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Förord 

För Åhus är de höga kulturvärdena av stor betydelse.  För att tydliggöra och lyfta fram 

kulturhistoriska kvaliteter har en byggnadsinventering genomförts som ett underlag till ändring av 

översiktsplan för Åhus. Sommaren 2020 inventerades Åhus av Ogstedt Antikvarie och materialet har 

sedan bearbetats av miljö-och samhällbyggnadsförvaltningens planavdelning. 

Kulturmiljöinventeringens syfte är att främja utvecklingsmöjligheter, identitet och arkitektoniska 

kvaliteter i paritet med de kulturhistoriska värdena.  
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Åhus kulturmiljö 
Inledning 

Åhus attraktivitet består av en historisk kontinuitet som bland annat kan ses i det medeltida 

stadsnätet, en tät och låg bebyggelse med företrädesvis byggnader från 1800-talet samt stor 

fritidshusbebyggelse i kustnära läge. Tillsammans med modernare tillägg bildas årsringar från skilda 

tider. Det är av vikt att dessa visas hänsyn och utgör incitament för vidare utveckling. Nya tillägg skall 

tillföra något i den miljö de landar i och berika platsen. Genom Kulturmiljöinventering Åhus har 

kulturhistoriska objekt och områden valts ut, som alla är viktiga faktorer i sin omgivning. 

Kulturmiljöinventering Åhus 
För urvalet av byggnader i Kulturmiljöinventering Åhus har en väl beprövad inventeringsmetod 

använts den s.k. ”Unnerbäcksmetoden”1”. Metoden använder sig av ett antal kriterier som beskriver 

husen och konstituerar dess kulturhistoriska värde. Nedan exemplifieras några av dessa kriterier med 

både bild och text. Det gemensamma är dock att samtliga utvalda byggnader uppfyller Plan- och 

bygglagens varsamhetskrav enligt 8 kap. 13 §: ”en byggnad som är särskilt värdefull från en historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas”.  

Fastigheterna har fått två olika färgmarkeringar, grön eller blå där den senare kulören markerar 

mycket stort kulturhistoriskt värde. Endast ett tiotal har fått en blå markering och i det urvalet 

återfinns tre byggnadsminnen, Cedergrenska gården och von Bergenska gården samt S:ta Maria 

kyrka som är kyrkligt kulturminne. En byggnadsminnesförklaring är det starkaste skydd en byggnad 

kan erhålla enligt Kulturmiljölagen och Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet för dessa. De övriga blå 

har ett mycket stort kulturhistoriskt värde eller är i klass med byggnadsminne som tex Bagaren 7 vid 

Torget.  

Plan- och bygglagen är kommunens lagrum när det gäller kulturmiljöer. Inventeringen har alltså 

syftat till att identifiera och värdera byggnader och områden i Åhus enligt de kriterier som Plan-och 

bygglagens 8 kap. § 13 tar fasta på.  Vid förändring skall det i första hand tas hänsyn till den 

arkitektur, historia och miljömässiga sammanhang som har bäring på objektens kulturhistoria 

Systematiken kring, innebörden och följderna av 8:13 PBL 
I 8 kap 13 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, finns det så kallade förvanskningsförbudet. 

Bestämmelsen innebär ett förbud mot att förvanska särskilt värdefulla byggnader utifrån historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Förbudet ska även tillämpas på särskilt 

värdefulla anläggningar som kräver bygglov, på tomter som omfattas av skyddsbestämmelser samt 

på allmänna platser och bebyggelseområden. Särskilt värdefull är den högsta värdering en byggnad 

kan få enligt PBL. 

Kommunen bör på förhand peka ut 8:13 

Bestämmelsen i 8:13 PBL är övergripande och gäller oavsett situation och både ut- och invändigt. 

Lagen reglerar inte vad som ska ses särskilt värdefullt och inte heller vad som är att se som 

förvanskning. För att underlätta tillämpningen bör kommunen på förhand bedöma vad som är så 

kallat 8:13 inom kommunen. I annat fall måste det bedömas i det enskilda fallet för att få klarhet i 

om bestämmelsen ska tillämpas eller inte. 

 
1 Unnerbäck, Axel: Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Riksantikvarieämbetet 2002 
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Konsekvenser av ett utpekande 

Ett utpekade av att en byggnad som en så kallad 8:13-byggnad innebär det att det gjorts en 

bedömning av byggnaden utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, 

där det framgått att den sammantaget uppnår kriteriet särskilt värdefull. Det betyder vidare att det 

blir klarlagt för såväl ägaren av byggnaden som det allmänna att byggnaden bedömts som mycket 

värdefull.  

Ett utpekande indikerar också att förvanskningsförbudet är tillämpligt och ska prövas i till exempel 

bygglov för ändring av byggnaden. Det innebär även att det finns skäl att förse byggnaden med 

skyddsbestämmelser och/eller rivningsförbud i framtida ändringar av den detaljplan som gäller för 

byggnaden. Ett utpekande är en bedömning som är vägledande och innebär inte ett rättsverkande 

beslut. Om en byggnad verkligen är särskilt värdefull avgörs först i ett beslut, t ex i ett bygglov. 

Ett utpekande underlättar även i frågan om vissa undantag från krav på bygglov kan användas. De så 

kallade attefallsåtgärderna och några andra undantag från kraven på bygglov gäller inte för en 8:13-

byggnad.  

 

Att läsa och förstå inventeringen 
Det finns fler sätt att se och värdera en byggnad ur en kulturhistorisk synpunkt. En byggnad kan vara 

representativ, sällsynt eller miljömässigt intressant. Ett område eller en byggnad kan ses som en del 

av ett större sammanhang, som uttryck för dåtida planeringsideal, som exempel på förändringar i 

samhället eller som tekniska innovationer. Sammantaget bildas en karaktär och identitet där vissa 

drag är starkare och andra har en underordnad betydelse. Tillsammans skapar de olika uttrycken en 

kulturhistorisk miljö som skall fungera ihop med dagens krav och framtidens behov. 

Bevarande som en utvecklingsstrategi är därför ett centralt begrepp och förhållningssätt.  

 

Genom framväxten av nya kunskaper och synsätt, tillsammans med ändringar i bebyggelsen, kan 

kulturvärdena bevaras, omskapas, utvecklas och nybildas i takt med samhällets utveckling och 

förändring. De utvalda objekten i inventeringen visar byggnader som är utmärkande för sin tid men 

även vardagsarkitektur med en mer lågmäld arkitektur. 

I inventeringen återfinns de flesta byggnaderna i kategorin ”byggnadshistoriskt värde” enligt vald 

inventeringsmetod. I denna kategori har de förändringar som präglar byggnaden inte medfört 

förvanskning eller bortbyggande av viktiga arkitektoniska element eller uttryck. Det är byggnader 

som förändrats med respekt för husets kvaliteter. Gruppen med samhällshistoriska och 

socialhistoriska värden är sammantaget den andra stora kategorin. Därefter kommer 

arkitekturhistoriskt värde.  

Exempel på upplevelsevärden som har kategoriserats i inventeringen är arkitektoniskt värde och 

miljöskapande värde. Dessa två värden bygger bland annat på estetik och objektens förmåga att 

samspela och förstärka omgivningen. Detta är viktiga aspekter att ha med sig inte minst vid arbetet 

med gaturum, stråk och parker. Inventeringen har alltså syftat till att identifiera och värdera 

byggnader och områden i Åhus enligt de kriterier som Plan-och bygglagens 8 kap. § 13 tar fasta på.  

Vid förändring skall det i första hand tas hänsyn till den arkitektur, historia och miljömässiga 

sammanhang som har bäring på objektens kulturhistoria.  
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Med dessa ”glasögon” för byggnader och miljöer har Åhus inventerats. En hel del av dessa byggnader 

förekommer i äldre program och inventeringar men många har tillkommit och det gäller framför allt 

miljöer och byggnader som värderats utifrån ett breddat synsätt på kulturmiljöer och bebyggelse. 

Lokala material som vittskövletegel är en sådan parameter som tillkommit.  Men även ett större antal 

byggnader som sorterar under ”god vardagsarkitektur”. I huvudsak rör sig dock byggnadsbeståndet 

inom kända miljöer och redan accepterade byggnader med kulturhistoriskt värde. 

Ett kunskapsunderlag av det här slaget är ett ständigt pågående arbete och inventeringen skall inte 

ses som ett komplett dokument över Åhus kulturhistoriska miljöer. Materialet har en slagsida åt 

bebyggelse från 1800-talet och det tidiga 1900-talet varför ett fortsatt arbete, både geografiskt och 

tidsmässigt vidgat, är nödvändigt.  

Byggnadshistoriska värden 
För att klassa en byggnad med byggnadshistoriskt värde ska en byggnads ålder och utveckling över 

tid synas, där det går att utläsa olika tidsåldrar som parametrar för värdering. Det kan handla om en 

byggnad som är representativ för en större kategori av liknande byggnader men även en byggnad 

som är unik i sitt slag. Här är variationerna stora, det kan röra sig om olika sorters byggnader från 

flera tidsepoker, uppförda i olika stilar och material. I denna klassning återfinns de flesta 

byggnaderna i inventeringen. 

 

Runt om i Åhus ses denna byggnadstyp i ett flertal varianter. De har lång kontinuitet och är 

representativa för ett expansivt skede i Åhus under sent 1800-tal. Hove 13 är uppförd år 1895 och 

ligger inom den medeltida stadskärnan och följer bebyggelsemönstret för Norregatan med långsidan 

placerad utmed gatan. Den är typisk för sin tid med bland annat en tegelfasad med slätputsade  
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hörnkedjor och en centrerad frontespis samt entré med pardörr, överljusfönster och fritrappa mot 

gata. Byggnaden har sakta förändrats men ändringarna är få och i samklang med byggnadens 

arkitektur. Byggnaden är en god representant för bebyggelse från det sena 1800-talet och har ett 

byggnadshistoriskt värde. 

Ett annat exempel på byggnader med byggnadshistoriskt värde är ett radhus i kvarteret Skiftet vilket 

är uppfört i mitten av 1900-talet. Som byggnad betraktat är den ganska udda i sammanhanget men 

har 1950-talets alla arkitektoniska attribut. Det är en radhusbebyggelse med sammanhållen 

utformning som avslutas med en högre hörnbyggnad. Hörnbyggnaden särskiljer sig i både form, 

material och uttryck mot den lägre radhusbebyggelse den är sammanlänkad med. Radhusen är 

uppförda i en våning med källare, sadeltak med tegel där de rytmiskt placerade skorstenarna ger 

byggnaden en stark prägel. Fasaden består av ljusa putsfasader med fönster- och dörromfattningar i 

tegel och ett entréparti med litet nätt tak, fristående trappa med smidesräcke i järn.  

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

Den högre butiksbyggnaden vänder sig ut mot Järnvägsgatan med ett stort och välarbetat skyltparti. 

Denna typ av bebyggelse med sammanbyggd butik med radhus är något ovanlig i Åhus men är ett 

fint exempel på tidens planering och arkitektur. 
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Arkitekturhistoriska värden 
En byggnad eller miljö med arkitekturhistoriskt värde utmärker sig utifrån dess arkitektoniska uttryck 

som mönsterbildande och tidstypiskt eller som framträdande och speciellt för sin tid. Arkitekten 

bakom byggnaden och dennes uttryck ingår också i skapandet av ett arkitekturhistoriskt värde. En 

sådan byggnad är Åhus ungdomshem, som det hette när det uppfördes 1959, idag Åhusgården. 

Byggnaden ritades av Bo Lindborg som under lång tid var verksam som arkitekt i Kristianstad. 

Byggnaden är uppförd med två byggnadskroppar, sammanlänkade med ett kapprum i sydost, och har 

två vitt skilda arkitektoniska uttryck. Högdelen tar sin inspiration från olika håll, dels tidiga 

kyrkobyggnader, dels från mycket tidiga hallbyggnader och nationalromantik, men har ändå det sena 

1950-talets uttryck.  

Strävpelarna, som håller det höga takfallet, bildar ett arkitektoniskt element. Tillsammans med 

enhetlig färgsättning, liggande panel och shingeltak får byggnaden ett unikt uttryck. Den lägre 

entrébyggnaden har ett mera återhållsamt uttryck. Tillsammans har byggnaderna ett stort 

arkitekturhistoriskt värde. 
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Samhällshistoriska värden 
Byggnader och miljöer med samhällshistoriska värden berättar om samhällets historia i nationellt, 

regionalt eller lokalt perspektiv. Det kan handla om ett första hus som byggs i en stad av ett särskilt 

slag, exempelvis skolbyggnader, industrimiljöer eller andra byggnader som berättar om en orts 

uppkomst och utveckling. Sett ur ett lokalt perspektiv har ålabodarna haft en lång tradition och har 

haft en ekonomisk betydelse för Åhuskusten. Och de berättar om en av bygdens näringar, ålafisket, 

på ett framträdande sätt. 

Det gemensamma för alla ålabodar är att de har en mycket strandnära placering även om deras 

utseende kan variera. Det aktiva ålafisket är på stark tillbakagång och det är ytterst få bodar där fiske 

fortfarande bedrivs. Runt om vissa bodar syns fortfarande några av de redskap som användes för 

fisket, särskilt utmärkande är torkställningar av olika slag. Dock försvinner dessa artefakter alltmer 

och boden förlorar därigenom sitt sammanhang. Det är viktigt att de bibehåller sin enkla karaktär och 

öppna placering. Ålabodarna har ett starkt samhällshistoriskt värde genom sin förankring i Åhus och 

tillhörande traditionella ålafiske utgör en mycket stark identitet för bygden. 
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Socialhistoriska värden 
Byggnader och miljöer med socialhistoriskt värde representerar företeelser där människans situation 

i samhället står i centrum. Dessa miljöer berättar om olika sociala villkor som har gällt för människor 

under olika tidsepoker och där det socialhistoriska värdet förstärks genom en byggnads autenticitet. 

Exempel på byggnader i denna kategori är Kristianstads skollovskoloni.   

 

Byggnaden är en skollovskoloni från sekelskiftet som fortfarande är i bruk för evenemang och 

boende. Det tidiga 1900-talets sociala omsorg om barns hälsa och fostran är utgångspunkten för 

sommarlovskolonier. De placerades gärna havsnära eller i annan lantlig miljö med stor plats för lek 

och rörelse. Oftast var det barn från de mindre bemedlade klasserna som ägnades social omsorg 

genom att de fick tillbringa sommaren i någon form av koloniverksamhet. Havsluften ansågs särskilt 

stärkande men naturens skönhet var också betydelsefull. Det socialhistoriska värdet byggnaden 

tillmäts är just den historia den kan berätta om dåtidens samhälle och syn på barns hälsa och 

välbefinnande.  

Byggnaden är uppförd i en nationalromantisk stil där panelarkitekturen är framträdande med 

markerade lister, foder och farstukvist. Stora grönmålade korspostfönster och det halvvalmade taket 

är ytterligare kvaliteter som förstärker både det byggnadshistoriska och arkitektoniska värde den 

bedöms ha. I inventeringen är det få byggnader som klassats med socialhistoriskt värde vilket gör 

skollovskolonin till en raritet på flera plan. 
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Arkitektoniskt värden 
Bland de kulturhistoriska byggnaderna i Åhus bedöms ett stort antal ha ett arkitektoniskt värde. Ett 

arkitektoniskt värde kan gälla en byggnad eller en hel miljö utifrån dess enhetlighet. Värdet grundar 

sig i estetiska egenskaper hos byggnaden som helhet eller utifrån hur arkitekturen har passats in i 

miljön där den har byggts. En tidsaspekt ingår också i värdet. Byggnader som utmärker en viss 

tidsepok, eller byggnader av ett särskilt slag som det byggdes många av under en tidsepok, kan båda 

representera detta värde. Autenticitet i materialet liksom patina förstärker det arkitektoniska värdet.  

 

 

En byggnad som utmärker en viss epok, men som i sitt sammanhang är sällsynt, är Klostret 4.  

Byggnaden är ett funktionalistiskt tillägg i den medeltida stadskärnan vid kyrkan. Byggnaden har två 

tydliga delar med en ateljédel och en bostadsdel. Den lägre bostadsdelen är försedd med pulpettak 

och enkla putsfasader på en låg sockel med källarfönster. Den förhöjda delen har sadeltak och stort 

fönsterparti över hörn utmed gata. Flera av funktionalismens formidéer kan avläsas i byggnadens 

stilrena arkitektur och är ett fint exempel på en funktionell byggnad från det sena 1930-talet. Dess 

uppdelade, lågmälda byggnadskroppar och placering på tomt bidrar till en helhet trots dess 

uppenbara ”avvikande” arkitektur i miljön. 
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Centrum  
 

Basfakta   

Fastighet Bagaren 1 
Adress Ströbergsgatan 6 

Funktion Bostad 

Ålder Sent 1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen, låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med långsida utmed gata. Uppförd i tegel på låg naturstenssockel med 
locklistklädd gavel, frontespis och sadeltak med listtäckt takpapp och takkupor. Entré med 
fritrappa och pardörr med stickbågigt överljus utmed gata samt stickbågiga tvåluftsfönster med 
tvärgående spröjs. 
 

• PBL 8:13 

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

 

Basfakta   

Fastighet Bagaren 2 
Adress Sjögatan 14 

Funktion Bostad 

Ålder 1810? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen, låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Vinkelbyggd envåningsbyggnad med långsida utmed gata, placerad ut i korsning. Knuttimrad, 
reveterad byggnad med locklistklädda gavelrösten på en putsad naturstenssockel. Tegeltäckt 
sadeltak med homejor mot gata. Entré med fritrappa utmed gata. Tvåluftsfönster med tvärgående 
spröjs. 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
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Basfakta   

Fastighet Bagaren 3 
Adress Companiegatan 1 

Funktion Bostad/Handel 

Ålder Tidigt 1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1800-tal. Del av 
sammanhållen, låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Två envåningsbyggnader sammanlänkade med portförsett plank.  
Byggnad i öst är placerad med långsida utmed gata och uppförd i korsvirke på målad 
naturstenssockel samt med lockpanelsklädd gavel. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs samt 
mindre takfönster mot gata. Sadeltak täckt med betongpannor. 
Byggnad i väst är placerad med kortsida utmed gata och klädd i rödmålad locklistpanel med målad 
naturstenssockel. Infälld entré med rak trappa mot gata. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs 
samt med takkupor åt väster. Sadeltak täckt med korrugerad eternit. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  

 

Basfakta   

Fastighet Bagaren 5 
Adress Torget 5 

Funktion Bostad 

Ålder 1775? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Blå 

Motivering  

Bostadshus från 1700-talet med 
miljöskapande värde vid torget. Del av 
sammanhållen bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde, viktig 
för helhetsmiljön. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med långsida mot gata. Knuttimrad byggnad klädd i grönmålad locklistpanel på 
målad naturstenssockel. Tegeltäckt sadeltak, frontespis med balkong med välarbetat smidesräcke. 
Centrerad entré med pardörr och bred rak trappa mot torget. Treluftsfönster med T-post. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av mycket stort kulturhistoriskt värde (omistlig) 
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Basfakta   

Fastighet Bagaren 6 
Adress Sjögatan 10 

Funktion Bostad 

Ålder Sent 1700-/tidigt 1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1800-tal med byggnads-
historiskt värde. Del av sammanhållen, låg 
bebyggelse i den medeltida stadskärnan. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med långsida utmed gata. Korsvirke med lockpanelsklätt gavelröste samt 
naturstenssockel. Pardörr med rak trappa mot gata. Kvadratiska tvåluftsfönster med tvärgående 
spröjs. Sadeltak med fjälltäckt eternit.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

 

 

Basfakta   

Fastighet Bagaren 7 
Adress Torget 3 

Funktion Bostad 

Ålder 1799 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Blå 

Motivering  

Välbevarad bebyggelse från 1700-talet med 
byggnadshistoriskt och miljöskapande värde. 
Del av sammanhållen bebyggelse i den medel-
tida stadskärnan. Viktig för helhetsmiljön. 

