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INLEDNING

FASTIGHETSUPPGIFTER
Adress:    Nellickevägen 10

Fastighetsbeteckning:  Skår 40:2

Kvarter:   Spindeln
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BAKGRUND OCH SYFTE
Göteborgs stadsbyggnadskontor ska upprätta en 
ny detaljplan (DP för Lisebergs utbyggnad öster 
om Nellickevägen, Skår 40:17 m fl�, inom stads-
delen Krokslätt i Göteborg) för ett område mellan 
Mölndalsån och E6, direkt söder om nuvarande 
Lisebergsområdet� Detaljplanen syftar till att 
skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs 
verksamhet och möjliggöra ett besökscenter för 
Volvo samt skapa en attraktiv offentlig miljö och 
vattenmiljö utmed Mölndalsån, vilket innebär en 
prövning av Nellickevägens dragning� Planen syf-
tar också till att möjliggöra en utveckling av Rund-
qvists fastighet (Skår 40:2)� 

Inom planområdet har fastigheten Skår 40:2 iden-
tifierats som en kulturhistoriskt intressant anlägg-
ning� 

Föreliggande byggnadshistoriska utredning ska 
fungera som diskussionsunderlag i det fortsatta 
planarbetet� Syftet med utredningen är att iden-
tifiera och beskriva anläggningens kulturhisto-
riska värden, ge en bedömning av anläggningens 
kondition samt redogöra för synpunkter kring 
bevarande och tålighet som kan bli aktuella vid en 
framtida förändring� 

Fastigheten har inventerats och dokumenterats, 
exteriört och interiört, den 13 juni 2019� 

Utredningen har tagits fram på uppdrag av Göte-
borgs stadsbyggnadskontor av bebyggelseantikva-
rierna Linnéa Tidäng och Emma Hedar, Tyréns AB�

LAGRUM

MILJÖBALKEN
Fastigheten Skår 40:2 ligger inte inom eller i 
direkt anslutning till område av riksintresse för 
kulturmiljövården� 

PLAN- OCH BYGGLAGEN 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
Göteborgs och Mölndals stad tog år 2015 fram en 
fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång� 
I planen finns bland annat rekommendationen 
att spår från den industriella epoken bör kunna 
avläsas även i framtiden� Det står också att äldre 
kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla mil-
jöer ska tas tillvara och utvecklas som karaktärs-
skapande element i stadsbilden� 

För kulturhistorisk bebyggelse anges ”Utöver flera 
byggnader inom Liseberg, skänker Kanolds chok-

ladfabrik, Lyckholms fabriker, Almedals fabriker, 
Wezäta Melins tegelfasad m fl vackra tegelbygg-
nader från 1800-tal och tidigt 1900-tal karaktär åt 
dagens bebyggelse i Göteborgs del av planområ-
det�” 

STADSPLAN
I gällande stadsplan, 1480K-II-2903, från 1958 
är fastigheten planlagd för industriellt ändamål� 
Bostäder får inredas� Fastigheten omfattas inte av 
några skydds- eller varsamhetsbestämmelser� 

UR PLAN- OCH BYGGLAGEN
Plan- och bygglagen reglerar användning av mark 
och vatten och alla de olika intressen som berörs� 
Andra och åttonde kapitlen omfattar paragrafer 
med särskild relevans för kulturvärden� I PBL 
2 §6 framgår bland annat att bebyggelse och 
byggnadsverk ska utformas och placeras på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena 
på platsen� Hur befintlig bebyggelse ska hanteras 
regleras i åttonde kapitlet, följande paragrafer� 

 • PBL KAP 8 §13 (FÖRVANSKNINGSFÖRBUD) 
Byggnader, som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett 
bebyggelseområde av denna karaktär, får 
inte förvanskas� 

 • PBL KAP 8 §14 (ANPASSAT UNDERHÅLL) 
Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick� 
Underhållet skall anpassas till byggnadens 
värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt samt 
till omgivningens karaktär� 

 • PBL KAP 8 §17 (VARSAMHETSKRAV VID 
ÄNDRING)     
Ändringar av en byggnad skall utföras 
varsamt så att byggnadens karaktärsdrag 
beaktas och dess byggnadstekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden tas till vara�
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KULTURHISTORISKT VÄRDE
De kulturhistoriska värden som kan tillmätas industribyggnaden på Nellickevägen 10 
är framförallt kopplade till två berättelser och skeden i byggnadens historia� Det är 
det sena 1800-talets expansiva industrietablering utmed Mölndalsån och skedet efter 
1900-talets mitt då den nuvarande tryckeriverksamheten flyttade in� Förenklat kan 
också byggnadens berättar- och upplevelsevärden från dessa två skeden kopplas till 
byggnadens exteriör respektive interiör�  

INDUSTRIUTVECKLINGEN UTMED 
MÖLNDALSÅN
Industri- och samhällshistoriskt värde

Byggnaden har ett industrihistoriskt värde och belyser näringslivets utveckling i Göte-
borg� Den uppfördes i slutet av 1800-talet under en tid då industrietableringarna 
utmed Mölndalsån var omfattande� Åns vatten var nödvändigt för såväl produktion 
som transportled och därigenom en förutsättning för industriutvecklingen i Göte-
borgsområdet� Byggnaden uppfördes som guldlistfabrik och representerar den typ av 
mindre industriverksamheter som anlades bland de större fabrikerna inom framförallt 
textil- och livsmedelsbranschen� Den smala fastigheten ner mot vattnet är också typisk 
för de tomter i Örgryte socken, på åns östra sida, som såldes till nyetablerade fabri-
kanter utan kontakter inom Göteborgs näringsliv under denna tid�

Byggnadteknikhistoriskt värde

Byggnaden är också ett exempel på det äldre industribyggandets teknik� Den har en 
konstruktion med kraftig tegelstomme och bärande träpelare� En byggnadsteknik som 
sedan ersattes av stålkonstruktionen som möjliggjorde prefabricerade byggnadsdelar 
och därigenom ett mer rationellt byggande� Det är en nyttobyggnad som framförallt 
fått sin utformning utifrån funktion där fönstersättning och volym styrts av verksamhe-
ten den byggdes för och förändringar har skett utifrån verksamhetens behov�  

Kontinuitetsvärde

Platsen har lång kontinuitet som industrimiljö� Kartanalys visar att det var just här den 
allra tidigaste industrietableringen med kattunstryckerier (tryck på bomullsväv) upp-
stod vid mitten av 1700-talet� Idag har det täta bandet av äldre industrimiljöer som 
historiskt präglade åns sidor från Mölndals Kvarnby i söder till Göta Älv i norr luckrats 
upp� Byggnaden är därmed viktig som en kvardröjande fysisk påminnelse om den 
tidiga industriella etableringen och dess fortlevnad långt fram i modern tid� Den nuva-
rande verksamheten, tryckeri, bidrar i hög grad till kontinuiteten med sitt släktskap till 
småindustrierna längs ån� Exteriört kan den solitära industribyggnaden med sin volym, 
tegelfasad, egensinniga taksiluett och tydliga riktning mot vattnet ses som ett fysiskt 
nedslag i områdets äldre industrihistoria� Ett nedslag som skapar kontinuitet mellan 
de bevarade industrimiljöerna Almedal och Lyckholm i söder och Kanold´s och Gårda 
länge norrut� 

