.

Grunden renoveras. Lösa 
stenar justeras in försiktigt. 
Komplettering av saknad sten 
utförs med sten med karaktär 
lika befintligt.

Cementbruk rensas bort. Om-
fogning utförs med kalkbruk.

Grunden målas som tidigare 
svart (gäller ej verandans 
grund av tuktad granit).

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Mark ligger för högt mot grund 
vilket kan orsaka fuktskador.

Foglagningar med cementbruk 
som lossnat. 
 
Lösa stenar. 

Spår av svart färg (ej verandans 
grund).

Priori-
tering

 1

GRUND

Grund av htittad natursten.

Verandans grund är utförd av tuktad granti. Här bild på sten och  fogningar av cementbruk som lossnat.
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Stommen är utförd av liggande timmer, reveterad på träpligg.

Timmerstommen är på ställen synlig vid skadad puts,

Byggnadsdel

TIMMERSTOMME
Liggande timmer.

Åtgärdsförlag 

Stommens skador friläggs och 
skadornas omfattning under-
söks avseende skador och 
åtgärdsbehov.

Rötskador åtgärdas genom 
iskarvning av friskt högkvalita-
tivt virke.

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Timmerbyggnadens stomme är 
till delar är frilagd med synliga 
rötskador. Reveteringsunder-
laget av träpliggar är partivis 
frilagt.

Priori-
tering

 1

STOMME
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Taket är täckt med tvåkupigt lertegel.

Undertak av brädor med utstickande kontursågade taktassar.

Byggnadsdel

TAKTÄCKNING
Sadeltak täckt med tvåkupigt 
lertegel. Eventuellt takspån 
finns kvar under tegel.

VINDSKIVA
Kontursågad vindskiva av trä, 
vit.

VATTBRÄDA
Vattbräda av svart plåt.

UNDERTAK
Träbrädor med utstickande 
kontursågade taktassar.

SKORSTEN
Byggnadens skorsten har rivits. 
Murstocken finns kvar.

Åtgärdsförlag 

Taket läggs om. I väntan på 
takarbeten bör taket skydds-
täckas.

I det fall spån finns kvar ska 
detta bibehållas. Spån täcks 
med oljehärdad träfiberskiva. 
Befintligt taktegel återanvänds 
och kompletteras lika befint-
ligt.

Vindskiva repareras med kon-
tursågade delar lika befintliga. 
Befintliga delar ska mallas upp 
och användas som förebild 
för nytillverkning. Målas med 
linoljefärg.

Vattbräda av plåt ersätts med 
vattbräda av trä som rödtjä-
ras.

Delar skrapas rena från färg 
och målas om med linoljefärg.

Ny skorsten muras upp. Utförs 
med äldre putsad skorsten 
som förebild, se fotografi s. 10.

Tillståndsbeskrivning

Lösa tegel. Otätt. Behov av hel 
omläggning.

Skadade delar. Målningsbehov.

Traditionellt ska vattbräda utfö-
ras av trä.

Målningsbehov.

Skorsten saknas.

Priori-
tering

 1

 2

 3

TAK
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Spritputsade fasader.

Spritputsade fasader där timmerstommen och reveteringsunderlag av träpligg är synlig.

Byggnadsdel

Fasaden är reveterad med 
spritputs på träpliggar. Sprit-
putsens struktur är karaktäris-
tisk för tidigt 1900-tal.

Slätputsade hörn och omfatt-
ningar.

Spritputs avfärgad gul (om-
kring NCS 1515-Y30R)

Slätputs avfärgad brutet vit.

Åtgärdsförlag 

Så mycket som möjligt av äldre 
puts bibehålls. 

Befintlig puts bör analyseras för 
att fastställa innehåll av bruk 
och färgpigment. (Målarkalk 
kan utföra ett sådant putsprov. 
Nationalmuseum i Köpenhamn 
kan utföra analyser av färgpig-
ment).

Reveteringsunderlaget  av 
träpliggar bör bibehållas alter-
nativt ersättas med lämpligt 
traditionellt reveteringsunder-
lag.

Puts ska lagas med luftkalk. 

Lagning av puts ska utföras lika 
befintlig sprit- och slätputs vad 
avser struktur och karaktär.

Kunnig murare med erfarenhet 
av traditionellt murarbete ska 
utföra arbetet.

Inför putsarbeten ska ett prov 
utföras på som ska godkännas 
av beställare och antikvarie.

Avfärgning ska utföras med 
äkta kalkfärg med ljusäkta 
pigment i 6-8 strykningar. 

Kulör väljs utifrån utförd fär-
ganalys i samråd med bestäl-
lare och antikvarie.

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Sprickor, putsskador och bom 
puts förekommer i större om-
fattning. Färgen är nedbruten. 
Frilagt reveteringsunderlag.

Priori-
tering

 1

FASAD
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Verandatillbyggnadens tak har rasat.

Verandatillbyggnaden mot öster.

Byggnadsdel

GRUND
Grund av tuktad natursten. 
Delvis fogad med cementbruk.

FASAD
Gulmålad dubbel pärlspontpa-
nel.

TAK
Pulpettak täckt med papp.
Undertak av bräder med ut-
stickande kontursågade taktas-
sar.

FÖNSTER
Fyra stycken fyrrutsfönster. 
Enkla bågar med 1800-talsbe-
slag.

FÖNSTEROMFATTNINGAR
Kontursågade fönsteromfatt-
ningar. Vita.

 

Åtgärdsförlag 

Verandan renoveras. Delar i 
gott skick som kan bevaras 
bibehålls.

Cementfog rensas bort. Lös 
sten justeras försiktigt in. Fogas 
om med kalkbruk.

Skadade trädelar trälagas lika 
befintligt. Målas med linolje-
färg.

Taket görs om lika befintligt 
utförande. Taktassar uförs lika 
befintliga. Taket läggs om med 
papp.

Fönster renoveras av fönster-
hantverkare. Fönster renove-
ras, kittas om och målas med 
linoljefärg. Kitt ska vara linolje-
kitt.

Renoveras och målas. Rötska-
dade delar tillverkas lika be-
fintligt. Målas med linoljefärg.

Tillståndsbeskrivning

Verandan har stort renoverings-
behov till sin helhet. 

Missprydande fogning med 
cementbruk. Lös sten.

Skadade delar förkommer.
Färgen är nedbruten.

Taket har rasat in.

Renoverings- och målningsbe-
hov. 

Renoverings- och målningsbe-
hov. 

Priori-
tering

 1

VERANDA
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Mangårdsbyggnadens fänster är täckta med skivor.

Fyrrutsfönster med kontursågade omfattningar.

Byggnadsdel

FÖNSTER
8 fyrrutsfönster (inklusive veran-
dans fönster). Två lufter. Enkla 
bågar. Uppställningsbeslag av 
1800-tals typ.

2 små halvmånefönster till katt-
vindar.

1 litet spröjsat enluftsluftsföns-
ter. Enkel båge. Uppställnings-
beslag av 1800-talstyp.

Åtgärdsförlag 

Fönster renoveras.

Fönster trälagas, kittas om 
med linoljekitt och målas med 
linoljefärg. 

Bågar som saknas nytillverkas 
lika befintligt. 

Trasiga glas ersätts med i för-
sta hand munblåst glas.

Beslag rostskyddas och målas. 
I det fall beslag ska komplette-
ra görs detta med beslagning 
lika äldre beslag.

Tillståndsbeskrivning

Renoveringsbehov.

De små halvmånefönstren 
saknas.

Priori-
tering

 2

FÖNSTER

Små fönsteröppningar i gavlar.

Fönster i verandan har infällda hörnjärn av 1800-talstyp.
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Bräddörrar till verandan.

Lös bräddörr till verandan mot söder. Bräddörr till verandan mot norr.

Byggnadsdel

DÖRR I VERANDA MOT SÖDER
Bräddörr klädd med liggande 
pärlspontpanel i söder (par-
dörr).

DÖRR I VERANDA MOT NORR
Bräddörr klädd med pärlspont-
panel mot norr.

DÖRROMFATTNING
Kontursågade dörromfatt-
ningar.

Åtgärdsförlag 

Om möjlig lagas pardörren. 
Eventuellt kan dörren behöva 
nytillverkas. Utförs med pärl-
spontpanel lika befintlig. Be-
slagning väljs utifrån karaktär. 
Dörren målas med linoljefärg. 

Dörren trälagas, justeras och 
målas med linoljefärg.

Dörrens kontursågade omfatt-
ning renoveras. Del som saknas 
utförs med befintliga profiler 
som förebild. Målas med linol-
jefärg.

Tillståndsbeskrivning

Pardörren är dåligt skick med 
skadade delar.

Spruckna trädelar. Nedbruten 
färg.

Skadade delar. Del saknas. 
Målningsbehov.

Priori-
tering

 1

 2

2

DÖRRAR
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Mangårdsbyggnaden mot norr.

Mangårdsbyggnaden mot söder.

Byggnadsdel

Ingen avvattning.

Åtgärdsförlag 

-

Tillståndsbeskrivning

-

Priori-
tering

-

AVVATTNING



10 Förslag till vision för Fiskartorp - KFN 22/0039-3 Förslag till vision för Fiskartorp : Antikvariskt åtgärdsprogram för Fiskartorp den 21 oktober 2022

Planlösning Mangårdsbyggnad. Ej skalenlig.

80 81

Byggnadsdel

Byggnaden är till sin planlös-
ning en enkelstuga. 

Rymmer i bottenvåningen 
förstuga, en kammare med ka-
kelugn och stuga med bakugn 
och järnspis samt två förråds-
utrymmen. 

Vindskammare med separat 
ingång på trappa från veran-
dan.

Se nedan separata rumsbe-
skrivningar.

Åtgärdsförlag 

Byggnaden städas ur och 
rengörs. 

Rummens äldre fasta inredning 
ska bevaras och renoveras. 

Ytskikt ska renoveras och 
underhållas med traditionella 
material och metoder.

Kortfattat ska;

Golv i rum med kakelugn kan 
behöva läggas om. Nytt golv 
ska läggas av högkvalitativ 
virke med bredder som passar 
husets karaktär. Golv såpsku-
ras.

Pappspända tak lagas lokalt 
eller spänns om. Tak ska målas 
med limfärg.

Snickerier skrapas från lös 
färg, slipas av och målas med 
linoljefärg.

Ursprunglig och senare färg-
sättning av snickerier kan un-
dersökas av målerikonservator 
inför val av kulörer.

Vid val av tapeter kan nya 
tapeter väljas utifrån vad som 
passar mot snickeriinredning-
ens ålder och karaktär.

Kakelugnen repareras och 
sätts om. Spis och bakugn ses 
över. Spis och spiskåpa målas. 
Järnspis svärtas.

El dras om. Ledningar dras 
utanpåliggande eller dolt (ej 
infräsning i väggar). Produkter 
för el ska väljas med anpass-
ning till byggnadens karaktär. 

Tillståndsbeskrivning

Rummen bibehåller äldre 
snickeriinredning typisk för 
tidigt 1800-tal.

Samliga ytor har behov av 
ytskiktsrenovering.

Kakelugnen är obrukbar och i 
behov av reparation och om-
sättning.

Elen är uttjänt.

Spår av skadedjur.

Priori-
tering

INTERIÖR MANGÅRDSBYGGNADEN
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Verandan mot söder.

VERANDA

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

Brunt.

Blå.
Blå.

Vit.

Blå.

Blå

Vit.

MATERIAL

Brädgolv.

-

Oisolerade brädväggar. 
Putsad vägg mot byggnaden.

Pärlspontpanel.

Inre entrédörr veranda - Pardörr. Trefyllningsdörrar. 1800-tal.

Entrédörr till förstuga - Pardörrar. Ramverksdörrar med spröjsad glas-
ning. 1800-talets mitt.
 
Spröjsade enluftsfönster, fyrrutsfönster, saknar glas, uppställningshasp 
av 1800-talstyp.

-

Fastukvisten är troligen tillbyggd mangårdsbyggnaden under sent 
1800-tal.

Målat brädgolv.
Brädväggar.
Putsade väggar.
Pärlspontpaneltak.
Fönster med beslagning.
Entrédörrar.

INTERIÖR MANGÅRDSBYGGNAD

Verandan mot norr.

Entrédörr till mangårdsbyggnaden. Fyrrutsfönster i verandan.
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Hall med tvåfyllningsdörrar.

FÖRSTUGA

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

Grönt.

Blå.

Vita.

Vit.

Grå.

Blå.

Blå.

MATERIAL

Brädgolv.

Golvlist med liten fasad profil.

Reveterade väggar.

Brädtak på lock. Synliga fasetterade takbjälkar.

Entrédörr se förstuga.
Två tvåfyllningsdörrar till rum och förråd, ovala nyckelskyltar. Moderna 
gångjärn. 

Bräddörr till kök/stuga med smidda bandgångjärn, ovalt dörrvred, 
rund nyckelskylt.

Profilerade dörrfoder.
 
-

-

Hall med ursprunglig plan och äldre fast ursprunglig snickeriinredning.

Målat brädgolv.
Putsade väggar.
Tak med lockpanel och synliga takbjälkar.
Dörrar med beslagning och foder.
Golvlist.

INTERIÖR MANGÅRDSBYGGNAD

Bräddörr till stugan.

Entrédörrar. Golvlist med liten fasad profil.

Dörrfoder med liten profil i innerkant.
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Murad spis med bakugn och järnspis.

STUGA

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Grå.

Vita.

Vit.

Vit.

Grå.

Grå.

Grå.

MATERIAL

Skurgolv.

Golvlist, slät.

Lerklinade pappspända väggar.

Pappspänt tak mellan synliga fasetterade takbjälkar.

Bräddörr till hall med kammarlås.

Dörrfoder med liten profil i ytter- och innerkant.
 
Smal tvåfyllningsdörr med glasad övre fyllning. Dörrfoder med profil i 
innerkant.

Spröjsat tvåluftsfönster, fyrrutsfönster, glas saknas, hasp av 
1800-talstyp. Profilerade fönsterfoder och fönsterbänk av trä.

Murad spis med järnspis och bakugn. Järnspis av fabrikat Husqvarna 
nr. 27.

Stuga med äldre fast inredning och ursprunglig planlösning.

Skurgolv.
Fast snickeriinredning såsom golvlist, dörrar med foder och beslag.
Pappspända tak med synliga takbjälkar.
Lerklinade väggar. 

INTERIÖR MANGÅRDSBYGGNAD

Stugan mot förstugan.
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Smal glasad tvåfyllningsdörr till förråd.

FÖRRÅD

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

Blå.

Vit.

Vita.

Vit.

Grå.

Grå.

MATERIAL

Målat brädgolv.

Golvlist, slät med liten fasad profil.

Putsad vägg mot bakugn. Ytterväggar synligt liggtimmer med spår av 
yxhugg.

Brädtak mellan synliga fasetterade takbjälkar.

Tvåfyllningsdörr med glasad övre fyllning.

-

Fast garderob med fyllningsdörr.

Rum med äldre fast inredning och ursprunglig planlösning.

Målat brädgolv.
Fast snickeriinredning såsom golvlist, dörrar med foder och beslag.
Brädtak med synliga takbjälkar.
Lerklinade väggar. 

INTERIÖR MANGÅRDSBYGGNAD

Glasad tvåfyllningsdörr.

Synlig timmervägg. Fast väggskåp.
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Rum med kakelugn.

KAMMARE

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Grå.

Vita.

Vit.

Grå.

Grå.

Vit.

MATERIAL

Brädgolv.

Golvlist, slät med liten fasad profil.

Putsad tapetklädda väggar.

Pappspänt tak mellan synliga fasetterade takbjälkar.

Tvåfyllningsdörr med kammarlås. Profilerat foder.

Spröjsat tvåluftsfönster, fyrrutsfönster, glas saknas, hasp av 
1800-talstyp. Profilerade foder och fönsterbräda av trä.

Rektangulär kakelugn med vita reliefkakel. 1800-tal. Skadade kakel. 
Luckor saknas.

Rum med äldre fast inredning och ursprunglig planlösning.

Brädgolv.
Fast snickeriinredning såsom golvlist, dörr med foder och beslag.
Brädtak med synliga takbjälkar.
Lerklinade väggar. 

INTERIÖR MANGÅRDSBYGGNAD

Kakelugn med reliefkakel.

Tvåfyllningsdörr till rum. Profilerade dörrfoder.

Dörr med kammarlås.
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Vindskammare

VIND MED TVÅ RUM

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Blå.

Vita.

Vit.

Blå.

Vit.

Blå.

MATERIAL

Brädgolv

-

-

Trefallstak. Pappspänt i kök. Brädtak i kammare.

En äldre tvåfyllningsdörr med kammarlås, gångjärn med rund knopp. 
Profilerade foder.
Smala bräddörrar till kattvindar.

Fyrrutsfönster.

Järnspis.
Fast skåp i kök.
Kattvindar.
Trätrappa till vindskammare från verandan.

-

Brädgolv och brädtak.
Äldre fyllningsdörr med beslagning. 
Fasta skåp.
Trappa.

INTERIÖR MANGÅRDSBYGGNAD

Trappa till vindskammare.
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Sjövillan med liten farstukvist.

EXTERIÖR
Sjövillan har en synlig rödfärgad timmer-
stomme med vitmålade lister och omfatt-
ningar. Dekorativ glasveranda mot vattnet 
med kontursågad panel och spröjsade 
fönster. Fönster- och dörromfattningar är 
utförda med kontursågade foder. På norra 
gaveln en inbyggd farstukvist med rödfärgad 
locklistpanel och en pardörr klädd med 
liggande panel.

INTERIÖR
Invändigt rymmer byggnaden ett rum och 
kök, en liten hall och den inbyggda glasve-
randan. Rummen bevarar delvis äldre snick-
erier och nisch för en borttagen kamin.

SAMMANFATTANDE SKADEBILD OCH ÅT-
GÄRDSBEHOV
Sjövillan har restaurerings- och underhålls-
behov ut- och invändigt. Timmerstommen 
har rötskador och spår av skadedjur som har 
behov av åtgärd. Taket har omläggningsbe-
hov. Fönster och dörrar har renoverings- och 
målningsbehov. Den tillbyggda verandan 
är förfallen och i behov av rekonstruktion.  
Interiört renoveringsbehov.

3. SJÖVILLAN

Sjövillan ligger vid Mälaren med glasveranda mot vattnet. 
Sjövillan var ursprungligen bostad, uppförd under 1800-talets 
andra hälft. Senare hyrdes Sjövillan ut till sommarboende. Idag 
är byggnaden öde.

Sjövillan. Sommarköket till höger.
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Byggnadsdel

GRUND
Natursten.

Åtgärdsförlag 

Växtlighet kring grund rensas.

Mark intill bottenbjälkar sänks 
med frånfall. 

När grund frilagts kontrolleras 
ev. skador och åtgärdsbehov.

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Grundläggning är i relativt bra 
skick och vilar troligen på berg.

Mark ligger för högt mot grun-
den vilket orsakar fuktskador.

Kraftig växtlighet för nära inpå 
grund. Grunden dold under 
växtlighet.

Priori-
tering

 1

GRUND

Sjövillans grund mot väster. Marken ligger för högt mot grund.

Sjövillan. Mark ligger för högt mot grunden.
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Sjövillan. Tidigare lagning av timmerstomme.

Timmerstommen syll har rötskador.

Byggnadsdel

TIMMERSTOMME
Liggande timmer.

Åtgärdsförlag 

Skador friläggs så att skador-
nas omfattning kan undersökas 
avseende skador och åtgärds-
behov.

Skadade stomdelar renoveras. 
Ytterligare dolda skador kan 
förekomma som åtgärdas.

Stomdelar ska lagas med hög-
kvalitativ virke genom skarv-
ning.

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Östra syllen är rötskadad och 
har en tidigare dåligt utförd 
reparation. 

Rötskada i undertak interiört 
visar på troligt skada i mellan-
bjälklag.

Bottenbjälklaget har troligtvis 
fuktskador.

Spår av skadedjur, strimmig 
trägnagare, förekommer. Tro-
ligen orsakat av stiillastående 
fukt under byggnaden.

Husbock förkommer på västra 
långsidan. 

Priori-
tering

 1

STOMME
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Sjövillans skorsten.

Sjövillans tak har behov av omläggning.

Byggnadsdel

TAK
Sadeltak täcks med tvåkupigt 
lertegel med underliggande 
stickspån. 