Karaktärisering  

Tvåvåningsbyggnad med inredd vindsvåning, placerad med långsida mot torget, sammanlänkad i 
vinkel med envåningslänga placerad utmed Västra Hamngatan.  
Knuttimrad byggnad med gulmålad locklistpanel samt rödmålade fönsterfoder och knutlådor på en 
hög målad naturstenssockel. Valmat mansardtak täckt med lertegel. Två entréer med raka trappor 
samt en körport mot torget. Fyrluftsfönster. 
Länga i rödmålad locklistpanel med hög sockel i målad natursten samt tegel. Sadeltak täckt med 
lertegel. Välbevarad gårdsmiljö med uthus.    
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av mycket stort kulturhistoriskt värde (omistlig) 
 



26 
 

Basfakta   

Fastighet Bagaren 8 
Adress Västra hamngatan 5 

Funktion Bostad 

Ålder 1794 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Blå 

Motivering  

Byggnadsminne sedan 1981. Välbevarad 
gårdsbebyggelse i den medeltida stadskärnan. 
Byggnadshistoriskt och miljöskapande värde. 
Viktig för helhetsmiljön. 

Karaktärisering  

Vinkelbyggd envåningsbyggnad placerad ut i korsning. Uppförd i korsvirke på en låg 
fältstenssockel. Sadeltak med lertegel. Entré med rak trappa och pardörr med överljus mot gata. 
En- och tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av mycket stort kulturhistoriskt värde (omistlig) 
 

 

Basfakta   

Fastighet Bagaren 9 
Adress Companiegatan 3 

Funktion Bostad 

Ålder Sent 1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen, låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering   

Envåningsbyggnad med långsida utmed gata. Uppförd i slammålat tegel på en låg sockel med 
frontespis mot gata. Sadeltak med listtäckt papptak och takkupa mot gård. Tvåluftsfönster med 
tvärgående spröjs. På gården sammanbyggt med mindre slammat tegelhus med tegeltäckt 
sadeltak.  

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
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Basfakta   

Fastighet Berg 1 
Adress Krokiga gatan 8 

Funktion Bostad 

Ålder 1700 eller 1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Välbevarad gårdsbebyggelse i den medeltida 
stadens utkant. Byggnadshistoriskt och 
miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Trelängad gårdsbebyggelse. Boningshus uppfört i korsvirke med centralt placerad utbyggd veranda 
i söder, ekonomilängor i väst och öst uppförda i skiftesverk och tegel. Kvadratiska tvåluftsfönster 
med tvärgående spröjs. Sadeltak täckt med eternitpannor.   
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  

 

Basfakta   

Fastighet Blekan 9 
Adress Åbogatan 3A 

Funktion Bostad 

Ålder 1840-tal? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från första halvan av 1800-talet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med gavel utmed gata. Vitputsad fasad på en låg gråputsad sockel. 
Förstuga åt norr. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Sadeltak med listtäckt papptak och små 
takkupor åt söder.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
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Basfakta  

 

Fastighet Bogseraren 2 
Adress Köpmannagatan 19 

Funktion Bostad/Handel 

Ålder 1896 

Arkitekt A Pettersson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Välbevarat bostadshus från det sena 1800-
talet. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Gul putsfasad på gråputsad sockel och med 
vitputsad takfot samt profilerade hörnkedjor och fönsteromfattningar. Frontespis mot både gata 
och gård. Centrerad entré med pardörr och rak trappa mot gata. Tegeltäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

 

Basfakta  

 

Fastighet Bogseraren 3 
Adress Köpmannagatan 17  

Funktion Bostad/Handel 

Ålder 1959 

Arkitekt Bo Lindborg  

 

Kulturhistorisk 
värdering 

Grön 

Motivering  

En centrumbyggnad med 
modernistiskt formspråk. Byggnads-
och - arkitektoniskt värde. 

Karaktärisering  

En tidstypisk modernistisk byggnad med centrumfunktioner. Handelsytor i bottenvåningen och 
boende i de två övre våningarna. De utkragade våningsplanens betongkonstruktion är en del av 
fasadens rytmisering och ses genomgående i byggnaden. Balkongpartierna på flankerna går i liv 
med ytterfasaden och ett kontrasterande slutet mittparti av tegel finns däremellan. Det flacka 
taket med eternitskiffer bryts upp i takfoten av tre takkupor klädda i koppar. En mera sluten 
fasade inåt gården.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
 

 

 



29 
 

Basfakta  

 

Fastighet Bogseraren 11 
Adress Köpmannagatan 15 

Funktion Bostad/Handel 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal utmed den 
utvidgade stadens handelsstråk. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Ljus putsfasad med profilerad takfot på en 
gråputsad sockel med källarfönster. Frontespis med balkong mot gata. Centrerad entré med två 
dörrar och en gemensam trappa mot gata. Tegeltäckt mansardtak med takkupor. 
 

•  PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
 

 

Basfakta  

 

Fastighet Bogseraren 13 
Adress Varvsgatan 18 

Funktion Bostad 

Ålder 1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen lägre bebyggelse utmed Varvsgatan. 
Bebyggelsehistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Ljus putsfasad på en låg gråputsad sockel 
och med vitputsade profilerade hörkedjor och omfattningar. Sadeltak täckt med korrugerad plåt. 
Centrerad entré med pardörr och låg trappa mot gata. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta  

 

Fastighet Bogseraren 14 
Adress Varvsgatan 20 

Funktion Bostad 

Ålder 1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen lägre bebyggelse utmed Varvsgatan. 
Bebyggelsehistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Fasadtegel med synliga takbjälkar mot gata, 
på en låg putsad sockel. Stickbågiga tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Entré med pardörr mot 
gata. Plåttäckt sadeltak med homeja mot gata. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
  

 

Basfakta  

 

Fastighet Bogseraren 15 
Adress Varvsgatan 22 

Funktion Bostad 

Ålder 1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen lägre bebyggelse utmed Varvsgatan. 
Bebyggelsehistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Putsfasad på en låg sockel. 
Tvåluftsfönster. Eternittäckt sadeltak. 
På tomten även en mindre byggnad i tegel med liggande panel mot gata och med fjälltäckt 
sadeltak. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
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Basfakta  

 

Fastighet Bogseraren 16 
Adress Varvsgatan 24-26 

Funktion Bostad 

Ålder 1900-tal  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen lägre bebyggelse utmed 
Varvsgatan. Bebyggelsehistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Ljus putsfasad med vitputsade profilerade 
hörnkedjor och omfattningar på en gråputsad sockel med källarfönster. Centrerad entré med två 
dörrar och dubbeltrappa mot gata. Tvåluftsfönster. Tegeltäckt sadeltak med takkupor i plåt. 
Tillbyggd volym med plantak mot gård. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
  

 

Basfakta   

Fastighet Bonden 15 
Adress Kavrövägen 2 

Funktion Hembygdsgård 

Ålder 1700-tal men tidigare anor, 
flyttades på plats ca 1850  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Blå 

Motivering  

Välbevarad gårdsbebyggelse med byggnads-
historiskt och miljöskapande värde. 
Pedagogiska och immateriella värden 
kopplade till hembygdsföreningen. 

Karaktärisering  

Trelängad gårdsbebyggelse placerad mitt på tomt. Uppförd i rött tegel på en låg naturstenssockel. 
Centrerad entré med pardörr och rundbågigt överljusfönster på långsida åt söder samt flera portar 
mot gårdsplan. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Boningshus med stråtäckt sadeltak, 
ekonomilängor med listtäckt papptak. Flyttad till befintlig plats ca 1850.  
  

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Carl XI 9 
Adress Torget 23 

Funktion Bostad 

Ålder 1809? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1800-tal. Del av 
sammanhållen lägre bebyggelse kring torget. 
Bebyggelsehistoriskt och miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med långsida utmed gata. Uppförd i korsvirke och tegel på en slätputsad sockel. 
Gavelröste med rödmålad locklistpanel, tegeltäckt sadeltak med mindre takfönster mot gata och 
takkupa mot gård. Centrerad entrédörr med överljusfönster och rak trappa mot torget. 
Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. 
Mindre, vinkelställd uthuslänga med rött plåttak utmed tomtgränsen i norr. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

 

 

Basfakta   

Fastighet Carl XI 10  

Adress Torget 21 

Funktion Handel/Bostad 

Ålder 1700-tal och senare 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1800. Del av 
sammanhållen lägre bebyggelse kring torget. 
Bebyggelsehistoriskt och miljöskapande värde. 

 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med långsida utmed gata. Ljus putsfasad med frontespis på en putsad sockel. 
Tegeltäckt sadeltak med takfönster. Centrerad entré med pardörr och rak trappa mot torget. 
Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs samt skyltfönster. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
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Basfakta   

Fastighet Carl XI 12 
Adress Torget 17 

Funktion Församlingsexpedition 

Ålder 1925  

Arkitekt Per Lennart Håkanson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Del av sammanhållen lägre bebyggelse kring 
torget. Bebyggelsehistoriskt, samhällshistoriskt 
och miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad inredd vind placerad med långsida mot gata. Byggd som prästgård på 1920-
talet. Fasader i gul puts på en gråputsad sockel. Frontespis åt både torg och gård. Tegeltäckt 
sadeltak med minimalt takutsprång, profilerad takfot samt takkupor. Centrerad pardörr med 
överljus och en grov rak stentrappa. På gården utmed tomtgräns i söder finns en mindre 
envåningsbyggnad med putsade fasader och sadeltak. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
 

 

Basfakta   

Fastighet Carl XI 12 
Adress Torget 17 

Funktion Museum 

Ålder ca 1610 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Blå 

Motivering  

Välbevarad stuga från 1600-talet. Högt 
byggnadshistoriskt, arkitektoniskt och 
pedagogiskt värde. 

Karaktärisering  

Utmed tomtgränsen i norr finns den s.k. Kungsstugan uppförd i korsvirke under tidigt 1600-tal. Åt 
norr hög fältstenssockel, övriga väderstreck utan synlig sockel. Brant sadeltak, volutförsedda 
konsoler i takfoten och panelklädda gavelrösten. Port och blyinfattade fönster åt söder. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av mycket stort kulturhistoriskt värde (omistlig) 
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Basfakta   

Fastighet Carl XI 13 
Adress Vallgatan 5 

Funktion Restaurang, Handel mm 

Ålder 1900 

Arkitekt P. Persson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Exteriört välbevarad påkostad stadsvilla från 
sekelskiftet 1900. Byggnadshistoriskt, 
arkitektoniskt och miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Tornförsedd byggnad med modern tillbyggnad i glas åt norr. Uppförd i gult tegel med torn och 
frontespiser samt med profilering kring fönster och vid takfot. Sadeltak i plåt med takryttare och 
takkupor. Markerad entré med rak trappa mot park i söder. Grönmålade rund- och stickbågiga 
fyrluftsfönster samt balkonger med smidesräcken. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av mycket stort kulturhistoriskt värde (omistlig) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Basfakta   

Fastighet Carl XI 14 

Adress Västra Varvsgatan 40-44 

Funktion Bostad 

Ålder 1899/1913/1914 

Arkitekt Ola Jacobsson/Leonard 
Jönsson/Ola Jacobsson  

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Sammanhållen tegelbebyggelse från tidigt 
1900-tal. Byggnadshistoriskt och 
miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Stor fastighet med byggnader från olika tidperioder, den västra delen uppförd 1965 medan övriga 
byggnader är från 1890- och 1910-tal.  
Den mellersta delen består av en envåningsbyggnad med långsida utmed gata, uppförd i tegel och 
frontespis med rundbågiga fönster i vindsvåning, tegeltäckt sadeltak med takkupor. Fönster i 
bottenvåning utbytta mot mindre av modern typ vilket gett pustade fönsterbröstningar ned mot 
sockel. Till denna byggnad ansluter en tvåvåningsbyggnad i tegel med valmat plåttak uppförd 1913 
(andra våning tillkom 1926) med kortsida utmed gata, profilering vid takfot, förändrade fönster 
med putsad fönsterbröstning i bottenvåning. 
Den östra delen består av en envåningsbyggnad med långsida utmed gata. Inredd vind och 
frontespis mot både gata och gård, uppförd i tegel med profilerad takfot och tegeltäckt sadeltak 
med takkupor. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
 

 

Basfakta   

Fastighet Färjan 8 
Adress Sjögatan 33 

Funktion Roddklubb 

Ålder 1939 

Arkitekt Anders Olsson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Välbevarat exempel på funktionalismens 
idrottsrelaterade bebyggelse. 
Byggnadshistoriskt och socialhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Souterrängbyggnad placerad mitt på tomt med gavel mot gata. Vitmålad lockpanel och gjuten 
sockelvåning. Entré i norr med rak trätrappa, mot söder 2 större portar i sockelvåning däröver en 
pelarburen balkong. Enkelt utformade blåmålade vindskivor, portar och tvåluftsfönster utan 
spröjs. 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
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Basfakta   

Fastighet Garvaren 9 
Adress Västergatan 8 

Funktion Bostad 

Ålder ev. tidigt 1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Välbevarad gårdsbebyggelse från 1800-talet 
med byggnadshistoriskt värde, del av samman-
hållen bebyggelse utmed infartsgata till torget. 

Karaktärisering  

Vinkelbyggd envåningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Östra delen 
vitputsad på gråputsad sockel och med stickbågiga tvåluftsfönster med tvärgående spröjs samt 
pardörr med rak trappa. Den västra delen i korsvirke och tegel med mindre fönster och körport 
samt gavel i rödmålad locklistpanel. Sadeltak med listtäckt takpapp. Ombyggd på 1970-talet. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av mycket stort kulturhistoriskt värde (omistlig) 
 
 

 

Basfakta   

Fastighet Garvaren 10 
Adress Västergatan 6 

Funktion Bostad 

Ålder ev. 1700-tal  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1700-talet med 
byggnadshistoriskt värde samt del av samman-
hållen bebyggelse utmed infartsgata till torget. 

Karaktärisering  

Vinkelbyggd envåningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i 
korsvirke på låg sockel. Pardörr både på långsida och gavel, tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. 
Sadeltak täckt med simrishamnstegel och med homejor mot gata. Tillbyggd 1903. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Garvaren 11 
Adress Norregatan 13 

Funktion Bostad 

Ålder 1700-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Blå 

Motivering  

Välbevarad gårdsbebyggelse från 1700-talet 
med byggnadshistoriskt värde, del av samman-
hållen bebyggelse utmed infartsgata till torget. 

Karaktärisering  

Trelängad, vinkelbyggd envåningsbyggnad placerad ut i korsning samt i väster en 
envåningsbyggnad med gavel utmed gata. Huvudbyggnad i korsvirke på fältstenssockel med tre 
entréer med rak trappa mot gata och tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt valmtak 
med små takfönster. Längan i väster uppförd i skiftesverk på låg fältstenssockel med gavel i 
locklistpanel samt med stråtak. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av mycket stort kulturhistoriskt värde (omistlig) 
 

 

Basfakta   

Fastighet Gladan 1 
Adress Companiegatan 19 

Funktion Bostad 

Ålder 1877? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen, låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Putsad fasad, synligt korsvirke på östgavel, 
på naturstenssockel. Sadeltak täckt med korrugerad eternit och med takkupa mot gata. Vita 
tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. 
Flertalet om- och tillbyggnader. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
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Basfakta   

Fastighet Gladan 17 
Adress Companiegatan 13 

Funktion Bostad 

Ålder Mitten 1800 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen, låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad i vinkel med långsida utmed gata. Spritputsad fasad med locklistklätt gavelröste 
på en låg putsad sockel. Sadeltak med listtäckt papptak och takfönster mot gata. Entré på både 
gavel och långsida. Gröna tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
 

 

Basfakta   

Fastighet Gladan 18 
Adress Färgerigatan 3 

Funktion Bostad 

Ålder 1775 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Blå 

Motivering  

Byggnadsminne sedan 1981. Välbevarad 
gårdsbebyggelse från 1700-talet i den 
medeltida stadskärnan. Byggnadshistoriskt, 
pedagogiskt och miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Vinkelbyggd envåningsbyggnad placerad ut i korsning. Trelängad gårdsanläggning på en låg putsad 
naturstenssockel. Den östra längan är knuttimrad medan den norra och södra längan är uppförd i 
skiftesverk. Gulmålad locklistpanel respektive liggande panel samt vitmålade knutlådor, 
vindbrädor och fönsterfoder. Tegeltäckt sadeltak. Centrerad entré med grönmålad pardörr och rak 
trappa mot gata samt enklare entré med överljusfönster och en körport utmed Companiegatan. 
Grönmålade tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Den norra längan har hängrännor i trä. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av mycket stort kulturhistoriskt värde (omistlig) 
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Basfakta   

Fastighet Greta 6 
Adress Torget 9 

Funktion Bostad 

Ålder Ca 1775 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Blå 

Motivering  

Bostadshus från 1700-talet vid det medeltida 
torget. Byggnadshistoriskt och miljöskapande 
värde. Viktig för helhetsmiljön. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot torg. Reveterad 
korsvirkesbyggnad med tegeltäckt sadeltak. Tvåluftsfönster samt entré med pardörr och rak 
trappa mot torg. På tomten även en mindre byggnad i skiftesverk med lockpanel och sadeltak. 
Under finns en välvd källare. Ev. samma ålder som boningshuset. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  

 

Basfakta   

Fastighet Greta 7 
Adress Companiegatan 2A 

Funktion Församlingshem 

Ålder 1852 

Arkitekt Anton Remmer  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Skolbyggnad från mitten av 1800-talet vid det 
medeltida torget. Byggnadshistoriskt, 
samhällshistoriskt och miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Den äldsta delen med långsida mot torg är en putsad envåningsbyggnad. Centrerad entré med 
överljusfönster, rak trappa och frontespis i form av en trappstegsgavel. Fyrluftsfönster med 
tvärgående spröjs och tegeltäckt sadeltak. Tillbyggnader i slammat tegel samt lockpanel, uppförda 
1967 respektive 1977 efter ritningar av B. Lindborg, ansluter i väst.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Greta 8 
Adress Torget 13 

Funktion Bostad 

Ålder 1700-talets andra hälft 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1700-talet vid det medeltida 
torget. Byggnadshistoriskt och miljöskapande 
värde. 