SÄRSKILT VÄRDEFULLA DELAR OCH DETALJER

 • Konstruktionen med kraftig tegelstomme och bärande träpelare och  
tillkomna ankarslut av gjutjärn�

 • De släta tegelfasaderna�

 • Den höga vindsvåningens säregna utformning och fönstersättning� 

 • Den lägre byggnadens takutformning med bearbetade sparravslut�

 • Hissbom och andra detaljer med koppling till byggnadens användning�
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1950-TALETS INTERIÖR
Byggnaden är också arkitektur- och byggnadshistoriskt intressant genom sin interiör 
från 1950-talet� Rundqvist boktryckeri flyttade in i byggnaden 1957 och anpassade 
den då efter sin verksamhets behov� Planlösningen är i stort sett intakt sedan denna 
ombyggnad� Den andra våningens kontors- och personalutrymmen utmed en lång kor-
ridor speglar ett kontor för tiden - rationellt, ljust och med tro på moderna lösningar� 
Interiören präglas av tidstypiska inredningsdetaljer och materialval, vilket bidrar till 
upplevelsevärdet� 

Interiörens karaktär förstärks mycket av att ursprungliga inventarier som skrivbord, 
förvaringsmöbler, delvis äldre arbetsstationer etc� fortfarande används i verksamheten� 
Men framförallt utgör de äldre tryckmaskinerna en extra dimension för upplevelsen 
av den historiska tryckerimiljön� Det är dock viktigt att poängtera att dessa värden är 
direkt kopplade till det företag och den verksamhet som bedrivs i byggnaden idag� 

KARAKTÄRISTISKA DELAR OCH DETALJER FÖR 1950-TALETS INTERIÖR

 • Uppglasade väggpartier i trä med etsat glas, trådglas eller räfflat glas�

 • Spiraltrappa av gjutjärn�

 • Karosspanelen kring pelare�

 • Detaljer som dörrvred i bakelit och solbänkar av slipad kalksten�

 • Andra våningens pivåfönster med central vertikal fästpunkt�

SAMMANVÄGD BEDÖMNING
Sammantaget har byggnaden på Nellickevägen 10 ett stort kulturhistoriskt värde som 
en av den äldre generationens industribyggnader från en expansiv epok i Göteborgs-
områdets industriutveckling� Byggnaden ligger på en plats med ett mycket stort tids-
djup tillbaka i Göteborgs industrihistoria� Genom dess placering på fastigheten med 
en tydlig riktning mot vattnet speglar den hur de naturgivna förutsättningarna länge 
styrde industriutvecklingen� I och med att stora delar av industrimiljöerna utmed Möln-
dalsån idag har försvunnit är byggnaden en länk mellan de större industrimiljöerna 
upp- och nedströms och bidrar till den kontinuitet som är värdefull för såväl den histo-
riska förståelsen som för upplevelsen av ett betydelsefullt skede� 

Bevarandevärdet är därigenom främst kopplat till byggnadens ursprungliga kon-
struktion och exteriör samt dess fristående läge med exponerad gavel mot ån� Den 
är genom ålder, utformning och ursprunglig funktion ett unikt inslag i den i övrigt 
förändrade omgivningen� Byggnadens enkla utformning med stark bruksbyggnadska-
raktär är bevarad och har fortlevt så� Den har anpassats efter verksamheternas behov 
utan någon särskild styrning och det finns spår från flera generationers användning, 
vilket har gjort att den sakta växt fram organiskt till den form vi ser idag� Byggnadsvo-
lymen med dess säregna taksiluett har därigenom också ett miljöskapande värde och 
kan bli än mer intressant då området står inför en ny omgestaltning� 

Byggnadens interiör är kulturhistoriskt intressant� Den oinredda vinden har till stor del 
undvikit modernisering och ger en tydligare bild av byggnadens ålder än  övriga plan� 
Kontorsvåningen i hus 1 har en för 1950-talet tidstypisk inredning av relativt enkelt 
snitt utan exklusiva material eller dekorativa inslag� Inredningen är delvis nedmon-
terad vilket gör att den upplevs något fragmentarisk� De värden som finns interiört 
tillsammans med lösa inventarier är starkt kopplade till den verksamhet som huserat 
i byggnaden i drygt 60 år� En verksamhet som i sig själv har ett stort lokalhistoriskt 
värde som ett Göteborgstryckeri med lång tradition� Detta gör att de interiöra värdena 
också kommer bli svagare i det fall verksamheten flyttar ut�
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Ursprunglig stomme av 
tegelväggar och bärande 
träpelare.

Väggar och stomme 1890-tal - och 
tidigare    
Högt kulturhistoriskt värde

Väggar, fönster och trappor 1957- 
Visst kulturhistoriskt värde

Väggar och fönster 1960-tal

Väggar, dörrar och förändringar efter 
1970

Uppglasade väggpartier 1957 

BOTTENVÅNING

VÅNING ETT

ÅLDER OCH KULTURHISTORISKT VÄRDE

Pivåfönster och fönsterbänkar 
i kalksten, tillkom  i samband 
med ombyggnaden 1957. 

Planlösningen är i stort sett intakt 
sedan ombyggnaden 1957. 

Spiraltrappa i gjutjärn
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INFÖR FÖRÄNDRING
 • Ett bevarande av byggnaden skulle ge ett stort identitetsskapande värde för 

området� Byggnaden har ett eftersatt underhåll, mest akut gällande taket� Den 
förhöjda marknivån runt byggnaden, som dels är naturligt betingad utifrån 
områdets topografi, dels byggts på under senare år genom omliggande 
fastigheters utveckling, ger en hög fuktbelastning på grund och fasader� 
Det tekniska skicket och vilka åtgärder som krävs för byggnadens framtida 
fortlevnad behöver skyndsamt utredas�   

 • Kontorsinredningen  är till viss del moderniserad och det som återstår 
av äldre inredning är relativt ordinär och delvis demonterad� I det fall 
tryckeriverksamheten flyttar med sina maskiner och annan tryckeriutrustning 
återstår inte mycket av de värden som är kopplade till tryckeriets prägling av 
interiören� Det gör att en eventuell ny användning av byggnaden öppnar upp för 
att interiören kan förändras relativt långtgående� Stommen har däremot ett stort 
värde� Det är en byggnad som har en ålderdomlig konstruktion med en stomme 
som stått i långt över 100 år� Stommen, med tegelmurar och bärande pelare i 
husets längdriktning, bör därför bevaras även om byggnaden får ny användning� 