VINDSKIVOR
Vindskivor av trä, vitmålade. 

SKORSTEN
Skorsten, putsad.

Åtgärdsförlag 

Taket läggs om. 

Tak kan behöva skyddstäckas i 
väntan på takarbeten. 

Befintliga taktegel tas ned för 
att återläggas. Vid behov ska 
tegel kompletteras lika befint-
ligt.

Undertak av spån ska bevaras 
och skyddstäcks av oljehärdad 
masonit. 

Vindskivor  m.m. ses över och 
nytillverkas lika befintligt efter 
behov. Målas om med linolje-
färg i brutet vit kulör.

Skorsten sätts om över tak med 
visst återbruk av tegel. 

Skorstenen utförs traditionellt 
med utkragande krön och put-
sas med hydrauliskt kalkbruk. 

Beslagen utförs traditionellt. 

Förslagsvis utförs ny skorsten 
enligt tidigare (se bild sid. 10).

Tillståndsbeskrivning

Taket är otätt och har behov av 
hel omläggning.

Målningsbehov.

Skorstenen har omsättningsbe-
hov. Skador i puts.

Priori-
tering

 1

 1 

 2

TAK
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Sjörvillan med röda fasader och vita omfattningar.

Sjövillans synliga timmerstomme.

Byggnadsdel

FASAD
Synligt rödfärgat timmer med 
vitmålade lister och omfatt-
ningar.

Åtgärdsförlag 

Fasad åt väster föreslås pane-
las in för att minska risk för nya 
husbocksangrepp. Ny fasad 
panel åt väst föreslås utföras 
av lockpanel eller locklistpanel 
som får vila på vattbräda.

Fasader målas om med falu 
ljusröd äkta slamfärg. 

Lister målas med brutet vit 
linoljefärg.

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Husbocksangrepp.

Ommålningsbehov.

Priori-
tering

 2

FASAD
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Sjövillans kontursågade räcken i  verandan (lika kaptensvillans räcken).

Sjövillans veranda.

Byggnadsdel

GLASVERANDA
Glasveranda med kontursågad 
dekoration.

Vilar delvis på plintstenar.

Tak täckt med papp.

Åtgärdsförlag 

Glasverandan restaureras. Ve-
randans delar dokumenteras 
och märks upp noggrant inför 
demontering. Verandans delar 
sparas. 

Verandan återskapas lika 
befintligt med kontursågade 
räcken och fönster lika ur-
sprungliga. 

Bedömning görs kring vilka de-
lar som kan återbrukas. Befint-
liga dekorationer mallas upp 
och nya görs lika befintliga.

Ny grundläggning. Nytt tak 
läggs med papp.

Äldre bildmaterial kan använ-
das som förebild för att åter-
skapa delar, se foto s. 10.

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Glasverkandan är i dåligt skick 
med rötskadade delar och de-
koration. 

Fönster är täckta och kan ej 
synas. Dessa är dokumenterade 
sedan tidigare och har stort 
renoveringsbehov. Flera fönster-
bågar saknas.

Priori-
tering

 1

VERANDA

Fönster i tillräckligt gott skick renoveras. Nya tillverkas 
lika befintligt avseende dimensioner, spröjsning och 
beslagning.
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Sjövillans farstukvist.

Sjövillans farstukvist har locklistpanelade fasader.

Byggnadsdel

FARSTUKVIST
Farstukvist klädd med locklist-
panel. Tak täckt med tegeltak.

Åtgärdsförlag 

Locklistpanel lagas, skarvas 
och tillspikas. 

I övrigt renoveras farstukvisten 
lika byggnad med sänkning av 
mark och omläggning av tak.

Täckbräda av plåt ersätts med 
täckbräda av trä. 

Målas lika hus med faluljusröd 
slamfärg med vita lister och 
omfattningar.

Tillståndsbeskrivning

Locklistpanel har skadad 
panel. 

Mark ligger för högt mot 
grund. 
Tegeltak har omläggningsbe-
hov.

Priori-
tering

 2

FARSTUKVIST
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Detalj som visar  hörnjärn på fönster i Sjövillans veranda.

Sjövillan har tvåluftsfönster med tre rutor/båge. 
Kontursågade fönsteromfattningar.

Byggnadsdel

FÖNSTER
Tre st sexrutsfönster, tvålufts-
bågar, enkla bågar med äldre 
beslagning.

Två st fyrrutsfönster, tvålufts-
bågar, enkla bågar med äldre 
beslagning.

Två st enluftsfönster.

(Inkluderar ej glasverandans 
fönster.)

FÖNSTEROMFATTNINGAR
Kontursågade fönsteromfatt-
ningar.

Åtgärdsförlag 

Samtliga fönster renoveras 
genom trälagning, skarvning, 
omkittning och målning. 

Bågar som saknas nytillverkas 
med dimensioner lika befint-
liga.

Kittning ska utföras med linol-
jekitt. 

Målning ska utföras med linol-
jefärg. 

Beslagning renoveras, rost-
skyddas och målas med linolje-
färg.

Glas som är skadat ersätts 
med i första hand munblåst 
glas.

Kontursågade omfattningar 
målningsrenoveras. Målning 
ska utföras med linoljefärg.

Tillståndsbeskrivning

Fönster är täckta och kan ej 
inventeras noga.

Samtliga fönster har renove-
ringsbehov. 

Fönster har ett fåtal rötskador, 
några fönsterbågar saknas. 

Glas saknas delvis.

Målningsbehov.

Priori-
tering

 2

 2

FÖNSTER

Kontursågade fönsteromfattningar.
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Dörrens profilerade liggande panel.

Bräddörr klädd med profilerad liggande panel och 
kontursågad dörromfattning.
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Byggnadsdel

ENTRÉDÖRR
Pardörr klädd med liggande 
profilerad panel. Målad i 
mörkockra.

DÖRROMFATTNING
Kontursågad omfattning.

Åtgärdsförlag 

Dörren funktionsjusteras. 
Dörren renoveras och målas 
om. Målning ska utföras med 
linoljefärg.

Omfattning trälagas och må-
las med linoljefärg.

Tillståndsbeskrivning

Dörren är huvudsakligen i gott 
skick. Kan behöva funktions-
justeras. Målningsbehov. 

Den kontursågade omfatt-
ningen har rötskada i nedre 
delen. 

Priori-
tering

 2

 2

DÖRRAR



10 Förslag till vision för Fiskartorp - KFN 22/0039-3 Förslag till vision för Fiskartorp : Antikvariskt åtgärdsprogram för Fiskartorp den 21 oktober 2022

Planlösning Sjövillan. Ej skalenlig.
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Byggnadsdel

Byggnaden rymmer ett rum 
med kök, förstuga och glasve-
randa.

Se nedan separata rumsbe-
skrivningar.

Åtgärdsförlag 

Byggnaden städas ur och 
rengörs. 

Rummens äldre fasta inredning 
ska bevaras och renoveras. 

Ytskikt ska renoveras och 
underhållas med traditionella 
material och metoder.

Kortfattat ska;

Golv kan behöva läggas om. 
Nytt golv ska läggas av hög-
kvalitativ virke med bredder 
som passar husets karaktär. 
Golv såpskuras.

Skada i tak åtgärdas.

Pappspända tak lagas lokalt 
eller spänns om. Tak ska målas 
med limfärg.

Snickerier skrapas från lös 
färg, slipas av och målas med 
linoljefärg.

Vid val av kulörer och tapeter 
kan nya tapeter väljs utifrån in-
redningens ålder och karaktär.

Undersök om äldre material 
i förstugan kan finnas kvar 
under moderna ytskikt, t.ex. 
pärlspontpanel och brädgolv. 

El dras om. Ledningar dras 
utanpåliggande eller dolt (ej 
infräsning i väggar). Produkter 
för el ska väljas med anpass-
ning till byggnadens karaktär. 

Tillståndsbeskrivning

Rummen bibehåller delvis 
äldre snickeriinredning typisk 
för 1800-talet.

Större skada i mellanbjälklag 
med hål i taket i stora rummet.

Samliga ytor har behov av 
ytskiktsrenovering.

Elen är uttjänt.

Spår av skadedjur.

Priori-
tering

INTERIÖR SJÖVILLAN
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Förstugan har moderna ytskikt. Förstuga med en liten bänk och hatthylla.

Bänk och hatthylla i Sjövillans förstuga. Ett spröjsat enluftsfönster i förstuga.
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FÖRSTUGA

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

Grön.

Grön.

Vita.

Vit.

Grå.

Grå

MATERIAL

Skiva.

Smal slät list.

Skivinklädda väggar.

Skivinklätt tak. 

Dörr saknas. Profilerat dörrfoder.

Fyrrutsfönster, enkla bågar, 1800-talshasp.

Sittbänk och hatthylla.

Farstukvisten har moderniserats med moderna material omkring 
1900-talets mitt.

Fönster med beslagning.

INTERIÖR SJÖVILLAN
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Rum i Sjövillan med snickerier av 1800-talskaraktär och murad plats för kamin. Skada i tak.

Rum i Sjövillan har synliga takbjälkar och lackat brädgolv.
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RUM

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Grå.

Vita.

Vit.

Grå.

Grå

MATERIAL

Lackat smalt brädgolv. (Eventuellt kan äldre brädgolv ligga kvar under 
det befintliga brädgolvet.)

Golvlist med liten fasad profil.

Putsade väggar. En del med vävtapet.

Pappspänt tak mellan synliga takbjälkar. 
Rötskada i tak med hål i bjälklag.

Fyrfyllningsdörr med profilerade foder.
Dörr saknas till farstukvist, slätt foder.

Sexrutsfönster, enkla bågar, 1800-talshasp. Profilerade foder. Fönster-
bräda av trä.

Murad kåpa för kamin. Kamin saknas.

Ursprunglig planlösning och snickeriinredning.

Brädgolv.
Fyllningsdörr med foder.
Golvlist.
Putsade väggar.
Tak med synliga takbjälkar.
Murad spiskåpa.
Fönster med foder och beslagning.

INTERIÖR SJÖVILLAN
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Tvåluftsfönster i kök. Fönster med uppställningsbeslag av 1800-talstyo.

Fyllningsdörr till glasveranda i kök. Kök med köksskåp.
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KÖK

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Grå.

Vita.

Vit.

Grå.

Grå

MATERIAL

Plastmatta.

Smal slät list.

Putsade väggar. 

Pappspänt tak mellan synliga takbjälkar. 

Fyrfyllningsdörr med profilerade foder.
Fyllning skadad i dörr mot veranda.

Sexrutsfönster, enkla bågar, 1800-talshasp. Profilerade foder. Fönster-
bräda av trä.

Skåpsinredning från omkring 1900-talets mitt.

Ursprunglig planlösning och snickeriinredning. Senare tillkommen 
köksinredning.

Fyllningsdörr med foder.
Putsade väggar.
Tak med synliga takbjälkar.
Fönster med foder och beslagning.

INTERIÖR SJÖVILLAN
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Sommarköket med pulpettak.
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Sommarköket.

EXTERIÖR
Sommarköket är en mindre byggnad som 
sitter samman med Sjövillan genom ett litet 
plank med dörr. Sommarköket har fasader 
klädda med faluröd lockpanel med vita lister 
och omfattningar. Taket är ett pulpettak 
täckt med enkupigt lertegel. En lägre till-
byggnad mot söder täckt med takpapp.

INTERIÖR
Byggnaden rymmer ett rum med en murad 
spis med kåpa och en järnspis.

SAMMANFATTANDE SKADEBILD OCH ÅT-
GÄRDSBEHOV
Sommarköket har stort behov av renovering 
av både stomme, fasader, fönster och dörr 
samt omläggning av tak.

4. SOMMARKÖKET

Sommarköket ligger intill Sjövillan och anges år 1899 vara en 
bagarstuga. Sommarköket har används för utskänkning av 
resande med ångbåten. Byggnaden har även använts för 
torkning av fisknät och senare som en mindre sommarbostad. 
Byggnaden är idag öde.

Sommarköket står intill Sjövillan.
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Byggnadsdel

GRUND
Natursten, hittad.

Åtgärdsförlag 

Mark sänks med frånfall. Even-
tuellt justeringsbehov.

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Grund är täckt av växtlighet. 
Marken ligger för högt mot 
grund. 

Priori-
tering

 1

GRUND

Sommarköket med lägre tillbyggnad mot söder.

Marken ligger för högt mot grunden.
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Detalj av fotbräda mot grund. 

Troligen finns dolda rötskadade delar i stomme.

Byggnadsdel

STOMME
Troligen stolpverksvägg.

Åtgärdsförlag 

Stommen friläggs vid skador 
och undersöks avseende ska-
dornas utbreding och åtgärds-
behov. Stomskador åtgärdas.

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Rötskador kring eldstad. Golv-
bindbjälke har släppt och bak-
väggen buktar. Troligen rötska-
dade delar i stomme. 

Priori-
tering

 1

STOMME
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Sommarköket täcks av tvåkupigt lertegel. Vindskiva av trä och täckbräda av svart plåt.

Sommarkökets svartmålade skorsten.

Byggnadsdel

TAK
Sadeltak täckt med tvåkupigt 
lertegel. Papptak på den min-
dre tillbyggnaden.

VINDSKIVOR
Vindskivor av trä.

TÄCKBRÄDA
Täckbräda av plåt.

SKORSTEN
Skorsten av svartmålat tegel. 

Åtgärdsförlag 

Taket läggs om. Taket kan be-
höva skyddstäckas i väntan på 
takarbeten. 

Rötskadad råspont ersätts 
med lika befintligt. Ny högkva-
litativ papp läggs. (Oklart om 
spån finns kvar dolt under te-
gel. Om så är fallet ska denna 
bibehållas och täckas med 
oljehärdad masonit.)

Tegel återanvänds. Komplet-
tering av tegel görs med lika 
befintligt tegel. 

Papptak läggs om med ny 
papp.

Vindskivor åtgärdas vid behov 
och målas med linoljefärg.

Ny täckbräda utförs av trä som 
målas.

Möjligen omsättning av två 
översta skiften. Överbeslag-
ning görs om med ett traditio-
nellt utförande.

Tillståndsbeskrivning

Taket är otätt och tegel lösa.
Papptak i dåligt skick.

Vindskivor har måningsbehov.

Täckbrädan av plåt är utförd av 
ett otraditionellt material.

Beslagning är otraditionellt 
utfört.

Priori-
tering

 1

TAK

Den mindre tillbyggnaden har papptak.
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Skadad panel över dörr.

Fasadpanel har målningsbehov. Del av fasad täckt med skivmaterial.

Byggnadsdel

PANEL
Rödfärgad lockpanel.
En mindre del locklistpanel. 

Åtgärdsförlag 

Rötskadad panel skarvas med 
snedställd skravning. Tidigare 
lagningar utförs med ny panel 
lika befintlig. Panel tillspikas.

Panel borstas ren och målas 
med falu ljusröd slamfärg. 

Tillståndsbeskrivning

Skadad panel förekommer 
framförallt mot mark. Del av 
fotbräda skadad. 

Lagningar som utförts på ett 
mindre väl anpassat sätt.

Priori-
tering

 2

FASAD
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Fönster är skyddsintäckta. 

Täckt sexrutsfönster. Märken i fasadpanel visar på att 
omfattning med spetsig avslutning saknas.

Byggnadsdel

FÖNSTER
Ett sexrutsfönster, enluftsbåge, 
1800-talsbeslagning.

Ett opspröjsat fönster, enlufts-
båge, 1940-talshasp.

Åtgärdsförlag 

Fönster renoveras, omkittas 
och målas med linoljefärg. 

Kittning ska utföras med linol-
jekitt.

Det ospröjsade fönstret kan 
ersättas med spröjsat fönster 
med dimensioner lika äldre 
fönster.

Glas som saknas ska i första 
hand ersättas med munblåst 
glas.

Ny fönsteromfattning tillver-
kas med spetsig avslutning. 
Omfattning ska utföras med 
hyvlad yta och målas med 
linoljefärg. 

Tillståndsbeskrivning

Fönster intäckta och kan ej 
noggrant undersökas.

Sextrutsfönster saknar glas.

Båda fönstren har renoverings-
behov.

Fönsteromfattning med spet-
siga avslut kring sextrutsfönster 
saknas.

Priori-
tering

 2

 2

FÖNSTER

Sexrutsfönster med äldre beslagning.
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Bröddörrens bandgångjärn är lösa.

Ramverksdörren saknar glas. Bräddörren har renoverings- och målningsbehov.

Byggnadsdel

ENTRÉDÖRR
Entrédörren är en ramverksdörr 
med glasade övre fyllningar.

DÖRR I PLANK
Bräddörr med bandgångjärn 
mellan Sjövillan och Sommar-
köket.

Åtgärdsförlag 

Dörren renoveras och funk-
tionsjusteras. 

Entrédörren kompletteras med 
munblåst glas i fyllningar.

Entrédörr och omfattning må-
las om med linoljefärg.

Bräddörr funktionsjusteras och 
renoveras. Gångjärn rostskyd-
das och målas. Bräddörren 
målas med falu ljusröd slam-
färg lika fasad.

Tillståndsbeskrivning

Dörren har behov av funktions-
justering.

Renoverings- och målningsbe-
hov.

Entrédörren saknar glas.

Bräddörrens gångjärn är lösa. 
Renoverings- och målningsbe-
hov.

Priori-
tering

 2

DÖRRAR
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Murad spis i Sommarköket. Senare tillkommen köksinredning.

Lösa fyllningsdörrar i Sommarköket hör troligtvis till Sjövillan.
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KÖK

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

Åtgärdsförslag

KULÖR

-

Vit.

Vita.

Vit.

Vit.

Vit.

MATERIAL

Lackat brädgolv. Rötskada.

Golvlist med fasad profil.

Pappspända väggar.
Brädvägg bakom spis. Rötskador.

Pappspänt tak.

Ramverksdörr med raka fyllningar, glasade övre fyllningar. Glas saknas.

Sexrutsfönster, enkla bågar, 1800-talshasp. Slätt foder.

Murad spis med kåpa. Järnspis av fabrikatet Idun no 1.
Pentry.
Förvaring av nedmonterade trefyllningsdörrar (troligen från Sjövillan).

Ursprungligen bagarstuga.

Murad spis med järnspis.
Brädgolv.
Putsade väggar.
Fönster med foder och beslagning.
Pardörrar.

Byggnaden städas ur och rengörs. Rummets äldre fasta inredning ska 
bevaras och renoveras. Ytskikt ska renoveras och underhållas med tra-
ditionella material och metoder.

Kortfattat ska; Golv såpskuras. Pappspända tak lagas lokalt eller spänns 
om. Tak ska målas med limfärg. Snickerier skrapas från lös färg, slipas 
av och målas med linoljefärg. Murad spis och järnspis renoveras. El dras 
om. Ledningar dras utanpåliggande eller dolt (ej infräsning i väggar). 
Produkter för el ska väljas med anpassning till byggnadens karaktär. 
Lösa fyllningsdörrar tas om hand och sätts tillbaka på ursprunglig plats.

INTERIÖR SOMMARKÖKET
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Handelsboden.
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Handelsbodens tak har börjat rasa in.

EXTERIÖR
Handelsboden är uppförd av trä med lock-
listpanelade rödfärgade fasader med vita 
omfattningar och lister på naturstenssockel. 
Den södra gaveln är uppförd med korsvirke 
med ifyllnad av tegel.  

Sadeltaket täcks med tvåkupigt lertegel. Mot 
gården fyra dörrar klädda med liggande 
pärlspontpanel målade i mörkockra. Fönster 
är skyddstäckta. Fönster- och dörrfoder med 
spetsiga  ändar. 

INTERIÖR
Byggnaden rymmer invändigt tre sommar-
rum med delvis bevarad äldre snickeriinred-
ning. I den norra delen ett oisolerat förråds-
rum och trappa till vinden med två rum varav 
ett är inrett.

SAMMANFATTANDE SKADEBILD OCH 
ÅTGÄRDSBEHOV
Handelsboden har stora renoverings- och 
underhållsbehov ut- och invändigt. Prioritet 
är på omläggning av byggnadens tak.

5. HANDELSBODEN

Handelsboden är uppförd som ekonomibyggnad troligen 
omkring 1800-talets mitt. I byggnaden rymdes under en period 
en handelsbod och lager. Byggnadens har invändigt inretts 
med rum för sommarboende. Byggnaden är idag öde.