Karaktärisering  

Vinkelbyggd envåningsbyggnad med långsida mot torget. Putsade fasader och gavelröste samt 
gårdsfasad klädd i lockpanel. Centrerad entré med rak trappa mot torg. Tvåluftsfönster med 
tvärgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak med takfönster. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

 

 

Basfakta   

Fastighet Gärskan 10 
Adress Järnvägsgatan 9/Skrågatan 2 

Funktion Bostad 

Ålder 1950-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Sammanhållen flerfamiljsbebyggelse från 
1950-talet. Byggnadshistoriskt och 
samhällshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Flerfamiljshus i två våningar som följer gatans krökning. Putsfasader med markerade entréer med 
trapphus på en låg sockel. Viss variation i utformningen fönsteromfattningar, trapphusbalkonger 
och frontespiser. Sadeltak täckt med betongpannor och med takkupor mot både gata och gård. 
Vita tvåluftsfönster med och utan tvärgående spröjs.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
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Basfakta   

Fastighet Gästis 1 
Adress Gamla skeppsbron 30 

Funktion Hotell, Restaurang 

Ålder 1790-tal, mitten 1800 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Gästgivargård med byggnader från 1790-tal 
samt 1800-talet med byggnadshistoriskt, 
samhällshistoriskt och miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Huvudbyggnad i två våningar från 1850 med långsida mot kajpromenaden i söder. Korsvirkes-
konstruktion med slätputsade fasader i gul kulör med vitputsade hörnkedjor, omfattningar samt 
gördellist på en putsad sockel med källarfönster.  Centrerad entré med överljusfönster och bred 
trappa på långsida. Fyrluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak med takkupor åt 
norr. I väst ansluter en envåningsbyggnad från 1795 med långsida mot kajpromenaden. Uppförd i 
skiftesverk, klädd i rödmålad locklistpanel med utskjutande vitputsad frontespis och vita 
spröjsindelade enluftsfönster. Tegeltäckt valmat mansardtak med takkupor. Norr om denna 
ansluter en envåningsbyggnad i tegel med gula putsfasader och profilerad takfot samt tegeltäckt 
mansardtak med takkupor, uppförd 1839. Öster om denna, med kortsida mot gatan i norr finns en 
envåningslänga uppförd i skiftesverk med gavel i locklistpanel samt med tegeltäckt sadeltak, 
antagligen uppförd vid mitten av 1800-talet. I tomtens nordöstra hörn finns en envåningsbyggnad 
med långsida utmed gatan i norr uppförd i korsvirke med putsade fasader och tegeltäckt sadeltak, 
kanske från slutet av 1700-talet. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Gästis 2 
Adress Gamla skeppsbron 28 

Funktion Bostad, Verkstad 

Ålder Tidigt 1800 /1911 

Arkitekt Ola Jacobsson, brandstation 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

 
Bostadshus från tidigt 1800-tal med 
byggnadshistoriskt värde samt brandstation 
från tidigt 1900-tal med byggnads- och 
samhällshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Den norra delen är en envåningsbyggnad, placerad utmed gata. Uppförd under tidigt 1800-tal i 
korsvirke på låg fältstenssockel. Entré med pardörr och rak trappa mot gata, en- och 
tvåluftsfönster med tvärgående spröjs, tegeltäckt sadeltak. 
Södra delen, tidigare brandstation, är något indragen från gata. Slammålad tegelbyggnad i en 
våning med inredd vind, tre körportar åt söder, sadeltak med takkupor samt slangtorn. 

 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
 
 

 

Basfakta   

Fastighet Helge 1 
Adress Sjögatan 11 

Funktion Bostad 

Ålder 1898 

Arkitekt Ola Jacobsson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen, låg bebyggelse i den medeltida stads-
kärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind, placerad med långsida utmed gata. Uppförd i rött tegel med 
detaljer i gult tegel på en låg putsad sockel. Frontespis både åt norr och söder. Centrerad entré 
mot gata med pardörr och rak trappa, tvåluftsfönster med småspröjsad övre del. Plåttäckt sadeltak 
med takkupor. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av mycket stort kulturhistoriskt värde (omistlig) 
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Basfakta   

Fastighet Helge 2 
Adress Sjögatan 13 

Funktion Bostad 

Ålder 1898 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen, låg bebyggelse i den medeltida stads-
kärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind, placerad med långsida utmed gata. Uppförd i gult tegel med 
detaljer i rött tegel på en låg naturstenssockel med källarfönster. Frontespis åt både norr och 
söder. Centrerad infälld entré med rak trappa mot gata. Fyrluftsfönster samt burspråk på gavel. 
Tegeltäckt sadeltak. På tomten finns även en mindre envåningsbyggnad i tegel med kortsida mot 
gata med ankarslutar och sadeltak. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av mycket stort kulturhistoriskt värde (omistlig) 
 
 

 

Basfakta   

Fastighet Helge 3 
Adress Sjögatan 15 

Funktion Bostad 

Ålder 1860-tal? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen, låg bebyggelse i den medeltida stads-
kärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad med långsida utmed gata. Uppförd i rött tegel på en 
låg naturstenssockel, hörnkedjor och markerade omfattningar i slätputs. Entré mot gata med 
pardörr och överljusfönster samt rak trappa. Tegeltäckt mansardtak med takkupor.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Helge 6 
Adress Sjögatan 17A 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen, låg bebyggelse i den medeltida stads-
kärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Uppförd i gult tegel på en låg sockel med 
profilerad takfot. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Äldre del av fastigheten saknar entré mot 
gata. Tegeltäckt sadeltak med takkupa. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

 

 

Basfakta   

Fastighet Hove 1 
Adress Norregatan 20 

Funktion Bostad 

Ålder 1860-tal? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen, låg bebyggelse i den medeltida stads-
kärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad med långsida utmed gata. Vitputsad fasad på en låg 
svartputsad sockel. Två entréer med pardörr och rak trappa mot gata. Tvåluftsfönster med 
tvärgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak med takfönster. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Hove 6 
Adress Rönnowsgatan 3 

Funktion Bostad 

Ålder 1912 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen, låg bebyggelse i den medel-
tida stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i 
vitslammat tegel på en gråputsad sockel med profilerad takfot samt omfattningar. Frontespis mot 
gata. Entré med pardörr och rak trappa på norrgavel. Höga tvåluftsfönster med tvärgående spröjs i 
övre del. Tegeltäckt sadeltak med takkupa mot gata. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

 

 

Basfakta   

Fastighet Hove 10 
Adress Norregatan 10 

Funktion Bostad 

Ålder 1888 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen, låg bebyggelse i den medeltida stads-
kärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Bostadsdel uppförd i tegel på en putsad 
sockel, i norr tillbyggd med putsad garagedel med lägre sockel. Entré med pardörr och rak trappa 
samt enklare bräddörr och garageport i tillbyggnad. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. 
Sadeltak med listtäckt takpapp. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
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Basfakta   

Fastighet Hove 13 
Adress Norregatan 16 

Funktion Bostad 

Ålder 1895 

Arkitekt August Pettersson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen, låg bebyggelse i den medeltida stads-
kärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Uppförd i slammat tegel på en grå 
kvaderputsad sockel med källarfönster. Slätputsade profilerade hörnkedjor, omfattningar samt 
takfot. Fyrluftsfönster med korspost och tvärgående spröjs i de nedre lufterna samt trekantiga 
gavelsidofönster på sydgaveln. Centrerad frontespis samt entré med pardörr med överljusfönster 
och fritrappa mot gata. Sadeltak täckt med betongpannor. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

 

 

Basfakta   

Fastighet Hove 23 
Adress Norregatan 12 

Funktion Bostad 

Ålder 1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen, låg bebyggelse i den medeltida stads-
kärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Boningshus med vitputsad fasad på en 
svartputsad sockel. Entré med pardörr och rak trappa samt tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. 
I söder hopbyggd med något lägre ekonomibyggnad med inkörsport samt klädd i röd locklistpanel. 
Sadeltak täckt med simrishamnstegel samt med takkupor på boningshuset, ekonomidel i söder har 
sadeltak med korrugerad eternit. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
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Basfakta   

Fastighet Hove 24 
Adress Norregatan 14 

Funktion Bostad 

Ålder 1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen, låg bebyggelse i den medeltida stads-
kärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Uppförd i korsvirke på en putsad 
naturstenssockel. Norrgavel klädd i lockpanel. Entré med rak trappa mot gata samt kvadratiska 
tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak med takfönster mot gata. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
 

 

Basfakta   

Fastighet Kabbalöken 15 
Adress Missionsgatan 27 

Funktion Bostad 

Ålder 1898 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen, låg bebyggelse i den medeltida stads-
kärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Uppförd i rött tegel med gulputsade och 
profilerade hörnkedjor, omfattningar och takfot på en slätputsad sockel med källarfönster. Entré 
med pardörr och överljusfönster samt rak trappa mot gata. Grönmålade fyrluftsfönster med 
korspost. Tegeltäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Kabbalöken 19 
Adress Missionsgatan 17 

Funktion Bostad 

Ålder 1883, ombyggd ca 1970 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen, låg bebyggelse i den medeltida stads-
kärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad med långsida utmed gata. Uppförd i tegel på en 
putsad sockel, på 1970-talet putsades fasaderna och är idag grönputsade med vitputsade fönster- 
och dörromfattningar. Entré med fritrappa mot gata. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. 
Sadeltak täckt med betongpannor och försett med takkupa. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
 

 

Basfakta   

Fastighet Kabbalöken 25 
Adress Missionsgatan 23 

Funktion Bostad 

Ålder 1903 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen, låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Uppförd i gult tegel med profilerade 
detaljer i rött tegel på en tidigare putsad sockel med källarfönster. Entré med pardörr och 
överljusfönster samt trappa mot gata. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Sadeltak täckt med 
tegelprofilerad plåt. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Kabbalöken 26 
Adress Missionsgatan 21 

Funktion Bostad 

Ålder 1903 

Arkitekt Carl Svensson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen, låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel med 
profilerade hörnkedjor, fönsteröverstycken samt takfot. Centrerad frontespis samt farstu med 
sadeltak mot gata. Tvåluftsfönster med tvärpost. Sadeltak täckt med eternit och försedd med 
takkupa. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

 

 

Basfakta   

Fastighet Kabbalöken 27 
Adress Missionsgatan 19 

Funktion Bostad 

Ålder 1879 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen, låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata.  Uppförd i rött tegel med detaljer i gult 
tegel och på en naturstenssockel med källarfönster. Centrerad entré med pardörr och 
överljusfönster samt dubbeltrappa mot gata. Stickbågiga tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. 
Tegeltäckt sadeltak med en homeja mot gata samt med lövsågade vindskivor.  

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet. Markering på uthus.  
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Basfakta   

Fastighet Karl 1 
Adress Åbogatan 2 

Funktion Bostad 

Ålder tidigt 1800-tal? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Gårdsbebyggelse från tidigt 1800-tal. Del av 
sammanhållen, låg bebyggelse i den medel-
tida stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Vinkelbyggd envåningsbyggnad placerad delvis utmed gata. Ursprungligen helt kringbyggd 
gårdsbebyggelse tillsammans med byggnad på fastighet till öster.  
Södra längan är uppförd i korsvirke på en putsad naturstenssockel, den västra längan är klädd i 
rödmålad locklistpanel. Entré med rak trappa på långsida åt söder samt pardörr på långsida åt 
norr. Kvadratiska tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Plåttäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
 

 

Basfakta   

Fastighet Karl 9 och 10 
Adress Sjögatan 38 

Funktion Bostad 

Ålder 1870-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen, låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Vinkelbyggd envåningsbyggnad placerad något indragen och med gavel i väster utmed gata. Östra 
delen är vitputsad på en låg svartputsad sockel, den västra delen är klädd i rödmålad panel med 
vita vindskivor, knutbrädor och fönsterfoder på en gråputsad naturstenssockel. Entré med 
glasveranda och trappa mot gata i östra delen. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt 
sadeltak med takkupa åt söder.  
 

• PBL 8:13 

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
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Basfakta   

Fastighet Karl 11 
Adress Sjögatan 40 

Funktion Bostad 

Ålder Tidigt 1800-tal? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Gårdsbebyggelse från tidigt 1800-tal. Del av 
sammanhållen, låg bebyggelse i den medel-
tida stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad indragen och med gavel mot gata. Ursprungligen del av kringbyggd 
gård på tomt i väster. Vitputsade fasader på stomme av skiftesverk med en låg gråputsad sockel.   
Entré på långsida. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Sadeltak med listtäckt takpapp.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
 

 

Basfakta   

Fastighet Klostret 4 
Adress Rönnowsgatan 2 

Funktion Bostad 

Ålder 1937 

Arkitekt Per Rönström 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Funktionalistiskt tillägg i den medeltida 
stadskärnan vid kyrkan. Byggnadshistoriska 
och arkitektoniska värden. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med pulpettak och enkla putsfasader på en låg sockel med källarfönster. 
Förhöjd del med sadeltak och stort fönsterparti över hörn utmed gata. Indragen byggnadsdel norr 
härom med entré och enkla fönster. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
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Basfakta   

Fastighet Kollekulla 14 
Adress Norregatan 44 

Funktion Handel 

Ålder 1929.  

Arkitekt Ola Jacobsson 1929 
Guntram Schott. 1986, 1990 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Industribyggnad i tegel, ursprungligen en 
kimröksfabrik. Byggnadshistoriskt och 
miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Tre hopbyggda envåningsbyggnader placerade i nord-sydlig riktning. Mittersta byggnadskroppen 
är i rött tegel och flankeras av två vitputsade byggnadskroppar med snedställt tak. Plåttäckta 
sadeltak. Guntram Schotts två tillbyggnader plockar med lätthet upp den ursprungliga arkitekturen 
och tillför något funktionellt men är samtidigt en arkitektur med glimten i ögat som blickar både 
bakåt i det traditionella och tillför något nytt. Det är i denna kontext byggnaden skall ses dvs med 
alla tillbyggnader som lagts till och som bidrar till en ny spännande och intressant arkitektur och 
inte minst en rik kulturmiljö.  
 

• PBL 8:13  
 

 

Basfakta   

Fastighet Kopparslagaren 5 
Adress Krokiga gatan 3 

Funktion Bostad 

Ålder 1700/1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Gårdsbebyggelse från 1700/1800-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse i den medeltida 
stadens utkant. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Två sammanbyggda envåningsbyggnader i vinkel placerade inne på tomten med ena gaveln mot 
gata i norr. Sannolikt bevarad del av tidigare kringbyggd gårdsbebyggelse. Vitputsade fasader, 
uppförd i korsvirke eller skiftesverk på en gråputsad sockel. Kvadratiska korsspröjsade 
enluftsfönster samt rektangulära gavelsidofönster. Tegeltäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Kopparslagaren 6 
Adress Sjögatan 32 

Funktion Bostad 

Ålder 1898 

Arkitekt N. Nilsson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen bebyggelse i den medeltida stads-
kärnans utkant. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad, placerad en bit in på tomten och med långsida mot gata. Vitslammat tegel med 
profilerade detaljer kring fönster och takfot på en mörk slammålad naturstensockel. Entré med 
överljusfönster och rak trappa mot gata. Tvåluftsfönster utan spröjs. Tegeltäckt sadeltak med 
senare förstorad takkupa. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
 

 

Basfakta   

Fastighet Kopparslagaren 12 
Adress Krokiga gatan 5 

Funktion Bostad m.m. 

Ålder 1885? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen bebyggelse i den medeltida 
stadens utkant. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Uppförs i rött tegel med profilerade detaljer 
i takfot och kring fönster på en putsad sockel. Centrerad entré med rak trappa mot gata. 
Stickbågiga tvåluftsfönster utan spröjs. Sadeltak med listtäckt takpapp 
. 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Kopparslagaren 14 
Adress Andreas Björkmans gata 1A 

Funktion Bostad 

Ålder 1897 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen bebyggelse i den medeltida 
stadens utkant. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad nästan hela vägen ut i korsningen med långsida mot gata. Uppförd i 
rött tegel med profilerade detaljer kring fönster på en hög naturstenssockel med källarfönster. 
Senare tillkommen frontespis åt både gata och gård. Centrerad entré med rak trappa mot gata. 
Vitmålade fyrluftsfönster med korspost samt trekantiga gavelsidofönster åt söder. Tegeltäckt 
sadeltak. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
  

 

Basfakta   

Fastighet Lokatten 12 
Adress Dragaregatan 6 

Funktion Bostad 

Ålder 1700/1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Gårdsbebyggelse från 1700/1800-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse i den medeltida 
stadens utkant. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Vinkelbyggd envåningsbyggnad placerad med gavel utmed gata. Del av ursprungligen helt 
kringbyggd gårdsbebyggelse. Uppförd i korsvirke på en låg putsad sockel.  Entré på långsida åt 
söder. Vitmålade tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Sadeltak täckt med korrugerad eternit 
och försedd med två homejor åt söder. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
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Basfakta   

Fastighet Lokatten 18 
Adress Norregatan 37 

Funktion Bostad 

Ålder 1935 

Arkitekt Anders Olsson  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot gata. Ljust putsade fasader med 
profilerad takfot på en gråputsad sockel med källarfönster. På långsida mot gata finns ett burspråk 
samt entré med rak trappa. Enluftsfönster med och utan spröjs. Sadeltak täckt med eternit. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
 

 

Basfakta   

Fastighet Lyckan 10 
Adress Vallgatan 9 

Funktion Bostad 

Ålder 1928 

Arkitekt Otto Ohlsson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1920-talet. Del av samman-
hållen villabebyggelse utmed Vallgatan. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad något indragen och med långsida mot gata. Ljus 
putsfasad på en gråputsad sockel med källarfönster. Entré med trappa på norrgavel. Vita 
tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak med takkupa.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
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Basfakta   

Fastighet Lyckan 13 
Adress Rönnowsgatan 6 

Funktion Bostad 

Ålder 1904 

Arkitekt N Nilsson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen bebyggelse i norra delen av 
medeltidsstaden. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad nästan hela vägen ut i korsning. Putsad tegelbyggnad med profilerade 
detaljer och frontespis åt både gata och gård på en gråputsad sockel. Tillbyggd med veranda åt 
öster samt garage i norr. Entré med pardörr och trappa mot gata. Gråa fyrluftsfönster med 
korspost. Tegeltäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
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Basfakta   

Fastighet Lyckan 27 
Adress Rönnowsgatan 20 

Funktion Skola 

Ålder 1907 / 1896 / 1915 

Arkitekt Theodor Wåhlin/ 
Martin Håkansson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Skolbyggnader från sekelskiftet 1900. 
Byggnads- och samhällshistoriskt samt 
arkitektoniskt och miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Skolbyggnad, 1907 – tvåvåningsbyggnad med inredd vind på hög sockel med källarfönster, 
placerad in på tomt. Korta flyglar åt öster. Entréparti flankerat av trapphus åt väster. Uppförd i rött 
tegel med putsade blinderingar i gavelpartierna. Tegeltäckt sadeltak. 
Gymnastiksal, 1915 – envåningsbyggnad placerad med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel på 
en låg sockel med putsade blinderingar i gavelpartierna. Den västra delen är något smalare. Högt 
placerade småspröjsade vita tvåluftsfönster. Åt öster tillbyggd med lägre tegelbyggnad från 1950-
talet. 
f.d. lärarbostad, 1896 – envåningsbyggnad med inredd vind placerad sydöst om skolbyggnaden 
med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel med profilerade detaljer i gult tegel på en putsad 
sockel. Frontespis mot både öst och väst. Centrerad entré med trappa mot gata. Vid det sydvästra 
hörnet ett tillbyggt tornliknande trapphus med valmat plåttak. Vita tvåluftsfönster med 
tvärgående spröjs samt snedskurna gavelsidofönster. Tegeltäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Lyckan 29 
Adress Rönnowsgatan 19 

Funktion Bostad 

Ålder 1901 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen bebyggelse i norra delen av 
medeltidsstaden. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Uppförd i rött tegel på naturstenssockel 
med källarfönster. Centrerad entré med snedställd trappa mot gata. Gröna tvåluftsfönster utan 
spröjs. Tegeltäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
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Basfakta   