 • Vid ett bevarande av byggnaden men med en ny användning skulle byggnadens 
industrihistoriska värden kunna förstärkas genom att fönster och dörrar byts 
ut mot mer tidsenliga samt att fönstren i vindsvåningen åter öppnas upp� 
Utformningsmässigt är det en enkel byggnad� Tegelfasaderna bör behållas rena 
och inte putsas över� Den högre byggnadens karaktärsfulla taksiluett liksom 
den lägre volymens takform med utskjutande och bearbetad takfot bör också 
bevaras� Även fasaddetaljer i form av ankarslut och hissbom bör bibehållas� 

 • Det är möjligt att bevara byggnaden i kombination med exploatering av högre 
eller större volymer runt omkring� Byggnaden är redan i nuläget en solitär i en 
förändrad närmiljö men verkar samtidigt som en länk i ett större sammanhang 
med närliggande äldre bevarade industrimiljöer� 

 • Vid en exploatering med ny bebyggelse omkring byggnaden är det dock viktigt 
att inte bryta kopplingen till Mölndalsån� Den nära kontakten med vattnet är 
viktig att bibehålla om byggnaden ska bevaras� För att byggnadens ålderdomliga 
karaktär fortsatt ska kunna upplevas och för att byggnaden fortsatt ska kunna 
förstås som en markör för platsens historiska utveckling bör ny bebyggelse 
på omgivande fastigheter placeras med ett visst respektavstånd mot norr och/
eller söder� Exempelvis genom att inte placeras närmare än den nuvarande 
fastighetsgränsen och genom att trappas ner i anslutning till den befintliga 
byggnaden� Mot öster finns större möjligheter till en tätare exploatering då 
denna del av fastigheten redan tidigare haft en högre densitet�

 • Det finns utrymme att förtäta på den egna fastigheten� Tillkommande 
volymer kan placeras på fastighetens inre del� Tillbyggnaden från 1961 har i 
sammanhanget inte ett lika högt kulturhistoriskt värde som byggnaden i övrigt� 
Den är inte unik i sin uppbyggnad eller utformning, är i relativt dåligt skick och 
är på grund av sentida förändringar inte särskilt välbevarad� Det gör att volymen 
kan ändras utan att betydelsefulla kärnvärden för byggnaden som helhet går 
förlorade� Volymen skulle kunna användas för att koppla ihop ny bebyggelse 
bakom den ursprungliga industribyggnaden� Nya volymer skulle då fungera som 
en fond till den äldre byggnaden vilken då fortsatt kan avläsas och upplevas i sin 
helhet� 
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HISTORIK

INDUSTRIN VÄXER UPP LÄNGS MÖLNDALSÅN 
Lokaliseringen av den äldre industrin i Göteborgsområdet styrdes främst av de natur-
givna förutsättningarna och traktens topografi� Från centrala Göteborg har industribe-
byggelsen vuxit fram längs dalgångarna� Ursprungligen låg fabrikerna invid vattendra-
gen, Göta Älv och dess tillflöden Mölndalsån och Säveån� Mölndalsåns dalgång, mellan 
Krokslätt och Gårda, kallades tidigare för Örgryteområdet eftersom det låg i Örgryte 
socken� Området införlivades i Göteborgs stad år 1922� 

Industrin utmed Mölndalsån har gamla anor� Redan 1732 grundades ett kattunstryck-
eri som låg strax sydost om Liseberg� Man tryckte mönster på kattuntyger vilket var 
benämningen för tunna bomullsvävnader� Tryckeriet var det största i Sverige� I Örgryte 
var marken utmed ån indelad i smala skiften vinkelrätt mot stränderna� Skiftena till-
hörde olika hemman i socknen� På västsidan av ån gick den södra landsvägen som 
passerade stadsgränsen till Göteborg vid Getebergsled och delade sig vid Kallebäcks-
bro mot Halland och Västergötland� Vägen skar av skiftena mellan landsvägen och 
ån och marken blev mer lämpad att bygga på än att odla� På sträcken mellan Gete-
bergsled och Kallebäcksbro uppstod de så kallade Galgkrogarna under 1700-talet� 
Ursprungligen var det ett antal krogar för framförallt landsvägens trafikanter� Så små-
ningom tillkom ett inslag av hantverk och industri och vid mitten av 1800-talet hade 
bebyggelsen tätnat med en brokig skara av industriverksamheter längs ån och bostä-
der och krogar utmed landsvägen� 

På stadens mark, väster om ån, låg huvudsakligen de mer traditionella manufaktu-
rerna� De nya fabrikanterna som inte hade kontakter med stadens landeriinnehavare 
fick istället skaffa plats i Örgryte socken på andra sidan ån� Till de tidiga större indu-
strierna på den östra sidan hör bland annat Almedals fabriker� 

Då slussen vid Drottningtorget stod klar år 1873 kunde stenkol och råvaror fraktas 
från Göteborgs hamn upp utmed Mölndalsån utan omlastning� Närheten till Mölndal-
sån och landsvägen, väster om ån, medförde att det under de efterföljande decen-
nierna växte upp en omfattande industriell verksamhet längs stränderna utanför 
Göteborgs stadsgräns� Den spontana och helt oreglerade expansionen möjliggjordes 
också av att marken på både östra och västra sidan av ån tillhörde flera olika hem-
man� Ägarna till dessa verkar också ha sålt marken mycket sporadiskt och utan någon 
samverkan� I skuggan av handeln och sjöfarten blev fabrikerna vid Mölndalsån snart 
en betydelsefull del av Göteborgs näringsliv� Det var framförallt verksamheter med 
förädling av importvaror till konsumtionsvaror, där textilindustrin dominerade� Bandet 
av fabriker mellan Mölndals Kvarnby och Göta Älv blev allt mer sammanhängande� 
Åvattnet utnyttjades på olika sätt för produktionen men ån användes också för utsläpp 
av avloppsvatten� 

Bland de större företagen inom industriverksamheterna i området kring Mölndalsån 
fanns också ett stort antal småverksamheter� Det var mer udda företag med smala 
tillverkningar såsom järnsängar, orglar och vadd� Det var även mindre mekaniska 
verkstäder, smedjor, snickerier och materialupplag� Övergripande var det en typisk 
tätortsindustrimiljö med inriktning på den lokala marknaden som utvecklades kring ån 
omkring sekelskiftet 1900� 

Under det tidiga 1900-talet användes ån mest för frakt av bränsle till verksamheterna 
längs dalgången� Men en rad tekniska förändringar slog nu igenom i den industriella 
produktionen� El- och vägnäten samt vatten- och avloppssystemen byggdes ut vilket 
gjorde att de flesta fabrikerna blev så gott som oberoende av de lokala naturförutsätt-
ningarna� Första världskriget utgjorde slutfasen för utbyggnaden av industrianlägg-
ningar längs Mölndalsån� Av de företag som etablerades i området var det inte många 
som använde ån mer än för avloppsutsläpp� När de större och expansiva företagen 
istället började samlas till andra och nyare industristadsdelar fanns billiga lokaler i ett 
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TRYCKSGATAN

LANDSVÄG KUNGSBACKA LANDSVÄG BORÅS

LANDSVÄG KUNGSBACKA
LANDSVÄG BORÅS

Fastigheten Skår 40:2 har ungefär det läge som det första kattunstryckeriet som etablera-
des 1732. På platsen kring vad som sedan blev Trycksgatan etablerades fler kattunstryck-
erier som bedrev sina verksamheter fram till omkring mitten av 1800-talet.

