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BYGGNAD 222

BYGGNAD 213

BYGGNAD 111
NORR

CSZBDOK Centrum/Skola/Verksamheter/Bostäder/Vård/
Tillfällig vistelse/Kontor
r Byggnad får inte rivas.
k10 Ändring av byggnad ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet och med bibehållen läsbarhet av byggnadens industrihistoriska utveckling. Utgångspunkten
är de karaktärsdrag, värden och kulturhistoriska förutsättningar som anges nedan.
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CBK Centrum/Bostäder/Kontor
r Byggnad får inte rivas.
k11 Ändring av byggnad ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet och med bibehållen läsbarhet av byggnadens grundkaraktär. Utgångspunkten är de karaktärsdrag, värden och kulturhistoriska förutsättningar som
anges nedan.
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S Skola
k13 Ändring av byggnad ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet och med bibehållen läsbarhet av byggnadens ursprungliga karaktär. Utgångspunkten är de
karaktärsdrag, värden och kulturhistoriska förutsättningar som anges nedan.

B

NORR

A

KULTURHISTORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Fasadens grundkaraktär (med putsade fasader
med hörnpilastrar, profilerad takfot, fönster
med korspost, skyltfönster och entréer från
1940-tal) ska beaktas.

Butiksentréer får breddas. Nya entréer får
anordnas på norra fasaden.







SB Skola/Bostäder
r Byggnad får inte rivas.
k15 Ändring av byggnad ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet och med bibehållen läsbarhet av byggnadens grundkaraktär. Utgångspunkten är de karaktärsdrag, värden och kulturhistoriska förutsättningar som
anges nedan.
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Utgångspunkten är att byggnadens grundkaraktär ska
bibehållas, att fasader mot allmän plats ska tillgängliggöras
och att byggnaden ska bidra till aktiva gaturum mot Kvarnbygatan och det nya Forsetorget. Trapphuset på västra
gaveln har undermålig grundläggning och har därför
undantagits från rivningsförbudet. Om det blir nödvändigt
kan trapp- huset rivas och ersättas av ett nytt trapphus.



Nya takkupor mot Kvarnbygatan medges inte.



Övrigt:



Balkonger: Balkong får inte uppföras men altan/uteplats
mot den nya rampen får anordnas.

Bild från “Forsåkerområdet”, Lindholm Restaurering.



Utgångspunkten är att byggnadens grundkaraktär ska
bibehållas, att senare tillkomna ändringar får avlägsnas och
att en ombyggnad ska sträva efter att återskapa ursprungliga kvaliteter. Sammankoppling med ny byggnad ska
utformas som ett nytt tidslager, gestaltas med respekt för
byggnadens grundkaraktär och präglas av hög arkitektonisk kvalitet. Den ursprungliga byggnadsvolymen ska vara
tydligt läsbar.



Påbyggnad: Påbyggnad medges inte.

Utgångspunkten är att byggnadens grundkaraktär bibehålls, att befintlig fasad får omgestaltas och att ny fasad ska
vara av plåt och präglas av hög arkitektonisk kvalitet.

Balkonger får inte uppföras.



Balkonger: Balkonger får inte uppföras.

Balkong:



Entréer:

Påbyggnad: Påbyggnad medges inte.



Påbyggnad:Påbyggnad medges inte.

Inga nya entréer medges i markplan.



Inga nya entréer medges.

Entréer:



Befintliga fönster får bytas och ersättas med
nya större helglasade fönster. Fri utformning av
nya fönster men fönsterposter och spröjs ska
undvikas.

Vid byte av befintliga fönster ska nya partier
utformas med uttryck och proportionering lika
befintliga fönster. Fri utformning av nya fönster
men eventuella fönsterposter och spröjs ska
utformas med tunna profiler. Butiksfönster på
norra fasaden (A) får breddas. Nya fönsteröppningar får upptas på södra fasadens (B) nedre
våningar.

Vid byte av befintliga fönster ska nya partier
utformas med uttryck och proportionering
lika befintliga fönster.