Fastighet Lyckan 30 
Adress Norregatan 28 

Funktion Bostad 

Ålder 1800-talets andra hälft 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen bebyggelse i norra delen av 
medeltidsstaden. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med långsida utmed gata. Putsade fasader på en låg gråputsad sockel. 
Frontespis och centrerad entré med pardörr, överljusfönster och fritrappa mot gata. Blåa 
tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Stolpburen träbalkong på sydgavel. Tegeltäckt sadeltak 
med takkupor mot gård. På tomten finns även äldre f.d. bryggeri- och stallbyggnad, uppförd 
1900/1907, med vitputsad fasad och sadeltak. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
 

 

Basfakta   

Fastighet Lyckan 43 
Adress Vallgatan 11 

Funktion Bostad 

Ålder 1928 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1920-talet. Del av 
sammanhållen villabebyggelse utmed 
Vallgatan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad något indragen och med långsida mot gata. 
Putsfasader med profilerade hörnkedjor samt takfot på en gråputsad sockel med källarfönster. 
Entré med pardörr och rak trappa mot gata. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt 
mansardtak med takkupa. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
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Basfakta   

Fastighet Lyckan 44 
Adress Rönnowsgatan 13A 

Funktion Bostad 

Ålder 1909 

Arkitekt Carl Svensson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen bebyggelse i norra delen av 
medeltidsstaden. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad med långsida utmed gata. Tegelbyggnad med 
vitputsade fasader och profilerade detaljer på en gråputsad sockel. Frontespis och balkong med 
smidesräcke åt gata. Entré med rak trappa mot gata. Vitmålade tvåluftsfönster med tvärgående 
spröjs i övre delen samt snedskurna gavelsidofönster. Tegeltäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

 

 

Basfakta   

Fastighet Lyckan 46 
Adress Rönnowsgatan 15 

Funktion Bostad 

Ålder 1880-tal? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen bebyggelse i norra delen av 
medeltidsstaden. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Uppförd i rött tegel på en låg 
naturstenssockel med källarfönster. Entré med trappa mot gata. En- och tvåluftsfönster utan 
spröjs. Tegeltäckt sadeltak.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
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Basfakta   

Fastighet Lyckan 47 
Adress Rönnowsgatan 17 

Funktion Bostad 

Ålder 1890-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen bebyggelse i norra delen av 
medeltidsstaden. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Tegelbyggnad med putsade fasader på en 
svartslammad naturstenssockel. Centrerad entré med pardörr och rak trappa mot gata. Svarta 
tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

 

 

Basfakta   

Fastighet Munken 1 
Adress Västra Varvsgatan 47 

Funktion Bostad 

Ålder 1916 

Arkitekt Algot Johansson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bankhus från 1910-talet. Byggnads- och 
samhällshistoriskt samt arkitektoniskt och 
miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad med långsida mot gata. Uppförd som bankbyggnad i 
tegel på en låg naturstenssockel. Tegeltäckt sadeltak med takkupor. Frontespis med volutgavel 
mot gata. Utskjutande entréparti med volutgavel, vars tak uppbärs av två korta kolonner, med 
snedställd trappa och pardörr med överljusfönster. Småspröjsade fönster, på gavel och mot gård 
parabelbågiga. På gavel finns balkong med konstnärligt utformat smidesräcke. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Munken 2 
Adress Västra Varvsgatan 45 

Funktion Bostad 

Ålder 1800-tal? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av en 
sammanhållen bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Tvåvåningsbyggnad med långsida utmed gata. Gulputsad fasad på en låg putsad sockel. Körport 
med smidesgrindar mot gata. Rödmålade tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt 
sadeltak med stor takkupa mot gård. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
 

 

Basfakta   

Fastighet Munken 3 
Adress Västra Varvsgatan 43 

Funktion Bostad 

Ålder 1800-talets första hälft? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av en 
sammanhållen bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Låg envåningsbyggnad med långsida utmed gata. Putsad fasad på en låg sockel. Entré med tak 
trappa mot gata. Kvadratiska tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak med 
takkupa mot gård. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Möbelsnickaren 1 
Adress Companiegatan 9 

Funktion Bostad 

Ålder 1880 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel på en låg sockel, 
gavelröste klätt med locklistpanel. Centrerad entré med pardörr och rak trappa mot gata. 
Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Sadeltak med listtäckt takpapp och takkupor åt gatan. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
 

 

Basfakta   

Fastighet Möbelsnickaren 2 
Adress Companiegatan 7 

Funktion Bostad 

Ålder 1880-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel på en låg slammad sockel. 
Centrerad entré med pardörr och rak trappa mot gata. Stickbågiga tvåluftsfönster med tvärgående 
spröjs. Tegeltäckt sadeltak med takkupor mot gård. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
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Basfakta   

Fastighet Möbelsnickaren 8 
Adress Sjögatan 16 

Funktion Bostad 

Ålder 1929 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Flerbostadshus från 1920-talet. Ovanlig 
utformning för den medeltida stadskärnan. 
Byggnadshistoriskt och miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Tvåvåningsbyggnad med långsida utmed gata. Slätputsade fasader med profilerad takfot samt med 
spritputsad sockel med källarfönster. Sadeltak täckt med korrugerad eternit och med takkupor 
mot gata. Infälld port med trappa mot gata. Stickbågiga tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. I 
norr utmed gata finns en mindre tillbyggnad med ett högsmalt enluftsfönster mot gata.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
 

 

Basfakta   

Fastighet Möbelsnickaren 9 
Adress Sjögatan 20/ Färgerigatan 4 

Funktion Bostad 

Ålder 1898 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad med långsida utmed gata. Uppförd i gult tegel med 
detaljer i rött tegel och på en putsad sockel. Plåttäckt sadeltak med bred takkupa. Treluftsfönster 
med T-post. På södra gaveln finns en öppen veranda, mot gården finns en balkong i vindsplan. I 
tomtens nordöstra del finns även en mindre träbyggnad med valmat plåttak. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
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Basfakta   

Fastighet Möbelsnickaren 10-11 
Adress Sjögatan 18 

Funktion Bostad 

Ålder 1899 

Arkitekt Ola Jacobsson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad med långsida utmed gata. Uppförd i rött tegel med 
hörkedjor och profilerade detaljer i gult tegel. Hög, tidigare putsad, sockel med källarfönster. 
Plåttäckt mansardtak med takkupor. Centrerad entré med pardörr och dubbeltrappa mot gata. 
Fyrluftsfönster med korspost.   
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
 

 

Basfakta   

Fastighet Sillen 1 
Adress Sjögatan 19 

Funktion Bostad 

Ålder 1898 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen bebyggelse i medeltids-stadens 
utkant. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Uppförd i gult tegel med profilerade 
detaljer i rött tegel på en låg putsad sockel. Frontespis mot gata. Centrerad entré med rak trappa 
och pardörr med överljusfönster. Tvåluftsfönster. Sadeltak med listtäckt takpapp. 
Anslutande tillbyggnad med lockpanel. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
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Basfakta  

 

Fastighet Sjöström 3 
Adress Köpmannagatan 5-9 

Funktion Handels-och bostadshus 

Ålder 1983 

Arkitekt Ove Rubin  

 

Kulturhistorisk 
värdering 

Grön 

Motivering  

Centrumnära bostadshus med restaurang och 
handel. Anpassad våningshöjd med 
sammanhållen tegelfasad med balkong och 
indragna entréer.  Byggnadshistoriskt värde.  

Karaktärisering  

Två våningar hög byggnad med vindsvåning som försetts med plåtklädda takkupor i olika 
utförande. Den stora byggnadskroppen varieras i höjd och hålls samman med gemensam 
tegelfasad. Den gul-röda tegelfasaden är försedd med mittgesims i stående tegel likaså i takfot. Ett 
litet lågt staket markerar en förgård till de indragna entrépartierna. Sadeltak med betongpannor i 
tegelkulör.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

 

Basfakta   

Fastighet Sjöström 4 
Adress Stavgatan 3/Varvsgatan 2 

Funktion Vandrarhem 

Ålder 1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Fabriksområde från 1800-talet. Byggnads- 
och samhällshistoriskt samt miljöskapande 
värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad med långsida utmed gata. Uppförd i gult tegel, med 
vitputsade profilerade hörnkedjor och omfattningar, på en låg gråputsad sockel. Centrerad entré 
på norrgavel.  Rödmålade fyrluftsfönster med korspost samt snedskurna gavelsidofönster. Fronte-
spis mot både gata och gård. Tegeltäckt sadeltak. 
På nordvästra delen av tomten finns en tvåvåningsbyggnad med sadeltak i korrugerad eternit, 
uppförd i gult tegel med profilerade detaljer i rött tegel och vita en- och tvåluftsfönster med 
tvärgående spröjs samt en mindre envåningsbyggnad med plåttäckt sadeltak uppförd i gult tegel 
med takfot i rött tegel.  

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Sjöström 7 
Adress Varvsgatan 14 

Funktion Bostad 

Ålder 1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen låg bebyggelse utmed 
Varvsgatan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel med 
takfot i gult tegel. Lägre tillbyggnad i vinkel mot norr. Centrerad entré med pardörr och farstukvist 
med snickarglädje. Grönmålade tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Sadeltak i fjälltäckt plåt. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
 

 

Basfakta   

Fastighet Skatan 15 
Adress Companiegatan 4 

Funktion Bostad 

Ålder Sent 1700 / tidigt 1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1700/1800-tal. Del av 
sammanhållen låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Vinkelbyggd envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Vitputsade fasader på en låg 
gråputsad sockel. Entré med enklare bräddörr mot gata. Tvåluftsfönster utan spröjs. Fjälltäckt 
sadeltak i svart plåt med takfönster åt söder. Bidrar med ett miljöskapande värde utmed gatan.  

 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet  
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Basfakta   

Fastighet Skatan 16 
Adress Companiegatan 6 

Funktion Bostad 

Ålder Sent 1700 / tidigt 1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1700/1800-tal. Del av 
sammanhållen låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Vinkelbyggd envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Vitputsade fasader med 
markerade hörnkedjor panelklädda gavelrösten på en låg svartputsad sockel. Två entréer med 
överljusfönster och enklare bräddörrar mot gata. Vitmålade tvåluftsfönster med tvärgående 
spröjs. Sadeltak täckt med betongpannor och med takkupa åt söder. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
  

 

Basfakta   

Fastighet Skiftet 2 och 11 
Adress Järnvägsgatan 11-13 

Funktion Bostad 

Ålder 1950-tal 

Arkitekt LBF Kristianstad 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Radhusbebyggelse från 1950-talet med 
sammanhållen utformning. Byggnadshistoriskt 
värde. 

Karaktärisering  

Radhusbebyggelse med sammanhållen utformning samt hörnbyggnad i rött tegel med stora 
utbyggda skyltfönster. Radhus med ljusa putsfasader med tegeltäckta sadeltak, enluftsfönster 
samt markerade hörn, fönster- och dörromfattningar. 
 

• PBL 8:13 PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
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Basfakta   

Fastighet Skräddaren 7 
Adress Påls gränd 3 

Funktion Bostad 

Ålder 1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen bebyggelse i den medeltida 
stadens utkant. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Vinkelbyggd envåningsbyggnad placerad indragen och med gavel mot gata. Uppförd i korsvirke, 
med putsad gavel samt panelklätt gavelröste, på en putsad sockel. Entré med pardörr på långsida 
åt söder. Kvadratiska tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
 

 

Basfakta   

Fastighet Slottet 1 
Adress Vallgatan 14 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen villabebyggelse utmed 
Vallgatan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad mitt på tomt. Ljus putsfasad på låg gråputsad sockel. Profilerad takfot. 
Frontespis med balkong med smidesräcke mot gata. Entré med överljusfönster och trappa mot 
gata. Rödmålade spröjsade enluftsfönster. Tegeltäckt sadeltak med takkupa mot gård. Lägre 
tillbyggnad åt öster med rött plåttak. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Slottet 2 
Adress Skrågatan 15 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen villabebyggelse. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad mitt på tomt. Uppförd i rött tegel på en putsad sockel. Entré med 
överljusfönster och trappa samt frontespis och burspråk med balkong med smidesräcke mot gata. 
Vitmålade fönster med spröjs. Tegeltäckt sadeltak. Lägre tillbyggnad åt väster med putsad fasad 
och garageport. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
  

 

Basfakta   

Fastighet Slottet 8 
Adress Vallgatan 12 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen villabebyggelse utmed 
Vallgatan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad mitt på tomt. Uppförd i rött tegel på en putsad sockel 
med källarfönster. Entré med trappa samt frontespis och burspråk med balkong mot gata. 
Vitmålade tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt mansardtak med takkupa. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Spillkråkan 1 
Adress Andreas Björkmans gata 12 

Funktion Bostad 

Ålder 1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Gatufasad i rött tegel, gavel och gårdsfasad 
är vitputsade. Den norra, något smalare, delen av uthuskaraktär är klädd i röd locklistpanel och 
saknar fönstermot gata. Två entréer med pardörr och trappa, varav en med överljusfönster, mot 
gata. Vitmålade tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Sadeltak där södra delen är tegeltäckt, 
med takfönster åt väster och takkupor åt öster, och den norra delen är täckt med takpapp. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
  

 

Basfakta   

Fastighet Spillkråkan 2 
Adress Andreas Björkmans gata 14 

Funktion Bostad 

Ålder Mitten av 1800? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Vitputsade fasader och panelklätt 
gavelröste på en gråputsad sockel. Utbyggd farstu krönt av balkong på gårdssidan. Centrerad entré 
med pardörr och rak trappa mot gata. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Plåttäckt sadeltak 
med vindskupa åt väster.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
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Basfakta   

Fastighet Spillkråkan 4 
Adress Västergatan 9 

Funktion Bostad 

Ålder 1800-tal? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av samman-
hållen låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Slammålat tegel på en låg putsad sockel. 
Entré med rak trappa mot gata. Fyrluftsfönster med korspost. Tegeltäckt sadeltak med takfönster. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

 

Basfakta   

Fastighet Spillkråkan 16 
Adress Västergatan 7 

Funktion Bostad 

Ålder Tidigt 1800-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Gårdsbebyggelse från tidigt 1800-tal. Del av 
sammanhållen låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Vinkelbyggd envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Uppförd i korsvirke på en låg 
fältstenssockel. Entré med pardörr, överljusfönster och rak trappa samt bräddörr i tidigare körport 
mot gata. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak med takkupor. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Spillkråkan 17 
Adress Västergatan 3 

Funktion Bostad, Handel 

Ålder 1776 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1700-talet. Del av samman-
hållen låg bebyggelse i den medeltida 
stadskärnan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad med långsida utmed gata. Knuttimrat boningshus 
med putsade fasader och panelklädd frontespis respektive gavelröste på en svartputsad sockel. 
Centrerad entré med pardörr och rak trappa mot gata. Kvadratiska tvåluftsfönster med tvärgående 
spröjs. Glasveranda på gavel åt öster. I väst hopbyggd med tidigare ekonomibyggnad med körport 
och enklare entré mot gata. Putsade fasader på en låg svartputsad sockel. Tvåluftsfönster med 
tvärgående spröjs, skyltfönster samt lunettfönster i det panelklädda gavelröstet. Tegeltäckta 
sadeltak. 
På tomten finns även en äldre ekonomibyggnad uppförd i tegel på 1800-talet.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av mycket stort kulturhistoriskt värde (omistlig) 
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Basfakta   

Fastighet Spillkråkan 20 
Adress Västergatan 11 

Funktion Bostad 

Ålder 1894 / 1904 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus och ekonomibyggnad från 
sekelskiftet 1900. Byggnadshistoriskt och 
miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad i korsning och i söder hopbyggd med en 
byggnadskropp i en och en halv våning placerad utmed gata. Båda byggnadskropparna är uppförda 
i rött tegel på en putsad sockel. Den norra delen har centrerad frontespis flankerad av två 
tornliknande förstugor med entréer sammanbundna av en veranda med trappa och smidesräcke. 
Stickbågiga tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Den södra delen har en enklare utformning och 
fungerade ursprungligen som uthus. Entré via dubbeltrappa i trä. Stickbågiga enluftsfönster med 
spröjs. Byggnaden har tegeltäckt sadeltak samt plåttäckta tornhuvar. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Spritan 5 
Adress Gamla Skeppsbron 14 

Funktion Industri 

Ålder 1906 

Arkitekt Edward Ohlsson 

 

Kulturhistorisk värdering Blå 

Motivering  

Fabriksmiljö från tidigt 1900-tal. Byggnads- och 
samhällshistoriskt, arkitektoniskt och 
pedagogiskt värde samt autenticitetsvärde. 
Viktig för helhetsmiljön. 

Karaktärisering  

Äldre industribyggnader i rött tegel.  
Den s.k. spritkyrkan – tvåvåningsbyggnad med gavel mot Gamla skeppsbron och med mittparti 
som skjuter upp ytterligare några våningar med uppskjutande gavlar och tureller. Uppförd i rött 
tegel med dekorativ gesims samt listverk, blinderingar och putsade fönsteromfattningar. 
Rundbågiga fönster. Plåttäckt sadeltak med takkupor. 
På gårdsplanen finns en byggnad i rött tegel med hög skorsten i gult tegel. Putsade 
fönsteromfattningar och dekorativ gesims. Sadeltak med snirkligt utformad takryttare i smide. 
Väster om denna ytterligare en längre tvåvåningsbyggnad med gavel mot Gamla skeppsbron. 
Dekorativt utformad gavel med putsade gördellister och fönsteromfattningar, 
blinderingar/igensatta fönster samt gavelfält med flera tandsnittsfriser. Frontespis mot gård. 
Sadeltak med takfönster.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av mycket stort kulturhistoriskt värde (omistlig) 
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Basfakta   
 
 
 
 
Bild saknas  

Fastighet Spritan 6 
Adress Köpmannagatan 35 

Funktion Handel och bostadshus 

Ålder 1933 

Arkitekt Erik Sundahl, Kooperativa 
förbundet 

 

Kulturhistorisk värdering Grön  

Motivering  

Byggdes ursprungligen som konsumbutik och 
fick ett funktionalistiskt formspråk. 
Arkitekturhistoriskt och byggnadshistoriskt 
värde.  

Karaktärisering  

En byggnad i två våningar med handel i bottenvåning och boende ovanpå. En lägre vinkelbyggnad 
åt öster. Fasaden är i slät puts och dess nordvästra hörn är mjukt rundat, allt enligt tidens 
formspråk. Taket är flackt med och belagt med shingel. Tvåluftsfönster med mittpost på 
ovanvåning och skylfönster nedtill. Ligger på en hörntomt och har innergård och uteservering åt 
väster.  
 

• PBL 8:13 

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
  

 

Basfakta   

Fastighet Spritan 7 
Adress Köpmannagatan 33 

Funktion Handel, Bostad 

Ålder 1931 

Arkitekt Ivan Wennholm 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostads- och handelshus från tidigt 1900-tal 
utmed den utvidgade stadens handelsstråk. 

Karaktärisering  

Tvåvåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Ljusa putsfasader på en putsad sockel med 
källarfönster. Entré med trappa mot gata. Balkong med vitmålat smidesräcke på västgavel. Vita 
fyr- och sexluftsfönster med korsspröjs i de övre mindre lufterna och skyltfönster mot gata. 
Tegeltäckt sadeltak med takkupa. 