I Örgryte var marken utmed ån indelad i skiften vinkelrätt mot stranden. Storskifteskarta 
från 1770. 

UNGEFÄRLIGT 
LÄGE FÖR 
SKÅR 40:2

UNGEFÄRLIGT 
LÄGE FÖR 
SKÅR 40:2
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GÖTEBORGS 
GULDLISTFABRIK, 
NUVARANDE 
SKÅR 40:2

TRYCKSGATAN

KALLEBÄCKSBRO

Utsnitt ur karta över Örgryte socken 1908. På kartan syns den brokiga skaran verksam-
heter och industrier som etablerades utmed Mölndalsåns östra sida efter 1800-talets mitt. 
Industrierna löste egna förbindelser över ån till landsvägen på andra sidan.



Historik 13Slutrapport
2019-09-06

centralt läge med goda vägförbindelser till hands för inflyttning av mindre och medel-
stora företag� Under mellankrigstiden var det mer vanligt att en byggnad återutnyttja-
des än att företag lät bygga nytt� 

INDUSTRINS NEDLÄGGNINGAR
1950, -60 och 70-talen präglas av nedläggningar, främst inom textilbranschen men 
även livsmedelsbranschen� Almedals verksamhet lades ner i Göteborg 1956� Ungefär 
samtidigt lades ytterligare två av de äldre textilverksamheterna vid Mölndalsån ner� 
Eriksbergs bryggeri upphörde efter 100 år på sin tomt 1965� Pripps som tidigare köpt 
upp Lyckholms bryggeri hade byggt ett storbryggeri i Västra Frölunda och verksamhe-
ten vid Mölndalsån lades ner 1975� 

Den grafiska industrin var dock en av de få grenar som faktiskt expanderade under 
perioden 1945–75� Under slutet av 1970-talet fanns det omkring 15 små tryckerifirmor 
i industriområdena kring Mölndalsån� Rundqvist Boktryckeri var en av dessa�

Som en effekt av den allt ökande bilismen växte behovet av parkeringsmöjligheter och 
bensinstationer vilket medförde att en del äldre industrimiljöer revs� Under 1970-talet 
etablerades också bilförsäljnings- och bilserviceanläggningar i de äldre industrimiljöer 
som inte revs� De nedlagda fabrikerna i både Almedal och Gårda utnyttjades av en 
mängd mindre bilfirmor i form av handel av begagnade bilar, reparationer, däckverk-
städer, billackeringsföretag och liknande� 

Rivningar och nybyggnader fortsatte sedan att prägla området kring Mölndalsåns dal-
gång� Stora öppna markparkeringar och större kontorsbyggnader är framförallt vår 
tids tillägg i stadsbilden� 

INFRASTRUKTUR I OMRÅDET
Vägnätet i trakten kring Galgkrogarna bestod ursprungligen nästan enbart av lands-
vägarna som delade sig vid Kallebäcksbro mot syd och sydost� Eftersom det inte 
fanns någon vägförbindelse i nord-sydlig riktning på den östra sidan norr om bron var 
många av de företag som etablerade sig där tvungna att anlägga egna tvärförbindelser 
med broar över ån� Dit hörde den bro och väg som tillkom för Kattuntryckeriet� Vägen 
fick senare namnet Trycksgatan� Till den hade flera fabriker anslutning� På 1870-talet 
byggdes Getebergsled som anslutning till Bohus mekaniska verkstad� 

Västkustbanan anlades i slutet av 1880-talet� Banan hamnade nära inpå fabrikerna 
kring Mölndalsåns östra sida vilket gjorde att de tidigt blev inklämda på en smal remsa 
mellan järnvägen och ån� 

Ett stadsplanearbete utefter Mölndalsån startade 1929� Området hade fram tills dess 
att inkorporeringen av Örgryte bebyggts utan någon offentlig planläggning eller regle-
ring�  Det var en komplicerad process och det skulle ta tio år innan den var klar� I detta 
arbete föreslogs en strandgata utmed Mölndalsån vilken skulle medföra att flera indu-
stribyggnader skulle behövas rivas� Bohus mekaniska verkstad och Göteborgs Guld-
listfabrik motsatte sig denna eftersom de ansåg att de hade tillräckligt goda utfarts-
möjligheter via Getebergsled och Trycksgatan� Vid fastställandet av stadsplanen 1940 
blev det inte någon gata utmed åns fulla längd� Eftersom samhällets planerings- och 
regleringsinsatser kommit först efter att området i stort sett var färdigbyggt innebar 
den nya stadsplanen endast marginella ändringar i den befintliga strukturen� 

Transporterna på Mölndalsån minskade gradvis under 1900-talets första decennier till 
förmån för vägtransporter� Mölndalsvägen fungerade länge som både lokalgata och 
riksled� Men med den ökande trafiken blev genomfartstrafiken så småningom domi-
nerande� I slutet av 1960-talet byggdes den nya leden öster om Mölndalsån� Samtidigt 
flyttades också järnvägen ner i en tunnel� Utbyggnaden av infrastrukturen påverkade 
både bostadsmiljöer och företag i området� I samband med dessa förändringar tillkom 
Nellickevägen och Trycksgatans bro över Mölndalsån revs� 
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ERIKSBERGS 
BRYGGERI

TRYCKSGATAN

SAAB

RUNDQVIST 
TRYCKERI, 
SKÅR 40:2

ERIKSBERGS 
BRYGGERI

TRYCKSGATAN

BOHUS       
MEKANISKA 
VERKSTAD

Flygbild sent 1950-tal. 

Karta 1923. 