Handelsboden rymmer tre rum för sommarboende och ett oinrett utrymme i bottenvåningen.
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Byggnadsdel

GRUND
Natursten, hittade stenar men 
även tuktade. Ofogad. Delvis 
inbrädad. 

Åtgärdsförlag 

Växtlighet mot grund rensas. 
Mark mot grund sänks.
Lösa stenar justeras försiktigt. 
Vid behov inpassas skolsten 
av lika karaktär som befintligt. 
Sentida intäckningar åtgärdas. 

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Mark och växtlighet ligger för 
högt mot grund. Lösa stenar. 
Delvis intäckning med olika 
material.

Priori-
tering

2

GRUND

Ofogad naturstensgrund.

Mark ligger för högt mot grund.
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Synlig takstol på den oinredda vinden.

Stolpverksstommen är synlig i den oinredda del av byggnaden.

Byggnadsdel

Stolpverksstomme.
Den södra väggen utgörs i bv 
av korsvirke med utfyllnad av 
tegel.

Åtgärdsförlag 

Rötskadad syll och andra 
stomskador åtgärdas. Skador 
friläggs och undersöks avseen-
de skador och åtgärdsbehov.  

Skador skarvas med nytt friskt 
högkvalitativt virke.

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Förmodade skador i syllen. 
Skada i mellanbjälklag i rum i 
söder. Troligen stomskador vid 
takläckage på vind.

Priori-
tering

2

STOMME
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Taket är kraftigt beväxt med mossa.

Delar av teglet har lossnat vilket orsakar vatteninträngning.

Byggnadsdel

Sadeltak täckt med tvåkupigt 
lertegel. Svensk takstol. Ur-
sprunglig taktäckning av stick-
spån finns kvar under tegel med 
spår av rödtjärning.

Åtgärdsförlag 

Taket läggs om helt. I väntan 
på takarbeten skyddstäcks 
taket.

Vid omläggning bibehålls 
stickspån under tegel som 
täcks med oljehärdad träfiber-
skiva. Ny läkt.

Tegel tas ned, rengörs och 
sparas för återläggning. Tegel 
som saknas kompletteras med 
lika befintligt.

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Lösa takpannor. Takpannor 
saknas. Pågående takläckage.

Priori-
tering

1

TAK
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Rödfärgad locklistpanel.

Grundmur åt norr med spår i panel, troligen efter riven tillbyggnad.

Byggnadsdel

Fasader klädda med rödfärgad 
locklistpanel med vita lister och 
omfattningar.

Åtgärdsförlag 

Rötskadad panel och locklist 
skarvas med nytt friskt virke. 
Lös locklist tillspikas. Locklist 
som saknas tillverkas lika be-
fintligt. Fotbräda kompletteras.

Fasad bostas ren och målas 
med falu ljusröd slamfärg.

Vita lister rengörs från färg 
och målas om med linoljefärg i 
brutet vit kulör.

Tillståndsbeskrivning

Rötskadad panel förekommer. 
Skadad och lös locklist före-
kommer. Locklist saknas vid 
del av norra gaveln. Fotbräda 
delvis skadad.

Priori-
tering

2

FASAD
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Sexrutsfönster med fönsteromfattningar med spetsiga avslutningar.

Skyddstäckta sextrutsfönster.

Byggnadsdel

Huvudsakligen tvåluftsfönster 
med tre rutor/båge, enkla bå-
gar, 1800-talsbeslag. Fyrruts-
fönster på vind. Ett ospröjsat 
fönster på vind. Totalt 8 fönster 
och ett mindre.

Fönsteromfattningar med spet-
sig avslutning.

Åtgärdsförlag 

Samtliga fönster renoveras och 
målas. Ospröjsade fönster kan 
ersättas med ett nytt spröjsat 
fönster med lika dimensioner 
som befintliga.

Rötskadade delar trälagas. 
Fönster kittas om med linolje-
kitt. Målning ska utföras med 
linoljefärg. Beslagning rost-
skyddas och målas.

Vid nya glas ska sådana utfö-
ras med i första hand munblåst 
glas.

Fönsteromfattningar renove-
ras och målas med linoljefärg. 
Fönsteromfattning som sak-
nas nytillverkas med lika profil 
befintliga.

Tillståndsbeskrivning

Samtliga fönster har renove-
rings- och målningsbehov. Glas 
saknas delvis. 

Skadad fönsteromfattning 
förekommer. Ett fönster saknar 
fönsteromfattning.

Priori-
tering

2

FÖNSTER

Skyddstäckta sextrutsfönster.
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Fyra bräddörrar klädda med pärlspontpanel mot gården.

Trappa vid boddörr i söder är rötskadad. Rötskadad panel och omfattning vid boddörr.

Byggnadsdel

BODDÖRRAR MOT GÅRD
Mot gården fyra bräddörrar 
klädda med liggande pärl-
spontpanel målad i mörkockra.

DÖRR MOT MÄLAREN
Mot vattnet en modern gla-
sad dörr med karosseripanel, 
omålad.

BODDÖRR MOT MÄLAREN
En boddörr klädd med stå-
ende slät rödfärgad panel och 
bandgångjärn.

DÖRROMFATTNINGAR
Dörromfattningar av trä med 
spetsiga avslutningar.

TRAPPA
Trappa vid boddör i söder av 
trä.

Åtgärdsförlag 

Dörrar renoveras och målas. 
Trälagningar utförs med profi-
lering lika befintligt. Målas med 
linoljefärg. Dörrar funktionsjus-
teras.

Beslagningar rengörs, rostskyd-
das och målas.

Dörr renoveras och målas. 
Kompletteras med nytt glas.

Boddörr målas med falj ljusröd 
slamfärg som fasad.

Omfattning som saknas nytill-
verkas lika befintliga. Omfatt-
ningar rengörs från färg och 
målas med linoljefärg i bruten 
vid kulör.

Ny trappa tillveras av trä med 
anpassning byggnadens ka-
raktär.

Tillståndsbeskrivning

Dörrarna har rötskador i panel 
och måningsbehov.

Dörren saknar glas. Renove-
rings- och målningsbehov.

Målningsbehov. Rostiga band-
gångjärn.

Del av omfattning saknas.

Trappan är rötskadad.

Priori-
tering

2

DÖRRAR
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Byggnadsdel Åtgärdsförlag Tillståndsbeskrivning Priori-
tering

DÖRRAR

Boddörr med liggande pärlspontpanel. Dubbeldörrar klädda med pärlspontpanel.

Rödfärgad boddörr. Dörr klädd med karosseripanel.
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Planlösning Handelsboden. Ej skalenlig.

152 153

Byggnadsdel

Byggnaden rymmer tre inredda 
rum samt förrådsutrymme med 
vedbod i bottenvåningen. 

Vindstrappa i förråd till vind 
som rymmer ett inrett rum 
samt vind.

Se nedan separata rumsbe-
skrivningar.

Åtgärdsförlag 

Byggnaden städas ur och 
rengörs. 

Rummens äldre fasta inredning 
bevaras och renoveras. 

Ytskikt ska renoveras och 
underhållas med traditionella 
material och metoder.

Tillståndsbeskrivning

De inredda rummen bibehåller 
äldre snickeriinredning typisk 
för tidigt 1900-tal.

Det södra rummet har en röt-
skada i tak. 

Yttertaket håller otätt med 
direkt vatteninträngning på 
vinden. 

Samliga ytor har behov av 
ytskiktsrenovering. 

Priori-
tering

INTERIÖR HANDELSBODEN
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Hall. Väggar i hall klädda med pärlspontpanel.
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HALL

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Röd

Blå.

Vit.

MATERIAL

Skurgolv.

Golvlist med karnisprofil.

Pärlspontpanel.

Pärlspontpanel.

Fyrfyllningsdörr med kammarlås. Profilerade foder.

-

-

Ursprungligen ekonomibyggnad nyttjad som handelsbod fram till 
1920-tal. Rum för boende troligen inrett omkring tidigt 1900-tal.

Äldre snickeriinredning såsom brädgolv, lister, pärlspontpanel och 
fyllningsdörrar.

INTERIÖR HANDELSBODEN
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Det södra rummet.

Rum med brädgolv och pärlsponttak. Brädgolv och profilerad golvlist.

Rötskada i mellanbjälklag.
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DET SÖDRA RUMMET

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Grå.

Vit.

Grå.

Vit.

MATERIAL

Lackat brädgolv.

Golvlist med karnisprofil.

Tapet.

Pärlspontpanel. Rötskada i tak.

Trefyllningsdörr till rum 2. Profilerade foder.

Sexrutsfönster, 1800-talshasp.

Tapetdörr till garderob.

Ursprungligen ekonomibyggnad nyttjad som handelsbod fram till 
1920-tal. Rum för sommarboende inrett omkring tidigt 1900-tal.

Brädgolv.
Äldre snickerier såsom golvlist, fyllningsdörrar, pärlspontpanelat tak.

INTERIÖR HANDELSBODEN
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Rum med bröstning av liggande pärlspontpanel.

Rum med pärlspontpanel mellan synliga takbjälkar.
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DET MELLERSTA 
RUMMET

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Grå.

Vit.

Grå.

Vit.

MATERIAL

Linoleum.

Bröstning av liggande pärlspontpanel.

Tapet.

Pärlspontpanel mellan synliga takbjälkar.

Fyrfyllningsdörr med profilerade foder.
Tvåfyllningsdörr täckt med skiva.
Dörr saknas till rum 3.

Sexrutsfönster, 1800-talshasp.

-

Ursprungligen ekonomibyggnad nyttjad som handelsbod fram till 
1920-tal. Rum inrett för sommarboende omkring tidigt 1900-tal.

Brädgolv.
Pärlspontbröstning.
Pärlspontpanel tak med synliga takbjälkar.
Fyllningsdörrar med profilerade foder.

INTERIÖR HANDELSBODEN
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Rummet har moderniserats. Synliga takbjälkar.

Rum med brädgolv och brädtak.
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KÖK

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

Vit.

Gul.

Vit.

Vit.

MATERIAL

Lackat brädgolv.

Smal slät list.

Tapet.

Brädtak med synliga omålade takbjälkar.

Dörr saknas till rum 2.
Masonitinklädd dörr.

Sexrutsfönster, 1800-talshasp.

-

Ursprungligen ekonomibyggnad nyttjad som handelsbod fram till 
1920-tal. Rum inrett för sommarboende omkring 1900-talets mitt.

Brädgolv.
Brädtak med synliga takbjälkar.

INTERIÖR HANDELSBODEN
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Förråd med synliga stolpverksväggar.

Vedbod. Trappa av trä till vinden.
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OINRETT RUM

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖRMATERIAL

-

-

Stolpverksväggar/brädväggar.

Brädtak. Synligt mellanbjälklag.

Bräddörrar.

-

-

Ekonomibyggnad uppförd omkring 1800-talets andra hälft.

Oinredd del av ekonomibyggnad med synlig stomme, brädväggar 
m.m.

INTERIÖR HANDELSBODEN
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Oinredd vind.

Oinredd vind.
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VIND

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖRMATERIAL

Brädgolv.

-

-

Glespanel. Stickspån. Papp lagd lös mellan takstolar.

-

Ospröjsat tvåluftsfönster. Uppställningsbeslag av 1800-talstyp.

-

Oinredd vind i ekonomibyggnad från omkring 1800-talets andra 
hälft.

Oinredd del av ekonomibyggnad.

INTERIÖR HANDELSBODEN
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Rum inrett på vind med skivinklädda väggar och tak.

Inrett rum på vinden.
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VINDSKAMMARE

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖRMATERIAL

Matta.

-

Skivinklädda väggar.

Skivinklätt tak.

-

Ospröjsat tvåluftsfönster. Uppställningsbeslag av 1800-talstyp.

-

Rum inrett omkring 1900-talets mitt.

-

INTERIÖR HANDELSBODEN
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Ladugårdens tak buktar och riskerar att falla in.

EXTERIÖR
Ladugården är en timrad, delvis skiftesverk, 
och rödfärgad byggnad täckt med tvåkupigt 
lertegel. Delar av den timrade stommen är 
panelad med rödfärgad locklistpanel. Vid 
den östra gaveln har ladugården byggts till 
med en mjölkkammare av tegel.

INTERIÖR
Ladugården rymmer oisolerade förrådsut-
rymmen och ett par rum enkelt inredda för 
sommarboende. 

SAMMANFATTANDE SKADEBILD OCH ÅT-
GÄRDSBEHOV
Byggnaden har stort restaurerings- och 
underhållsbehov. Taket har akut omlägg-
ningsbehov. Grundläggningen behöver 
åtgärdas. Samtliga fönster- och dörrar har 
renoverings- och målningsbehov.

6. LADUGÅRDEN

Ladugården kan vara torpets äldsta byggnad och är troligen 
uppförd omkring 1800-talets första hälft. Byggnaden har 
rymt ladugård, tröskloge, vagnslider och höskulle. Mot öster 
en tillbyggnad av tegel, möjligen mjölkkammare. Delar av 
ladugården har under 1900-talets mitt inretts med rum för 
sommarboende. Idag är byggnaden öde.

Ladugård med tröskloge och vagnslider.

Ladugårdens gavel mot Mälaren.
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Byggnadsdel

GRUND
Byggnaden vilar på kallmur av 
fältsten, mindre del tuktad sten. 

Bärande stenplintar vid hörn. 
Senare tillkommen fyllnadssten 
däremellan. 

Åt väster pågjuten grund.

Åtgärdsförlag 

Växtlighet rensas mot byggna 
den.

Mark sänks mot grunden så att 
mark lutar ut från grunden.

Utfyllnadssten kan övervägas 
att tas bort. Eventuellt inbräd-
ning av grund som på gavel.

Grunden skick och förslag på 
åtgärd kan behöva utredas 
vidare efter friläggning.

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Grundläggningen är i varieran-
de skick. Utfyllningssten mellan 
bärande hörnstenar är av osä-
ker karaktär och ligger inte still. 
Utfyllnadssten har rasat.

Grund mot väster och norr svår 
att syna pga kraftig växtlighet.

Mark ligger för högt mot grund. 
Kraftig växtlighet mot byggna-
den generellt. 

Priori-
tering

2

GRUND

Byggnaden vilar på bärande stenplintar i hörn och knutar, däremellen utfyllnadssten av hittad natursten.

Del av grunden är  inbrädad.
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Detalj av timrad stomme och skiftesverk av återanvänt timmer. 

Detalj av ladugårdens timrade stomme på 
naturstensgrund.

Byggnadsdel

STOMME
Rödfärgat liggande timmer 
och skiftesverk i vagnslider.

Åtgärdsförlag 

Dolda skador i syll undersöks 
närmare. 

Rötskadade syllstockar åt-
gärdas och skarvas med friskt 
högkvalitativt virke. 

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Stommen är i huvudsakligen 
gott skick.

Syll delvis angripen av röta p.g.a 
förhöjd marknivå. 

Syll mot väster dold, vilken kan 
ha dolda skador.

Priori-
tering

 2

STOMME

Grundens utfyllnadssten är lös.
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Taket buktar och risker att rasa in.

Ladugården täcks av tvåkupigt lertegel.

Byggnadsdel

TAK
Sadeltak täckt med tvåkupigt 
lertegel. Eventuellt finns äldre 
takspån kvar under tegel.
 
Tränock. Vindskivor av trä.

Åtgärdsförlag 

Taket läggs om. Taket har be-
hov av skyddstäckning i väntan 
på takarbeten.

Tegel tas ned för att återläg-
gas. Kompletteras med tvåku-
pigt tegel lika befintilgt. Röt-
skador i taklaget med takstolar 
renoveras. Ny läkt. 

I det fall spån finns kvar be-
varas detta och täcks med 
oljehärdad träfiberskiva.

Vid omläggning av tak tillver-
kas nya vindskivor och nock 
lika befintligt som rödfärgas 
med rödtjära två gånger.

Tillståndsbeskrivning

Taket är i mycket dåligt skick. 
Taket bukar in och har akut 
åtgärdsbehov.  

Priori-
tering

 1

TAK
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Rödfärgade fasader.

Skadad panel vid hål i grund, troligen grävling.

Byggnadsdel

FASAD
Synligt rödfärgad timmer och 
delvis stående locklistpanel.

Åtgärdsförlag 

Rötskadad panel åtgärdas och 
skarvas. Lös panel tillspikas. 

Målning utförs med falu ljusröd 
äkta slamfärg.

Tillståndsbeskrivning

Smärre rötskador och lös pa-
nel. Målningsbehov.

Priori-
tering

2

FASAD
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Tillbyggnad av tegel på gjuten grund.

Tillbyggnad till ladugården av tegel, möljigen mjölkkammare.

Byggnadsdel

TILLBYGGNAD AV TEGEL
Tillbyggnad av tegel med övre 
del av slät omålad panel. 

Gjuten grund.

Tegeltak.

Två panelklädda dörrar.

Åtgärdsförlag 

Klotter rengörs.

Fogning rensas och foglagas 
med fog med karaktär och 
kulör lika befintlig.

Skadade tegel ersätts med 
tegel lika befintligt.

Panel kompletteras lika befint-
lig. Rödfärgas med falu ljusröd 
slamfärg.

Dörrar funktionsjusteras, reno-
veras och målas om. Eventuell 
kan dörr mot söder behöva 
nytillverkas med ny karm och 
dörr. Målning utförs med linol-
jefärg.

Tak läggs om med återan-
vändning av befintligt tegel. Ny 
bär och ströläkt.

Tillståndsbeskrivning

Tillbyggnaden är svårtillgänglig 
pga av växlighet. 

Klotter på tegel.

Tegelfogar saknas delvis.

Taktegel är otätt och lösa tegel 
förekommer.

Panel saknas.

Dörrar har renoverings- och 
måningsbehov. Dörr mot söder 
täckt med skiva och kan ej in-
venteras, dörren dåligt infogad 
i karm.

Priori-
tering

 2

TILLBYGGNAD

Övre del inklädd med slät panel.
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Småspröjsat fönster med pressade hörnjärn.

Ospröjsat fönster med sämre anpassat foder.

Byggnadsdel

FÖNSTER
Fönsterlufter med varierande 
utförande. Dels småspröjsade 
fönster av tidig 1900-talska-
raktär. Dels enluftsfönster utan 
spröjs.

Delvis vita släta fönsteromfatt-
ningar.

Åtgärdsförlag 

Fönster renoveras och justeras. 

Rötskadat virke trälagas, om-
kittas och målas. 

Kittning ska utföras med linol-
jekitt. 

Målning ska utföras med linol-
jefärg. 

Hörnjärn och beslag rostskyd-
das och målas.  Vid komplet-
tering av hörnjärn välj nya lika 
äldre befintliga.

Felaktigt utförda fönster och 
fönsteromfattningar nytillver-
kas med anpassning till bygg-
nadens karaktär.

Tillståndsbeskrivning

Samtliga fönster har renove-
rings- och målningsbehov. 

Glas saknas. 

Rostig beslagning. 

Vissa fönster är sämre anpassa-
de till ladugårdens karaktär och 
inte hantverksmässigt utförda.

Priori-
tering

 2

FÖNSTER

Pressade hörjjärn.

Spröjsat enluftsfönster. Spröjsat enluftsfönster.
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Grönmålad port med svarta bandgångjärn.

Svarttjärad port med bandgångjärn.

Byggnadsdel

PORTAR
Två portar av stående bräder, 
varav en grönmålad och en 
tjärad.

Åtgärdsförlag 

Portar renoveras, trälagas, 
funktionsjusteras och målas.

Klotter rengörs.

Beslag rostskyddas och målas.

Målning ska utföras med linol-
jefärg. Tjärad port tjäras med 
dalbränd trätjära med ibland-
ning av kimrök.

Tillståndsbeskrivning

Portar är huvudsakligen i gott 
skick. Behov av justering och 
målning. En bräda rötskadad. 
Rostiga gångjärnsbeslag. Klot-
ter.

Priori-
tering

2

DÖRRAR
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Byggnadsdel

DÖRRAR
Fyra dörrar klädda med lig-
gande panel. Grönmålade.

Åtgärdsförlag 

Portar renoveras, trälagas, 
funktionsjusteras och målas.

Målning ska utföras med linol-
jefärg. 

Beslag rostskyddas och målas.

Låsning och låsbeslagning har 
översynsbehov.

Tillståndsbeskrivning

Dörrar är huvudsakligen i gott 
skick. Målningsbehov. Rostiga 
gångjärn.