• PBL 8:13 

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
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Basfakta   

Fastighet Spritan 10 
Adress Köpmannagatan 25 

Funktion Handel, Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostads- och handelshus från tidigt 1900-tal 
utmed den utvidgade stadens handelsstråk. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad utmed gata. Uppförd i rött tegel med profilerade 
detaljer på en låg stensockel. Frontespis med rundbågefönster, balkong med smidesräcke samt 
tornliknande del med entrétrappa mot gata. En- och tvåluftsfönster utan spröjs samt skyltfönster i 
bottenvåning. Papptäckt sadeltak. 
På tomten även en mindre vinkelbyggd envåningsbyggnad med långsida mot gata. Uppförd i rött 
tegel med profilerade detaljer. Entré och skyltfönster mot gata. Sadeltak täckt med betongpannor. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården  

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

 

Basfakta  

 

Fastighet Sten 7 
Adress Köpmannagatan 22 a 

Funktion Handels- och bostadshus 

Ålder 1992 

Arkitekt Ylva Pershaf 

 

Kulturhistorisk 
värdering 

Grön 

Motivering  

Kombinerat handels- och bostadshus som på 
ett lyhört sätt plockar in äldre arkitektur och 
materialval utan att ge avkall på en egen 
samtida stil. Byggnadshistoriskt värde 

Karaktärisering  

1½ plans hus med huvudfasad mot Köpmannagatan och en lägre del utmed Snidaregatan så att 
byggnadskropparna bildar en vinkel med en grön innergård. Fasad i tegel med tegelskift i takfoten 
och tvåkupigt tegel på sadeltaket. Taket bryts upp med takkupor i kombination med balkong, 
burspråk och enkla takkupor, klädda i plåt. Byggnadskroppen rytmiserad och väl bearbetad. 
Byggnad i vinkel, skapar en skyddad innergård. 
 

• PBL 8:13 

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
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Basfakta   

Fastighet Stinsen 1 
Adress Järnvägsgatan 7 

Funktion Polishus m.m. 

Ålder 1953 

Arkitekt Bo Lindborg 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Kommunalhus från 1950-talet. Byggnads- och 
samhällshistoriskt, arkitektoniskt och 
miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Tvåvåningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata i norr. Uppförd i rött tegel 
på en låg sockel klädd i natursten 
. Frontespis med markerat entréparti i två våningar samt bred trappa. Enluftsfönster samt 
markerat parti med franskt räcke på andra våning väster om entrén. Valmat sadeltak täckt med 
glaserade betongpannor.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

 

Basfakta   

Fastighet Stinsen 1 
Adress Rundelsgatan 4 

Funktion Bibliotek 

Ålder 1882 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Stationshus från 1800-talet. Byggnads- och 
samhällshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Tvåvåningsbyggnad placerad mitt på tomt. Ursprungligen stationshus i 1 ½ plan och senare 
påbyggt. Uppförd i rött tegel på en putsad sockel. Entré via smal fönsterdörr på långsida åt söder 
samt via senare tillkomna tillbyggnader. En- och tvåluftsfönster både med och utan tvärgående 
spröjs. Ett antal av de ursprungliga fönster- och dörröppningarna har murats igen och flyttats. 
Tegeltäckt valmtak med takkupa. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
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Basfakta   

Fastighet Spättan 7 
Adress Sjögatan 23B 

Funktion Bostad 

Ålder Andra halvan av 1800-talet 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen låg bebyggelse i medeltids-
stadens utkant. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Uppförd i korsvirke på en låg 
fältstenssockel. Putsad gavel åt väster samt gavel åt öster i tegel med panelklädda gavelrösten. 
Entré med pardörr och rak trappa mot gata. Vitmålade tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. 
Sadeltak med listtäckt takpapp och mindre takfönster. 
 

• PBL 8:13 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

 
  

 

Basfakta   

Fastighet Telegrafen 8 
Adress Järnvägsgatan 3 

Funktion Vandrarhem? 

Ålder ca. 1907 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Villa från tidigt 1900-tal. Byggnads-och 
arkitekturhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad mitt på tomten. Ljus panelklädd fasad på en låg 
putsad sockel. Bred frontespis åt både norr och söder. Farstukvist med pardörr och trappa åt norr, 
veranda krönt av en balkong åt söder. Vitmålade treluftsfönster med T-post. Plåttäckt sadeltak 
med takspira och takkupor. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
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Basfakta   

Fastighet Telegrafen 10 
Adress Köpmannagatan 1D 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Villa från tidigt 1900-tal. Byggnadshistoriskt 
värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad mitt på tomt. Uppförd i rött tegel med profilerade detaljer i gult tegel. 
Frontespis och utbyggd veranda med balkong åt öster. Burspråk på gavel åt söder. Centrerad entré 
med överljusfönster och trappa åt väster. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs samt snedskurna 
gavelsidofönster. Plåttäckt sadeltak med takkupa åt väster. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

 

 

Basfakta   

Fastighet Telegrafen 13 
Adress Köpmannagatan 3 

Funktion Bank 

Ålder 1924 

Arkitekt Jacob J:son Gate 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bankhus från 1920-talet. Byggnads- och 
samhällshistoriskt samt arkitektoniskt och 
miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Tvåvåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Uppförd i slammålat tegel, med profilerad 
takfot samt gördellist, på en putsad sockel. Centrerad entré med rundbågevalv och trappa mot 
gata samt sidoentré med farstukvist på norrgavel. Stickbågiga fyrluftsfönster med korspost och 
småspröjsade rutor i bottenvåning samt småspröjsade tvåluftsfönster på andra våning. Tegeltäckt 
sadeltak med takkupa mot gård. 
På tomtens nordvästra del finns en garagebyggnad i liknande material och utförande. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Telegrafen 14 
Adress Köpmannagatan 1A-C 

Funktion Handel/Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Tegelbyggnad från tidigt 1900-tal med 
byggnadshistoriskt och miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Byggnad i en och en halv våning placerad med långsida utmed gata. Uppförd i rött tegel med 
profilerad takfot samt gördellist som avskiljer sockelvåningen. Frontespis mot både gata och gård. 
Centrerat franskt räcke samt ingång i sockelvåning på långsida åt gata. Tvåluftsfönster utan spröjs 
samt skyltfönster i sockelvåning. Papptäckt sadeltak. 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

 

 

Basfakta   

Fastighet Timmermannen 2 
Adress Köpmannagatan 36 

Funktion Bostad, Handel 

Ålder 1906 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Tegelhus från tidigt 1900-tal. Del av samman-
hållen bebyggelse utmed stadens 
handelsstråk. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Uppförd i rött tegel, med profilerade 
detaljer i gult tegel, på en putsad sockel. Frontespis mot gata och gård. Entré med rak trappa mot 
gata samt sidoentré med snedställd trappa på östgavel. På västgavel finns en balkong med snirkligt 
smidesräcke. Pivothängda tvåluftsfönster med tvärpost samt snedskurna sidogavelfönster. 
Tegeltäckt sadeltak. 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Timmermannen 12 
Adress Köpmannagatan 30 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen bebyggelse utmed 
handelsstråk. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerat något indragen och vinkelställd med långsida mot gata. Putsade 
ljusröda fasader på en svartputsad sockel, med profilerade och vitputsade hörnkedjor, 
fönsteromfattningar samt takfot. Centrerad frontespis samt veranda med lövsågade detaljer mot 
gata. Vitmålade stickbågiga tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak. 
Mot gården hopbyggt med en envåningsbyggnad utmed östra tomtgränsen. Putsfasad på en låg 
sockel med tvåluftsfönster utan spröjs och tegeltäckt sadeltak med takkupa. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

 

 

Basfakta   

Fastighet Varvet 3 
Adress Varvsgatan 27 

Funktion Bostad 

Ålder Tidigt 1900-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Villa från tidigt 1900-tal. Byggnads- och 
arkitekturhistoriskt samt arkitektoniskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad en bit in från gata. Ljus putsfasad, med markerade 
fönsteromfattningar och takfot, på en gråputsad sockel. Centrerad frontespis med balkong ovan 
veranda med trappa mot gata. Markanslutet burspråk på östgavel. Flera balkonger med 
smidesräcken. Fyrluftsfönster med korspost och småspröjsade övre lufter. Åt söder finns burspråk 
krönt av balkong samt del med tornhuv med lökkupol. Plåttäckt sadeltak.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Varvet 5 
Adress Varvsgatan 23 

Funktion Bostad 

Ålder 1901 

Arkitekt P Persson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Flerbostadshus från sekelskiftet 1900 med 
närhet till hamn och industri. Byggnads-
historiskt och miljöskapande värde 

Karaktärisering  

Tvåvåningsbyggnad placerad något indragen och med långsida utmed gata. Uppförd i gult tegel 
med profilerad takfot samt fönsteröverstycken. Rundbågiga fönstervalv i bottenvåning. Centrerad 
entré med trappa åt norr samt dörr i källarplan åt söder. Tvåluftsfönster med tvärgående list. 
Balkonger med välarbetade järnräcken på långsida åt söder. Plåttäckt sadeltak med takfönster. 
Utmed västra tomtgränsen finns en mindre tegelbyggnad med sadeltak hopbyggd med panelklätt 
garage med plantak. 
  

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
 

 

Basfakta   

Fastighet Varvet 7 
Adress Gamla Skeppsbron 8 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse i anslutning till 
hamnen. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel med 
frontespis mot norr och söder. Entré med pardörr, överljusfönster och trappa mot söder. 
Stickbågiga tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Sadeltak täckt med tegelprofilerad plåt och 
försedd med takkupor.   
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Varvet 8 
Adress Gamla Skeppsbron 6 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse i anslutning till 
hamnen. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel med 
profilerad takfot. Frontespis med utbyggd veranda och balkong åt söder. Stickbågiga 
tvåluftsfönster samt trekantiga gavelsidofönster. Tegeltäckt sadeltak med homejor åt norr.  
På nordvästra delen av tomten står en låg byggnad med långsida mot gata. Klädd i rödmålad 
locklistpanel med parti i vitslammat tegel samt sadeltak täckt med korrugerad eternit. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

  

 

Basfakta   

Fastighet Varvet 10 
Adress Varvsgatan 29 

Funktion Bostad m.m. 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Tegelhus från tidigt 1900-tal. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad ut i korsning. Uppförd i gult tegel, med profilerade hörnkedjor, på en 
tuktad stensockel. Entré med snedställd trappa mot gata. En- och tvåluftsfönster med tvärgående 
spröjs. Tegeltäckt sadeltak med homejor. Lägre tillbyggnad i vinkel utmed gata åt söder. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Vesslan 16 
Adress Norregatan 23 

Funktion Bostad 

Ålder 1800-tal? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen bebyggelse i norra delen av 
medeltidsstaden. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Putsade fasader, med vita profilerade 
hörnkedjor, omfattningar samt takfot, på en låg gråputsad sockel. Entré med pardörr och rak 
trappa mot gata. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

  

 

Basfakta   

Fastighet Vesslan 17 
Adress Norregatan 21 

Funktion Bostad 

Ålder 1800-tal? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen bebyggelse i norra delen av 
medeltidsstaden. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Putsfasad på lågspritputsad sockel. Entré 
med pardörr och rak trappa mot gata. Vitmålade tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt 
sadeltak med takfönster. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
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Basfakta   

Fastighet Vesslan 31 
Adress Missionsgatan 26 

Funktion Bostad 

Ålder 1880-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen bebyggelse i norra delen av 
medeltidsstaden. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Norra delen har vita putsfasader på en låg 
gråputsad sockel, södra delen är klädd i rödmålad locklistpanel. Entré med trappa mot gata i den 
putsade delen. En-, två och treluftsfönster, med respektive utan spröjs. Tegeltäckt sadeltak med 
takkupa och takfönster. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

  

 

Basfakta   

Fastighet Vesslan 34 
Adress Missionsgatan 24 

Funktion Bostad 

Ålder 1880-tal? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen bebyggelse i norra delen av 
medeltidsstaden. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Uppförd i rött tegel med profilerade 
detaljer på låg naturstenssockel. Tillbyggd med en volym i tegel åt öster. Centrerad entré med 
dubbeltrappa och pardörr med överljusfönster mot gata. Stickbågiga treluftsfönster med T-post 
och tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak med takfönster samt takkupa mot 
gård.   
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
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Basfakta   

Fastighet Vesslan 35 
Adress Missionsgatan 22 

Funktion Bostad 

Ålder Sent 1700 eller tidigt 1800? 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1700/1800-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse i norra delen av 
medeltidsstaden. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Ljust putsade fasader på en låg gråputsad 
sockel. Sannolikt uppförd i skiftesverk. Utbyggd farstu på långsida åt öster. Entré med rak trappa 
mot gata åt väster. Kvadratiska tvåluftsfönster med tvärgående spröjs samt enluftsfönster med 
respektive utan spröjs. Tegeltäckt sadeltak med takkupor.   
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  
 

 

Basfakta   

Fastighet Vesslan 37 
Adress Norregatan 19 

Funktion Bostad 

Ålder Ca 1885 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen bebyggelse i norra delen av 
medeltidsstaden. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Uppförd i rött tegel på en låg svartputsad 
sockel. Entré med rak trappa samt körport mot gata. Röda två- och treluftsfönster med tvärgående 
spröjs. Tegeltäckt sadeltak med takfönster.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården  

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
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Basfakta   

Fastighet Vesslan 38 
Adress Missionsgatan 20 

Funktion Bostad 

Ålder 1887 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-talet. Del av 
sammanhållen bebyggelse i norra delen av 
medeltidsstaden. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Uppförd i rött tegel på en låg 
naturstenssockel. Norra delen av fasaden, med den enklare dörren, har något avvikande tegel, 
som ersatte tidigare träväggar under 1930-talet. Entré med rak trapp och pardörr med 
överljusfönster samt enklare bräddörr med trappa mot gata. Gröna tvåluftsfönster med 
tvärgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak med takfönster. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

  

 

Basfakta   

Fastighet Västerport 4 
Adress Andreas Björkmans gata 13 

Funktion Bostad 

Ålder 1908 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse i medeltidsstadens 
utkant. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad utmed gata. Uppförd i tegel, idag gulslammad med 
vitputsade profilerade detaljer, på en putsad låg sockel. Tegeltäckt halvvalmat tak. Höga 
tvåluftsfönster med tvärgående spröjs samt snedskurna gavelsidofönster. Utmed gata åt väster 
hopbyggt med en lägre byggnad med igenmurad körport.  
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 
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Basfakta   

Fastighet Västerport 5 
Adress Andreas Björkmans gata 9 

Funktion Bostad 

Ålder 1907 

Arkitekt Carl Svensson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse i medeltidsstadens 
utkant. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Uppförd i tegel med profilerade detaljer på 
en låg svartputsad sockel. Entré på sydgavel. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs samt 
snedskurna gavelsidofönster. Tegeltäckt sadeltak. 
  

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av sådant kulturhistoriskt värde att den bör bevaras  

 

Basfakta   

Fastighet Zanders 1 
Adress Gamla Skeppsbron 22A-C 

Funktion Bostad 

Ålder ca 1890-1900 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus och magasinsbyggnad från 
sekelskiftet 1900. Byggnadshistoriskt och 
miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Tvåvåningsbyggnad med inredd vind placerad utmed gata i korsning och i öst hopbyggd med f.d. 
magasinsbyggnad i 2 ½ våningar med gavel utmed gata. Båda byggnaderna är uppförda i gult tegel 
med detaljer i rött tegel samt plåttäckta sadeltak. Vita två- och fyrluftsfönster. Hörnhuset har 
sockel i huggen sandsten med källarfönster och är försett med torn och en veranda som sträcker 
sig över två våningar med entrétrappa ut mot gatan. På det avskurna hörnet finns en balkong med 
snidade träkonsoler och gjutjärnsräcke samt en senare tillkommen balkong med enklare pinnräcke. 
Åt norr finns en lägre tillbyggnad i gult tegel med tegeltäckt sadeltak. Den f.d magasinsbyggnaden 
har mot gården slätputsade fasader och är försedd med franska räcken. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av mycket stort kulturhistoriskt värde (omistlig) 
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Basfakta   

Fastighet Åkaren 6 
Adress Rundelsgatan 3 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från 1800-tal? Del av samman-
hållen låg bebyggelse. Byggnadshistoriskt 
värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i korsvirke. Entré 
med pardörr mot gata. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Sadeltak täckt med korrugerad 
eternit och försedd med två homejor. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

 

 

Basfakta   

Fastighet Åkaren 10 
Adress Köpmannagatan 14 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen låg bebyggelse utmed stadens 
handelsstråk. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida utmed gata. Uppförd i rött tegel med gavelrösten klädda 
i rödmålad panel. Centrerad entré med rödmålad pardörr och farstukvist. Röda stickbågiga 
tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak med takkupa. 
  

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 
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Basfakta   

Fastighet Åkaren 13 
Adress Köpmannagatan 20 

Funktion Konditori, Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen låg bebyggelse utmed stadens 
handelsstråk. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad ut i korsning. Uppförd i rött tegel på en putsad sockel. Frontespis mot 
gata samt två entréer med rak trappa mot gata. Enluftsfönster med och utan längsgående spröjs 
samt trekantiga gavelsidofönster. Tegeltäckt sadeltak med takkupor. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad, som med hänsyn till miljö eller andra skäl är värd 
uppmärksamhet 

 

 

Basfakta   

Fastighet Ålen 3 
Adress Sjögatan 9G-H 

Funktion Bostad 

Ålder 1898  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Flerbostadshus från sekelskiftet 1900. 
Byggnads- och samhällshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Tvåvåningsbyggnad placerad utmed Sjögatan i fastighetens nordvästra del. Uppförd i gult tegel 
med slätputsade och profilerade detaljer som hörnkedjor, takfot, gördellist samt omfattningar. Två 
entréer med trappa på långsida utmed gata. Pivothängda tvåluftsfönster där nedre större luften 
delas av längsgående spröjs. Plåttäckt sadeltak med takkupor mot gård. PBL 8:13  
 

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av mycket stort kulturhistoriskt värde (omistlig) 
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Basfakta  

 

Fastighet Åhus 557:5 
Adress Järnvägsgatan 2 

Funktion f.d. järnvägsstation/Handel 

Ålder 1912 

Arkitekt P L Håkansson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Välbevarad stationsmiljö som trots ändrad 
användning vittnar om järnvägens betydelse 
för samhällsutveckling under tidigt 1900-tal. 

Karaktärisering  

Före detta järnvägsstation i 1 ½ våning. Uppförd i rött tegel på naturstenssockel. Vita 
småspröjsade tvåluftsfönster. Tegeltäckt valmtak. Frontespis med burspråk på andra våning och 
korgbågigt entréparti mot både söder och norr. 
På västra delen av tomten finns även en envåningsbyggnad i rött tegel uppförd vid samma tid och 
av samma arkitekt, ursprungligen använd som toalettbyggnad. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården  

 

Basfakta   

Fastighet Åhus 558:16 
Adress Torget 15 

Funktion Kyrka 

Ålder 1100-1500-tal  

Arkitekt  

  

Kulturhistorisk värdering Blå 

Motivering  

Kyrkligt kulturminne enligt KML. Kyrkobyggnad 
med byggnads- och samhällshistoriskt samt 
miljöskapande värde. Viktig för stadssiluetten.  

Karaktärisering  

Kyrkobyggnad med västtorn och rakavslutat kor samt vapenhus, sakristia och kapell. Uppförd i 
tegel och natursten, i delar avkalkad. Tegeltäckt sadeltak samt trappstegsgavlar med blinderingar. 
 