GÖTEBORGS 
GULDLISTFABRIK, 

NUVARANDE 
SKÅR 40:2

LISEBERG

LISEBERG
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SKÅR 40:2
Trä- och pappersindustrin var aldrig särskilt stor utmed Mölndalsånån� Det var framfö-
rallt specialiserade och högförädlande företag som slog sig ner, däribland Göteborgs 
Guldlistfabrik som tillverkade tavelramar� Göteborgs Guldlistfabrik grundades av den 
norska affärsmannen Kristofer Myhre 1897� Myhre hade startat Rødskog Guldlistefa-
brik i Norge 1886� De producerade ramlister och exporterade dem även utomlands, 
bland annat till Sverige� I och med att det år 1897 infördes tull på exportvaror till 
Sverige grundade Myhre dotterbolaget AB Göteborgs Guldlistfabrik� Hans Colberg blev 
satt att leda bolaget� 1912 startade bolaget ett eget hyvleri i Dalarna� Colberg köpte 
ut aktiemajoriteten 1935� Hyvleriet såldes 1956 till det konkurrerande bolaget Eden-
holms Guldlistfabrik och Göteborgs Guldlistfabrik lade ner driften� 

Byggnaden övertogs då av Rundqvist boktryckeri� Rundqvist boktryckeris verksam-
het hade startats av Carl Rundqvist år 1908� Tryckeriet låg då på Lilla Torget 4� Sonen 
Agne Rundqvist började 1928� År 1956 flyttades verksamheten till Tryckgatan, nuva-
rande Nellickevägen, vid Mölndalsån� Agnes båda söner Lars och Peter arbetade också 
de inom företaget och omkring år 2000 tog Mikael Rundqvist över företaget som den 
fjärde generationen inom familjen� 

”Fru Gerda Grauers har genom stadsmäklare Thure Strömbeck försålt fabrikstomter 
om cirka 32,000 qv� fot utaf sin egendom Aronsdal, belägna vid Mölndalsån, till inne-
hafvaren af Göteborgs guldlistfabrik, fabriksegaren K� Myhre från Drammen, som förra 
året inköpt fabriksfastighet å närgränsande egendom Eriksberg�” (Ur: Göteborgs Afton-
blad 3 september 1898

FASTIGHETENS NÄRMSTA GRANNAR
Bohus mekaniska verkstad var ett av de få betydelsefulla verkstadsföretag i Göteborgs-
trakten som inte hade anknytning till varven� Företaget utvecklades till en stor rörelse 
under 1870–80-talen och tillverkade bland annat brandsprutor, verktygsmaskiner, 
ångmaskiner bland annat� Företaget hade ett strategiskt läge för produktion av teknisk 
utrustning till industrianläggningar och tillverkade exempelvis en del av maskinerna 
till Lyckholms bryggerier� 

På slutet av 1940-talet köpte Electrolux upp Bohus mekaniska verkstad som då hade 
utvecklat en omfattande tvättmaskinsproduktion� Verksamheten i Göteborg lades dock 
ner några år senare och 1954 köptes anläggningen upp av Saab som etablerade sin 
växellådsfabrik på fastigheten� Saab köpte upp och byggde ytterligare fabriksbyggna-
der i området kring Mölndalsån under 1960-talet� Platzer köpte fastigheten 1991 och 
2012 köptes den av Liseberg� Idag använder Liseberg Saabs gamla kontorsbyggnad 
utmed Nellickevägen och tillhörande före detta verkstäder som kontor och förråd�  
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Trycksgatan 1922. T.v. i bild skymtar Göteborgs Guldlistfabrik.  övriga byggnader tillhörde 
Eriksbergs färgeri. 

Bilden ovan och på nästa sida kommer från en inventering som genomfördes på 1960-70-
talet. Ovan och till höger skymtar den så kallade villan, ett äldre trähus på fastighetens 
inre. Bilderna visar också hur rivningar av äldre industribebyggelsen i omgivningarna har 
skett. Det höga parkeringsgaraget, numera rivet, kan ses som en symbol för den ökande 
bilismen under 1900-talets andra hälft och de effekter som det medförde. 
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FÖRÄNDRINGAR
Det finns ett mycket begränsat ritningsmaterial för byggnaden på fastigheten Skår 
40:2� I arbetet med denna rapport har vi inte funnit några originalritningar för 
den ursprungliga industribyggnaden� Byggnaden har också genomgått ovanligt få 
bygglovspliktiga förändringar under modernare tid� Utifrån iakttagelser på plats, äldre 
fotografier samt befintligt ritningsmaterial kan därför endast antaganden göras om 
byggnadens förändringshistorik före 1957� Utifrån dessa grunder har även vissa för-
ändringar som syns endast kunnat tidsbestämmas till efter 1970� 

”Villan”

Före den nuvarande industribyggnaden uppfördes på fastigheten fanns det ett trähus 
i två våningar, den så kallade ”villan”� Enligt muntliga uppgifter, i en inventering som 
utfördes på 1960-70-talen samt från nuvarande fastighetsägare, var den uppförd runt 
1800-talets mitt� Det var ett trähus i 1½ våning på en hög stensockel som inrymde 
källare� Sadeltaket var täckt med enkupiga tegelpannor och fasaderna var klädda med 
locklistpanel målad i falurött� Huset revs våren 2019� 

Göteborgs Guldlistfabrik

I ovan nämnda inventering står det också att den ursprungliga industribyggnaden 
uppfördes omkring 1897 i samband med att tomten köptes av K� Myhre, ägare av 
Göteborgs Guldlistfabrik� Byggnaden ser dock ut att ha byggts i två etapper� På grund 
av hur mötet ser ut mellan de två byggnadsdelarna, den lägre delens takfot är inbyggd 
i den högre delens gavelvägg, är det troligast att den lägre delen var uppförd som en 
egen volym först� Hur stort tidsspann det var mellan byggnadsfaserna är dock svårt att 
avgöra� Det finns också byggnadsdetaljer som indikerar att den lägre delen är äldre� 
Det är utöver dess volym, den utskjutande takfoten med bearbetade taktassar, mur-
ning kring fönstren och det (i jämförelse med den högre volymen) avvikande teglet� De 
dekorativa ankarsluten är också en typ som användes omkring sekelskiftet för att för-
binda ett gammalt murverk vilket talar för att byggnaden då genomgått en förändring� 
Sammantaget talar detta för att både den lägre byggnadsvolymen och den så kallade 
villan fanns på tomten när den köptes av Göteborgs Guldlistfabrik 1897, att byggna-
derna kan vara jämnåriga och tidigare haft en annan användning�

Taket

På ett fotografi från 1922 (se sida 16) ser det ut att ha funnits takkupor på byggnaden� 
På fotografiet syns också de nuvarande fönsteröppningarna på vindsvåningens höga 
tak� Det talar för att vindsvåningen har höjts upp och att de ursprungliga takkuporna 
sedan tagits bort� 