Priori-
tering

 2

DÖRRAR

Bräddörr klädd med liggande pärlspontpanel.

Bräddörr klädd med slät liggande panel. Bräddörr klädd med slät liggande panel.

Trefyllningsdörr.
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Loglucka klädd med slät stående panel.

Rostig nyckelbricka.

Byggnadsdel

LOGLUCKA
Brädlucka klädd med slät 
stående panel. Bandgångjärn. 
Grönmålad.

Åtgärdsförlag 

Målas med linoljefärg. Beslag 
rostskyddas och målas. 

Tillståndsbeskrivning

I gott skick. Målningsbehov. 
Rostig beslagning.

Priori-
tering

 2

ÖVRIGT
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Planlösning Ladugården. Uppskattad plan, ej skalenlig.

188 189

Byggnadsdel

Byggnaden rymmer sex rum 
och vind. 

Se nedan separata rumsbe-
skrivningar.

Åtgärdsförlag 

Byggnaden städas ur och 
rengörs. 

Tillståndsbeskrivning

Fler av rummen var ej möjliga 
att beträda vid inventeringen.

Rötskada i tak i rum 1.

Priori-
tering

INTERIÖR LADUGÅRDEN
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Rum inredd för boende i ekonomibyggnad.

Fyrfyllningsdörr, insida. Rötskada i tak.

Fyrfyllningsdörr till rum i söder.
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RUM 1

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Vit.

Vit.

Vit.

Vit.

MATERIAL

Lackat brädgolv.

Smal slät modern list.

Tapet.

Vita skivor mellan synliga takbjälkar. Fuktskada i hörn.

Entrédörr, trefyllningsdörr.
Fyrfyllningsdörr till rum 2. 
Entrédörr, bräddörr.
Smala släta dörrfoder.

Ett spröjsat enluftsfönster, enkel båge, 1800-talshasp.
Ett tvåluftsfönster, ospröjsat, kopplade bågar, 1940-talshasp.

-

Rum inrett som bostadsrum troligen omkring 1900-talets mitt.

Äldre fyllningsdörrar och bräddörr.

INTERIÖR LADUGÅRDEN



10 Förslag till vision för Fiskartorp - KFN 22/0039-3 Förslag till vision för Fiskartorp : Antikvariskt åtgärdsprogram för Fiskartorp den 21 oktober 2022

Rum med synlig timmerstomme.

Detalj brädgolv och timmerstomme.

192 193

RUM 2

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Omålat.

Vit.
Omålat.

Omålat.

Vit.

Omålat.

Omålat.

MATERIAL

Brädgolv.

Smal slät modern list.

Skivinklädda.
Delvis synligt liggande timmer.

Brädtak.

Fyrfyllningsdörr till rum 1. 

Ett tvåluftsfönster, ospröjsat, kopplade bågar, 1940-talshasp.

-

Rum inrett som bostadsrum troligen omkring 1900-talets mitt.

Äldre fyllningsdörr.
Synligt liggtimmer.
Brädgolv.
Brädtak.

INTERIÖR LADUGÅRDEN
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Rum med ingång från tjärad port.

Port av tjärade brädor. 

194 195

RUM 3

Golv

Golvlist

Väggar

Tak

Dörrar

Fönster

Övrigt

Kort historik

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

KULÖR

-

Omålat.

Vit.

Omålat.

Vit.

Vit.

MATERIAL

Brädgolv.

Smal slät modern list.

Skivinklädda.

Brädtak under skivor. 

Bräddörr med runt glas.
Brädportar.

Småspöjsat tvåljuftsfönster, enkel båge. 

-

Rum inrett som sommarrum? i ekonomibyggnad.

Brädgolv.
Brädtak.
Äldre småspröjsat fönster.

INTERIÖR LADUGÅRDEN
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Boden ingår som en del av bebyggelsemiljön vid Fiskartorp och rymmer snickarbod och förråd.

Boden från väster. 

196 197

EXTERIÖR
Rödfärgad locklistpanelad enkel bod. Taket 
är täckt med tvåkupigt lertegel på öppen 
läkt. Boddörrarna är utförda av stående slät 
panel med bandgångjärn. 

INTERIÖR
Boden rymmer två rum varav det ena rym-
mer en fast snickarbänk och hyllor av trä. 

SAMMANFATTANDE SKADEBILD OCH ÅT-
GÄRDSBEHOV
Marken kring hus bör sänkas och taket behö-
ver läggas om. Stomme, fasadpanel, dörrrar 
och fönster har skadade delar och behöver 
renoveras.

7. BOD

Bod som ingår i bebyggelsemiljön vid Fiskartorp. Boden är 
troligen uppförd omkringtidigt 1900-tal som snickar- och 
redskapsbod. Fasader är klädda med rödfärgad locklistpanel 
och tak täckt med tvåkupigt lertegel på öppen läkt. 

Bod.
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Byggnadsdel

GRUND
Oklart. Natursten sticker fram 
under hörn.

Åtgärdsförlag 

Mark sänks med frånfall från 
grund. 

Grund friläggs och undersöks 
för eventuell åtgärd.

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Grunden är täckt av växtlighet. 

Marken ligger för högt mot 
grund. 

Priori-
tering

 1

GRUND

Marken ligger för högt mot bodens grund.

Marken ligger för högt mot grunden vilket orsakar fuktskador.
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Bod med stolpverksstomme.

Byggnadsdel

STOMME
Stolpverksstomme av trä.

Åtgärdsförlag 

Skadade delar skarvas med 
friskt virke.

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Syllen har rötskador mot grund.

Priori-
tering

 2

STOMME
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Taket är lagt på öppen läkt. Vindskivor och täckbrädor är rötskadade.

Taket är täckt med tvåkupigt lertegel.

Byggnadsdel

TAK
Sadeltak täckt med tvåkupigt 
lertegel på öppen läkt.

VINDSKIVOR
Vindskivor av trä.

TÄCKBRÄDA
Täckbräda av trä.

Åtgärdsförlag 

Taket läggs om på öppen läkt. 
Taket kan behöva skyddstäck-
as i väntan på takarbeten. 

Tegel återanvänds. Komplet-
tering av tegel görs med lika 
befintligt tegel.

Nya vindskivor tillverkas av trä.

Ny täckbräda tillverkas av trä.

Tillståndsbeskrivning

Taket är otätt och tegel lösa.

Vindskivor är rötskadade.

Täckbräda rötskadad/saknas.

Priori-
tering

 1

TAK
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Skadad locklistpanel.

Locklister saknas.

Byggnadsdel

PANEL
Rödfärgad locklistpanel.
Vitfärgade lister.

Åtgärdsförlag 

Rötskadad panel skarvas med 
snedställd skarvning. Locklist 
skarvas med profil lika befint-
ligt. Lös locklist tillspikas. 

Panel borstas ren och målas 
med falu ljusröd slamfärg. 

Omfattningar och hörnlister 
målas med linoljefärg.

För fördjupad skadebild och 
åtgärdsförslag hänvisas till 
byggnadsteknisk skadeutred-
ning, Ebbalund byggnads AB.

Tillståndsbeskrivning

Skadad panel förekommer 
framförallt mot mark. Del 
av fotbräda skadad. Del av 
locklist saknas. Del av locklist 
skadad.

Priori-
tering

2

FASAD
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Boden har ett spröjsat fönster.

Byggnadsdel

FÖNSTER
En spröjsad enluftsbåge.

Åtgärdsförlag 

Fönster renoveras, omkittas 
och målas. 

Kittning ska utföras med linol-
jekitt.

Målning utförs med linoljefärg.

Fönsteromfattning renoveras 
och målas.

Tillståndsbeskrivning

Fönstret har renoverings- och 
målningsbehov.

Fönsteromfattning av trä, vit-
målad.

Priori-
tering

 2

FÖNSTER
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Dörrarna har rötskador i nederkant.

Slät boddörr med bandgångjärn. Bräddörr klädd med slät stående panel.

Byggnadsdel

BODDÖRRAR
Två bräddörrar klädda med 
stående slät panel. Försedda 
med bandgångjärn. Vita släta 
dörromfattningar.

Åtgärdsförlag 

Dörrarna trälagas, renoveras 
och funktionsjusteras. 

Dörrarna målas om med linol-
jefärg.

Tillståndsbeskrivning

Dörrarna har rötskadad panel 
i nederkant. Renoverings- och 
målningsbehov.

Priori-
tering

 2

DÖRRAR
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Bod med snickarbänk. Oinredd bod med öppet till nock.

Tegel ligger på öppen läkt.

210 211

BOD

Boden rymmer två 
rum.

Kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer

Åtgärdsförslag

KULÖR

Omålat

Omålat

MATERIAL

Bod 1 
Brädgolv, brädväggar, brädtak, spöjsat fönster, snickarbänk, bräddörr.

Bod 2
Lika bod 1, tegel på öppen läkt synligt.

Brädgolv.
Synliga brädväggar.
Brädtak.
Spöjsat fönster.
Bräddörrar.
Snickarbänk och hyllor.
Tegel lagt på öppen läkt.

Byggnaden städas ur och rengörs. 
Boden bibehålls oinredd och fast inredning bevaras.

INTERIÖR BOD
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KÄLLOR

LITTERATUR OCH ARTIKLAR

Detaljplan, Upplands-Bro kommun, planarkivet

Beskrivning och karaktärsdrag för Brogårds tegelbruk och Fiskartorp, Bro Gård, Upplands Bro 
kommun, Stockholms byggnadsantikvarier, 2014

Ur Inventering av Brogård år 2001, Stockholms läns museum, 2007

Kulturhistorisk utredning för området Tegelhagen i Bro, Upplands-Bro kommun, Akt Landskap

ARKIV

Brandförsäkringsverket, Brandförsäkringar
Lantmäteriverket, kartor
Kringla.nu, historiska bilder
Stockholms läns museum, historiska bilder
Upplands-Bro kommun, historiska bilder
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Bro Fiskartorp Kaptensvillan, byggnadsteknisk skadeutredning 2022. 

 

                                                                                                                                      Foto 2019  

Allmänt                                                                                                                                          
På uppdrag av Lisa Sundström, Tengboms arkitekter, har jag okulärt besiktigat byggnadens 
skick och framtida behov inför en upprustning. Då det saknas ritningar med planer och 
fasader beskrivs åtgärder med text och bilder. För uppdraget har byggnadsingenjör Krister 
Berggren anlitats för åtgärdsförslag av putsfasader och fogning av grundmurar.                                                                         

Byggnaden                                                                                                                                
Uppförd kring andra hälften av 1800 talet med glasveranda och köksentré från slutet av 1800 
talet. Byggnaden grundlagd med tuktad och fogad kallmur. Väggstomme i liggtimmer med 
svensk takstol som bär yttertak med vindskupa. Tak med tvåkupigt lertegel omlagt med nya 
stuprör och hängrännor, glasveranda och entrétak täckt med enkelfalsad plåt. Murad skorsten 
synlig över tak. Utvändigt är fasader utstockade 4–5 cm med lerbruk och ytterst 0,5 cm 
spritputs av kalk med barlast 0–4 mm, hörnlister och foder slätputsade, all puts bärs upp av 
träpliggar. Byggnadsyta 125 kvm, verandor 30 kvm. Putsytor 160 kvm. Takytor 210 kvm.                                                                                                                                

Byggnadens skick 
Marken förhöjd vid norra gavel. Grundläggning i bra skick och vilar troligen på berg, brist 
som finns är mindre tjälförskjutningar, fläckvis har grundens fogning släppt delvis fogad med 
cementbruk. Fasader har synliga putsskador främst i nedre delar vissa delar putsad med 
cementbruk samt fläckvisa skador på alla slätputsade hörnlister och fönsterfoder med slätputs 
Väggtimmer delvis angripna av rötsvampar pga. förhöjd marknivå och inträngande fukt kring 
fönster. Invändigt synlig rötskada i mellanbjälklag i rum västra delen. Utvändiga snickerier 
dörrar, fönster och verandor har bristande underhåll. Tegeltak omlagda med byte av skadat 
taklag, invändigt har skorsten rivits in under tak. Remstycke har förstärkts invid vattenskada i 
mellanbjälklag.                                                                                                                     Sid 1 
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Förslag på åtgärder                                                                                                                         
Mark kring byggnaden skall sänkas och ändras så att nederbörd får frånfall minst 2 m. ut om 
möjligt, marksänkning skall uppnå en fri höjd mellan mark och syll på minst 20 cm.  

 

Marksänkning mellan vänstra hörn och runt köksentré, innan åtgärd skall markdjup sonderas 

 

Marksänkningsområden mellan veranda och ytterhörn 

Stomskador friläggs upp mot fönster med synliga skadeområden där puts rivs varsamt för att 
bibehålla pliggar alternativ spara dessa för återbruk. För skador kring fönsterkarmar gäller 
detsamma med ilagning av karmskador. Efter rivning av putsytor utföres en fördjupad 
skadeinventering av liggtimmer med förslag på helt byte alternativt halvsulning.  

För syllar som endast har skador i nedre del kan horisontell halvsulning med korta ämnen 
kring 2 m. vara att föredra, för skador i yttre delar, ej genomgående på insida, utföres hel 
halvsulning. Är skador i syll genomgående mot insida gäller helt byte. Vid skador i och kring 
fönsterkarmar är det viktigt att gåtar och gåtsvärd har full funktion, karmar ilagas lokalt på 
plats, demontering av karmar bör undvikas i möjligast mån.   

 
Halvsulning av väggtimmer.             Exempel på fönsterrenovering med ilagning 

Golvskada i mellanbjälklag öppnas varsamt via vind för att inte skada undertak mer än 
nödvändigt, trossning sparas på vinden för eventuellt återbruk.                              Sid 2                                                 
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Rötskador på golvbjälkar i mellanplan och om dessa skall bytas ut alternativt ny påspikad 
förstärkning samråds med konstruktör. Skada i remstycke har förstärkts provisoriskt och 
skadan bör kunna skarvas i för att därefter ta bort förstärkningen.  

Golven med bärande bjälkar BV bedöms vara i bra skick med endast marginella angrepp av 
strimmig trägnagare och område som kan vara riskområde är dels norra delen där 
markhöjning skapat en fuktigare miljö dels golv under vattenskadan, här kan det vara befogat 
med att borra ett 30 mm hål för inspektion av både material och fuktkontroll. 

Provisorisk förstärkning.     Skada i remstycke som ilagas i samråd med byggnadskonstruktör. 

Puts och fognings arbete av Krister Berggren 
Nerknackning och rensning                                                                                                      
All puts knackas ner från hörnkedjor. Träpligg tas bort försiktigt och sparas för 
återanvändning på andra delar där det kan behövas. 

I övrigt knackas skadad puts ner. En preliminär bedömning är att det kan röra sig om 20 % av 
fasadytan. I huvudsak finns den skadade putsen nertill ovanför sockeln. Ytor som ska tas ner 
väljs i samråd med B. Normalt ska försiktig nerknackningen ske ända in till timmerstommen. 
Befintlig träpligg som fungerar som putsbärare ska behållas intakta där det är möjligt. 

Sockeln rensas från löst sittande färg, fog- och putsbruk. Där fogbruk tas bort ska rensning 
ske till minst 15 mm djup i fogen. Hela sockelytan högtryckstvättas och borstas vid behov ren 
med stålborste. 

Stominspektion och reparation                                                                                             
Frilagda delar av stommen inspekteras och skador repareras enligt separata anvisningar.  

Ny putsbärare                                                                                                                              
På hörnkedjor och där träpliggen i övrigt tas bort, utförs ny putsbärare i första hand av 
ohyvlade snedribbor enligt separat anvisning. Alla skarvar av ribbor ska förskjutas så att 
ingen generalskarv förekommer utom i hörn. 

Putsning generellt                                                                                                                       
Alla putsskikt slås på för hand med slev. För spritputsen görs provputsning på lämpligt 
skivmaterial. Proven ska vara godkänt av B innan spritputs utförs på fasad. 

Varje påslag ska genomtorka före nästa påslag för att inte genomgående torksprickor ska 
uppstå. Erforderlig torktid kan vara flera dygn. Ytan på varje påslag ska vara grov. Om 
avjämning måste ske ska ytan skrapas grov när den börjat torka. 

Före varje nytt påslag ska ytan förvattnas till jämn sugning.                                      Sid 3 
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Bruksleverantörens anvisningar i exempelvis produktblad och utförandeanvisningar ska följas 
om inget annat sägs i denna beskrivning. 

Förvattning och grundning                                                                                                      
Stomme och putsbärare förvattnas försiktigt med vattenslang och stril eller t ex ryggspruta. 
Tunn grundning utförs med hydrauliskt kalkbruk Saint-Astier Puts & Murbruk NHL 2 | 1:2 | 
0-4 mm. 

Utstockning                                                                                                                      
Utstockning utförs med Luftkalkbruk CL90 | K1:3 | 0-4 mm i påslag om max ca 12 mm. 
Påslagen utförs till en total tjocklek ungefär lika befintlig puts, som bedöms vara ungefär 30-
50 mm. 

Slät ytputs                                                                                                                                
Ytputs utförs med Luftkalkbruk CL90 | K1:3 | 0-2 mm i ca 5 mm tjocklek. Ytan slätrivs med 
rivbräda. 

Spritputs                                                                                                                                
Spritputs utförs med Luftkalkbruk CL90 | K1:3 | 0-4 mm. Putsen slås på med kraft, en gång 
på varje ställe, och rörs normalt inte efter påslaget. Ytan ska överensstämma med befintlig 
spritputs. Framför allt arbetssättet, men även brukets sammansättning och konsistens, kan 
behöva provas fram. Full överensstämmelse med gammal spritputs, som målats flera gånger, 
kan man inte räkna med. 

Eftervattning                                                                                                                           
Ytputsen ska hållas fuktig och inte tillåtas vittorka på cirka 5 dygn. 

Målning                                                                                                                                    
Alla putsytor högtryckstvättas försiktigt med begränsat tryck och tillräckligt avstånd som inte 
skadar den svaga lerhaltiga ytputsen och avborstas med medelstyv borste så att löst sittande 
färg och korn försvinner. Ytor tillåts torka. 

Ytor som ska målas förvattnas med rent vatten för att uppnå jämn sugning. Förvattning utförs 
vid behov före varje ny strykning för att sugningen ska bli lagom stark. 

Ny ytputs förmålas en gång med Hyllingegårdens Kalkfärg V med den maximalt 
rekommenderade spädningen. Därefter målas hela fasaden med traditionell kalkfärg beredd av 
Hyllingegårdens Kulekalk, vatten och pigment tills full täckning uppnås.  

25 kg kalkpasta löses i 100 liter vatten. Pigment tillsätts enligt separat anvisning efter 
genomförda provmålningar. Blandningen rörs om ordentligt och omrörningen upprepas 
regelbundet så snart kalk och pigment börjar sjunka. Efter varje strykning ska ytan torka minst 
ett dygn eller så länge att en rimlig sugning uppnås, vilket kan vara flera dygn vid dåligt 
torkväder.                                                                                                                                     
Efter avslutad målning ska ytan hållas fuktig och inte tillåtas vittorka på 5 dygn. 

Sockel                                                                                                                                     
Bortfallna stenar och andra håligheter imuras med likartad granitsten och hydrauliskt kalkbruk 
Saint-Astier Puts & Murbruk NHL 5 | 1:2 | 0-4 mm. Fogning utförs med samma bruk. Bruket 
hålls fuktigt i minst 5 dygn. När bruket torkat och härdat målas sockeln med asfaltfärg 
(asfaltlösning). Grundning utförs med Icoflux Primer.                                                        Sid 4 
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Färdigstrykning utförs med Icoflux Kallasfalt. Ytan kan upplevas som blank efter målning, 
men den mattas ner med tiden. Behandlingen gäller endast huvudbyggnaden, ej glasveranda 
eller entré veranda. 

Nya putsbärare                                                                                                                              
Där ny puts skall läggas ovanpå timmerlagningar i byggnadens nedre delar samt ovanpå 
utsalningplank för slätputsade hörnkedjor, plank som innan tillspikats eller ersatts med nya. 
Som ny putsbärare ersätts pliggar med påspikas snedställda lister av ohyvlad tätvuxen 
kärnfura 15x25 med cc kring 5–7 cm, diagonalens lutning kring 15o, trådspik av 60 mm 
varmförzinkat stål, kan även ersättas av likvärdig skruv om spikning är negativ. Kring mindre 
skador i fasad återbrukas pligg. 