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av mycket stort kulturhistoriskt värde (omistlig) 

• Kyrkligt kulturminne enligt KML 4 kap.  
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Basfakta   

Fastighet Åhus 558:19–21 
Adress Torget 15 

Funktion Museum 

Ålder I delar från 1300-tal, 1925 

Arkitekt Per Lennart Håkanson (omb) 

 

Kulturhistorisk värdering Blå 

Motivering  

Medeltida rådhus med byggnads- och 
samhällshistoriskt samt miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Putsad byggnad med mittdel i tre våningar samt sidopartier i en våning. Mittdelen är i delar 
resterna av medeltida rådhus, medan sidopartierna är från ombyggnation 1925. Mittdelen har 
sadeltak med minimalt utsprång, sidopartierna har valmat sadeltak. 
Glasutbyggnad åt norr in på kyrkogården, uppförd 2010. 
 

• PBL 8:13  

• Inom riksintresse för kulturmiljövården 

• Åhus bevarandeplan 1984: Byggnad av mycket stort kulturhistoriskt värde (omistlig) 
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 1:72 
Adress Gucka Ripas väg 11 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på norra Äspet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot gata. Vitputsad byggnad med 
profilerad takfot. Entré med rödmålad pardörr på gavel åt nordväst. Rödmålade fyrluftsfönster 
med korspost och längsgående spröjs i de övre mindre lufterna. Tegeltäckt sadeltak med 
takfönster. 
 

• PBL 8:13 
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 3:33 
Adress Indensvägen 6 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på norra Äspet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel med 
profilerade fönsteröverstycken samt på naturstenssockel. Veranda med spröjsade fönsterpartier 
på gavel åt sydöst. Fyrluftsfönster med korspost. Tegeltäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö 3:118 
Adress Indensvägen 16 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på norra Äspet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel med 
profilerad takfot på en putsad sockel med källarfönster.  Entré med skärmtak och snedställd 
trappa på gavel åt nordöst. Balkong med betongplatta och tät front på gavel åt sydväst. Vitmålade 
tvåluftsfönster med mittpost. Tegeltäckt sadeltak med takfönster. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 3:61 
Adress Björkstigen 8 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på norra Äspet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad mitt på tomt med långsida mot gata. Fasader klädda i 
gul liggande panel med vita knutbrädor, vindskivor och fönsterfoder. Farstu på gavel åt nordväst. 
Vita tvåluftsfönster med småspröjsad övre del samt korsspröjsade gavelsidofönster. Tegeltäckt 
sadeltak. 
 

• PBL 8:13  
 
  

 

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö 3:115 
Adress Björkstigen 49 

Funktion Fritidshus 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Fritidshus från tidigt 1900-tal placerad i an-
slutning till Äspetstranden. Del av samman-
hållen bebyggelse på södra Äspet. Byggnads- 
och socialhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad in på tomt och med gavel mot stranden. Liggande gul panel och vita 
knutbrädor och vindskivor. Veranda på långsida åt sydväst. Balkong med vitt träräcke på gavel åt 
sydöst. Vita enluftsfönster med korsspröjs samt treluftsfönster med T-post och längsgående spröjs 
i övre luften. Tegeltäckt mansardtak med takkupa åt sydväst. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 8:13 
Adress Klittervägen 10A 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1900. 
Byggnadshistoriskt och arkitektoniskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad mitt på tomt. Ljust putsade fasader med svagt 
markerade fönsteromfattningar på en gråputsad sockel. Frontespis med mindre burspråk samt 
farstu med trappa på fasad mot gata. Fyrluftsfönster med korspost och småspröjsade övre lufter. 
Tegeltäckt sadeltak med dekorerade gavelspetsar. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 8:83 
Adress Klittervägen 6 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus i vittskövletegel från tidigt 1900-
tal. Del av sammanhållen bebyggelse på norra 
Äspet. Byggnads- och materialhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad indragen från gata. Uppförd i vittskövletegel med 
profilerad takfot och mönstermurning. Entré i frontespis åt nordöst. Vita tvåluftsfönster med 
tvärpost och spröjs i övre luften samt treluftsfönster med T-post. Sadeltak täckt med 
betongpannor och försett med takkupor. På södra delen av tomten finns en vinkelbyggd 
ekonomibyggnad i en våning i vitslammat tegel med spröjsade enluftsfönster och sadeltak med 
listtäckt takpapp. 
 

• PBL 8:13  
 

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö 1:36 
Adress Strandvägen 10 

Funktion Fritidshus 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Fritidshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Äspet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot gata. Fasader i ljusgrön panel, med 
lister och foder i en mörkare nyans, på en sockel i slammålat tegel. Centralt placerad entré 
markerad med frontespisliknande takparti. Glasveranda med valmtak och stora fönsterpartier på 
gavel åt väster. Vita fyrluftsfönster med korspost. Papptäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 1:69 
Adress Strandvägen 15 

Funktion Fritidshus 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Fritidshus från tidigt 1900-tal placerad i an-
slutning till Äspetstranden. Del av samman-
hållen bebyggelse på södra Äspet. Byggnads- 
och socialhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad mitt på tomt och med långsida mot stranden. Gul 
lockpanel med vita knutbrädor och vindskivor. Farstu på långsida åt norr samt glasveranda med 
spröjsade fönsterdörrar på långsida åt söder. Vita två- och treluftsfönster med tvärgående spröjs. 
Tegeltäckt sadeltak med bred takkupa åt både norr och söder. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 3:114 
Adress Strandvägen 17A 

Funktion Fritidshus 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Fritidshus från tidigt 1900-tal placerad i an-
slutning till Äspetstranden. Del av samman-
hållen bebyggelse på södra Äspet. Byggnads- 
och socialhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad mitt på tomt. Vitputsade fasader på en putsad sockel. 
Entré med trappa på gavel åt nordöst samt veranda på långsida åt sydöst. Balkong med 
träkonsoler på gavel åt sydväst. Gröna småspröjsade en- och tvåluftsfönster. Tegeltäckt sadeltak 
med takkupa åt sydöst. 
 

• PBL 8:13  
 

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö 3:369, 
Bodelsboden 

Adress Strandrågsvägen 29 

Funktion Ålabod 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Ålabod som berättar om bygdens näringar. 
Byggnads- och samhällshistoriskt värde.  

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida mot stranden. I söder boningsdel i vitslammat tegel, i 
norr ekonomidel med vitputsade fasader och två rödmålade portar. Blåmålade en- och 
tvåluftsfönster med spröjs samt vitmålat spröjsat rundfönster i gavelröste åt söder. Tegeltäckt 
sadeltak. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 8:18 
Adress Strandvägen 24 

Funktion Fritidshus 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Fritidshus från tidigt 1900-tal. Del av samman-
hållen bebyggelse på södra Äspet. Byggnads- 
och socialhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Vinkelbyggd envåningsbyggnad med inredd vind placerad indragen och med långsida mot gata. 
Gulmålad liggande panel med vita knutbrädor och fönsterfoder. Glasveranda på gavel åt sydväst. 
Vita två- och fyrluftsfönster med spröjs. Plåttäckt mansardtak med takkupor åt sydväst.  
 

• PBL 8:13  
 

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö 8:102 
Adress Strandrågsvägen 26 

Funktion Fritidshus 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Fritidshus i vittskövletegel från tidigt 1900-tal 
placerad i anslutning till Äspetstranden. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Äspet. 
Byggnads-, material- och socialhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad med långsida mot stranden. Uppförd i vittskövletegel med profilerad 
takfot på en putsad sockel. Frontespis samt glasveranda med stora fönsterpartier och påbyggd 
balkong mot stranden. Blåmålade tvåluftsfönster med spröjsad övre del. Tegeltäckt mansardtak. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 10:92 
Adress Strandvägen 8 

Funktion Fritidshus 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Fritidshus från tidigt 1900-tal. Del av samman-
hållen bebyggelse på södra Äspet. Byggnads- 
och socialhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad indragen från gata. Fasader i rödmålad lockpanel 
med vita knutbrädor, vindskivor och foder och på en hög murad sockel troligtvis i vittskövletegel. 
Frontespis och farstukvist med trappa och påbyggd balkong på långsida åt sydöst. Vita spröjsade 
enluftsfönster med fönsterluckor. Tegeltäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  
 
  

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö 11:106 
Adress Revhaksvägen 46 

Funktion Fritidshus 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Fritidshus från tidigt 1900-tal placerad i an-
slutning till Äspetstranden. Del av samman-
hållen bebyggelse på södra Äspet. Byggnads- 
och socialhistoriskt samt arkitektoniskt värde. 

Karaktärisering  

Tvåvåningsbyggnad placerad mitt på tomt och med långsida mot gata. Fasader i gul liggande 
träpanel med beigemålade knutbrädor och fönsterfoder på en murad sockel, sannolikt i 
vittskövletegel. Frontespis, hörntorn samt entré med glasveranda och påbyggd balkong på fasad åt 
sydöst. Sadeltak med valmade gavelspetsar täckt med röd plåt med tegelprofil samt tornhuv täckt 
i takpapp. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 13:54 
Adress Revhaksvägen 48 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Fritidshus från tidigt 1900-tal placerad i an-
slutning till Äspetstranden. Del av samman-
hållen bebyggelse på södra Äspet. Byggnads- 
och socialhistoriskt samt arkitektoniskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad indragen och med långsida mot stranden. Fasader i 
ljusgul liggande träpanel med vita knutbrädor, vindskivor och foder. Farstu på gavel åt sydväst. 
Frontespis med tornhuv och balkong samt burspråk på långsida åt sydöst. Vita två- och 
treluftsfönster med spröjs i övre delen. Mansardtak täckt med tegelprofilerad svart plåt.  
 

• PBL 8:13  
  

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö S:6 
Adress Revhaken/Äspetstranden 

Funktion Badhytter 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Badhytter av olika ålder placerade på 
Äspetstranden. Miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Badhytter placerade på stranden med gavel mot vattnet. Fasader i liggande respektive stående 
träpanel i diverse ljusa och röda kulörer med knutbrädor och foder i avvikande kulör, främst vit. 
Enkelt utformade med dörr åt vattnet, vissa med farstukvist, och eventuellt något mindre 
enluftsfönster. Flacka sadeltak och pulpettak täckta med takpapp alternativt plåt. 
 

• PBL 8:13 -område 
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö S:6 
Adress Norr om Revhaksbodarna 

Funktion Ålabod 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Ålabod som berättar om bygdens näringar. 
Byggnads- och samhällshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida mot stranden. Fasader i rödmålad locklistpanel med 
svarta knutbrädor och fönsterfoder. Svartmålad bräddörr och port på långsida åt sydöst. Svarta 
tvåluftsfönster med tvärgående spröjs i övre delen. Sadeltak täckt med takpapp. 
 

• PBL 8:13  
  

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö S:6, 

Gamla Revhaksboden 
Adress Revhaksvägen 

Funktion Ålabod 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Ålabod som berättar om bygdens näringar. 
Byggnads- och samhällshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida mot stranden. Fasader i rödmålad locklistpanel med vita 
knutbrädor och foder. Entré till boningsdel samt port i grön kulör på långsida åt sydöst. Vitmålat 
tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Sadeltak listtäckt med takpapp.  
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö S:6, 

Nya Revhaksboden 
Adress Revhaksvägen 

Funktion Ålabod 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Ålabod som berättar om bygdens näringar. 
Byggnads- och samhällshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med långsida mot stranden. Fasader i rödmålad locklistpanel med svarta 
knutbrädor och foder. Svartmålad dörr till boningsdel samt port på långsida åt sydöst. 
Enluftsfönster både med och utan spröjs. Sadeltak täckt med svart korrugerad plåt. 
 

• PBL 8:13  
 

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö S:6, Jeppas bod 

Äldsta Revhaksboden  
Adress Revhaken 

Funktion Ålabod 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Ålabod placerad på Revhaken som berättar om 
bygdens näringar. Byggnads- och 
samhällshistoriskt samt miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Liten envåningsbyggnad placerad ute på Revhaken. Den östra delen med vitputsade fasader 
medan den västra är klädd i rödmålad lockpanel. En och tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. 
Tegeltäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö S:6, Jaktstugan 
Adress Revhaken 

Funktion Jaktstuga 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Jaktstuga placerad på Revhaken som berättar 
om bygdens näringar. Byggnads- och 
samhällshistoriskt samt miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Liten envåningsbyggnad placerad ute på Revhaken. Vitputsade fasader. Ljusgrön dörr på långsida 
åt väst. Ljusgröna tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö 11:167 
Adress Glansabovägen 10 

Funktion Fritidshus 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Fritidshus från sekelskiftet 1900. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad mitt på tomt. Vitmålad locklistpanel samt blåmålat gavelröste. Entré 
med blåmålad dörr på långsida åt söder. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs och blåmålade 
foder. Stråtäckt sadeltak med homeja. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 12:145, 
Nilsaboden 

Adress Ålastigen 12 

Funktion Ålabod 

Ålder 1923 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön  

Motivering  

Ålabod från 1920-tal som berättar om bygdens 
näringar. Byggnads- och samhällshistoriskt 
värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida mot stranden. Rödmålad lockpanel med vita knutbrädor, 
foder och vindskivor. Centrerad entré på långsida åt söder. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. 
Sadeltak täckt med korrugerad eternit. 
 

• PBL 8:13  

• Områdesbestämmelser 
 

 

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö S:6, Glansaboden 
Adress Glansabovägen 1 

Funktion Ålabod 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Ålabod som berättar om bygdens näringar. 
Byggnads- och samhällshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida mot stranden. Västra delen är i vitslammat tegel och den 
östra delen är klädd i rödmålad locklistpanel. Entré till boningsdel samt port på långsida åt sydöst. 
Svartmålade tvåluftsfönster med tvärgående spröjs i boningsdel åt väster. Sadeltak täckt med 
korrugerad plåt. På platsen även två mindre bodar med röd locklistpanel och murad sockel, den 
ena med pulpettak och den andra med eternittäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13 

•  Områdesbestämmelser 
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö S:6, 

Anders Anderssons bod 
Adress Mästers väg 2 

Funktion Ålabod 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön  

Motivering  

Ålabod som berättar om bygdens näringar. 
Byggnads- och samhällshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida mot stranden. Rödmålad locklistpanel med svartmålade 
knutbrädor, vindskivor, portar samt fönster. Entré med trappa på gavel åt sydväst samt port på 
långsida åt sydöst. Tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Sadeltak täckt med korrugerad plåt.
  

• PBL 8:13  

• Områdesbestämmelser 
 

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö 1:46 
Adress Villavägen 11 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostad från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen bebyggelse på norra Äspet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött 
tegel med profilerad takfot och fönsteröverstycken på en putsad sockel.  Frontespis på långsida åt 
sydväst. Entré med snedställd trappa på gavel åt nordväst. Putsad tillbyggnad åt nordöst. Grågröna 
tvåluftsfönster med mittpost och spröjs i den övre delen samt rektangulära gavelsidofönster. 
Tegeltäckt sadeltak. Utmed norra tomtgränsen finns en envåningsbyggnad i rött tegel med 
mansardtak. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 1:47 
Adress Villavägen 10 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostad från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen bebyggelse på norra Äspet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad indragen och med gavel mot gata. Uppförd i tegel, slammat i en ljusgul 
kulör, med profilerad takfot och fönsteröverstycken. Glasveranda med flackt sadeltak byggd i 
vinkel från långsida åt sydöst. Vitmålade fyrluftsfönster med korspost och fönsterluckor. 
Tegeltäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 1:50 
Adress Villavägen 18 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostad från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen bebyggelse på norra Äspet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad något indragen och med långsida mot gata. Fasader i 
vitslammat tegel med profilerad takfot och fönsteröverstycken på en rödputsad sockel. Frontespis 
mot gata. Entré med trappa på gavel åt nordväst. Mörkröda tvåluftsfönster med tvärgående spröjs 
samt rektangulära gavelsidofönster. Tegeltäckt sadeltak. Tillbyggnad i en våning utmed tomtgräns 
åt nordväst. 
 

•  PBL 8:13  
 

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö 1:53 
Adress Villavägen 9 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostad från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen bebyggelse på norra Äspet. 
Byggnads- och arkitekturhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel med 
profilerad takfot på putsad sockel med källarfönster. Frontespis med balkong mot gata. Entré med 
pardörr och trappa samt trapphus i smalare byggnadsdel åt sydöst med högsmala tvåluftsfönster 
med tvärpost och spröjs samt halvvalmat mansardtak. Vitmålade två- och sexluftsfönster med 
spröjs i övre lufterna. Mansardtak täckt med tegelprofilerad svart plåt, takkupa med korgbågigt 
spröjsat sexluftsfönster i det nedre takfallet bredvid frontespisen. På tomten finns även vitputsad 
envåningsbyggnad med tegeltäckt sadeltak placerad med gavel mot gata. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 1:56 
Adress Villavägen 55 

Funktion Fritidshus 

Ålder 1914 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Blå 

Motivering  

Välbevarat exempel på det tidiga 1900-talets 
sommarbostad. Byggnads-, arkitektur- och 
socialhistoriskt samt arkitektoniskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad indragen och med gavel mot gata. Fasader i gulmålad panel med vita 
knutbrädor och foder på en putsad sockel. Öppen veranda med påbyggd balkong på gavel mot 
gata. Vita två- och fyrluftsfönster med spröjs i de övre lufterna. Valmat mansardtak med utsvängt 
nedre takfall bandtäckt i svart plåt med takkupor samt över balkongen en bred korgbågig kupa.  
 

• PBL 8:13  
 
  

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö 1:63 
Adress Villavägen 3 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostad från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen bebyggelse på norra Äspet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel med 
profilerad takfot och fönsteröverstycken på en gråputsad sockel. Entré på gavel åt nordväst. 
Tvåluftsfönster med tvärgående list i övre delen. Tegeltäckt sadeltak med takkupa. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 1:22 
Adress Åvägen 17 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen påkostad bebyggelse utmed 
Åvägen. Byggnads- och arkitekturhistoriskt 
värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad något indragen från gata. Ljusa putsfasader med 
profilerad dekor på en naturstenssockel. Burspråk med påbyggd balkong på fasad mot gata. Entré 
med trappa på fasad åt nordöst respektive sydväst. Fönsterpartier med tvärpost och spröjsade 
övre lufter. Valmat mansardtak med fjälltäckt plåt och fönster i det nedre takfallet. 
 

• PBL 8:13  
 
  

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö 1:38 
Adress Åvägen 18 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen påkostad bebyggelse utmed 
Åvägen. Byggnads- och arkitekturhistoriskt 
värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad något indragen och med långsida mot gata. Ljusa 
putsfasader på en putsad sockel med källarfönster. Frontespis och centrerad entré med trappa 
mot gata. Spröjsade tvåluftsfönster med mittpost. Burspråk på fasad åt sydväst. Garage med 
påbyggd balkong åt nordöst. Tegeltäckt halvvalmat mansardtak med takkupor. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 1:197 
Adress Åvägen 15 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen påkostad bebyggelse utmed 
Åvägen. Byggnads- och arkitekturhistoriskt 
samt arkitektoniskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Ljusa putsfasader med 
profilerad dekor på en gråputsad sockel. Frontespis och burspråk med påbyggd balkong samt entré 
med trappa mot gata. Vita fyrluftsfönster med korspost och tvåluftsfönster med tvärpost. Plåttäckt 
sadeltak med valmade gavelspetsar och takkupor. 
 