Rundqvist tryckeri flyttar in

Det äldsta ritningsmaterial som finns dokumenterat i arkiven är bygglovshandlingarna 
från 1957 då Rundqvist boktryckeri tog över fastigheten� Byggnaden genomgick då en 
ombyggnad där bland annat entréutrymmet och trapphuset mot Nellickevägen bygg-
des, andra våningen inreddes för kontor och personalutrymmen och spiraltrappan i 
den lägre byggnadsdelen sattes in� I samband med denna ombyggnad sattes också 
nuvarande fönster in� 

År 1960 bifölls en ansökan om en tillbyggnad� En öppning mellan den äldre byggna-
den och tillbyggnaden togs då upp� Den lägre delens södra fasad putsades troligen i 
samband med att tillbyggnaden uppförts� Detta antagande grundar sig på att under 
den nuvarande, lätt brutna vita kulören syns en ljus ockra likt den på tillbyggnadens 
gavel och norra fasad� 

Efter ombyggnaden 1957 är det endast få förändringar som genomförts� På våning ett 
har en innervägg byggts så att ett mindre kontorsrum skapats� En av kontorens skilje-
väggar har delvis demonterats� Utifrån äldre fotografier syns att befintlig något bred-
dad entré med vikdörr mot norr har tagits upp någon gång efter 1970� 
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Bygglovsritningar från 1957. I samband med att Rundqvist boktryckeri flyttade in i byggna-
den genomfördes vissa ombyggnader och anpassningar för den nya verksamheten. 
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N

1897
1960

Före 1957

~ 1850

SKÅR 40:2

Före 1897?

Figuren visar en förenklad bild av fastigheten med befintliga byggnader i orange och rivna 
byggnader markerade med röd streckad linje. 

Bygglovsritningar för tillbyggnaden från 1961
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BESKRIVNING
Byggnaden på Nellickevägen 10 är uppförd under senare delen av 1800-talet� Indu-
stribyggnaden är uppförd i tidstypiskt rött tegel� Det dekorativa uttrycket är mycket 
sparsmakat och den renodlade funktionsutformningen påtagligare�  Det var i samband 
med industrialiseringen under slutet av 1800-talet som arkitekter allt mer började anli-
tas för att gestalta fabrikernas fasader och detaljer� Det var ofta en fantasifull industri-
arkitektur med medeltidsromantiska detaljer där borgar och slott fungerade som före-
bilder� Byggnaden skulle manifestera företagets framgång och soliditet� Till skillnad 
från samtida och större industribyggnader, som till exempel Lyckholms bryggeri, är 
detta en industribyggnad med en enklare och mer vardaglig utformning som troligen 
inte är gestaltad av en arkitekt�

EXTERIÖR

DEN ÄLDSTA BYGGNADEN
Den äldsta byggnaden är troligen uppförd i två etapper� Den högre byggnadsvolymen, 
närmast gatan, är i två våningar med en förhöjd vindsvåning och den lägre är i två 
våningar� Byggnaden står på en naturstenssockel som är pågjuten med betong� 

Den högre byggnadsvolymen har fasader i tegel i varierande röda toner� De släta fasa-
derna är enkla� På den norra och södra fasaden finns tre murade cirklar som ser ut att 
ha fyllts igen av modernare tegel� Utöver dem finns, vad gäller variationer i fasaden, 
endast konstruktiva detaljer i form av de slagna, svagt rundade valven över fönstren� 
Det höga taket är klätt med bandtäckt plåt i en röd kulör� Fönstren i takets förhöjda 
del är, med undantag för de på gavlarna samt ett mot norr, täckta av röda plåtskivor� I 
vindsvåningens östra gavel samt i det som inte är täckt mot norr sitter träfönster med 
spröjs målade i en röd kulör�  I bottenvåningen sitter tvåluftsfönster med mittpost och 
i den andra våningen sitter enluftsfönster� Samtliga fönster är av trä och är målade i en 
ljust grå kulör� Fönstren har ersatt ursprungliga, något högre fönster, vilket troligen 
gjordes i samband med att byggnaden fick sin nuvarande verksamhet på 1950-talet� 
Mot gatan finns en entré centralt placerad på fasaden� Ovanför dörren i aluminium och 
glas finns ett skärmtak täckt med plåt� På bottenvåningen mot norr finns en bred vik-
port som tagits upp i samma läge som en tidigare enkeldörr suttit� Mot söder finns ett 
dörrparti i trä och glas med överljus� 
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Byggnaden från söder. 

Byggnadens norra fasad. En bredare entréöppning har tagits upp i modernare tid. 

Stora delar av den högre byggnadsdelen är murat med ett flammigt tegel i varierande röda 
toner. Bilden till höger visar ett modernare tegel som använts vid ommurningar och igenfyll-
ningar på flera ställen på fasaderna.
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Äldre något högre fönster har ersatts av en- och tvåluftsfönster i trä på 1950-talet. Likaså 
sattes dörrar i trä och glas in i samband med ombyggnaden.

Byggnaden har släta enkla fasader med konstruktiva detaljer i form av de slagna svagt run-
dade valven över fönstren. På långsidorna finns murade cirklar som har fyllts med moder-
nare tegel vid något tillfälle. 
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Den lägre delen har röda tegelfasader mot norr och är slätputsad och avfärgad i en 
bruten vit kulör mot söder och öster� Delar av den norra fasaden är pågjuten med 
betong i bottenvåningen� Fasaderna avslutas med en lätt utkragad rad av tegel när-
mast takfoten� På båda långsidor finns dekorativt utformade ankarslut� Sadeltaket är 
täckt med korrugerade skivor av eternit, alternativt fiberbetong och har enkelt detal-
jerade taktassar� Samtliga fönster utgörs av tvåluftsfönster med mittpost i trä och är 
målade i en ljust grå kulör� Mot norr finns dörrar till båda våningsplan� Dörren till bot-
tenvåningen har en överliggare av trä och den övre dörren har en överliggare i form av 
en järnbalk, ovanför vilken det finns en utskjutande hissbom av en järnbalk med krok� 
En enkel trappa i tryckimpregnerat trävirke leder upp till dörren på andra våningen� 
Dörrarna i trä och glas är målade i samma ljust gråa kulör som fönstren�

Den östra gaveln. Spröjsade fönster i vindsvåningen och enluftsfönster i kontorsvåningen. 
Den kvadratiska skorstenen tillkom när tryckeriverksamheten tog över byggnaden 1957. 
Fasaden är täckt med plåt ner till mötet med den lägre byggnadsdelens tak. 



Beskrivning 25Slutrapport
2019-09-06

Den lägre byggnadsdelen har putsade fasader mot söder och öster. Det ursprungliga röda 
teglet är synligt mot norr. Den norra fasadens murverk skiljer sig något från den högre 
byggnadsdelen. Det är en annan typ av tegel som använts och murningen över fönstren har 
en rak form. Övergripande är också skadebilden i form av sprickbildningar större på den 
lägre delens norra fasad än vad som finns på den högre delen. 

Träfönster och fönsterbleck är målde i en ljust grå kulör.