 

Författare av denna handling 2022-10-12 

Sven-Erik Sihlberg   
                                                                                                                                                                                                                                           
Ebbalund Byggnads AB                                                                                                                                         
Skånegatan 106, 116 35 Stockholm 
 
Krister Berggren 
 
Krister Berggren Byggkonsult AB 
Skogshemsvägen 1, 181 90 Lidingö 
 
                                                                                                                                    Sid 5 
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Bro fiskarstuga, Mangårdsbyggnaden, byggnadsteknisk skadeutredning 2022 

 

                                                                                                                                     Foto 2019 

Allmänt                                                                                                                                          
På uppdrag av Lisa Sundström, Tengboms arkitekter, har jag okulärt besiktigat byggnadens 
skick och framtida behov inför en upprustning. Då det saknas ritningar med planer och 
fasader beskrivs åtgärder med text och bilder. För uppdraget har byggnadsingenjör Krister 
Berggren anlitats för åtgärdsförslag av putsfasader och fogning av grundmurar.                                                                         

Byggnaden                                                                                                                         
Uppförd vid mitten av 1800 talet, tillbyggd veranda vid slutet av 1800-talet. Byggnaden är 
grundlagd med både fältstenar och tuktade som grundmur som fogats. Väggstomme i 
liggtimmer. Takstol med högben som vilar på kattvindsväggar. Tillbyggnad panelad 
regelstomme. Tak lagt med tvåkupigt lertegel, tillbyggnad med papptak. Murad skorsten 
saknas över tak. Invändigt finns välbevarad bakugn med intakt valvkappa samt två järnspisar, 
en i varje plan. Kammare med kakelugn. Utvändigt är fasader utstockade 3–4 cm med lerbruk 
och ytterst 0,5–1 cm spritputs av kalk med barlast 0–8 mm, hörnlister och foder slätputsade, 
puts bärs upp av träpliggar. Vind med två gavelfönster, kattvind med små välvda fönster. I 
tillbyggnaden finns lager av tvåkupigt lertegel.                                                                                                           
Byggnadsyta 55 kvm, veranda 18 kvm. Synliga putsytor 70 kvm. Takytor 80 kvm. 

Byggnadens skick 
Grundläggning är i relativt bra skick och vilar troligen på berg, sämst är norra gavel som 
tjälskjutit och glider utåt vilket även gäller tillbyggnadens verandahörn mot NO. Fasader har 
skador i stora delar av synliga putsytor. Bottenstockar delvis angripna av rötsvampar pga. 
förhöjd marknivå, fläckvis rötskador i timmerstomme. Fönster, karmar och gåtar har synliga 
rötskador. Invändigt vilar golvbjälkar med trossning direkt på mark med angrepp av strimmig 
trägnagare. Cementfogningar på grundmurar, fasader delvis omputsade med cementbruk. 
Skorsten riven under yttertak, takkonstruktion med två separata rötskador i östra och       Sid 1 
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västra takfallen med synliga skador på vindsplan. Pågående rasering av veranda. Invändigt 
synlig takskada i hall, pågående rötskador i rum bakom bakugn, i kakelugnsrum stora angrepp 
av strimmig trägnagare i golv. Golv vid bakugn med mindre angrepp av strimmig trägnagare, 
mindre rum intill rötskadat. Angrepp av strimmig trägnagare i BV golv kan bara tolkas som 
att det finns stillastående vattensamling under huset, vattensamling som även påverkar 
grundmurar negativ genom tjälskjutning. Tillbyggd veranda har grava rötskador i halva delen, 
andra delen i bättre skick.                                                                                               

Förslag på förarbete                                                                                                                   
För att förhindra fortsatt förfall måste taken täckas in med presenningar. I samband med detta 
flyttas taktegel ut och lagras i pallkragar. Tillbyggnadens väggar stöttas upp med snedsträvor 
och takytan skyddstäcks med skivmaterial. Byggnaden kräver fördjupad skadeinventering 
invändigt. Detta innebär att ytskikt med synliga rötskador öppnas upp varsamt vid takstolar 
och bärande bjälkar. Även syllskador dokumenteras på skisser för att få en samlad bild på 
skador. 

Mark kring hela huvudbyggnaden måste sänkas och ändras så att nederbörd får frånfall 2 m 
utåt, om möjligt. Marksänkning skall uppnå en fri höjd mellan mark och syll på minst 20 cm. 
Inför marksänkning måste sondering av höjd till berg utföras, bör räcka med 40 mm borr på 
slagborrmaskin, sondering längs med och tvärs med ca 1 m cc avstånd. Borrsondering 
sammanställs för bedömning innan markschakt påbörjas.          

Förslag på åtgärder                                                                                                                        
Norra gaveln och tillbyggnadens grundmur justeras efter det att golv i mindre rum rivits och 
golv nedre hall upptill vinden demonteras för återbruk. Golv som troligen måste utformas 
med en ny konstruktion för att få stopp på uppträngande markfukt. Cementfogning på 
grundmurar rivs och omfogas med hydrauliskt kalkbruk, murar med saknade och lösa stenar 
kompletteras samtidigt. Ytterhörnstenar på tillbyggnad rättas till och förstärks med dold 
undergjutning. Efter det att marksänkning och grundmurar åtgärdats påbörjas en restaurering 
som kräver både fasadställning och väderskydd över tak.  

Taktegel plockas ner och fasadputs rivs varsamt kring tydliga skador, pligg som sitter stadigt 
skall sitta kvar. Fasad inne i tillbyggnad sparas. 

Fönster och fönsterkarmar demonteras och littereras tillsammans med insidans foder, skickas 
sedan till renoveringsverkstad. Då skador kring fönster ibland kräver större ingrepp måste 
placering i fasad noggrant dokumenteras.  

Stomskador friläggs runt fönster med synliga skadeområden där puts rivs varsamt för att 
bibehålla pliggar alternativ spara dessa för återbruk. Efter rivning av putsytor utföres en 
fördjupad skadeinventering av liggtimmer med förslag på helt byte alternativt halvsulning.  

För syllar som endast har skador i nedre del kan horisontell halvsulning med korta ämnen 
kring 2 m vara att föredra. För skador i yttre delar, ej genomgående på insida, utföres 
halvsulning. Är skador i syll genomgående mot insida gäller helt byte. Vid skador i och kring 
fönsteröppningar är det viktigt att gåtar och gåtsvärd har full funktion. 

Troligen finns det fläckvis rötskador i timmerstommens utsidor som har ett djup på 3–5 cm 
och dessa skador rensas från röta och fylls ut med brädor av kärnfura. Som ny putsbärare 
påspikas snedställda lister, se rubriken nya putsbärare                                                 Sid 2        
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Halvsulning av väggtimmer.             Exempel på fönsterrenovering med ilagning. 

Rötskada i mellanbjälklag öppnas varsamt via vind för att inte skada undertak mer än 
nödvändigt, vindsgolv öppnas och trossning sparas på vinden för eventuellt återbruk.  

 

Omsättning av tjälskjuten grundmur med eventuell undergjutning 

 

                                    Sid 3 
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Inför återställande av fasadytor där nytt timmer och påspikningsbrädor infogats kan i vissa fall 
pliggar ersättas med påspikade diagonalställda ribbor med tätvuxen kärnfura 15x20 med cc 
kring 5–7 cm, diagonalens lutning kring 15o. Detta rekommenderas även för slätputsade 
ytterhörn som generellt har haft skador i alla hörn från topp till tå likaså gäller detta kring 
syllskador och i nedre fasadytor. 

 

 Förslag på väggyta som skulle kunna sparas, möjligen även till höger med samma läge. 

Åtgärdsförslag för fasadputs och murfogningsarbete av Krister Berggren 
Nerknackning och rensning                                                                                                           
All puts knackas ner från hörnkedjor. Träpligg tas bort försiktigt och sparas för 
återanvändning på andra delar där det kan behövas.                                                      

I övrigt knackas skadad puts ner. En preliminär bedömning är att det kan röra sig om 80% av 
fasadytan. I huvudsak finns den skadade putsen över större delar. Det bör dock sparas någon 
yta inför framtiden som historisk referensyta. Ytor som väljs i samråd med beställare och 
byggnadsantikvarie. Normalt ska försiktig nerknackningen ske ända in till timmerstommen. 
Befintlig träpligg som fungerar som putsbärare ska behållas intakta där det är möjligt. 

Sockeln rensas från löst sittande färg, fog- och putsbruk. Där fogbruk tas bort ska rensning 
ske till minst 15 mm djup i fogen. Hela sockelytan högtryckstvättas och borstas vid behov ren 
med stålborste. 

Stominspektion och reparation                                                                                             
Frilagda delar av stommen inspekteras och skador repareras enligt separata anvisningar.  

Ny putsbärare                                                                                                                              
På hörnkedjor och där träpliggen i övrigt tas bort, utförs ny putsbärare i första hand av 
ohyvlade snedribbor enligt separat anvisning. Alla skarvar av ribbor ska förskjutas så att 
ingen generalskarv förekommer utom i hörn. 

Putsning generellt                                                                                                                       
Alla putsskikt slås på för hand med slev. För spritputsen görs provputsning på lämpligt 
skivmaterial. Proven ska vara godkänt av beställaren innan spritputs utförs på fasad. 

                                  Sid 4        
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Varje påslag ska genomtorka före nästa påslag för att inte genomgående torksprickor ska 
uppstå. Erforderlig torktid kan vara flera dygn. Ytan på varje påslag ska vara grov. Om 
avjämning måste ske ska ytan skrapas grov när den börjat torka. 

Före varje nytt påslag ska ytan förvattnas till jämn sugning. 

Bruksleverantörens anvisningar i exempelvis produktblad och utförandeanvisningar ska följas 
om inget annat sägs i denna beskrivning. 

Förvattning och grundning                                                                                                      
Stomme och putsbärare förvattnas försiktigt med vattenslang och stril eller t ex ryggspruta. 
Tunn grundning utförs med hydrauliskt kalkbruk Saint-Astier Puts & Murbruk NHL 2 | 1:2 | 
0-4 mm. 

Utstockning                                                                                                                      
Utstockning utförs med Luftkalkbruk CL90 | K1:3 | 0-4 mm i påslag om max ca 12 mm. 
Påslagen utförs till en total tjocklek ungefär lika befintlig puts, som bedöms vara ungefär 30-
50 mm. 

Slät ytputs                                                                                                                                
Ytputs utförs med Luftkalkbruk CL90 | K1:3 | 0-2 mm i ca 5 mm tjocklek. Ytan slätrivs med 
rivbräda. 

Spritputs                                                                                                                                
Spritputs utförs med Luftkalkbruk CL90 | K1:3 | 0-4 mm. Putsen slås på med kraft, en gång 
på varje ställe, och rörs normalt inte efter påslaget. Ytan ska överensstämma med befintligt 
spritputs. Framför allt arbetssättet, men även brukets sammansättning och konsistens, kan 
behöva provas fram. Full överensstämmelse med gammal spritputs, som målats flera gånger, 
kan man inte räkna med.                                                                                                    

Eftervattning                                                                                                                           
Ytputsen ska hållas fuktig och inte tillåtas vittorka på cirka 5 dygn. 

Målning                                                                                                                                    
Alla putsytor högtryckstvättas försiktigt med begränsat tryck och tillräckligt avstånd som inte 
skadar den svaga lerhaltiga ytputsen och avborstas med medelstyv borste så att löst sittande 
färg och korn försvinner. Ytor tillåts torka. 

Ytor som ska målas förvattnas med rent vatten för att uppnå jämn sugning. Förvattning utförs 
vid behov före varje ny strykning för att sugningen ska bli lagom stark. 

Ny ytputs förmålas en gång med Hyllingegårdens Kalkfärg V med den maximalt 
rekommenderade spädningen. Därefter målas hela fasaden med traditionell kalkfärg beredd av 
Hyllingegårdens Kulekalk, vatten och pigment tills full täckning uppnås.  

25 kg kalkpasta löses i 100 liter vatten. Pigment tillsätts enligt separat anvisning efter 
genomförda provmålningar. Blandningen rörs om ordentligt och omrörningen upprepas 
regelbundet så snart kalk och pigment börjar sjunka. Efter varje strykning ska ytan torka minst 
ett dygn eller så länge att en rimlig sugning uppnås, vilket kan vara flera dygn vid dåligt 
torkväder.                                                                                                                                     
Efter avslutad målning ska ytan hållas fuktig och inte tillåtas vittorka på 5 dygn.             Sid 5          



10 Förslag till vision för Fiskartorp - KFN 22/0039-3 Förslag till vision för Fiskartorp : Antikvariskt åtgärdsprogram för Fiskartorp den 21 oktober 2022

Sockel                                                                                                                                     
Bortfallna stenar och andra håligheter imuras med likartad granitsten och hydrauliskt kalkbruk 
Saint-Astier Puts & Murbruk NHL 5 | 1:2 | 0-4 mm. Fogning utförs med samma bruk. Bruket 
hålls fuktigt i minst 5 dygn. När bruket torkat och härdat målas sockeln med asfaltfärg 
(asfaltlösning). Grundning utförs med Icoflux Primer. Färdigstrykning utförs med Icoflux 
Kallasfalt. Ytan kan upplevas som blank efter målning, men den mattas ner med tiden. 
Behandlingen gäller endast huvudbyggnaden, ej tillbyggnaden med sina tuktade stenar. 

Nya putsbärare                                                                                                                              
Där ny puts skall läggas ovanpå timmerlagningar i byggnadens nedre delar samt ovanpå vissa 
skador i liggtimmer där pligg inte går att ersätta. Samma gäller för utsalningplank för 
slätputsade hörnkedjor, plank som innan tillspikats eller ersatts med nya. Som ny putsbärare 
ersätts pliggar med påspikas snedställda lister av ohyvlad tätvuxen kärnfura 15x25 med cc 
kring 5–7 cm, diagonalens lutning kring 15o, trådspik av 60 mm varmförzinkat stål, kan även 
ersättas av likvärdig skruv om spikning är negativ. Vid mindre skador i fasad återbrukas 
pligg. 

Författare av denna handling 2022-10-17 

Sven-Erik Sihlberg   
                                                                                                                                                                                                                                           
Ebbalund Byggnads AB                                                                                                                                         
Skånegatan 106, 116 35 Stockholm 
 
Krister Berggren 
 
Krister Berggren Byggkonsult AB                                                                                                                                                            
Skogshemsvägen 1, 181 90 Lidingö                                                                               
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Bro fiskartorp, sjövillan. Byggnadsteknisk utredning 2022 

 

                                                                                                                                      Foto 2019 

Allmänt                                                                                                                                           
På uppdrag av Lisa Sundström, Tengboms arkitekter, har jag okulärt besiktigat byggnadens 
skick och framtida behov inför en upprustning. Då det saknas ritningar med planer och 
fasader beskrivs åtgärder med text och bilder.  

Byggnaden                                                                                                                               
Uppförd under andra hälften av 1800 talet som bostad med sommarveranda. 
Fönsteromfattningar och veranda med dekorativa figursågade detaljer. Uppförd på tuktade 
grundstenar som fogats. Liten entrédel som stolpverk. Stomme i liggtimmer med laxknutar, 
takkonstruktion okänd. Yttertak med tvåkupigt tegel som vilar på äldre stickspånstak, 
verandan med papptak 

Byggnadens skick                                                                                                                       
Marken har höjts och ligger i samma höjd som syllar med pågående rötskador östra sidan. 
Syll östra sidan har tidigare lagats med dålig halvsulning. Sydvästra delens fasad med 
rötskador i rörvattengenomföring, västra långsidan angripen av husbock. Invändigt angrepp 
av strimmig trägnagare i golven, väggar och tak klädda med skivmaterial. Sommarverandan 
har delvis rasat samman, skorsten med eldstadsöppning för kamin, skorsten över tak i sämre 
skick likaså dess plåtbeklädnader. Pågående takläckage kring skorsten. Fönster delvis 
vandaliserade.                                                                                                                    Sid 1 
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Förslag på åtgärder                                                                                                                   
Mark måste sänkas med frånfall 2 m ut och med 20 cm fri höjd mellan mark och syll, om 
möjligt. Rabatter och träd intill byggnaden tas bort och grundmur ilagas och fogas. 

Marken sonderas innan schakt utföres. Angrepp av husbock har klingat av med anledning av 
lövträd som skuggar, tas träd bort finns risk för nya angrepp. Erfarenheten är att skador av 
husbock inuti stockar är svåra att åtgärda och kan bli omfattanden byten. Husbocken angriper 
i första hand splintveden och kärnan är fortfarande stark,  

Jag föreslår att västra fasaden panelas med ohyvlat virke lika som entrédelen med läktpanel 
25x125 läkt 15x50 eller som sommarköket med lockpanel 25x150 lock 25x100 (blir starkare) 
med en fotbräda 50 x100 som får vila med viss lutning ovanpå grundmuren. Panelen spikas i 
var tredje skift med 100 mm galvad trådspik med förskjutning av höjd på var tredje/fjärde 
bräda.  Fördelen är att liggtimmer får extra stöd och behöver inte åtgärdas samtidigt dämpas 
solflödet.  

Tak läggs om och stickspån skyddas med oljehärdad board med 25 cm överlapp, skorsten 
sätts om över tak och täcks med rökhuv, nya plåtbeslag. Takläckage bör snarast skydds täckas 
med presenning. 

 

                                                                                                 Angrepp av husbock västra sidan  

Östra sidans syll bör bytas hela sträckan. Angrepp i golv av strimmig trägnagare avslöjar att 
det finns stillastående fuktkällor i undergrunden troligen sedan lång tid tillbaka. Invändigt bör 
golven rivas för att undersöka möjligheten att komma åt stillastående fuktkällor. Nya golv i 
samråd med byggnadsantikvarie och golvkonstruktion i samråd med konstruktör. 

                                                                                                                                           Sid 2 
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                                                                                                Angrepp av strimmig trägnagare 

Den raserade verandan bör dokumenteras och plockas ner för renovering på annan plats. 
Plockas varje sida var för sig med uppmärkning östra-södra-västra sidan bör detta räcka för att 
få fram en måttkedja utan uppmätning inför ett återställande. Arbetet är riskfyllt men med 
hjälp av kunnig ställningsbyggare bör arbetet kunna ske under säkerhet. 

Byggnadsyta 32+16+3 kvm, takytor 60+20+5 kvm. 

 

 

Sven-Erik Sihlberg 2022-10-19 

Ebbalund byggnads AB 
Skånegatan 106, 116 35 Stockholm             Sid 3 
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Bro fiskartorp, sommarköket. Byggnadsteknisk utredning 2022 

 
Allmänt                                                                                                                                          
På uppdrag av Lisa Sundström, Tengboms arkitekter, har jag okulärt besiktigat byggnadens 
skick och framtida behov inför en upprustning. Då det saknas ritningar med planer och 
fasader beskrivs åtgärder med text och bilder.  

Byggnaden                                                                                                                            
Byggnad med ursprungligt rum med eldstad som öppen härd med vedspis, senare tillbyggnad 
där vägg som ansluter rivits. Tak med starkt lutande pulpettak, tillbyggnad med svag 
pulpetlutning. Grundläggning bitvis dold med utstickande fältstenar. Lockpanel och 
sockelbräda. Intill huset finns plankvägg med plankdörr som ansluter mot sjövillan. 

Byggnadens skick                                                                                                                       
Mark i höjd med underkantsyll med sockelbrädor och paneler är skadade nertill, vägg bakom 
eldstad buktar utåt, troligen både syllskada och väggbandsskada. Stomkonstruktion gick inte 
att se, troligen stolpverk, tak med sparrar, glespanel med stickspån, stora taket med tvåkupigt 
lertegel, tillbyggnad med papptak Pågående takläckage med rötskador i tak och golv kring 
eldstad. Plankväggens dörr saknar ett gångjärn. 

Förslag på åtgärder                                                                                                                          
Mark måste sänkas och takläckage täcks provisoriskt med presenning. Byggnaden kommer 
därefter kräva en noggrannare skadeinventering vilket inte varit möjligt vid mitt besök. Tak 
kan dock läggas om innan och i så fall skyddas stickspån med oljehärdad board med 25 cm 
överlapp. Baksidan har en skyddsmur av cement som bör kunna ersättas med kallmur. 
Byggyta 20 kvm Takytor tegel 16 kvm papp 6 kvm                                                        Sid 1    
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                                                                              Buktande vägg, stödmur av cement 

 

Sven-Erik Sihlberg 2022-10-19 

Ebbalund byggnads AB 
Skånegatan 106, 116 35 Stockholm            Sid 2 
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Handelsboden vid Bro Fiskartorp, byggnadsteknisk skadeutredning. 

 

                                                                                                                                   Foto 2019 
Allmänt                                                                                                                                             
På uppdrag av Lisa Sundström, Tengboms arkitekter, har jag okulärt besiktigat byggnadens 
skick och framtida behov inför en upprustning. Då det saknas ritningar med planer och 
fasader beskrivs åtgärder med text och bilder.                                                                         
Byggnaden                                                                                                                             
Uppförd som handelsbod och bostadshus under slutet av 1800 talet med vedbod, vind delvis 
inredd som sommarbostad. Korsvirkestomme med murad vägg i första rummet mot söder, 
dold av fasadpanel och skivmaterial på insida, i övriga delar uppfört som stolpverk där halva 
byggandens vilar på tuktade plintstenar andra halvan på ofogad kallmurar av granit. 
Takkonstruktion som svensk takstol med remstycke och väggband som bärs upp av stolpverk. 
Yttertak med tvåkupigt lertegel där det inunder finns ursprungligt stickspån lagda på 
glespanel, stickspån som varit röd tjärat. Äldre trägolv finns kvar i mellersta rummet. 

Golv i bottenplan vilar på bindbjälkar inlaxade i syll, mellanbjälklag med bindbjälkar 
sammanbundna i väggband med dragjärn. Vindsutrymme mellan och bottenbjälklag isolerade 
med en blandning av jord, spån och slaggprodukter. Till byggnaden finns 4 portar östra 
framsidan och 2 på västra baksidan vidare finns 8 fönsterpartier och ett mindre. Invändigt 
finns skorsten som rivits ner under yttertak. Fasader med stående läktpanel som vilar på 
vattbräda invändigt är väggar och tak påspikade med både pärlspontsbrädor och skivmaterial.  

                                                                                                                                             Sid 1 
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Byggnadens skick                                                                                                                
Marken förhöjd på framsida med förmodade syllskador. Tak har öppna hål på fler ställen där 
nederbörd tränger in och här finns 4 ställen med pågående skador i bärande konstruktion. 
Fönster och dörrar delvis vandaliserad och skyddstäckta med skivmaterial. Grundläggning i 
bra skick med mindre åtgärd av grundsten som ramlat ut östra gaveln. Krypgrunds luckor 
mellan stenplintar är skadade där det även saknas 4 på västra sidan, entrétrappa rötskadad. 
Generellt är byggnaden i bra skick trots sina skador. 

Åtgärdsförslag 

Marken måste sänkas med frånfall 2 m ut och samtidigt byts syll ut mellan trapp och 
vedboddörr. Trappa renoveras. Fasader fläckvis lagning med snedställd skarv 

Markområde som schaktas med frånfall 2 m ut inom detta område finns förmodad syllskada. 

Tak måste läggas om och samtidigt skyddas stickspån med oljehärdad masonit. Fasader 
tillspikas och rötskador i nedre delar skarvas med snedställd skarv, skadad vattlist byts. 

 

  Saknade och skadade luckor                        Skadad vattbräda och nedre paneler

 

Rötskador gäller dels två skador i mellanplan dels två skador i takkonstruktion och här krävs 
fördjupad undersökning där skadeområden måste öppnas större för bedömning.              Sid 2 

Syllskadeområde 
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Skadeområden i rödmarkering, det som noggrannare bör undersökas är remstycken på 
vedbodens vind samt båda kattvindar, takläckages södra rummets hörn, väggskada mot öster i 
mellersta rummet. Undersökningen kräver demontering av fasad, väggmaterial och vindsgolv.  

Vid demontering i mellanbjälklag tas trossning upp via vind och lagras tillfälligt där för 
senare bedömning av möjligt återbruk. Vid öppning av trägolv utföres detta varsamt med 
FINE såg för att senare kunna återställa samma golvbrädor. Vid syllskador finns troligen även 
röta i nedre stolpverk vilka ilagas med bladskarv halvt i halvt på 60 cm som bultas ihop.  

För den del som är uppförd som korsverk med tegelfyllnad görs noggrann besiktning av dess 
skick genom att öppna fasadpanel vid var 3e panelbräda.  Vid marksänkning bör ett avstånd 
mellan mark och syll vara minst 20 cm. Ny syll med tätvuxen kärnfura, årsring kring 1 mm.  

 

  Södra rummet      Mellersta rummet Köksdelen Förråd och vedbod 

 

 

                                                                                             vindstrappa 

 

Inför åtgärd av bärande konstruktioner bör åtgärder samrådas med byggnadskonstruktör.                 

Takåtgärder                                                                                                                                  
Taket kräver hel omläggning med befintliga takpannor, vilket även gäller flera av gårdens 
byggnader, här bör övervägas att saknade tegelpannor tas tex, från västra taksidan på 
sjöstugan för återbruk på övriga tak, västra får nyanskaffade.                                      Sid 3                                                      
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För att skydda stickspån täcks dessa över med oljehärdad board 3,2 mm som läggs med 25 cm 
överlapp och skruvas fast i glespanel, undvik spikning, möjligen kan spikning ersättas med 
luftdriven spikpistol.  Bär och ströläkt av tätvuxen gran eller fur 25x48, Fästdon: trådspik 
2,8x75 av varmförzinkat stål till ströläkt, för bärläkt gäller 3,4x100.                                             

 

Fasader                                                                                                                                       
Dessa omspikas generellt där synligt släpp finns, vid rötskador i nedre delar skarvas nytt 
material vid närmaste spikregel med snedställd skarv, om möjligt undvik skarvar på samma 
höjd och med lägsta höjd kring 50 cm. Vattbrädor med röta eller sprickskador byts. Vilket 
även gäller generellt för foder och lister. Dörrkarm trösklar och karmar med slitageskador får 
kvarstå, endast uppenbara rötskador skall åtgärdas vilket även gäller samtliga dörrar in och 
utsidor.  Reparationsmaterial skall vara i samma dimensioner av tätvuxen kärnfura med 
årsringar kring 1 mm. Skador i nederdel av ytterdörrar ilagas enligt fotografi ovan. 

 

 

 

Sven-Erik Sihlberg 2022-10-11 

Ebbalund Byggnads AB 
Skånegatan 106, 116 35 Stockholm                      Sid 4 
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Bro fiskarstuga, ladugården med byggnadsteknisk skadeutredning 2022 

 
   Foto 2019 

Allmänt                                                                                                                                           
På uppdrag av Lisa Sundström, Tengboms arkitekter, har jag okulärt besiktigat byggnadens 
skick och framtida behov inför en upprustning. Då det saknas ritningar med planer och 
fasader beskrivs åtgärder med text och bilder. Geologisk undersökning av Martin Stenbock. 
Vi besiktning var vindsutrymme och ladugården med mjölkkammare låsta och ej tillgängliga. 

Byggnaden                                                                                                                             
Troligen uppförd under första delen av 1800 talet som ladugård sammanbyggd med tröskloge 
foderlada och vagnslider, murad mjölkkammare kring 1930 tal. Grundläggning under 
ladugårdens östra sidan av både fältstenar och tuktad sten som kallmur, västra sidan förstärkt 
med betonggjuten upphöjd grund, om golv gjutits gick inte att bedöma. Ladugården uppförd i 
liggtimmer där syll har trapetsform vilket tyder på ålder före 1850 tal. Intill ladugården finns 
sammanbyggd tröskloge med öppningar för körportar på båda sidor, östra sidans körportar har 
ersatts med fönster och dörr. Foderlada med vagnslider uppförd som äkta skiftesverk av 
återbrukat liggtimmer. Takkonstruktion gick inte att besiktiga men utifrån ett antagande har 
det ursprungligen funnits ryggåsar med sidoåsar och högben (kan finnas kvar), ovanpå dessa 
taklag av glespanel och stickspån. Taket idag med tvåkupigt lertegel.                                
Byggnadsyta 130 kvm, takytor 220 kvm, fasadytor 210 kvm. 

Byggnadens skick                                                                                                                 
Grundläggningen har brister på östra sidan där delar raserats och glidit utåt. Orsaken till detta 
har värderats tillsammans med geoteknisk ingenjör Martin Stenbock där slutsatsen utgår från 
uttorkning och lerans sättning och att murar borde kunna återställas.                                Sid 1 
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Sättningar framför byggnaden (mot lerområdet) beror sannolikt på de mycket torra 
perioderna de senaste 5–10 åren med begränsad nederbörd. Träd och annan större växtlighet 
har sugit vatten ur leran och den har då konsoliderat (satt sig). Detta är nog orsaken till att 
de runda stenarna rört sig. Utan undersökningar går det dock inte att fastställa om detta är 
anledningen och om det kvarstår några rörelser, men baserat på observationer avseende 
byggnadens lutningar etc bör det inte vara någon fara för den i sig och stenarna bör kunna 

staplas upp igen för att förhindra att djur etc 
tar sig in under byggnaden.  

 
Jordartskarta från SGUs Kartvisare.            Jorddjupskarta från SGUs Kartvisare . Gröna områden 
Morän på ytnära berg (rött med prickar).       0-1 m till berg, röda områden 5-10 m till berg och gula                                                                                             

  och postglacial lera (gult). områden 3-5 m.   
 
Förslag på åtgärder 
Marken på västra sidan bör sonderas ner till bergsdjup inför ställningstagande om mark skall 
sänkas och i så fall hur dagvatten skall avledas alternativt att mark schaktas ut 2 meter ut och 
stödmur av sten.  
 
Ladugårdens och trösklogens stomme med liggtimmer och vagnslidrets skiftesverk bedöms 
vara i bra skick utifrån dess ålder, skador som finns är västra sidans syll vid tröskloge och 
under skiftesverk. Trösklogen äldre golv finns kvar med utstickande ändar. 
 
Västra sidan vid ladugården har upphöjd och gjuten grundmur som bör undersökas 
noggrannare utifall syll finns kvar eller tas ställning till om grund skall ersättas med tuktade 
stenar. Stående läktpaneler paneler som dels åter spikas dels byts ut vid mindre skador.  För 
taket gäller helomläggning och finns bevarade stickspån läggs oljehärdad board med 25 cm 
skarvförskjutning. Pågående takläckage som snart störtar in bör skydds täckas med 
presenning. För övriga delar gäller sedvanlig upprustning beroende på framtida nyttjande. 
 

                                 Sid 2 
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Markschakt alternativt annan lösning 2 m ut.              
 
 

 
Förhöjd gjutning som troligen saknar syll 
 
Sven-Erik Sihlberg 2022-10-18 
Ebbalund byggnads AB 
Skånegatan 106,116 35 Stockholm    Sid 3 
 
 

Takskada som bör skydds täckas 
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Bro Fiskarstuga, snickarboden. Åtgärdsförslag 2022 

 

Allmänt                                                                                                                                           
På uppdrag av Lisa Sundström, Tengboms arkitekter, har jag okulärt besiktigat byggnadens 
skick och framtida behov inför en upprustning. Då det saknas ritningar med planer och 
fasader beskrivs åtgärder med text och bilder.  Förslag på nyttjande av snickarboden har 
efterfrågats och lämpligt vore nog någon form av bod för trädgårdsskötsel och lager.                                                                        

Byggnaden                                                                                                                                 
Enklare förråds och snickarbod med två rum. Grund av utläggsstenar med syll vilande 
ovanpå, stomme som stolpverk, takstol med sparrar och bärläkt för tvåkupigt tegeltak på 
öppen läkt. Fasader med läktpaneler och enkla bräddörrar, invändigt förhöjt golv i ena delen 
delvis jordgolv i andra. 

Byggnadens skick                                                                                                                         
Som vid alla Fiskartorpets byggnader har mark höjts och ligger nära syll och fasad. Tak läcker 
in och läkt börjar ta skada. Syll 150x150 uppvisar mindre rötskador, paneler och dörrar med 
skador i nedre delar. Sly växer för nära. 

Förslag på åtgärder                                                                                                                         
Mark sänks med frånfall och sly röjs bort i båda fallen 2 meter ut. Tak läggs om, som tidigare 
på öppen läkt. Skador på nedre fasader och dörrar och viss del av syll föreslås ändras till att en 
fotsockel 50x200 med snedställd översida infogas vilket innebär följande arbetsmoment:  

Ny spikregel 50x100 placeras på högkant av insida i golvhöjd runt om och spikas fast. 
Därefter kapas paneler med snedkant på en höjd av 150 och paneler omspikas ock skadad 
panel/läkt byts ut. Detta gäller även bräddörrar och knutbrädor. Ny sockel rödfärgas.      

                                                                                                                                            Sid 1 
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Höjd på kapning av panel, ny sockel kommer kunna täcka och skydda även syll 

 

Troligen kommer en bräda inte täckas varför denna skarvas upp på halva dörren.  

 

Principen för åtgärd där ny sockel skall rödfärgas 

 

 

Sven-Erik Sihlberg 2022-10-20 

Ebbalund Byggnads AB 
Skånegatan 106, 116 35 Stockholm       Sid 2 
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Budgetuppskattning 2022 

Kaptensvillan, Fiskartorp, Bro.  

Denna budget utgår från åtgärdsförslag daterat 2022-10-12, upprättat av 
undertecknad.  

Åtgärdsförslaget avser i första hand att restaurera exteriörer och åtgärder av 
byggnadstekniska funktioner och skador interiört, ej färdigställande av ytskikt 
invändigt.  

Ställningskostnad ingår i putsarbeten.  

Entreprenad beräknas pågå under 8 månader.  

Etableringskostnader för bodar och övriga hjälpmedel ingår i entreprenadarvode 
med 10%, i vilket även UE specialister inom olika hantverksgrupper ingår.        

Byggnadsyta 125 kvm, verandor 30 kvm. Putsytor 160 kvm. Takytor 210 kvm.                                            

 

Budgetuppskattning 

Markarbeten      40 000                                                                                                               
Timmerlagningar   100 000 
Fönster/karm renoveringar  100 000 
Snickerirenoveringar glasverandan  150 000 
Dörrrenoveringar     40 000 
Fasadputs, 30 % lagningar   150 000 
Invändiga fuktskador     75 000 
Eldstäder 3 kakelugnar   200 000                                                                                                  
Uppmurning riven skorsten    25 000                                                                                           
Nya plåtbeslag och rökhuvar    45 000                                                                                           
Måleri utvändigt   175 000 
Projektledning beställare   300 000 
Antikvarisk medverkan     75 000                                                                                        
Byggnadskonstruktör     75 000  
Oförutsett                         150 000 
Entreprenadarvode                        200 000 
Summa                     1 900 000 exklusive moms 

Tekniska installationer El-VVS ingår ej. 
Kostnader för dolda stomskador saknas tills dess fördjupad undersökning utförts. 

 

 
Sven-Erik Sihlberg 2022-10-21 
Ebbalund Byggnads AB 
Skånegatan 106 116 35 Stockholm                          
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Budgetuppskattning 2022 

Mangårdsbyggnaden, Bro, Fiskartorp 

Denna budget utgår från ett åtgärdsförslag daterat 2022-10-17, upprättat av undertecknad. 
Åtgärdsförslaget avser i första hand att restaurera exteriörer och åtgärder av byggnadstekniska 
funktioner och skador interiört, ej färdigställande av ytskikt.  

Ställningskostnad ingår i putsarbeten och brukas samtidigt vid takomläggning. Vädertak 
tillkommer separat.  

Entreprenad beräknas pågå under 8 månader.  

Etableringskostnader bodar och övriga hjälpmedel ingår i entreprenadarvode med 10% i vilket 
även UE specialister inom olika hantverksgrupper ingår.                                               

Byggyta 55 kvm, veranda 18 kvm synliga putsytor 70 kvm, takytor 80 kvm 

Budgetuppskattning 

Markarbeten      40 000                                                                                                               
Timmerlagningar   150 000 
Fönster/karm renoveringar  100 000 
Verandarenovering   150 000 
Fasadputs, 80 % lagningar   190 000 
Vädertak    140 000                                                                                                               
Omläggning papp/tegeltak    90 000                                                                                       
Uppmurning riven skorsten    25 000                                                                                           
Nya skorstensbeslag och rökhuv    35 000                                                                                            
Invändiga fuktskador     90 000                                                                                                            
Nya golvkonstruktioner med nya golv  125 000 
Renovering kakelugn-vedspisar    75 000                                                                                                  
Måleri utvändigt   120 000 
Projektledning beställare   150 000 
Antikvarisk medverkan     75 000                                                                                        
Byggnadskonstruktör     90 000   
Oförutsett    180 000 
Entreprenadarvode   200 000 
Summa                      2 100 000 exklusive moms 

Tekniska installationer El-VVS ingår ej 
Kostnader för dolda stomskador saknas tills dess fördjupad undersökning utförts. 

 

 
Sven-Erik Sihlberg 2022-10-21 
Ebbalund Byggnads AB 
Skånegatan 106 116 35 Stockholm   
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Budgetuppskattning 2022 

Sjövillan, Bro, Fiskartorp 

Denna budget utgår från åtgärdsförslag daterat 2022-10-19, upprättad av undertecknad.  

Åtgärdsförslaget avser i första hand att restaurera exteriörer och åtgärder av byggnadstekniska 
funktioner och skador interiört, ej färdigställande av ytskikt invändigt.  

Entreprenad beräknas pågå under 4 månader.  

Etableringskostnader bodar och övriga hjälpmedel ingår i entreprenadarvode 10%, i vilket 
även UE specialister inom olika hantverksgrupper ingår.          

Byggnadsyta 32+16+3 kvm, takytor 60+20+5 kvm. 

Budgetuppskattning 

Markarbeten      20 000                                                                                                         
Timmerlagningar     40 000                                                                                                              
Ny läktpanel 15 kvm     15 000 
Fönsterrenoveringar     40 000                                                                                           
Verandarenovering med fönster  180 000 
Omläggning papp/tegeltak    75 000                                                                                         
Omsättning skorsten     25 000                                                                                                      
Nya skorstensbeslag och rökhuv    25 000                                                                                            
Invändig fuktskada     30 000                                                                                                            
Nya golvkonstruktioner med nya golv    80 000 
Måleri utvändigt och veranda  140 000 
Projektledning beställare     50 000 
Antikvarisk medverkan    75 000                                                                                        
Byggnadskonstruktör     75 000   
Oförutsett      90 000 
Entreprenadarvode   100 000 
Summa                                           1 060 000 exklusive moms 

 

Tekniska installationer El-VVS ingår ej. 

Kostnader för dolda stomskador saknas tills dess fördjupad undersökning utförts. 

 

 
 
Sven-Erik Sihlberg 2022-10-21 
Ebbalund Byggnads AB 
Skånegatan 106 116 35 Stockholm   
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Budgetuppskattning 2022 

Sommarköket, Bro, Fiskartorp 

Denna budget utgår från åtgärdsförslag daterat 2022-10-19, upprättat av undertecknad.  

Åtgärdsförslag avser i första hand att restaurera exteriörer och åtgärd av byggnadstekniska 
funktioner och skador interiört, ej färdigställande invändigt.  

Kostnader för dolda stomskador saknas tills dess fördjupad undersökning utförts. 

Entreprenad beräknas pågå under 3 månader.  

Etableringskostnader bodar och övriga hjälpmedel ingår i entreprenadarvode 10% i vilket 
även UE specialister inom olika hantverksgrupper ingår.              

Byggyta 20 kvm. Takytor tegel 16 kvm, papp 6 kvm. Fasadytor 60 kvm.                                                         

Budgetuppskattning 

Markarbete       20 000                                                                                                                                    
Fasadrenovering      30 000                                                                                                              
Omläggning papp/tegeltak     30 000                                                                                                 
Ny utkragning av skorstentopp     15 000                                                                                           
Nya skorstens beslag och rökhuv     25 000                                                                                                                                                                                    
Målning utvändigt      60 000                                                                                                                
Kallmur som ny stödmur      20 000                                                                                        
Projektledning      40 000 
Antikvarisk medverkan     50 000 
Oförutsett      30 000 
Entreprenadarvode      30 000 
Summa     350 000 exklusive  moms 

 

Tekniska installationer El-VVS ingår ej. 

Kostnader för dolda stomskador saknas tills dess fördjupad undersökning utförts. 

 

Sven-Erik Sihlberg 2022-10-21 
Ebbalund Byggnads AB 
Skånegatan 106 116 35 Stockholm                    
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Budgetuppskattning 2022 

Handelsboden, Bro, Fiskartorp 

Denna budget utgår från åtgärdsförslag daterat 2022-10-11, upprättat av undertecknad.  

Budgeten är ofullständig då delar av dels tak och insida inte kunde besiktigas. Tidigare 
uppskattning 2019 uppgraderas med 10% för vissa delar.  

Åtgärdsförslag avser i första hand att restaurera exteriörer och åtgärder av byggnadstekniska 
funktioner och skador interiört, ej färdigställande av ytskikt invändigt.  

Ställningskostnad ingår i takarbete och måleri.  

Entreprenad beräknas pågå under 4 månader.  

Etableringskostnader bodar och övriga hjälpmedel ingår i entreprenadarvode 10% i vilket 
även UE specialister inom olika hantverksgrupper ingår.        

Byggyta 115 kvm, takyta 175 kvm, fasadyta 200 kvm. 

 
Budgetuppskattning 

Markarbeten      40 000 
Stomreparationer, syll     60 000 
Fönsterrenoveringar     40 000 
Dörr och grundluckor, renovering    30 000 
Fasadpanel 30 % lagningar    60 000 
Målning fasad   170 000 
Omläggning av taktegel   210 000 
Projektledning     40 000 
Antikvarisk medverkan     75 000 
Oförutsett      70 000 
Entreprenadarvode     70 000 
Summa     795 000 exklusive moms      

Tekniska installationer El-VVS ingår ej. 

Kostnader för dolda stomskador saknas tills dess fördjupad undersökning utförts. 

 

 

Sven-Erik Sihlberg 2022-10-21 
Ebbalund Byggnads AB 
Skånegatan 106 116 35 Stockholm   

                     



10 Förslag till vision för Fiskartorp - KFN 22/0039-3 Förslag till vision för Fiskartorp : Antikvariskt åtgärdsprogram för Fiskartorp den 21 oktober 2022

Budgetuppskattning 2022 

Ladugården, Bro, Fiskartorp  

Denna budget utgår från åtgärdsförslag daterat 2022-10-18, upprättat av undertecknad.  

Budgeten är ofullständig då delar av dels tak och insida av ladugård inte kunde besiktigas, 
tidigare uppskattning 2019 uppgraderas med 10% för vissa delar.  

Åtgärdsförslag avser i första hand att restaurera exteriörer och åtgärd av byggnadstekniska 
funktioner och skador interiört, ej färdigställande av ytskikt invändigt.  

Ställningskostnad ingår i takarbete och måleri.  

Entreprenad beräknas pågå under 4 månader.  

Etableringskostnader bodar och övriga hjälpmedel ingår i entreprenadarvode 10% i vilket 
även UE specialister inom olika hantverksgrupper ingår.  

Byggyta 130 kvm, takytor 220, fasader 210 kvm                                            

Budgetuppskattning 

Stomreparationer     30 000 
Fönsterrenoveringar     50 000 
Dörr och portrenoveringar     50 000 
Fasadpanel      50 000 
Målning fasad   120 000 
Omläggning av taktegel   250 000 
Grundmurar      60 000                                                                                                           
Markschakt      50 000 
Projektledning     40 000 
Antikvarisk medverkan    75 000 
Oförutsett      50 000 
Entreprenadarvode    60 000 
Summa                       885 000 ex moms 

 

Tekniska installationer El-VVS ingår ej. 

Kostnader för dolda stomskador saknas tills dess fördjupad undersökning utförts. 

 
 
Sven-Erik Sihlberg 2022-10-21 
Ebbalund Byggnads AB 
Skånegatan 106 116 35 Stockholm   

 



10 Förslag till vision för Fiskartorp - KFN 22/0039-3 Förslag till vision för Fiskartorp : Antikvariskt åtgärdsprogram för Fiskartorp den 21 oktober 2022

Budgetuppskattning 2022 

Snickarboden, Bro, Fiskartorp 

Denna budget utgår från åtgärdsförslag daterat 2022-10-20, upprättad av undertecknad.  

Åtgärdsförslaget avser i första hand att restaurera exteriörer och åtgärd av byggnadstekniska 
funktioner och skador interiört, ej färdigställande invändigt.  

Entreprenaden beräknas pågå under 1 månad.  

Etableringskostnader bodar och övriga hjälpmedel ingår i entreprenadarvode 10% i vilket 
även UE specialister inom olika hantverksgrupper ingår.   

Byggyta 15 kvm. Takyta 35 kvm. 

 

Budgetuppskattning 

Markarbete    20 000                                                                                                                     
Ändring av fasad   15 000                                                                                                              
Renovering fasader och dörrar 15 000  
Omläggning tegeltak   40 000                                                                                               
Målning utvändigt  25 000   
Summa                      115 000 ex moms              

 

Tekniska installationer El-VVS ingår ej. 

Kostnader för dolda stomskador saknas tills dess fördjupad undersökning utförts. 

 

 
 
Sven-Erik Sihlberg 2022-10-21 
Ebbalund Byggnads AB 
Skånegatan 106 116 35 Stockholm   
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PM – Sammanställning av 
kostnadsbedömningar 
Fiskartorp 

      

SAMMANFATTNING 

Fyra olika kostnadsuppskattningar med 
olika inriktningar har utförts för 
utbyggnaden av Fiskartorp i Upplands 
Bro kommun. PM:et syftar till att 
sammanställa all information till ett 
dokument. 
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BAKGRUND  
Området Fiskartorp i Upplands-Bro kommun planeras att restaureras och rustas upp för att 
bilda ett framtida fritidsområde med bastu- och badmöjligheter. Under 2022 har ett förslag 
på utformning arbetats fram och till denna har det utförts fyra olika kostnadsbedömningar 
där var kostnadsbedömning har behandlat ett specifikt område av en framtida utbyggnad. 
Detta PM:s syfte är att sammanställa dessa kostnader och tidplaner till ett överskådligt 
dokument. 

  

UTFÖRDA KOSTNADSBEDÖMNINGAR 

- On Management – Kostnadsuppskattning Fiskartorpet 20220815 
 Kostnadsuppskattningen behandlar utvändiga arbeten med ny brygga, anläggandet av ny 

badstrand, lekplats etc. 
- Tengbomgruppen AB – Fiskartorp Brogård Upplands-Bro Antikvariskt åtgärdsprogram 20221021 

 Kostnadsuppskattningen behandlar rekommenderade åtgärder för kulturminnesmärkta hus 
och dess renoveringsbehov exklusive invändiga installationer och behovsanpassningar.  

- On Management – Kostnadsuppskattning invändig behovsanpassning Fiskartorp 20221202 
 Kostnadsuppskattningen behandlar invändiga installationer och behovsanpassningar av 

husen för att möte kommande behov. 
- On Management – Kostnadsuppskattning utvändig behovsanpassning Fiskartorp 20221209 

 Kostnadsuppskattningen behandlar utvändiga arbeten kopplat till invändiga 
behovsanpassningar. 
 

TIDPLANER  
Respektive kostnadsbedömning har levererat en i sig egen tidplan alternativt som i den antikvariska 
utredningen en byggnadstid per hus. För utbyggnaden av en ny badstrand finns det restriktioner kring årstider 
som grumlande arbeten får utföras och denna är i regel från den första september varje år till den sista 
februari. Utifrån dessa parametrar har en samordnad tidplan tagits fram för att på så vis få en överblick av 
projektets totala byggnationstid. Troligtvis kan vissa invändiga installationer kombineras med 
stomrenoveringarna vilket inte beaktats i denna tidplan och arbeten med stom-/fasadrenoveringar ligger 
parallellt med varandra med 4 respektive 5 hus gående samtidigt.  

Den samordnade tidplanen bedöms ta 1 år och presenteras i Bilaga 1 – Huvudtidplan Fiskartorp 

 

RISKER OCH MÖJLIGHETER 

Likt tidplanerna har respektive kostnadsbedömning (utom den antikvariska) levererat en separat risk och 
möjlighetslista. Dessa listor har satts samman till en samordnande risk och möjlighetslista som presenteras i 
Bilaga 2 – Risk och möjlighetslista Fiskartorp 
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KOSTNADSBEDÖMNINGAR  
Kostnadsbedömningarna är uppdelade i huvudsak tre olika delar, ansökning av tillstånd och framtagande av 
förfrågningsunderlag/upphandling entreprenör, byggplatsuppfölning och entreprenadkostnad. 

 

ON MANAGEMENT – KOSTNADSUPPSKATTNING FISKARTORPET 20220815 

Projektering/Upphandling:  385 000 kr 

Byggplatsuppföljning:  180 000 kr 

Entreprenadsumma:  3 080 000 kr 

Totalsumma exkl. moms:  3 645 000 kr 

 

TENGBOMGRUPPEN AB – FISKARTORP BROGÅRD UPPLANDS-BRO ANTIKVARISKT 
ÅTGÄRDSPROGRAM 20221021 

Kaptensvillan 

Projektledning/Byggplatsuppföljning: 450 000 kr 

Entreprenadsumma:  1 450 000 kr 

Totalsumma exkl. moms:  1 900 000 kr 

 

Mangårdsbyggnaden 

Projektledning/Byggplatsuppföljning: 315 000 kr 

Entreprenadsumma:  1 785 000 kr 

Totalsumma exkl. moms:  2 100 000 kr 

 

Sjövillan 

Projektledning/Byggplatsuppföljning: 200 000 kr 

Entreprenadsumma:  860 000 kr 

Totalsumma exkl. moms:  1 060 000 kr 
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Sommarköket 

Projektledning/Byggplatsuppföljning: 90 000 kr 

Entreprenadsumma:  260 000 kr 

Totalsumma exkl. moms:  350 000 kr 

 

Handelsboden 

Projektledning/Byggplatsuppföljning: 115 000 kr 

Entreprenadsumma:  680 000 kr 

Totalsumma exkl. moms:  795 000 kr 

 

Ladugården 

Projektledning/Byggplatsuppföljning: 115 000 kr 

Entreprenadsumma:  770 000 kr 

Totalsumma exkl. moms:  885 000 kr 

 

Snickarboden 

Entreprenadsumma:  115 000 kr 

Totalsumma exkl. moms:  115 000 kr 

 

ON MANAGEMENT – KOSTNADSUPPSKATTNING INVÄNDIG BEHOVSANPASSNING 
FISKARTORP 20221202 

Projektering/Upphandling:  60 000 kr 

Byggplatsuppföljning:  180 000 kr 

Entreprenadsumma:  3 408 000 kr 

Totalsumma exkl. moms:  3 648 000 kr 
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ON MANAGEMENT – KOSTNADSUPPSKATTNING UTVÄNDIG BEHOVSANPASSNING 
FISKARTORP 20221209 

Projektering/Upphandling:  140 000 kr 

Byggplatsuppföljning:  40 000 kr 

Entreprenadsumma:  834 000 kr 

Totalsumma exkl. moms:  1 014 000 kr 

 

SAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis ser totalkostnaden ut som följer: 

On Management – Kostnadsuppskattning Fiskartorpet 20220815 

Byggherrekostnader:  565 000 kr 

Entreprenadkostnad:  3 080 000 kr   

  

Tengbomgruppen AB – Fiskartorp Brogård Upplands-Bro Antikvariskt åtgärdsprogram 20221021 

Byggherrekostnader:  1 285 000 kr 

Entreprenadkostnad:  5 920 000 kr   

 

On Management – Kostnadsuppskattning invändig behovsanpassning Fiskartorp 20221202 

Byggherrekostnader:  240 000 kr 

Entreprenadkostnad:  3 408 000 kr   

 

On Management – Kostnadsuppskattning utvändig behovsanpassning Fiskartorp 20221209 

Byggherrekostnader:  180 000 kr 

Entreprenadkostnad:  834 000 kr   

 

Totalkostnad byggherrekostnad: 2 270 000 kr 

Totalkostnad entreprenader:  13 242 000 kr 

Totalkostnad exkl. moms:  15 512 000 kr 
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Huvudtidplan Fiskartorp 20221209  

Bilaga 2 – Risk och möjlighetslista Fiskartorp 20221209 
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ID AktivitetslägeAktivitet Varaktighet Start Slut

1 Strand & badplats 40 dagar fr 23-09-01 to 23-10-26
11 Utvändig 

behovsanpassning
19 dagar fr 23-09-15 on 23-10-11

19 Antikvariatiska 
arbeten

176 dagar må 23-04-03 må 23-12-04

20 Kaptensvillan 173 dagar må 23-04-03 on 23-11-29
21 Mangårdbyggnaden173 dagar må 23-04-03 on 23-11-29
22 Ladugården 87 dagar må 23-04-03 ti 23-08-01
23 Handelsboden 87 dagar må 23-04-03 ti 23-08-01
24 Sjövillan 87 dagar ti 23-08-01 on 23-11-29
25 Sommarköket 67 dagar fr 23-09-01 må 23-12-04
26 Snickarboden 21 dagar fr 23-09-01 fr 23-09-29
27 Invändig arbeten 100 dagar to 23-11-30 on 24-04-17
28 Kaptensvillan 60 dagar to 23-11-30 on 24-02-21
34 Mangårdsbyggnaden60 dagar to 23-12-14 on 24-03-06
40 Ladugården 60 dagar to 23-12-28 on 24-03-20
46 Handelsboden 70 dagar to 24-01-11 on 24-04-17
52 Sjövillan 45 dagar to 24-02-08 on 24-04-10

mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr
Kv 2 2023 Kv 3 2023 Kv 4 2023 Kv 1 2024 Kv 2 2024

Aktivitet

Delad

Milstolpe

Sammanfattning

Projektsammanfattning

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milstolpe

Inaktiv sammanfattning

Manuell aktivitet

Endast varaktighet

Upplyft manuell sammanfattning

Manuell sammanfattning

Endast start

Endast slutdatum

Externa aktiviteter

Extern milstolpe

Måldatum

Förlopp

Manuellt förlopp

Huvudtidplan Fiskartorp

Sida 1

Projekt: Tidplan
Datum: on 22-12-07



10 Förslag till vision för Fiskartorp - KFN 22/0039-3 Förslag till vision för Fiskartorp : PM - Sammanställning av kostnadsbedömningar för Fiskartorp den 9 december 2022

ID Titel Beskrivning Datum Sannolikhet Konsekvens Risknivå Ägare Kostnadsbedömning Åtgärd för begränsning Deadline för åtgärd SUMMA

Risk 01 Kaptensvillan Tillkommande kostnader generell risk 2022-12-02 2 4 8 Invändig behovsanpassning                            50 000 kr 

Risk 02
Kaptensvillan Installation VA under bjälklag

2022-12-02 2 4 8 Invändig behovsanpassning
Om det visar sig vara fysiskt omöjligt att 
installera VA utan att riva bjälklag                            15 000 kr 

Risk 03 Mangårdsbyggnaden Tillkommande kostnader generell risk 2022-12-02 2 4 8 Invändig behovsanpassning                            40 000 kr 

Risk 04
Mangårdsbyggnaden Installation VA under bjälklag

2022-12-02 1 4 4 Invändig behovsanpassning
Om det visar sig vara fysiskt omöjligt att 
installera VA utan att riva bjälklag                            15 000 kr 

Risk 04 Sjövillan Tillkommande kostnader generell risk 2022-12-02 1 4 4 Invändig behovsanpassning                            15 000 kr 

Risk 05
Handelsboden Isolering och uppbyggnation av 

yttervägg
2022-12-02 2 4 8 Invändig behovsanpassning

På bilder ser det ut som att vissa ytterväggar är 
oisolerade                            20 000 kr 

Risk 06 Handelsboden Tillkommande kostnader generell risk 2022-12-02 2 4 8 Invändig behovsanpassning                            40 000 kr 
Risk 07 Handelsboden Inredning vind 2022-12-02 1 4 4 Invändig behovsanpassning Vinden är inte prissatt för att inredas                            30 000 kr 

Risk 08
Handelsboden Installation VA under bjälklag

2022-12-02 1 4 4 Invändig behovsanpassning
Om det visar sig vara fysiskt omöjligt att 
installera VA utan att riva bjälklag                            15 000 kr 

Risk 09 Ladugården Tillkommande kostnader generell risk 2022-12-02 2 4 8 Invändig behovsanpassning                            30 000 kr 

Risk 10
Ladugården Installation VA under bjälklag

2022-12-02 2 4 8 Invändig behovsanpassning
Om det visar sig vara fysiskt omöjligt att 
installera VA utan att riva bjälklag                            15 000 kr 

Risk 11
Bergschakt Ökad mängd bergschakt

2022-12-09 2 2 4 Utvändig behovsanpassning
Mängden berg är uppskattad, går det finna en 
bättre dragning

                         100 000 kr 

Risk 12
Fall B Om schaktmassor ej kan placeras inom 

området
2022-08-15 1 4 4 Badplats och utemiljö

Planering i tidigt skede                                     200 000 kr 

Risk 13
Vattenverksamhet Är det omhändertaget, är det ett 

standskyddat område? Krävs anmälan 
om vattenverksamhet?

2022-08-15 2 4 8 Badplats och utemiljö
Behandla frågan fortast möjligt då det är en 
tidskrävande process.                                     200 000 kr 

Risk 14

Gångbrygga Gångbryggan som ligger till grund för 
kalkylen är flytbryggor som klarar 
lättare mindre båtar, önskas kraftigare 
bryggor som kräver stenkistor eller 
pålning ökar kostnaden

2022-08-15 1 4 4 Badplats och utemiljö                                     500 000 kr 

Möj 01
Kaptensvillan Värmesystem

2022-12-02 2 4 8 Invändig behovsanpassning
Byta ut värmesystemet mot två luft/luft 
anläggningar -                        200 000 kr 

Möj 02
Kaptensvillan Värmesystem

2022-12-02 2 4 8 Invändig behovsanpassning
Byta ut radiatorer från en gestatningsmässigt 
gammal modell till en modell med modernt 
utseende

-                          38 500 kr 

Möj 03
Mangårdsbyggnaden Värmesystem

2022-12-02 2 4 8 Invändig behovsanpassning
Byta ut värmesystemet mot två luft/luft 
anläggningar -                        120 000 kr 

Möj 04
Mangårdsbyggnaden Värmesystem

2022-12-02 2 4 8 Invändig behovsanpassning
Byta ut radiatorer från en gestatningsmässigt 
gammal modell till en modell med modernt 
utseende

-                          35 000 kr 

Möj 05
Handelsboden Värmesystem

2022-12-02 2 4 8 Invändig behovsanpassning
Byta ut värmesystemet mot två luft/luft 
anläggningar -                        142 000 kr 

Möj 06
Handelsboden Värmesystem

2022-12-02 2 4 8 Invändig behovsanpassning
Byta ut radiatorer från en gestatningsmässigt 
gammal modell till en modell med modernt 
utseende

-                          42 000 kr 

Möj 07
Handelsboden Värmesystem

2022-12-02 2 4 8 Invändig behovsanpassning
Byta ut värmesystemet mot två luft/luft 
anläggningar -                        120 000 kr 

Möj 08
Handelsboden Värmesystem

2022-12-02 2 4 8 Invändig behovsanpassning
Byta ut radiatorer från en gestatningsmässigt 
gammal modell till en modell med modernt 
utseende

-                          49 000 kr 

Möj 09
Bergschakt Mindre mängd bergschakt

2022-12-09 2 2 4 Utvändig behovsanpassning
Mängden berg är uppskattad, går det finna en 
bättre dragning -                          40 000 kr 

Möj 10
Fettavskiljare Kan projektet klara sig utan 

fettavskiljare
2022-12-09 2 4 8 Utvändig behovsanpassning -                        126 000 kr 

Möj 11
Upphandling Kan projektet handla upp dessa 

arbteten tillsammnas med övriga 
strandarbeten?