• PBL 8:13  
  

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö 1:199 
Adress Åvägen 13, Villavägen 2A 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen påkostad bebyggelse utmed 
Åvägen. Byggnads- och arkitekturhistoriskt 
värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad något indragen och med långsida mot gata. Vita 
putsfasader på en låg putsad sockel. Frontespis och burspråk med överbyggd balkong på fasad mot 
gata. Entré med överljusfönster och trappa på gavel åt nordöst. Vita två-, fyr- och sexluftsfönster 
med längsgående spröjs i de övre lufterna. Tegeltäckt sadeltak. på tomten finns även en 
ekonomibyggnad med vitslammade tegelfasader med profilerad takfot, sadeltak och spröjsade 
tvåluftsfönster med mittpost. 

 

•  PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 3:362 
Adress Åvägen 27 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus med snickarglädje från sekelskiftet 
1900. Del av sammanhållen bebyggelse på 
norra Äspet. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel med 
profilerade hörnkedjor och fönsteröverstycken i gult tegel. Centrerad frontespis och glasveranda i 
grönt och vitt med pardörr och spröjsade fönsterpartier mot gata. Grönmålade treluftsfönster med 
T-post och trekantiga gavelsidofönster. Tegeltäckt sadeltak. Utmed Revhaksvägen finns en 
ekonomibyggnad i röd locklistpanel och rött tegel samt med plåttäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  
 
  

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö 4:12 
Adress Åvägen 44A 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på norra Äspet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad indragen och med gavel mot gatan. Vitputsade 
fasader på en gråputsad sockel. Entré med trappa samt burspråk med påbyggd balkong på gavel åt 
sydöst. Vita en- och treluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak med utsvängd 
takfot och takkupa. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 4:95 
Adress Åvägen 47 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på norra Äspet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel med 
profilerad takfot och dörromfattning på en putsad sockel med källarfönster. Entré med snedställd 
trappa på långsida åt nordväst. Balkong med smidesräcke på gavel åt sydväst. Grågröna 
tvåluftsfönster med mittpost. Tegeltäckt sadeltak. 
 

•  PBL 8:13  
 

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö 5:15 
Adress Åvägen 53 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på norra Äspet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel på en 
putsad sockel. Entré med skärmtak och trappa på gavel åt nordöst. Vita fyrluftsfönster med 
korspost. Tegeltäckt sadeltak. 
 

•  PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 5:18 
Adress Åvägen 48 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus med snickarglädje från tidigt 1900-
tal. Del av sammanhållen bebyggelse på norra 
Äspet. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel. Entré på 
långsida åt sydöst. Glasveranda med spröjsade fönsterpartier på gavel åt nordöst. Vita 
enluftsfönster samt tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. Sadeltak täckt med tegelprofilerad 
svart plåt. 
 

• PBL 8:13  
 
  

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö 5:22 
Adress Åvägen 51 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på norra Äspet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel på en 
låg putsad sockel. Entré med skärmtak på gavel åt sydväst. Balkong med smidesräcke på gavel åt 
nordöst. Vita enluftsfönster med längsgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 6:33  
Adress Åvägen 61 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på norra Äspet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel med 
profilerade detaljer på en murad naturstenssockel. Centrerad glasveranda med pardörr i blått och 
vitt på långsida åt nordväst. Blåmålade fyrluftsfönster med korspost. Tegeltäckt sadeltak med små 
trekantiga takkupor. 
 

• PBL 8:13  
 
  

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö 6:166 
Adress Åvägen 60B 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen bebyggelse på norra Äspet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Fasader i röd locklistpanel 
med vita knutbrädor, vindskivor och foder. Entré på långsida åt sydöst. Vita tvåluftsfönster med 
mittpost och tvärgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak. 
 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 8:3 
Adress Åvägen 31 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Stor trävilla med snickarglädje från sekelskiftet 
1900. Byggnads- och arkitekturhistoriskt samt 
arkitektoniskt värde. 

Karaktärisering  

Tvåvåningsbyggnad placerad något indragen från gata. Fasader i rödmålad träpanel med vita 
knutbrädor, vindskivor, lister, foder och gaveldekorationer på en svartputsad sockel med 
källarfönster.  Glasveranda med trappa, spröjsade fönsterpartier och påbyggd balkong mot gata. 
Tornbyggnad på gavel åt nordöst. Vita tvåluftsfönster med mittpost, treluftsfönster med T-post 
samt fem- och sexluftsfönster med rundat mittparti och spröjs. Tegeltäckt sadeltak med valmade 
gavelspetsar och takkupa åt nordväst.  
 

• PBL 8:13  
 
  

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö 10:23 
Adress Åvägen 10 

Funktion Bostad 

Ålder 1917 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen, påkostad bebyggelse utmed 
Åvägen. Byggnads- och arkitekturhistoriskt 
värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Ljusa putsfasader med 
profilerade hörnkedjor och takfot på en gråputsad sockel. Frontespis och burspråk med påbyggd 
balkong på långsida mot gata. Entré samt balkong på gavel åt sydväst. Vita småspröjsade 
enluftsfönster. Tegeltäckt halvvalmat mansardtak med små halvrunda takkupor. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 13:13 
Adress Åvägen 40 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på norra Äspet. 
Byggnads- och arkitekturhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot gata. Vitputsade fasader på en 
gråputsad sockel med källarfönster. Farstu med stickbågigt valv, pardörr och trappa samt 
frontespis och burspråk med påbyggd balkong mot gata. Ljusgrå fyr- och sexluftsfönster med 
spröjs i de övre lufterna. Tegeltäckt mansardtak med utsvängd takfot samt takkupa i nedre 
takfallet. 
 

• PBL 8:13  
 
  

 

Basfakta   

Fastighet Yngsjö 13:47 
Adress Åvägen 43 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på norra Äspet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot gata. Ljusa putsfasader på en 
gråputsad sockel med källarfönster. Entré med trappa samt burspråk med påbyggd balkong på 
långsida åt nordväst. Vita tvåluftsfönster med mittpost och tvärgående spröjs. Tegeltäckt 
mansardtak med utsvängd takfot och takkupa med balkongdörr. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Yngsjö 307:1 
Adress Åvägen 29 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen bebyggelse på norra Äspet. 
Byggnads- och arkitekturhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad indragen från gata. Gula putsfasader med vitputsad 
takfot och omfattningar på en gråputsad sockel. Frontespis med entré och trappa på fasad mot 
gata. Gröna en-, två- och treluftsfönster med spröjs. Tegeltäckt valmtak med takkupor. På tomten 
finns även ekonomibyggnad med gul locklistpanel, röd port samt plåttäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  
 
  

 

Basfakta   

Fastighet Äspet 1:1, 
Snickarhakeboden 

Adress Snickarehaksvägen 

Funktion Ålabod 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Ålabodar som berättar om bygdens näringar. 
Byggnads- och samhällshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnader placerade i vinkel utmed vägen. Fasader i rödmålad liggande panel med vita 
knutbrädor och foder på murad sockel. Svartmålade bräddörrar och vita spröjsade en- och 
tvåluftsfönster. Sadeltak täckta med korrugerad plåt. 
  

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Äspet 1:10 
Adress Norr om Åvägen 

Funktion Fiskebodar 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Fiskebodar som berättar om bygdens näringar. 
Samhällshistoriskt och miljöskapande värde.  

Karaktärisering  

Envåningsbyggnader placerade utmed strandkanten. Fasader i rödmålad panel med vita 
knutbrädor och foder. Sadeltak täckta med korrugerad plåt. 
 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Äspet 1:10 
Adress Åvägen 

Funktion Båtvarv 

Ålder 1920-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Båtvarv från tidigt 1900-tal. Byggnads- och 
teknikhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Tvåvåningsbyggnad placerad med långsida mot gata. Fasader i rödmålad liggande panel med vita 
knutbrädor och fönsterfoder. Vita spröjsade en-, två- och treluftsfönster. Sadeltak täckt med 
korrugerad plåt. 
 

• PBL 8:13  
 

 

Basfakta   

Fastighet Äspet 1:10 
Adress Åvägen 6 

Funktion Segelsällskap 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Klubbhus från tidigt 1900-tal med byggnads- 
och socialhistoriskt samt miljöskapande värde. 
Ålabod som berättar om bygdens näringar 
med byggnads- och samhällshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida mot kajen. Fasader i röd lockpanel med vita knutbrädor 
och fönsterfoder på en murad sockel. Veranda med spröjsade fönster och fönsterdörr mot kajen.  
Vita enluftsfönster utan spröjs. Sadeltak täckt i svart plåt. 
Vid segelsällskapet ligger även Noaltsboden, en liten ålabod med sadeltak och röd locklistpanel 
med vita knutar. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Äspet 1:16 
Adress Snickarehaksvägen 1 

Funktion Scoutstuga 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Scoutstuga från 1900-talet. Byggnads- och 
socialhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Vinkelbyggd envåningsbyggnad placerad mellan Snickarehaksvägen och Åvägen. Fasader i liggande 
röd panel med vita knutbrädor och foder.  Skärmtak utmed långsida åt söder. Vita spröjsade 
enluftsfönster. Sadeltak täckt med takpapp. 
 

• PBL 8:13  
 

 

Basfakta   

Fastighet Äspet 2:1 
Adress Sigfridsvägen 5 

Funktion Samlingslokal 

Ålder 1960-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Samlingslokal från 1960-talet. Byggnads- och 
socialhistoriskt samt arkitektoniskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot gata. Fasader i brunsvart liggande 
panel. Vita tvåluftsfönster med mittpost. Brant sadeltak täckt med shingel stöttat av strävpelare 
utmed långsidan. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Bommen 4 
Adress Majorsgatan 51 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Gårdsbebyggelse från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Två envåningsbyggnader placerade i vinkel och indragna från gata. Vita putsfasader på låg 
svartputsad sockel. Båda byggnaderna har centralt placerad farstu, tvåluftsfönster med mittpost 
och tvärgående spröjs samt sadeltak. 
Utmed gatan ligger en lägre ekonomilänga med fasader i rödmålad locklistpanel med vita 
vindskivor och tegeltäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  
  

 

Basfakta   

Fastighet Bommen 16 
Adress Majorsgatan 41 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Gårdsbebyggelse från 1800-talet. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Gårdsbebyggelse bestående av en trelängad envåningsbyggnad placerad vid gatan med en centralt 
placerad körport igenom mittpartiet som leder in på gården samt ett boningshus i en våning med 
inredd vind placerad med långsida mot gata. Boningshuset har röd locklistpanel med vita 
knutbrädor, vindskivor och fönsterfoder samt tegeltäckt sadeltak. Entrén är centralt placerad och 
består av en blå pardörr med trappa. Boningshuset har vita tvåluftsfönster med mittpost och 
tvärgående spröjs samt trekantiga gavelsidofönster. Ekonomilängorna har röd locklistpanel, vita 
tvåluftsfönster med tvärgående spröjs samt sadeltak i listtäckt takpapp. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Bore 1 
Adress Rännaregatan 39 

Funktion Bostad 

Ålder 1932 

Arkitekt Albin Olsson  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Ljusa putsfasader på en 
gråputsad sockel. Entré med trappa på långsida mot gata. Svartmålade två- och treluftsfönster 
med tvärgående spröjs. Bred balkong på gavel åt norr. Tegeltäckt mansardtak med takkupor i 
nedre takfallet. 
 

• PBL 8:13  
 
  

 

Basfakta   

Fastighet Bore 12 

Adress Infartsvägen 4 
Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Vitputsade fasader med 
profilerad takfot på en gråputsad sockel med källarfönster. Frontespis med stickbågigt valv och 
burspråk med påbyggd balkong på långsida mot gata. Entré med snedställd trappa på gavel åt 
öster. Rödmålade fyrluftsfönster med korspost och spröjs i de övre lufterna. Tegeltäckt 
mansardtak med takkupor i det nedre takfallet. 
 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Bore 26 
Adress Södra Piggagatan 5 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus i vittskövletegel från tidigt 1900-
tal. Del av sammanhållen bebyggelse på södra 
Täppet. Byggnads-, arkitektur- och material-
historiskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad indragen och med långsida mot gata. Uppförd i 
vittskövletegel med profilerad takfot på en gråputsad sockel. Frontespis med smidesbalkong på 
långsida mot gata. Glasveranda med spröjsade fönsterpartier samt pardörr och trappa på gavel åt 
norr. Vita tvåluftsfönster med spröjs i övre delen samt rektangulära spröjsade gavelsidofönster. 
Grått tegeltäckt sadeltak. Norr om boningshuset finns en mindre ekonomibyggnad i liknande 
utförande och med ospröjsade enluftsfönster. 
 

• PBL 8:13  
 

 

Basfakta   

Fastighet Grinden 6 
Adress Lotsgatan 42 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Blå 

Motivering  

Stor villa med snickarglädje från sekelskiftet 
1900 i anslutning till hamnen.  
Högt byggnads- och arkitekturhistoriskt samt 
arkitektoniskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot gata. Fasader i vitslammat tegel med 
profilerad takfot på en murad naturstenssockel. Entré med pardörr och trappa samt trapphus i 
smalare byggnadsdel med valmtak och balkonger på gavel åt väster. Glasveranda i två våningar 
med spröjsade fönsterpartier krönt av en tornhuv med lökkupol på långsida åt söder. Ljusgröna, 
stickbågiga sexluftsfönster med förskjuten tvärpost samt en- och tvåluftsfönster i varierande 
utförande både med och utan spröjs. Mansardtak i täckt zinkplåt och med takkupor i det nedre 
takfallet. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Haren 2 
Adress Klemedsgatan 6 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnads- och arkitekturhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel med 
profilerad takfot på en gråputsad sockel med rusticeringar och källarfönster. Frontespis och 
burspråk med påbyggd balkong på långsida åt gata samt rundat burspråk över hörn åt söder. Entré 
med skärmtak och trappa på gavel åt väster. Glasveranda i mönstermurat tegel med spröjsade 
fönsterpartier och entré med trappa på gavel åt öster. Vita två-, fyr- och sexluftsfönster med spröjs 
i de övre lufterna. Mansardtak i bandtäckt svart plåt och med takkupa i det nedre takfallet. 
 

• PBL 8:13  
  

 

 

Basfakta   

Fastighet Haren 4 
Adress Majorsgatan 10 

Funktion Bostad 

Ålder 1929 

Arkitekt G Jacobsson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus i vittskövletegel från 1920-talet. 
Del av sammanhållen bebyggelse på södra 
Täppet. Byggnads-, arkitektur- och material-
historiskt värde.  

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad indragen och med långsida mot gata. Uppförd i 
vittskövletegel med profilerad takfot. Frontespis och burspråk på långsida mot gata. Murad 
farstukvist med rundbågiga valv och påbyggd balkong på gavel åt väster. Svartmålade en-, två och 
treluftsfönster med tvärgående spröjs. Tegeltäckt sadeltak med takkupa åt söder. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Haren 14 
Adress Stubbagatan 29B 

Funktion Bostad 

Ålder 1923 

Arkitekt Thure Svensson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus i vittskövletegel från 1920-talet. 
Del av sammanhållen bebyggelse på södra 
Täppet. Byggnads-, arkitektur- och material-
historiskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad något indragen och med gavel mot gata. Uppförd i vittskövletegel 
med profilerad takfot på en putsad sockel. Burspråk samt entré med överljusfönster och trappa på 
gavel åt norr. Frontespis med balkong på långsida åt öster. Vita fyr- och sexluftsfönster med spröjs 
i övre lufterna. Tegeltäckt mansardtak. 
 

• PBL 8:13  
  

 

Basfakta   

Fastighet Hämplingen 5 
Adress Södra Piggagatan 14 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt Ola Jacobsson  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel med 
profilerad takfot på en svartputsad sockel. Glasveranda med spröjsade fönster, entrédörr och 
trappa samt med påbyggd balkong på gavel åt söder. Burspråk på gavel åt norr. Svartmålade fyr- 
och sexluftsfönster med spröjs i de övre lufterna. Tegeltäckt mansardtak med takkupor i nedre 
takfallet. Uppvuxen trädgård med häckar. Grönt kulturmiljövärde.  
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Hämplingen 11 
Adress Rännaregatan 17 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnads- och arkitekturhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i 
rött tegel på en putsad sockel. Frontespis med rundbågigt valv och burspråk med påbyggd balkong 
på långsida åt norr. Entré med trappa åt norr i den något smalare byggnadsdelen i öster. Vita 
spröjsade två- och treluftsfönster. Brant sadeltak med fjälltäckt eternit. 
 

• PBL 8:13  
 
  

 

Basfakta   

Fastighet Hämplingen 16 
Adress Stubbagatan 38 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus i vittskövletegel med snickarglädje 
från tidigt 1900-tal. Del av sammanhållen 
bebyggelse på södra Täppet. Byggnads-, 
arkitektur- och materialhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i 
vittskövletegel med mönstermurning och profilerad takfot på en putsad sockel. Entré med trappa 
på gavel åt öster samt åt väster i vinkelbyggd byggnadsdel åt norr. Burspråk med snickarglädje och 
påbyggd balkong på gavel åt väster. Tegeltäckt sadeltak med takkupa åt öster. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Hämplingen 17 
Adress Stubbagatan 40 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Vitputsade fasader med 
profilerad takfot och panelklädda gavelrösten på en gråputsad sockel med källarfönster. 
Glasveranda med spröjsade fönsterpartier och påbyggd balkong med smidesräcke på gavel åt 
väster. Burspråk på långsida åt söder. Vita spröjsade enluftsfönster, fyrluftsfönster med korspost 
och spröjs i de övre lufterna samt halvcirkelformade gavelspetsfönster med spröjs. Tegeltäckt 
mansardtak med takkupor i det nedre takfallet. 
 

• PBL 8:13  
  

 

Basfakta   

Fastighet Hämplingen 20 
Adress Stubbagatan 44 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad något indragen och med långsida mot gata. 
Vitputsade fasader med profilerad takfot på en gråputsad sockel. Frontespis och burspråk med 
påbyggd balkong på långsida åt söder. Farstu med trappa och flackt plåttak på östgavel. Vita två-, 
fyr och sexluftsfönster med spröjs i de övre lufterna samt snedskurna gavelsidofönster. Tegeltäckt 
sadeltak. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Hörnan 3  
Adress Majorsgatan 30A 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad indragen och med gavel mot gata. Uppförd i rött 
tegel med profilerade fönsteröverstycken på en svartputsad sockel med källarfönster. Entré med 
skärmtak och trappa på långsida åt öster. Veranda med påbyggd balkong på långsida åt väster. 
Röda treluftsfönster med T-post samt trekantiga gavelsidofönster. Sadeltak täckt med 
vågkorrugerad svartmålad plåt med takkupa åt väster. 
 