Den lägre delen har enkelt detaljerade taktassar och takfoten är inbyggd i den 
högre delens tegelmurar�
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Ovan dörren till andra våningsplanet i den lägre byggnadsdelen finns en bevarad hissbom. 
Fasaden avslutas med ett lätt utkragat tegelskift närmast takfoten. 

Den lägre delens dekorativt utformade ankarslut är av en typ som användes omkring sekel-
skiftet 1900 för att förbinda ett gammalt murverk. Det är en detalj som talar för att den 
lägre delen redan var uppförd men genomgick en förändring i samband med att den högre 
delen uppfördes 1897. 

Mötet mellan de två sammanbyggda volymerna är en annan detalj som talar för att den 
lägre delen är äldre. I mötet syns det hur den lägre delens takfot är inmurad i den högre. 
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TILLBYGGNAD
Tillbyggnaden mot öster, i en våning, är uppförd i lättbetong med putsade fasader i en 
bruten vit kulör mot söder och en ljus ockra på gavel- och norrfasad� Det flacka sadel-
taket är täckt med skivor av korrugerad eternit� Den har tvåluftsfönster med mittpost 
i trä målade i en ljust rå kulör samt en dörr av balkongtyp i trä och glas� Ovan dörren 
finns ett skärmtak täckt med korrugerad plåt� 

Tillbyggnaden mot söder. Dörren har ersatt ett fönster och försetts med ett enkelt skärm-
tak. 

Mot öster och norr är fasaderna ljust ockrafärgade. Samma kulör syns under putssläpp på 
den äldre byggnadens södra fasad. 
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INTERIÖR:

BOTTENVÅNING
Planlösningen är intakt från 1957� Den enda förändringen som gjorts i senare tid är 
öppningen som tagits upp in till tillbyggnaden från 1960-talet� Den lägre byggnads-
delen och tillbyggnaden har slätputsade väggar� Golvet är täckt med vinylhartsplattor 
lagt i rutmönster i två grå kulörer� Centralt i rummen finns inklädda pelare� 

Den högre byggnadsvolymen har slätputsade väggar, delvis försedda med vävtapet� 
Det är ett gjutet, flimmermålat betonggolv i en grön kulör som är uppdraget en bit 
upp utmed långsidorna i det större verkstadsrummet� I två rader finns fyra pelare 
inklädda i karosspanel� I bygglovshandlingarna från 1957 beskrivs de bärande träpe-
larna som mycket grova, mastvirke� En dubbeldörr leder ut till entrén mot Nellickevä-
gen�  

Den lägre byggnadsdelens öppna rum på bottenvåningen. 
Centralt i rummet står pelare som är förstärkta med 
cement och klädda med trä som stötskydd. 
I den östra väggen (den gulmålade)  finns en dörröppning 
till tillbyggnaden från 1960-talte
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Den högre delens bottenvåning består av ett större utrymme samt ett par mindre. I två 
rader finns pelare klädda med karosspanel. Det är ett gjutet betonggolv. 

Entrén har en vikport. Fönstren 
med djupa nischer. I tryckeriet 
finns såväl äldre tryckmaskiner 
som modern utrustning. Flera av 
de äldre arbetssationerna med för-
varing är bevarade. 
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VÅNING ETT
Den övre våningens planlösning är näst intill intakt från 1957� En korridor löper 
genom den högre byggnadsvolymens längdsträckning� Golvet i korridoren är täckt 
med en grå plastmatta tryckt med ett stenimiterande mönster� Utmed korridoren finns 
kontorsrum, toaletter, omklädningsrum och lunchrum� Den norra sidan av korridoren 
har väggar med stora glaspartier med rutor av räfflat glas� Kontoren som ligger utmed 
byggnadens södra sida har avskiljande väggar med dörr- och fönsterpartier som släp-
per igenom ljus och skapar en lång siktlinje genom byggnaden� Det finns åtta pelare 
placerade i två rader i byggnadens längdriktning� Pelarna av trä är inklädda med 
karosspanel och målade i två grå kulörer� Fönstren är av en ovanlig typ� Det är pivå-
fönster med central vertikal svängpunkt� Fönsterbänkarna är av sipad kalksten�  

I den lägre byggnadsdelen finns ett mindre rum i det sydöstra hörnet i övrigt består 
andra våningen av ett öppet rum� Innertaket går nästan upp till nock och har fönster 
insatta i takfallet� Centralt i rummet finns inklädda pelare� Golvet är täckt med en 
plastmatta, stenimitation, i en ljust grå kulör� 

Utmed en lång korridor ligger kontors- och 
personalutrymmen innanför uppglasade 
väggpartier. Ovan är ett exempel på räfflat 
glas och under ett dörrparti med trådglas. 

Stommens massiva träpelare, enligt uppgift 
i bygglovhandlingar av mastvirke, är klädda 
med karosspanel. 
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Bjälklaget bärs upp av massiva trä-
pelare inklädda med karosspanel.  

Skiljeväggar mellan kontoren är av etsat glas i trä-
stomme. 

Pivåfönster med central svängpunkt. 
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Den lägre byggnadsdelens andra våning består av ett öppet rum med fönster i takfallet. 
Takkonstruktionen är inklädd med gipsskivor. 

VINDSVÅNING
Den förhöjda vindsvåningen är inredd med lättväggar av trä och träfiberskivor (tree-
tex), innertak av träpanel och plankgolv� Stolpar i två rader bär upp taket� I yttertaket 
finns luckor och takfönster� 
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TRAPPOR
I byggnadens nordvästra hörn finns en trätrappa med vilplan som leder från entrén 
mot Nellickevägen upp genom byggnaden från bottenvåningen till vinden� I den lägre 
byggnadens nordvästra hörn finns en sprialtrappa av gjutjärn målad i en turkos kulör�

Det finns två trappor i byggnaden, vilka båda tillkom i och med ombyggnaden på 1950-
talet. 
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UTEMILJÖ

FÖRRÅDSBYGGNAD
Utmed fastighetens norra gräns finns en långsmal förrådsbyggnad med pulpettak� 
Fasaderna är klädda med olika typer av korrugerad plåt, målad och omålad� Taket är 
täckt med sinuskorrugerad plåt� 

MARK OCH VEGETATION
Det finns en del höga träd samt buskage utmed fastighetens gränser, dock inte mot 
Nellickevägen åt öster� Marken är asfalterad framför byggnaden mot gatan och åt norr� 
I övrigt utgörs marken av grus alternativt gräs� 
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ÖVERGRIPANDE SKADEBILD
Byggnaden har beriktigats okulärt vid platsbesök 20190513� Byggnaden är i ett något 
eftersatt underhåll� Det är framförallt takens status och den förhöjda marknivån som 
är orsaken till skadorna� De fuktskador som är synliga på vindsvåningen är av sådan 
art att det också kan finnas ytterligare skador i takkonstruktionens virke� De fuktrela-
terade skadorna kan snabbt eskalera� Det är av stor vikt att insatser görs för tak och 
grund inom kort, för att säkerställa byggnadens fortlevnad� 

EXTERIÖRT

SOCKEL
Sockelns pågjutning av betong har skador på flera ställen runt om byggnaden men 
framförallt mot söder� 

TAK
Taken på samtliga av byggnadens delar är överlag dåliga� Plåttaket på den högre delen 
har ett eftersatt underhåll� Kraftig färgflagning, rostutfällningar samt viss korrosion 
av plåt� På vinden finns spår av flertalet fuktskador� De två lägre byggnadsdelarnas 
eternittak har påväxt av mossa� Takkonstruktionens synliga delar samt vindskivor och 
takfotsinklädnad är i behov av målning� Tillbyggnaden har vissa skadade eternitplattor� 

Färgen på den högre byggnadsdelens plåttak flagnar kraftigt. Det finns också stora rostut-
fällningar, korrisionsskador samt är smutsat. BIlden visar taket på det nordvästra hörnet 
mot Nellickevägen. 
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T.v.Takets ovansida har korrisionsskador och kraftiga rostutfällningar. T.h. Färgbortfall, 
rostutfällningar på den östra gaveln.

T.v.Mosspåväxt på den lägre byggnadsdelens eternittak. T.h. Skadade eternitskivor på till-
byggnaden.

Utbredd mossa på tillbyggnadens tak. Notera också putsskadorna på den lägre byggnadsde-
lens östra gavel. 
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FASADER
Den högre byggnadsdelen har fasader som överlag är i gott skick� Det finns spridda 
äldre foglagningar och enstaka vittrade tegelstenar� Den lägre byggnadsdelen har 
ytliga putssläpp och färgflagning mot söder och kraftigare putsbortfall på gavelfa-
saden� På den norra fasaden finns sprickbildningar, vissa lagade med bruk och vissa 
inte, särskilt mellan första och andra våningens fönster och spridda vittrade tegelste-
nar� Det finns även flertalet äldre lagningar samt utbytta stenar� 

T.v.Hörnet på den högre byggnadsdelen har murats 
om efter stora skador i tegelfasaden. Ovan syns 
exempel på vittrat tegel på gavelfasaden mot öster.

Sprickbildningar och äldre lagningar i olika former på den lägre byggnadsdelens norra 
fasad. 
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Putssläpp och färflagning på den södra fasaden. Fönstren är i relativt gott skick men flera 
har flagnande färg och färgsprickor. Takfotens snickerier är i behov av ommålning. 

Vertikal och horisontal sprickbildning på tillbyggnadens södra fasad. 
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FÖNSTER OCH DÖRRAR
Samtliga fönster och dörrar i trä är i relativt gott skick� Flertalet har dock viss färgflag-
ning och är i behov av ommålning� Det finns även spridda rostutfällningar i fönster-
blecken av plåt� 

T.v. och nedan syns trädörrar mot 
norr och söder med kraftig färgflag-
ning. Ovan är ett exempel på rost-
utfällningar på fönsterbleck av plåt 
mot söder. 
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ÖVRIGT
Marknivån på fastigheten är förhöjd på byggnadens södra och östra sida och höjs 
också ytterligare på grannfastigheterna mot dessa väderstreck� Marken lutar även 
svagt från öster mot väster på tomten överlag� 

Förrådsbyggnaden är i ett sådant skick att stora insatser kommer att krävas ifall den 
ska bevaras� Takkonstruktionen har rötskador, plåtbeklädnaden är till stora delar 
uttjänt� Byggnaden har inte inventerats interiört vilket gör att stommen inte har besik-
tigats� 

Marknivån är förhöjd mot söder och öster. Bilden visar hörnet mellan den högre och lägre 
byggnadsdelen mot söder. 

Förrådsbyggnaden uppvisar skador i takkonstruktion, taktäckning och i väggbeklädnadens 
plåt. 
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INTERIÖRT
Eftersom det är en fullt pågående verksamhet i byggnaden används lokalytorna för 
produktion och förvaring� Det gör att den interiöra skadebilden framförallt bygger på 
skador som är synliga utan att inventarier har flyttats undan samt på uppgifter från 
fastighetsägaren� 

I bottenvåningen har det funnits en del fuktproblem utmed den södra ytterväggen 
i den lägre byggnadsdelen och tillbyggnaden� Fastighetsägaren har dränerat kring 
byggnaden och putsat om innerväggarna� Vid entrén mot Nellickevägen finns också 
indikationer på fukt i väggarna� Väggen är där tapetserad med en vävtapet som släppt 
från väggen�

I ett förråd i bottenplan finns en större sprickbildning utmed sidan av fönsteröpp-
ningen� 

Det finns mekaniska skador som stötskador och liknande vilka är naturliga i den här 
typen av miljö med pågående verksamhet där många människor arbetar och stora 
volymer material lastas in och ut i byggnaden� 

Det finns en sättning i byggnaden med en viss lutning från den södra och norra fasa-
den in mot husets mitt� Detta upplevs tydligast på vindsvåningen men även på våning 
ett� När detta har uppstått är osäkert att avgöra� Fastighetsägaren upplever att denna 
lutning har ökat i samband med arbeten som skett på grannfastigheten och att det har 
förvärrats inom en relativt begränsad tid�

På vinden och vindsvåningen har det varit problem med vattenläckage och det finns 
spår av fuktinträngningar på väggar, särskilt runt fönster� Det finns även rötskador på 
delar av innertakets panel� 

Fastighetsägaren upplever också att det under senare tid uppkommit fler mindre 
sprickbildningar i hårda golvmaterial såsom klinkerplattor i utrymmen på våning ett 
samt i det gjutna betonggolvet på bottenvåningen� 

Putsskada i den äldre byggnadens östra gavelvägg i tillbyggnaden. 
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Omputsad vägg i den lägre byggnadsdelen mot söder. 

Ovan. Putsskada på väggen mel-
lan de två äldsta byggnadsdelarna. 
Ovan t.h. Betongplattorna har 
tryckts samman och rest sig i skar-
ven. T.h. En spricka utmed fönster-
öppningen i förrådsrummet i bot-
tenvåningens nordvästra del.
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Sprickor i klinkerplattor kring 
golvbrunn.

I det övre vindsutrymmet finns spänner för upsamling av inläckande vatten.  

Rötskadad träpanel i vindsvåningens innertak samt spår av fuktrinningar på innerväg-
garna. 
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Skadat innertak och fuktrosor kring igensatt fönster i vindsvåningen.

Ovan. Fönster mot väster som är tätat 
med fogskum. T.h. syns fuktrosor på 
innerväggarna kring samma fönster. 
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