2022-12-09 2 4 8 Utvändig behovsanpassning
Upphandlingspeng 60k, Omkostnader i 
entreprenaden och byggplatsuppföljning 100k -                        160 000 kr 

Möj 12
Avstängningsventiler Kan projektet klara sig med 1 

huvudventil till området
2022-12-09 2 4 8 Utvändig behovsanpassning -                          20 000 kr 

Möj 13
Bergschakt Spräckning av berg för att komma in 

under fastighet minskar i utsträckning 2022-12-09 2 4 8 Utvändig behovsanpassning
Kan man hitta mer gynsammare 
inkopplingspunkter för att minska kostnaden 
med spräckning in under fastighet

-                          60 000 kr 

Möj 14
Nedskärning Nedskärning på 

utsmyckesnivå/detaljeringsgrad/utrym
men

2022-08-15 2 4 8 Badplats och utemiljö
Val av utrymmen och nedskärning kan skapa en 
bra men billigare produkt -                                   250 000 kr 

Möj 15 Borttagning av gångbro Om gångbron tas bort tillsammans med 2022-08-15 2 4 8 Badplats och utemiljö -                                   500 000 kr 
0
0

Totalt 617 500,00 kr-        
RISKMATRIS

KONSEKVENSMycket allvarlig 4
Allvarlig 3
Betydande 2
Liten 1

1 2 3 4
Liten Viss Stor Mycket stor
SANNOLIKHET

Projekt: Fiskartorpet
Datum: 2022-12-09
Skapare: Rikard Ahlin

Riskanalys - Möjlighetsanalys



11 Val av kontaktpolitiker för kultur- och fritidsnämnden mandatperioden 2023-2026 - KFN 23/0015-1 Val av kontaktpolitiker för kultur- och fritidsnämnden mandatperioden 2023-2026 : Val av kontaktpolitiker för kultur- och fritidsnämnden mandatperioden 2023-2026

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kultur- och fritidskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kvalificerad utredare 

Upplands-Bro kommun 

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2023-01-04 KFN 23/0015  

Kultur- och fritidsnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av kontaktpolitiker för kultur- och 
fritidsnämnden mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 

Till kontaktpolitiker för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 

mandatperioden 2023–2026 utses följande:  

Simhallen 

XX 

Bibliotek 

XX och XX 

Kulturskolan 

XX 

Kulturscener/kulturhus 

XX 

Offentlig konst och utsmyckning 

XX 

Öppna ungdomsverksamheten 

XX och XX 

Förening och idrott 

XX och XX 

Kulturmiljö 

XX 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden utser vid varje mandatperiod kontaktpolitiker till 

nämndens verksamheter. Kontaktpolitikernas uppgift är att vara länk mellan 

kultur- och fritidsnämnden och nämndens verksamheter.  

Kontaktpolitikeruppdraget syftar till att nämnden ska få fördjupade kunskaper 

om de verksamheter den ansvarar för. Genom verksamhetsbesök främjas dialog 

mellan de förtroendevalda, anställda och de som besöker verksamheterna.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2023-01-04 KFN 23/0015 

 
 

Den 2 april 2019 antog kultur- och fritidsnämnden riktlinjer för 

kontaktpolitiker inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter. I riktlinjen 

framhålls bland annat vikten av att följa ett gemensamt förhållningssätt för de 

som har uppdrag som kontaktpolitiker. Ett av förhållningssätten är av en 

kontaktpolitiker företräder kultur- och fritidsnämnden och inte sitt eget parti.  

I riktlinjen sammanfattas uppdraget i följande punkter: 

 Besöka verksamheten, till exempel i form av studiebesök.  

 Samtala med besökare och medarbetare i den mån de själva önskar 

kontakt och dialog.  

 Ta del av verksamheternas nedbrutna mål samt dokument som 

verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.  

 Återrapportera till kultur- och fritidsnämndens om kontakter och 

eventuella frågor som tagits upp under besöken.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2022 

 Riktlinjer för kontaktpolitiker inom kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde. 

Barnperspektiv 

Att skapa förutsättningar för dialog och kontakt mellan förtroendevalda, 

anställda och unga som använder kommunens verksamheter leder till ökad 

förståelse och kunskap sinsemellan. Det skapar också en bra grund för 

nämndens ledamöter att fatta beslut om nämndens verksamhet och inriktning 

som berör barn och unga i kommunen. 

 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur-och fritidschef 

Bilagor 

1. Riktlinjer för kontaktpolitiker inom kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde. 

Beslut sänds till 

 De valda 
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Riktlinje för kontaktpolitiker 
inom kultur- och 
fritidsnämndens 
verksamheter 
Antagen av kultur- och fritidsnämnden den 2 
april 2019 
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Riktlinje för kontaktpolitiker inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter 
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Innehåll 
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1.1 Uppdraget kontaktpolitiker inom Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde ....................................................................................3 

1.2 Uppdragsbeskrivning .................................................................................3 
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Riktlinje för kontaktpolitiker inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter 
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1 Inledning 
Ett viktigt inslag i Kultur- och fritidsnämndens sammanfattande bedömning över 
utvecklingen i kommunen, är politikernas besök i verksamheterna. Uppdraget som 
kontaktpolitiker ska även ses som en del av Kultur- och fritidsnämndens kontroll av 
kvalitet i verksamheterna.  

1.1 Uppdraget kontaktpolitiker inom Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 

Uppdraget kontaktpolitiker inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
innebär årliga besök samt kontakter med den verksamhet som Kultur- och 
fritidsnämndens har utsett och samtala med besökare och medarbetare. Ledamöter och 
ersättare representerar nämnden och dess beslut under besöket/kontakten oavsett 
partitillhörighet eller uppfattning i enskild fråga. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
Planering av när besök ska ske bör göras upp med respektive enhetschef (eller dennes 
företrädare). 

Ledamöterna och ersättarna ska under sina besök/kontakter med verksamheten 
informera om Kultur- och fritidsnämndens arbete men även samla in information från 
den verksamhet som besöks. Syftet med besöken är att ledamöterna och ersättarna ska 
få en ökad kunskap om, samt inblick i, nämndens verksamhetsområden. Denna kunskap 
och inblick kan komplettera skriftliga underlag och underlätta vid beslut i nämnden.  

Kontaktpolitikern ska även tydliggöra politikerrollen för målgrupp/ verksamhet samt 
vara en kontaktväg mellan politiker och besökande i verksamheterna i ledet för en 
förbättrad dialog. 

När nämndens ledamöter och ersättare uppträder som kontaktpolitiker är det viktigt att 
de följer ett gemensamt förhållningssätt gentemot målgrupp/verksamheter. Som 
kontaktpolitiker företräder man Kultur- och fritidsnämndens och inte sitt parti. 
Kontaktytan mellan kontaktpolitikern och verksamheten är inte en politisk arena och 
ska inte användas för att driva politiska intressefrågor. Samtalen med personalen ska 
avse verksamheten och inte problemställningar i den löpande verksamheten så som 
personalfrågor, lokalfrågor och resursfrågor. 

En enskild kontaktpolitiker ska inte delta i den löpande verksamheten och kan inte fatta 
beslut som rör verksamheten. 
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Riktlinje för kontaktpolitiker inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter 

 
 

Sid 4 av 4 
 

I konkreta termer kan uppdraget innebära följande: 

• Besöka verksamheten, till exempel i form av studiebesök. 
• Samtala med besökare och medarbetare i den mån de själva önskar kontakt och 

dialog. 
• Ta del av verksamheternas nedbrutna mål samt dokument som 

verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 
• Återrapportera till Kultur- och fritidsnämndens om kontakter och eventuella frågor 

som tagits upp under besöken. 

1.3 Spontana besök 
Spontana besök av kontaktpolitiker bör ej förekomma. Respektive enhetschef (eller 
dennes företrädare) ska alltid informeras i förväg om besök som en enskild ledamot 
eller ersättare ska genomföra.  

1.4 Rapportering  
Efter varje besök/kontakt med verksamheten ska en rapport lämnas in till det närmaste 
nämndsammanträde efter besöket/kontakten. Denna rapportering kan ske såväl muntligt 
som skriftligt samt kan lämnas in av en eller flera kontaktpolitiker. En rapport kan till 
exempel ta upp en kort beskrivning av den besöka verksamheten, allmänna intryck vid 
besöket och eventuella särskilda frågor som tagits upp i kontakten. 

1.5 Ersättning 
Ersättning utgår med högst 6 timmar/år och ledamot.  
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Elisabeth Claesson 

Nämndsekreterare 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Elisabeth.Claesson@upplands-bro.se 

2023-01-10 KFN 23/0020  

Kultur- och fritidsnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ledamöter till stipendiekommittén 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden utser XX och XX som ledamöter i 

stipendiekommittén under mandatperioden 2023–2026. 

2. Av ovan ledamöter utses XX till ordförande för stipendiekommittén 

under mandatperioden 2023–2026. 

Sammanfattning 

Stipendium kan utdelas till en eller flera personer eller sammanslutningar 

verksamma inom kommunen. Stipendiet är avsett att stödja alternativt 

stimulera ett eller flera av följande områden: 

• Verksamheter inom skilda konstnärliga områden, som litteratur, musik, konst, 

teater, film, fotografi, koreografi, konsthantverk eller jämförbara områden. 

• Verksamhet inom hembygdsvård eller folkbildning. 

• Miljö- och naturvårdande verksamhet. 

• Verksamhet i syfte att mobilisera medmänsklighet och initiativförmåga för 

engagemang i freds- och samhällsfrågor. 

• Kulturhistorisk verksamhet i makarna Sandéns anda. 

Kultur- och fritidsnämnden och bygg- och miljönämnden utser vardera två 

ledamöter eller ersättare till en stipendiekommitté som har till uppgift att 

årligen utse stipendiater. En av de ledamöter som kultur- och fritidsnämnden 

utser ska tilldelas rollen som ordförande. Ordföranden svarar för 

stipendiekommitténs administration. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2023 

 Regler för utdelning av stipendier i Upplands-Bro kommun. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2023-01-10 KFN 23/0020 

 
 

Barnperspektiv 

Stipendiekommittén bidrar till motivation för verksamheter inom konstnärliga 

områden, hembygdsvård, folkbildning, miljö- och naturvård, att mobilisera 

medmänsklighet och kulturhistoria, vilka alla påverkar barns framtid på ett 

positivt och kreativt sätt. Verksamheter i kommunen som håller vår 

kulturhistoria levande för vidare sina kunskaper till barn och unga och visar 

den yngre generationen olika vägar till utveckling och erbjuder nya intressen. 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni Elisabeth Claesson 

Kultur- och fritidschef Nämndsekreterare 

 

Bilagor 

1. Regler för utdelning av stipendier i Upplands-Bro kommun 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Bygg- och miljönämnden 
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Upplands-Bro kommuns 
författningssamling

Ansvarigt politiskt organ  

Kommunfullmäktige 
Diarienummer 

KS 18/0387 
Senast beslutad  

2018-11-21 
Ansvarig processägare (tjänsteperson)  

Kommundirektör 

UBKFS 2018:12 

Regler för utdelning av stipendier i 
Upplands-Bro kommun 

Beslutad av kommunfullmäktige 2018-11-21 
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§ 1 Upplands-Bro kommun delar årligen ut stipendier enligt följande regler.

Stipendium kan utdelas till en eller flera personer eller sammanslutningar verksamma inom 
kommunen. Stipendiet är avsett att stödja eller stimulera ett eller flera av följande områden: 

• Verksamheter inom skilda konstnärliga områden, som litteratur, musik, konst, teater, 
film, fotografi, koreografi, konsthantverk eller jämförbara områden.

• Verksamhet inom hembygdsvård eller folkbildning.

• Miljö- och naturvårdande verksamhet.

• Verksamhet i syfte att mobilisera medmänsklighet och initiativförmåga för enga-
gemang i freds- och samhällsfrågor.

• Kulturhistorisk verksamhet i makarna Sandéns anda.

§ 2 En del av stipendiet ska årligen avdelas som Charlie Normans musikstipendium. Detta 
tilldelas en musikbegåvad person under 21 år boende i Upplands-Bro kommun. Va-let av 
stipendiat ska föregås av samråd med Upplands-Bro kulturskola.

§ 3 En del av stipendiet ska årligen avdelas som Sandén-stipendiet. Detta ska stödja eller 
stimulera kulturhistorisk verksamhet i Börje och Gudrun Sandéns anda. Valet av stipen-diat 
ska föregås av samråd med Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut.

§ 4 Stipendiernas storlek fastställs av Stipendiekomittén inom en kostnadsram som årlig-en 
fastställs i Kultur- och fritidsnämndens nämndbudget.

§ 5 Kultur- och fritidsnämnden och Bygg- och miljönämnden utser vardera två ledamöter 
eller ersättare till en stipendiekommitté som har till uppgift att årligen utse stipendiater. 
Ordföranden utses av Kultur- och fritidsnämnden som även svarar för stipendiekommit-téns 
administration.

§ 6 Stipendiekommittén sammanträder vid behov på ordförandens kallelse. Frågor om 
förande av protokoll, justering och dylikt avgörs av kommittén.

Beslut att utse stipendiat med kommitténs motivering ska alltid dokumenteras och under-
tecknas av samtliga ledamöter.  

Stipendiat ska utses före den 1 december. För Sandén-stipendiet ska stipendiat utses före den 
25 augusti. 

§ 7 Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat inlämnas till Kultur- och fritids-
nämnden senast den 15 oktober. För ansökan om Sandén-stipendiet ska ansökan lämnas

in senast den 1 juni. Möjlighet att ansöka eller lämna förslag till stipendium ska tillkän-nages 
på lämpligt sätt till kommuninvånarna. 

_____ 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Elisabeth Claesson 

   

Kanslienheten  

   

Elisabeth.Claesson@upplands-bro.se 

2023-01-20 KFN 22/0172  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Sammanträdestider för Kultur- och 
fritidsnämnden 2023 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar sammanträdestider för kultur- och 

fritidsnämnden och dess beredning för år 2023 enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 

nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna 

sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om 

ytterligare sammanträdestillfällen. 

Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 

sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden och dess beredningsgrupp 

för år 2023 utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med 

ekonomiavdelningen och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre 

anpassa sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste 

besluta om under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till 

kommunstyrelsens möten för att underlätta handläggningen för ärenden som 

ska vidare från nämnderna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Den 13 december 2022 beslutade kultur- och fritidsnämnden att återremittera 

ärendet för att ge kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka 

möjligheten att ha kultur- och fritidsnämndens sammanträden och dess 

beredning en annan dag än tisdagar.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2023-01-20 KFN 22/0172 

 
 

Förslag till sammanträdesschema för Kultur- och fritidsnämnden och 

dess beredning 2023:  

Beredning kl. 14:00 Kultur- och fritidsnämnden kl. 14:00 

31 januari 7 februari 

21 februari 7 mars 

18 april 25 april 

23 maj 30 maj 

26 september 3 oktober 

7 november 14 november 

5 december 12 december 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 januari 2023 

Ärendet 

Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 

nästkommande års beredningar och sammanträden. Kommunledningskontorets 

kansliavdelning har upprättat ett förslag till sammanträdestider för kultur- och 

fritidsnämnden och dess beredningsgrupp för år 2023. Varje nämnd tar beslut 

om sina egna sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret 

besluta om ytterligare sammanträdestillfällen. 

Kansliavdelningen har uppmärksammat att det finns ett gemensamt behov i alla 

nämnder av att bättre anpassa sammanträdestiderna efter budgetprocessen och 

de ekonomiärenden som måste tas upp för beslut vid bestämda tidpunkter 

under året. Bättre anpassning till ekonomiärendena ger respektive kontor mer 

tid till att ta fram högkvalitativa underlag. Det gör också att de förtroendevalda 

får ta del av handlingarna i tid innan beredning och efterföljande sammanträde. 

Förslaget till Sammanträdestider 2023 har därför arbetats fram i nära samarbete 

med ekonomiavdelningen och med kontorscheferna. 

Nämndernas sammanträdesdagar har också anpassats till kommunstyrelsens 

möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall ärenden ska vidare 

från nämnd för att sedan beslutas i kommunfullmäktige. För att likrikta 

nämndprocessen innebär kansliavdelningens förslag också att alla 

nämndberedningar så långt det är möjligt sker under samma vecka och alla 

nämndsammanträden sker så långt det är möjligt under veckan som följer.  

Planeringen av sammanträdestider inför år 2023 innehåller många olika delar 

som är svåra att kombinera. Alla nämnder, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige ska sammanträda och skollov och helgdagar ska hållas 

fria från möten. Det leder i vissa fall till undantag från huvudregeln om 

beredningsveckor och nämndveckor. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2023-01-20 KFN 22/0172 

 
 

Den 13 december 2022 beslutade kultur- och fritidsnämnden att återremittera 

ärendet för att ge kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka 

möjligheten att ha kultur- och fritidsnämndens sammanträden och dess 

beredning en annan dag än tisdagar. Anledningen till uppdraget är att kultur- 

och fritidsnämnden och utbildningsnämnden sammanfaller under samma tid, 

något som önskas undvikas från nämnden då två ledamöter sitter i båda 

nämnderna. Efter dialog med ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt 

ordförande i utbildningsnämnden har förslaget att hålla kultur- och 

fritidsnämndens sammanträden kl. 14:00 och utbildningsnämndens kl. 16:00 på 

tisdagar utarbetats. 

Förslag till sammanträdesschema för Kultur- och fritidsnämnden och 

dess beredning 2023:  

Beredning kl. 14:00 Kultur- och fritidsnämnden kl. 14:00 

31 januari 7 februari 

21 februari 7 mars 

18 april 25 april 

23 maj 30 maj 

26 september 3 oktober 

7 november 14 november 

5 december 12 december 

 

Barnperspektiv 

Vid vilken tidpunkt som nämnden sammanträder har inga direkta konsekvenser 

för barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan de ärenden som behandlas 

av nämnden under sammanträdena ha konsekvenser för barn och unga, och 

dessa konsekvenser ska redovisas i varje enskilt ärende.  

 

Kultur- och fritidskontoret Kommunledningskontoret 
 

Hannah Rydstedt Nencioni Elisabeth Claesson 

Kultur- och fritidschef Nämndsekreterare 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 

december 2022 

Beslut sänds till 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 

 Kommunfullmäktige  
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PROTOKOLLSUTDRAG 3 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-12-13 

 

 

§ 39 Sammanträdestider för Kultur- och 
fritidsnämnden 2023 

 Dnr KFN 22/0172 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att ge 

Kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att ha Kultur- 

och fritidsnämndens sammanträdestider och dess beredning en annan dag än 

tisdagar. 

Reservationer 
Naser Vucovic (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 

nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna 

sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om 

ytterligare sammanträdestillfällen. 

Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 

sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredningsgrupp 

för år 2023 utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med 

ekonomiavdelningen och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre 

anpassa sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste 

besluta om under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till 

Kommunstyrelsens möten för att underlätta handläggningen för ärenden som 

ska vidare från nämnderna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för Kultur- och fritidsnämnden och 

dess beredning 2023:  

Beredning kl. 15:00 Kultur- och fritidsnämnden kl. 15:00 

31 januari 7 februari 

21 februari 7 mars 

18 april 25 april 

23 maj 30 maj 

26 september 3 oktober 

7 november 14 november 

5 december 12 december 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2022 
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PROTOKOLLSUTDRAG 4 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-12-13 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar sammanträdestider för Kultur- och 

fritidsnämnden och dess beredning år 2023 enligt kommunledningskontorets 

förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Olofsson (SD) yrkar på återremittering av ärendet för att ge 
Kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att ha Kultur- 

och fritidsnämndens sammanträdestider och dess beredning en annan dag än 
tisdagar. 

Sara Andersson (KD) yrkar bifall till Katarina Olofssons (SD) förslag på 

återremittering.  

Naser Vucovic (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Marianne Stigle (L) yrkar bifall till Katarina Olofssons (SD) förslag på 
återremittering.  

Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till Katarina Olofssons (SD) förslag på 

återremittering.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 

beslut och Katarina Olofssons (SD) förslag på återremittering. Ordförande 
frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras.  

Votering begärs och genomförs där de som röstar för kontorets förslag till 
beslut säger ”Ja” och de som röstar på återremittering säger ”Nej”. Vid 
votering lämnas 4 Ja-röster och 7 Nej-röster.   

Ordförande konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i 
enlighet med Katarina Olofssons (SD) förslag på återremittering. 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Mats Högberg (M)  X  

Anthony Haddad (M)  X  

Marianne Stigle (L)   X  

Sarah Andersson (KD)  X  

Katarina Olofsson (SD)  X  

Mats Zettmar (SD)  X  
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PROTOKOLLSUTDRAG 5 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-12-13 

 

 

Naser Vukovic (S) X   

Christer Norberg (S) X   

Hibo Salad Ali (S) X   

Khalouta Simba (V) X   

Mattias Petersson Ersoy (C)  X  
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