• PBL 8:13  
  

 

Basfakta   

Fastighet Igelkotten 10-12 
Adress Stubbagatan 22 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel med 
profilerad takfot på en gråputsad sockel med källarfönster. Frontespis och burspråk med påbyggd 
balkong på långsida åt söder. Entré med röd dörr och snedställd trappa på gavel åt öster. 
Rödmålade tvåluftsfönster samt enluftsfönster med spröjs. Mansardtak med fjälltäckt eternit. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Igelkotten 15  
Adress Stubbagatan 28 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i 
rött tegel med profilerade detaljer på en gråputsad sockel. Frontespis och glasveranda med 
spröjsade fönsterpartier, pardörr och trappa med påbyggd balkong på långsida åt söder. Burspråk 
med påbyggd balkong på östgavel. Vita treluftsfönster med T-post samt snedskurna 
gavelsidofönster. Tegeltäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  
  

 

Basfakta   

Fastighet Måsen 23-27 
Adress Folkets Parkgatan 19 

Funktion Bostad 

Ålder 1917 

Arkitekt Ola Jacobsson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Trävilla med snickarglädje från tidigt 1900-tal. 
Del av sammanhållen trähusbebyggelse norr 
om Stubbagatan. Byggnads- och arkitektur-
historiskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad indragen och med gavel mot gata. Fasader i liggande 
gul panel med vita foder och gaveldekor på en gråputsad grund. Frontespis och farstukvist samt 
loggia på fasad åt öster. Köksentré med trappa och skärmtak på byggnadsdel åt väster. Vita två- 
och fyrluftsfönster både med och utan spröjs. Tegeltäckt sadeltak med takkupa åt öster. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Måsen 28  
Adress Folkets Parkgatan 21 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Trävilla med snickarglädje från tidigt 1900-tal. 
Del av sammanhållen trähusbebyggelse norr 
om Stubbagatan. Byggnads- och arkitektur-
historiskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad indragen och med gavel mot gata. Fasader i liggande 
och stående gul panel med vita vindskivor, foder samt gaveldekor. Farstukvist på långsida åt öster, 
enklare entré samt balkong med tät front på norrgavel. Vita en- och tvåluftsfönster utan spröjs 
samt fyrluftsfönster med korspost och spröjs i de övre lufterna. Tegeltäckt sadeltak med takkupa 
åt både öst och väst. På tomten även en mindre ekonomibyggnad med gul locklistpanel och 
sadeltak placerad med gavel mot gata. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Måsen 33  
Adress Folkets Parkgatan 23 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Trävilla från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen trähusbebyggelse norr om 
Stubbagatan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad indragen och med långsida mot gata. Fasader i 
liggande gul panel med vita knutbrädor och foder på en svartputsad sockel med källarfönster. 
Farstu med rak trappa på långsida åt norr. Röda en- och treluftsfönster med spröjs. Tegeltäckt 
sadeltak med takkupa åt både norr och söder. 
 

•  PBL 8:13  
 

 

Basfakta   

Fastighet Måsen 34  
Adress Stubbagatan 16 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Trävilla från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen trähusbebyggelse norr om 
Stubbagatan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad indragen från gata. Fasader i liggande och stående 
gul panel med vita knutbrädor, vindskivor och foder på en svartputsad sockel. Farstukvist samt 
frontespis och burspråk med påbyggd balkong på fasad åt söder. Frontespis åt norr. Gröna 
enluftsfönster med spröjs. Tegeltäckt sadeltak med takkupa åt både norr och söder. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Siskan 1  
Adress Parkgatan 16 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnads- och arkitekturhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad något indragen och med långsida mot gata. Fasader i 
gult tegel med profilerad takfot på en gråputsad sockel. Frontespis och glasveranda med spröjsade 
fönsterpartier och påbyggd balkong med smidesräcke på långsida åt väster. Entré med 
överljusfönster och trappa på norrgavel. Röda två- och fyrluftsfönster med spröjs i de övre 
lufterna. Sadeltak täckt med betongpannor och med takkupor åt öster. 
 

• PBL 8:13  
 
  

 

Basfakta   

Fastighet Siskan 6 
Adress Stubbagatan 34 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i 
rött tegel med profilerade hörnkedjor och takfot på en gråputsad sockel. Entré med överljus och 
rak trappa samt frontespis och burspråk med spröjsade fönsterpartier och påbyggd balkong på 
fasad mot gata. Vita fyrluftsfönster med korspost, snedskurna gavelsidofönster samt runda 
gavelspetsfönster. Tegeltäckt sadeltak med valmade gavelspetsar. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Sälen 5  
Adress Stubbagatan 8 

Funktion Bostad 

Ålder 1910 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Stor trävilla med snickarglädje från sekelskiftet 
1900. Högt byggnads- och arkitekturhistoriskt 
samt arkitektoniskt värde. 

Karaktärisering  

Vinkelbyggd 1 ½ våningsbyggnad placerad indragen och med huvudfasad åt söder. Fasader i röd 
stående och liggande panel med vita knutbrädor, vindskivor, lister och foder på en låg murad 
sockel i rött tegel. Bred veranda med snickarglädje och spröjsade fönsterpartier på långsida åt 
söder, farstukvist på gavel åt väster samt burspråk med påbyggd balkong på gavel åt öster. 
Vita spröjsade enluftsfönster samt fyrluftsfönster med korspost och spröjs i de övre lufterna. 
Tegeltäckt sadeltak med valmade gavelspetsar och bred takkupa åt söder.  
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Sälen 6  
Adress Stubbagatan6 

Funktion Bostad 

Ålder Tidigt 1900-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Stor villa från sekelskiftet 1900. Högt 
byggnads- och arkitekturhistoriskt samt 
arkitektoniskt värde. 

Karaktärisering  

Vinkelbyggd 1 ½ våningsbyggnad placerad indragen och med huvudfasad åt söder. Vita 
putsfasader med korsvirke vid takfot och i gavelrösten på en putsad sockel. Inbyggd farstukvist på 
gavel åt både öst och väst. Burspråk på långsida åt söder. Indragen balkong på gavel åt öster. 
Gröna två-, fyr-, sex- och åttaluftsfönster med spröjs i de övre lufterna. Tegeltäckt sadeltak med 
takkupa åt söder.  
 

• PBL 8:13  
 

 

Basfakta   

Fastighet Talgoxen 1 
Adress Stubbagatan 33 

Funktion Bostad 

Ålder 1930 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Flerbostadshus från 1930. Byggnads- och 
arkitekturhistoriskt samt miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Tvåvåningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Gula putsfasader med 
profilerad takfot på en gråputsad sockel med källarfönster. Frontespis med flackt svängt avslut på 
långsida åt norr. Balkong på gavel åt både öst och väst. Entré med trappa på långsida åt norr samt 
gavel åt öster. Höga spröjsade fönsterpartier mot gata i bottenvåning. Tvåluftsfönster med spröjs i 
den övre delen samt rektangulära gavelsidofönster. Sadeltak med valmade gavelspetsar täckt med 
svart glaserat tegel. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Talgoxen 2 
Adress Klemedsgatan 5 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot gata. Vita putsfasader på en murad 
sockel. Burspråk på långsida åt söder samt östgavel, entré åt norr. Spröjsade två- och 
treluftsfönster, rektangulära gavelsidofönster samt halvrunda gavelspetsfönster. Tegeltäckt 
mansardtak med takkupa åt både norr och söder. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Talgoxen 6 
Adress Majorsgatan 18 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot gata. Ljusa putsfasader med 
profilerad takfot på en putsad sockel med källarfönster. Frontespis på långsida åt söder. Farstu 
med valmat plåttak på östgavel och burspråk på västgavel. Vita spröjsade en-, två och 
treluftsfönster samt rektangulära gavelsido- och gavelspetsfönster. Tegeltäckt mansardtak med 
utsvängd takfot. 
 

• PBL 8:13  
 
  

 

Basfakta   

Fastighet Tullaren 1 
Adress Stubbagatan 47 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från sekelskiftet 1900. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnads- och arkitekturhistoriskt samt 
arkitektoniskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad något indragen och med gavel mot gata. Ljusa putsfasader med 
profilerad takfot på en låg gråputsad sockel. Åt öster finns en volym som går ovan takfoten och 
kröns av en takaltan. Burspråk med rundade valv och spröjsade fönsterpartier samt med påbyggd 
balkong åt norr. Frontespis och farstu med påbyggd balkong på fasad åt väster. Röda två-, fyr och 
sexluftsfönster med längsgående spröjs i de övre lufterna. Tegeltäckt sadeltak åt söder respektive 
mansardtak på gavel åt norr.  
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Tullaren 2 
Adress Majorsgatan 28B 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus med snickarglädje från tidigt 1900-
tal. Del av sammanhållen bebyggelse på södra 
Täppet. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i 
rött tegel med profilerad takfot på en låg svartputsad sockel. Frontespis och glasveranda med 
spröjsade fönsterpartier och pardörr samt påbyggd balkong på fasad åt norr. Tillbyggd volym med 
rödmålad stående panel och valmat plåttak på gavel åt öster. Röda fyrluftsfönster med korspost 
samt runda gavelspetsfönster. Tegeltäckt sadeltak med takkupor åt söder. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Tullaren 3 
Adress Stubbagatan 45 

Funktion Bostad 

Ålder 1929 

Arkitekt G Jacobsson 

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus i vittskövletegel från tidigt 1900-
tal. Del av sammanhållen bebyggelse på södra 
Täppet. Byggnads-, arkitektur- och material-
historiskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad något indragen och med långsida mot gata. Uppförd i vittskövletegel 
på en gråputsad sockel med källarfönster. Burspråk med påbyggd balkong på fasad åt norr. Entré 
med rak trappa på gavel åt väster. Vita fyrluftsfönster med korspost. Tegeltäckt mansardtak med 
takkupor i det nedre takfallet. 
 

•  PBL 8:13  
 

 

Basfakta   

Fastighet Tullaren 4 
Adress Stubbagatan 43 

Funktion F.d bageri 

Ålder 1933 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Ekonomibyggnad i vittskövletegel från 1930-
tal. Byggnads-, arkitektur- och material-
historiskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad indragen och med gavel mot gata. Uppförd i vittskövletegel med 
profilerad takfot på en låg putsad sockel. Entré på långsida åt väster. Spröjsade en- och 
tvåluftsfönster. Sadeltak med bandtäckt röd plåt. 
 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Tullaren 8 
Adress Parkgatan 5 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot gata. Uppförd i rött tegel med 
profilerad takfot.  Frontespis med korgbågigt valv och burspråk med påbyggd balkong på fasad åt 
söder. Entré med trappa på gavel åt öster. Röda tvåluftsfönster med tvärgående spröjs. tegeltäckt 
mansardtak med takkupa i nedre takfallet.  
 

• PBL 8:13  
 

 

Basfakta   

Fastighet Tullaren 13 
Adress Majorsgatan 24 

Funktion Bostad 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Bostadshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen bebyggelse på södra Täppet. 
Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Tvåvåningsbyggnad placerad något indragen och med huvudfasad mot gata. Uppförd i rött tegel 
med profilerad takfot på en gråputsad sockel. Åt söder finns två frontespiser med balkonger samt 
en centrerad glasveranda i vitt och ljusgrönt med valmat plåttak. Entré med överljusfönster och 
trappa på gavel åt väster. Vita enluftsfönster, tvåluftsfönster med tvärgående spröjs i den övre 
delen samt runda gavelspetsfönster. Sadeltak täckt av tegelprofilerad svart plåt. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Åhus 1:52, Brödraboden 
Adress Södra Täppetstranden 

Funktion Ålabod 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Ålabod som berättar om bygdens näringar. 
Byggnads- och samhällshistoriskt värde. 
 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad med långsida mot stranden. Fasader i röd locklistpanel med vita 
knutbrädor, vindskivor och foder. Port på fasad åt öster. Enluftsfönster med fönsterluckor. 
Sadeltak täckt med takpapp.  
 

• PBL 8:13  
 

 

Basfakta   

Fastighet Åhus 2:18 

Adress Folkets Parkgatan 22 

Funktion Fritidshus 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Trävilla från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen trähusbebyggelse norr om 
Stubbagatan. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad indragen och med gavel mot gata. Fasader i gul liggande panel med 
vita vindskivor och fönsterfoder. Farstukvist på långsida åt öster.  Tillbyggnad med fönster och 
sluttande tak på långsida åt väster. Vita två- och treluftsfönster med tvärgående spröjs. tegeltäckt 
mansardtak med takkupor i det nedre takfallet. 
 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Åhus 14:113 
Adress Tennisvägen 15 

Funktion Fritidshus 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Blå 

Motivering  

Välbevarat exempel på fritidshus med snickar-
glädje från sekelskiftet 1900.  
Högt byggnads-, arkitektur- och socialhistoriskt 
samt arkitektoniskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot stranden. Fasader i liggande gul panel 
med vita knutbrädor, lister, foder och snickarglädje. Glasveranda med småspröjsade fönsterpartier 
på fasad åt öster. Burspråk på gavel åt söder. Åt norr finns ett åttkantigt torn med ett 
lusthusliknande avslut med småspröjsade fönster och snickarglädje. Vita tvåluftsfönster och 
treluftsfönster med T-post. Valmat tak med bandtäckt röd plåt.  
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Åhus 48:108 
Adress Folkets Parkgata 46 

Funktion Rotunda 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Dansbana från 1900-talet med byggnads- och 
socialhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Rotunda med stort pelarburet papptäckt valmtak krönt av lanternin med färgade rutor. Scendel 
med ljus stående panel med ljusgröna knutbrädor. Räcke med snickarglädje mellan de ljusgröna 
pelarna. Kvarvarande del av Åhus Folkets park.  
 

• PBL 8:13 

 

Basfakta   

Fastighet Åhus 558:93 
Adress Krangatan 1 

Funktion Hamnkontor 

Ålder 1920-tal 

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Hamnkontor från tidigt 1900-tal. Byggnads-, 
arkitektur- och samhällshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad med långsida utmed gata. Ljusröda putsfasader med 
profilerad takfot samt breda bandrusticerade hörnkedjor på en låg putsad sockel. Symmetriskt 
uppbyggd huvudfasad åt öster bestående av centrerad entré med vitputsad omfattning och 
lunettfönster, fyrluftsfönster med tvärgående spröjs samt rundbågiga fönster i de yttre 
fönsteraxlarna. Tvåluftsfönster och sekundära entréer finns på gavel åt norr och söder. Tegeltäckt 
sadeltak med bred takkupa åt öster samt två mindre kupor åt väster. Lägre tillbyggnad med 
plåttäckt sadeltak åt väster. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta   

Fastighet Åhus 558:93 
Adress Krangatan 2 

Funktion F.d tullhus 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Blå 

Motivering  

Tullhus från 1800-talet. Högt byggnads-, 
arkitektur- och samhällshistoriskt samt 
miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Tvåvåningsbyggnad placerad med huvudfasad mot kajen. Uppförd i gult tegel med profilerad 
takfot, fönsteromfattningar och rusticeringar på en låg naturstenssockel. Symmetriskt utformade 
fasader och huvudfasad med rikt profilerad mittrisalit som avslutas med en tornbyggnad på taket. 
Rundbågiga valv för portar och fönster. Brunmålade treluftsfönster med T-post. Valmat sadeltak 
täckt med takpapp. Sammanbyggd åt norr med lägre magasinsbyggnader i gult tegel med 
rundbågiga fönster och körportar samt papptäckta sadeltak. 
 

• PBL 8:13  
 
  

 

Basfakta   

Fastighet Åhus 561:3 
Adress Berguvsvägen 3 

Funktion Fritidshus 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Fritidshus med snickarglädje från tidigt 1900-
tal. Del av sammanhållen bebyggelse på 
sydöstra Täppet. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad placerad indragen från gata. Fasader i vit liggande panel med vita knutbrädor 
och foder. Bred glasveranda med spröjsade fönsterpartier, pardörr och snickarglädje på fasad åt 
öster. I norr tillbyggd i en andra våning med valmtak och balkong åt öster. Papptäckt sadeltak med 
takkupa åt söder.  
 

• PBL 8:13  
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Fastighet Åhus 1:52 
Adress Täppetstranden 

Funktion Badhytter 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Badhytter av olika ålder placerade på 
Täppetstranden. Miljöskapande värde. 

Karaktärisering  

Badhytter placerade på stranden med gavel mot vattnet. Fasader i liggande respektive stående 
träpanel i diverse ljusa och röda kulörer med knutbrädor och foder i avvikande kulör, främst vit. 
Enkelt utformade med dörr åt vattnet. Flacka sadeltak och pulpettak täckta med tegel, takpapp 
och plåt. 
 

• PBL 8:13  
 
  

 

Basfakta  
 

Fastighet Åhus 2:129 
Adress Kolonivägen 79 

Funktion Fritidshus 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Fritidshus från tidigt 1900-tal. Del av 
sammanhållen fritidshusbebyggelse på 
nordöstra Täppet. Byggnadshistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad med inredd vind placerad indragen från gata. Fasader i liggande brun träpanel 
med vita knutbrädor, vindskivor och foder. Veranda med spröjsade fönsterpartier och sadeltak åt 
öster. Vita småspröjsade fönster. Sadeltak med fjälltäckt plåt.  
 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta  
 

Fastighet Åhus 56:39 
Adress Kolonivägen 55 

Funktion Fritidshus 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Fritidshus med snickarglädje från tidigt 1900-
tal. Del av sammanhållen fritidshusbebyggelse 
på nordöstra Täppet. Byggnadshistoriskt och 
arkitektoniskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad indragen och med långsida mot gata. Fasader i röd locklistpanel med 
vita knutbrädor, vindskivor, lister och foder på en låg murad tegelsockel. Inbyggd veranda med 
frontespisliknande takkupa och snickarglädje åt söder. Farstukvist på gavel åt nordöst. Vita 
småspröjsade en- och tvåluftsfönster. Sadeltak täckt med eternit alternativt cementpannor.  
 

• PBL 8:13  
 
  

 

Basfakta  
 

Fastighet Åhus 57:80 
Adress Bockvägen 10A 

Funktion Fritidshus 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Fritidshus från tidigt 1900-tal. Del av samman-
hållen fritidshusbebyggelse på nordöstra 
Täppet. Byggnadshistoriskt och arkitektoniskt 
värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad med oregelbunden form placerad indragen från gata. Fasader i röd liggande 
panel med vita knutbrädor, vindskivor och foder på en låg tegelsockel. Entré på fasad åt nordväst. 
Utkragande parti med indragen balkong åt sydöst. Vita småspröjsade fönster med fönsterluckor. 
Tegeltäckt sadeltak. 
 

• PBL 8:13  
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Basfakta  
 

Fastighet Åhus 57:195 
Adress Kolonivägen 62 

Funktion Samlingslokal mm 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Blå 

Motivering  

Skolkoloni från sekelskiftet 1900. Högt 
byggnads- och socialhistoriskt samt 
arkitektoniskt värde. 

Karaktärisering  

1 ½ våningsbyggnad med oregelbunden form placerad indragen från gata. Fasader i röd 
locklistpanel med vita knutbrädor, lister och foder på en låg naturstenssockel. Två utskjutande 
partier, den ena med halvvalmat sadeltak och den andra med valmtak, sammanlänkade med en 
öppen veranda på fasad åt öster. Taken är täckta av takpapp. Farstukvist med valmat plåttak på 
fasad åt norr. Grönmålade fyrluftsfönster med korspost och spröjs i de övre lufterna på 
bottenvåning samt spröjsade tvåluftsfönster på andra våning. Åt väster en tillbyggnad med putsad 
sockel och bandtäckt plåttak. 
 

• PBL 8:13  
 
  

 

Basfakta  
 

Fastighet Åhus 57:197 

Adress Hermelingränd 4 

Funktion Samlingslokal 

Ålder  

Arkitekt  

 

Kulturhistorisk värdering Grön 

Motivering  

Samlingslokal från tidigt 1900-tal. Byggnads- 
och socialhistoriskt värde. 

Karaktärisering  

Envåningsbyggnad placerad indragen och med huvudfasad åt öster. Fasader i röd locklistpanel 
med svarta knutbrädor och vita foder på en låg gråputsad sockel. Farstukvist med plåttäckt 
sadeltak åt öster samt entré med pardörr och trappa på långsida åt söder. Vita tvåluftsfönster med 
spröjs. Tegeltäckt valmtak. 
 

• PBL 8:13  
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