Fönster:

Fönster:



Entréer:

Fasader:



Fönster:

Fasadens grundkaraktär (envåningsbyggnad
på höga betongpelare med plåtfasad och platt
tak) ska beaktas. Befintlig fasad får ersättas med
ny plåtfasad.

Förbud mot riving innebär att byggnadens
stomme ska bevaras. Med stomme avses
bärande bjälklag och pelare. Trapphuset på
västra gaveln undantas från rivningsförbud.

Fasadens ursprungliga karaktär (med naturstenssockel, putsad fasad med gördelgesims,
kraftigt murad takfot, fönster med korspost
och solbänk, tegeltäckt tak med frontespiser
och utanpåliggande trapphus på gavlarna) ska
beaktas. Senare tillkommet trapphus på långfasad får rivas. Byggnad får sammankopplas
med ny byggnad.



Fasader:

Förbud mot riving innebär att byggnadens
stomme ska bevaras. Med stomme avses
bärande bjälklag och pelare.

Stomme:

Fasader:



Stomme:

KULTURHISTORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR



KULTURHISTORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
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CSZDOK Centrum/Skola/Verksamheter/Vård/Tillfällig vistelse/Kontor
r4 Byggnad får inte rivas. Tillbyggd garagebyggnad undantagen.
k14 Ändring av byggnad ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet och med bibehållen läsbarhet av byggnadens
grundkaraktär. Utgångspunkten är de karaktärsdrag, värden
och kulturhistoriska förutsättningar som anges nedan.
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KULTURHISTORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

KULTURHISTORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Stomme:

Förbud mot riving innebär att byggnadens
stomme ska bevaras. Med stomme avses
bärande bjälklag och pelare.

Fasader:

Fasadens befintliga karaktär (med uppbruten
byggnadsvolym, takkupor, naturstenssockel,
träfasad med liggande och stående panel, foder
och trädetaljer i avvikande kulör, entréparti
med kolonner och träfönster från olika perioder)
ska beaktas. Byggnad får sammankopplas med
ny byggnad.

Stomme:

Förbud mot riving innebär att byggnadens
stomme ska bevaras. Med stomme avses
bärande väggar, bjälklag och pelare. Tillbyggd
garagebyggnad undantas från rivningsförbud.

Fasader:

Fasadens grundkaraktär (med naturstensfasad,
putsade fönster- och dörromfattningar, fönster
och dörrar i varierande utförande och platt tak
med lanternin) ska beaktas.

Fönster:

Fri utformning av nya fönster men eventuella
fönsterposter och spröjs ska utformas med
tunna profiler.

Entréer:

Tillkommande entréer ska i första hand anordnas genom förlängning av befintliga fönster.
Dörrar och portar får bytas till glasade partier.

A

Entréer:

Inga nya entréer medges i markplan.

Påbyggnad: Påbyggnad medges inte.
Balkong:

Nya balkonger får inte uppföras.

Utgångspunkten är att byggnadens befintliga karaktär ska
bibehållas. Sammankoppling med ny byggnad ska utformas som ett nytt tidslager, gestaltas med respekt för byggnadens karaktär och präglas av hög arkitektonisk kvalitet.
Den ursprungliga byggnadsvolymen ska vara tydligt läsbar.

Utgångspunkten är att byggnadens befintliga karaktär ska
bibehållas. Vissa fönster och dörrar får bytas mot helglasade partier men portkaraktären ska vara kvar. Ny byggnad vid södra gaveln (A) ska utformas som ett nytt tidslager
och gestaltas med hög arkitektonisk kvalitet.













































































Ytterligare en taklanternin får tillskapas.
Befintlig mindre lanternin får utökas till mått
lika befintlig större lanternin. Ny byggnad i två
våningar medges på södra gaveln (A).



Övrigt:



Balkonger får inte uppföras.



Balkong:



Vid byte av befintliga träfönster ska nya partier
utformas med material, uttryck och proportionering lika befintliga fönster.



Påbyggnad: Påbyggnad medges inte.
Fönster:



