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INLEDNING

Värmdö kommun arbetar med planläggning av Björkvik på Värmdö. Björkvik är enligt Värmdös översiktsplan ett förändrings-

område där planarbete och VA-utbyggnad ska ske. 

Som underlag för planarbetet har Tengbom fått i uppdrag att utarbeta en kulturhistorisk beskrivning, karaktärisering och    

värdering av bebyggelsen belägen vid Björkviks gård i området samt föreslå planbestämmelser till skydd för värdefull bebyg-

gelse i detaljplan. Uppdraget har omfattat inventering och beskrivning av fastigheter enligt karta nedan. 

  

Karta över utredningsområdets fastigheter. 
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BJÖRKVIKS GÅRD - KORTFATTAD HISTORIK

Björkvik omnämns i skriftliga källor redan under 1580-talet och hörde då till Väsby fjärding i Värmdö skeppslag. Björkviks gård, 

som kan vara en medeltida gård, förlänades till Axel Oxenstierna år 1638. Oxenstierna ägde även Brevik och Fagerdala på 

Värmdö som skattehemman. Efter reduceringen 1683 tillbyttes gården till Erik Lindschöld. Hans änka förvärvade efter hans 

död äganderätten till jorden som omfattade 2 ha. År 1684 hölls en syn på gården som då omfattade följande hus; mangård 

med kammare, förstuga och två rum, fähus, stall, loge, badstu och sjöbod. Gården brändes av ryssarna 1719. 

Enligt uppgift har O J Haglund, en välkänd byggmästare på Värmdö, under en period ägt gården. 

År 1895 köptes gården av bruksägare Fredrik Vilhelm Tersmeden som uppförde en stor villabyggnad vid stranden. Björkviks 

gård bytte ägare igen år 1905 då familjen Fohlin köpte gården. År 1932 omfattade gårdens åkerareal 16 ha. 

1957 påbörjades avstyckning av gårdens marker för fritidshustomter. De nya fastigheterna placerades på byns gamla åker-

mark och på skogsmark. 

Byggnaden på fastigheten Björkvik 1:148 omkring 1920-tal. Foto: Lånat av Pernilla Hambraeus på fastigheten Björkvik 1:148.
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Häradsekonomiska kartan 1905-06, Lantmäteriet. På kartan är äldre vägar, bebyggelse (rödmarkerade hus är bostadshus, 
svartmarkerade hus är ekonomibyggnader), åker-, ängs- och skogsmark vid Björkviks gård markerad. Vid stranden har 
Fredrik Vilhem Tersmeden uppfört en stor villa omkring sekelskiftet 1900.

Karta (ägomätning) över Björkvik år 1703, Lantmäteriet. Björkviks bytomt är markerad med en husbyggnad.
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Ekonomiska kartan 1952, Lantmäteriet. Björkviks gårds bebyggelse och åkermark innan området börjar avstyckas för fritids-
husbebyggelse. 
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BJÖRKVIKS GÅRD

Beskrivning 

Björkvik utgörs huvudsakligen av fritidshusbebyggelse från 

1950-talet och framåt. Björkviks gård bevarar bebyggelse 

från tiden före avstyckningen av gårdens marker för fritids-

husbebyggelse. Förutom den stora villan, från omkring se-

kelskiftet, idag kallad Björkviks gård, finns äldre bebyggelse 

i läget för gamla Björkviks by. Spår efter den fd gården ut-

görs av del av äldre vägsträckning (i äldre tid avslutad vid 

ångbåtsbrygga bortom varvtomen), äldre löv- och fruktträd 

samt ett par äldre bostadshus och ekonomibyggnader samt 

landskap med tidigare öppen åker och ängsmark. Äppel-

träd finns kvar efter den äppelodling som fanns här på Björ-

kvik omkring sekelskiftet med äpplen uppkallade efter den 

dåvarande ägaren Tersmeden. 

Kulturhistoriskt värde

Utredningsområdet bedöms motsvara det historiska läget 

för Björkviks gård vilket har ett historiskt intresse. Den rödfär-

gade bebyggelsen på platsen för gamla Björkviks gård har 

en karaktär från sent 1800-tal - sekelskiftet 1900 och bild-

ar tillsammans med grusad slingrande väg, uppvuxna träd 

och bevarade äldre ekonomibyggnader en bymiljö med his-

toriska och miljömässiga värden.  

Av kulturhistoriskt intresse är i hög grad även den stora put-

sade villabyggnaden som uppfördes omkring 1900 och som 

utgör ett exempel på de sommarvillor som uppfördes längst 

skärgårdens stränder vid tiden. Dess bevarade tidstypiska 

karaktär har arkitektoniska och miljömässiga värden. Dess 

dominerande läge vid fjärden är av vikt som blickfång från 

vattnet. 

Villabyggnader från omkring  1800-talets mitt till sent 1800-tal på Björkviks gårds gamla bytomt.
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Karaktär och bevarandevärda detaljer

• Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

• Bebyggelse av visst kulturhistoriskt eller miljöskapande 

värde.

• Grusad väg genom den gamla bytomten.

• Uppvuxna äldre träd/äppelträd.

• Fd odlingslandskap.

Förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser i plan

För bebyggelsen vid Björkviks gård kan en övergripande 

varsamhetsbestämmelse införas som reglerar att ändring 

av bebyggelse ska utföras varsamt med hänsyn till karak-

tärsdrag.

Särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör få ett för-

stärkt skydd genom särskilda bestämmelser i detaljplan. För 

att skydda områdets kulturhistoriska och miljömässiga vär-

den bör varsamhetsbestämmelser införas för att tydliggöra 

varsamhetskraven.

 

För fastigheterna bör anpassningsbestämmelser införas. 

Tillkommande bebyggelse bör anpassas till befintlig bebyg-

gelse och terräng samt ordna sig till den befintliga bebyg-

gelsens höjd och skala.

Den naturliga terrängen och karaktären ska bevaras.       

Marklov bör införas för schaktning och utfyllning. 

Stora karaktärsskapande träd bör skyddas i plan. Lov för 

fällning kan införas.

Den gamla byvägens sträckning och beläggning bör beva-

ras.

Fornlämningar

Planområdet har inga registrerade fornlämningar. 

Länsstyrelsen i Stockholms län bör vidtalas inför plan-     

läggning med hänsyn till den historiska platsen. Området 

kan möjligen omfattas av oregistrerade kulturhistoriska 

lämningar.

Äldre vägsträckning genom bytomten.

Äldre ekonomibyggnader från Björkviks gård.

Äldre karaktärsskapande träd.

Villabyggnaden vid stranden, idag kallad Björkviks gård.
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BJÖRKVIK 1:36, BJÖRKSALA VARV  

 

Historik

Fastigheten har historiskt utgjort åker- och ängsmark till 

Björkviks gård och har sedan 1960-talet nyttjats i  varvsverk-

samhet. Under 1960-talet uppfördes här en monteringshall 

och ett båtskjul. På 1970-talet byggdes ett bostadshus för 

varvsägaren. År 2015 påbörjades byggnation av nya bygg-

nader för båthus och sjöstugor vid vattnet vilka inte har fär-

digställts.

Beskrivning

Strandfastigheten bär delvis spår efter ett äldre odlings-

landskap och är beväxt med större karaktärsskapande träd. 

Bebyggelsen utgörs av varvsbyggnader, ett bostadshus och 

bryggor från omkring 1960-talet och framåt. På tomten står 

även ett en äldre stuga, troiigen lek- eller gäststuga. Stugan 

är sannolikt uppförd omkring tidigt 1900-tal med fasader av 

stående och liggande rödfärgad fasspontpanel och vita lis-

ter och foder samt en farstukvist med kontursågade räcken. 

Stugan bevarar äldre småspröjsade enkla fönster och en 

bräddörr. Taket täcks av trapetskorrugerad plåt.

Kulturhistoriskt värde

Fastigheten bär spår efter gamla odlingslandskap och 

är beväxt med större karaktärsskapande träd vilket har         

miljöskapande värden. Varvsverksamheten berättar om en 

historiskt viktig verksamhet i skärgården och har ett visst    

lokalhistoriskt intresse. 

Den mindre, från tidigt 1900-tal, bevarade stugan har ett 

visst byggnadshistoriskt och miljöskapande värde. 

Fastighetens övriga bebyggelse bedöms ha ett lågt kultur-

historiskt värde.

Påbörjad ny bebyggelse vid Björksala varv. 
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Karaktär och bevarandevärda detaljer

Stugan är karaktäristisk för mindre fasspontpanelade 

stugbyggnader från 1900-talets första hälft.

• Byggnadens stensockel

• Fasadernas omväxlande stående och liggande 

fasspontpanel målad med rödfärg med vita lister 

och foder.

• Fönsternas utformning. 

• Farstukvisten med kontursågade räcken.

• Bräddörr.

Förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser i plan

k - Varsamhetsbestämmelser införs i plan

Varsamhetsbestämmelser

• Kulturhistoriskt och miljömässigt värdefull byggnad 

som ska bibehålla sin karaktär med avseende på 

form och volym samt karaktärsskapande detaljer. 

• Byggnadens stensockel ska vara synlig.

• Fasader ska vara omväxlande stående och liggan-

de fasspontpanel målad med rödfärg med vita lister 

och foder.

• Fönster ska till form, material, indelning och propor-

tioner bibehållas till sin utformning. 

• Farstukvisten med kontursågade räcken ska bibe-

hållas till sin omfattning och utformning och får inte 

förenklas.

• Dörr ska till form, material, indelning och proportio-

ner bibehållas till sin utformning. 

  

Monteringshall eller båtskjul vid Björksala varv.

Mindre stuga från 1900-talets första hälft vid Björksala varv.

Äldre träd vid Björksala varv.
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BJÖRKVIK 1:37, BJÖRKVIKS GÅRD

Historik

Villan uppfördes av bruksägare Fredrik Vilhelm Tersmeden 

som sommarvilla omkring sekelskiftet 1900 på Björkviks 

gårds mark. 

Beskrivning

Villan har ett väl framträdande läge vid Älgöfjärden med 

dess stora volym med putsade fasader i en jugend med bur-

språk, veranda, torn och balkonger. Villan har dock förenk-

lats till sitt detaljutförande. De putsade fasaderna har delvis 

tilläggsisolerats och ursprungliga fönster- och dörrsnickerier 

bytts ut till modell med förenklad detalj-                    utformning. 

Taket med utskjutande taksparrar är lagt med enkupiga 

svartglaserade tegel som förefaller moderna. Byggnadens 

utskjutande entréparti  med fronton, portik och halvmå-

nefönster har snarast en klassicistisk karaktär (möjligen ett 

sentida tillägg) liksom smidesräcken. Mot vattnet ansluter 

byggnaden till en stensatt terrass med räcken av putsade 

stolpar och dekorativa smidesräcken. 

Fastigheten är även bebyggd med ett enkelt avträde med 

panelade fasader, papptak, äldre spröjsade enkla fönster 

och bräddörr av äldre karaktär. Under senare år har gara-

ge-, stall- och andra uthusbyggnader uppförts.

Kulturhistoriskt värde

Huvudbyggnaden uppförd omkring sekelskiftet 1900 är ett 

exempel på de sommarvillor som uppfördes av borgar- 

klassen vid skärgårdens stränder från 1800-tal och framåt.  

Byggnaden har ett stort miljöskapande värde som ett land-

märke vid Älgäfjärden. 

Villan bevarar sin tidstypiska karaktär och karaktärsska-

pande detaljer från byggnadstiden. 

Det f.d. avträdet är ett exempel på äldre tiders byggnads-

kategorier och har en väl bevarad äldre karaktär.

Villabyggnaden bedöms som särskilt värdefull från histo-

risk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

Det f.d. avträdet bedöms omfattas av kulturhistoriska och 

Villabyggnad uppförd av Tersmeden omkring 1900-1905 på Björkviks gård.
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miljömässiga värden. Övriga byggnader uppförda i sen tid 

bedöms ha ett lågt kulturhistoriskt intresse.

Karaktär och bevarandevärda detaljer

Villans bevarade form och volym från sekelskiftet 1900 med 

torn, burspråk, balkonger och utbyggd veranda.

• Fasader putsade och målade med ljus kalkfärg. 

• Fönsternas form, material, indelning och proportioner.

• Balkongernas smidesräcken.

• Granittrappor.

• Synlig naturstenssockel.

• Entréns portik av trä och entrédörr.

• Stenlagd terrass med putsade stolpar och smidesräck-

en.

• Det f.d. avträdets form och volym med panelade fasa-

der, papptak, spröjsade enkla fönster och bräddörr.

Förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser i plan

Villabyggnaden bedöms omfattas av PBL 8 kap. 13§ och får 

inte förvanskas.

r - Villabyggnaden förses med rivningsförbud.

q/k - Skydds- och varsamhetsbestämmelser införs i plan

Skyddsbestämmelser

• Granittrappor ska bevaras.

• Byggnadens naturstenssockel ska bevaras. 

Varsamhetsbestämmelser

• Kulturhistoriskt och miljömässigt värdefull byggnad som 

ska bibehålla sin karaktär med avseende på form och 

volym med torn, burspråk, balkonger och utbyggd ve-

randa samt karaktärsskapande detaljer.

• Fasader ska vara putsade och målade med ljus kalkfärg. 

• Fönster och ska till form, material, indelning och propor-

tioner bibehållas till sin utformning.

• Balkongernas smidesräcken ska bibehållas till omfatt-

ning och utformning.

Villabyggnad uppförd av Termeden omkring 1900-1905 på Björkviks gård.
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Huvudentré med klassisistis portik av trä och pardörr med 
pärlspontpanel och fassetteringar i fyllningar.

Ursprunglig trappa av huggen granit. 

Altan med putsade stolpar med koppartäckning och 
smidesräcken mot vattnet.

Moderna altandörrar och trappa av granit. Utbyggd ve-
randa med ovanliggande smidesräcke på balkong.

• Entréns portik av trä och entrédörr ska bibehållas till sin 

utformning.

• Stenlagd terrass med putsade stolpar och smidesräck-

en behålls till omfattning och utformning.

Huvudbyggnaden har  moderna fönster- och glasade al-
tandörrar med moderna stolpgångjärn. 
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Garagebyggnad med putsade fasader täckt med svart-
glaserat enkupigt tegel uppförd omkring år 2002.

Stallbyggnad med panelade fasader täckt med svartgla-
serat enkupigt tegel uppförd omkring år 2002.

Modern vitmålat panelat förråd.

Modern förrådsbod med grönlasaerad panel täckt med 
trapetskorrugerad plåt.

F.d. avträde från tidigt 1900-tal.

Modern bastubyggnad med grönlaserad panel.
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BJÖRKVIK 1:148

Historik

Gårdsplatsen för gården Björkvik, möjligen anlagd under 

medeltid. Tomten är bebyggd med ett äldre timmerhus 

ombyggt år 1889 samt två äldre ekonomibyggnader.

Beskrivning

Fastighet bebyggd med villa från omkring 1800-talets mitt- 

sent 1800 samt två äldre ekonomibyggnader. Fastigheten 

är beväxt med stora karaktärsskapande äldre träd  och 

hägnas med rött spjälstaket med trägrind. 

Villan med delvis bevarad timmerstomme har torpargrund, 

rödfärgade pärlspontpanelade fasader (enligt uppgift från 

ägaren i äldre tid målad med gul oljefärg). i övre delen med 

kontursågad panel. På baksidan en tillbyggd glasveranda 

med jugendfönster. Villan har förändrats till färgsättning 

och delvis detaljer men är huvudsakligen välbevarad med 

äldre enkla fönsterbågar och dörrar (entrédörr enligt upp-

gift från ägare tillverkad av grannens äldre verandadörr). 

Taket täcks av tvåkupigt lertegel

Ekonomibyggnaderna utgörs av en förrådsbod och en lada 

varav förrådsboden står på trästolpar med locklistpanelade 

fasader och åstak täckt av enkupigt lertegel. Boden har enk-

la spröjsade enluftsfönster väl anpassade till byggnadens 

karaktär (tillverkade av den nuvarande ägarens svärfar)  och 

en äldre bräddörr med snedställd bred panel. 

Ladan är uppförd av stående slät rödfärgad panel med 

bräddörrar försedda med smidda bandgångjärn. Taket är 

täckt med sinuskorrugerad eternit. Båda ekonomibyggna-

derna har stora renoveringsbehov.

Kulturhistoriskt värde

Villabyggnaden är särskilt välbevarad med karaktärsska-

pande byggnadsdetaljer. Ekonomibyggnaderna, särskilt 

förrådsboden, har en ålderdomlig karaktär och utgör san-

nolikt ekonomibyggnader hörande till gamla Björkviks gårds 

gårdsbebyggelse och har byggnadshistoriska och miljöska-

pande värden. 

Villabyggnad från omkring sent 1800-tal-sekelskiftet 1900 på Björkviks gårds gamla bytomt.
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Ålderdomlig förrådsbod på fastigheten Björkvik 1:148.

Äldre lada på fastigheten Björkvik 1:148.
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Fastighetens bebyggelse med äldre väl bevarade bygg-

nader har sammantaget stora miljöskapande värden vid 

vägen genom Björksviks gamla bytomt.

Villa- och förrådsbyggnaden bedöms som särskilt värde-

fulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst-

närlig synpunkt. 

Ladan bedöms omfattas av kulturhistoriska och miljö-

mässiga värden.

Karaktär och bevarandevärda detaljer

Villa

• Villabyggnaden är en välbevarad villabyggnad från 

tiden omkring 18800-talets mitt-sekelskiftet 1900 

med byggnadsdetaljer med äldre utformning av vikt 

för byggnadens karaktär.

• Villabyggnadens sekelskifteskaraktär.

• Fasader klädda med pärlspontpanel.

• Tak täckt med lertegel.

• Fönsternas form, material, indelning, proportioner  

och beslagning.

• Listverkets och räckenas utformning.

• Dörrar av äldre karaktär såsom material, utformning 

och  beslagning.

• Stendockel.

Förrådsbod

• Förrådsbodens ålderdomliga karaktär med bygg-

nadsdetaljer med äldre karaktär av vikt för byggna-

den. 

• Locklistpanelade fasader målade med röd slamfärg.

• Enkupigt rött lertegel.

• Dörrens material, indelning, proportioner och beslag-

ning.

Villa från 1800-talets mitt-sekelskifte 1900.

Glasveranda med jugendfönster.

Farstukvist med kontursågade räcken. 
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Lada

Ladan är karaktäristisk för äldre ekonomibyggnader.

• Fasader av slät panel målade med faluljusröd slamfärg.

• Portar av trä med beslagning.

 

Förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser i plan

r - Villa- och förrådsbod förses med rivningsförbud.

q/k - Villbyggnad och förrådsbod förses med skydds- och 

varsamhetsbestämmelser.

k - Ladan förses med varsamhetsbestämmelser.

Skydds- och varsamhetsbestämmelser

• Kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla byggnader 

som ska bibehålla sin karaktär med avseende på vo-

lym, proportioner, indelning, material och materialbe-

handling samt detaljeringsnivå.

Villabyggnad

Skyddsbestämmelser

• Befintliga fönster ska bibehållas.

Varsamhetsbestämmelser

• Fasader ska vara pärlspontpanel.

• Taktäckning ska vara rött lertegel.

• Listverk och fasaddekoration ska bibehållas till sin 

 huvudsakliga omfattning och utformning och får inte  

 förenklas.

• Befintliga dörrar ska bibehållas till material och utform-

ning.

Äldre fönsterbågar.

Spetsbågig öldre  fönster.

Kontursågad panel.
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Förrådsbod

Skyddsbestämmelser

• Takets röda enkupiga tegel ska bevaras.

• Befintlig dörr ska bevaras.

Varsamhetsbestämmelser

• Fasader ska vara av locklistpanel målad med faluljus-

röd slamfärg.

Lada

Varsamhetsbestämmelser

• Fasader ska vara av slät panel målade med faluljusröd 

slamfärg.

• Dörrar ska till form, material, indelning och proportio-

ner vara lika befintliga.
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Ålderdomlig förrådsbod på fastigheten Björkvik 1:148.

Äldre lada på fastigheten Björkvik 1:148.



03

BJÖRKVIKS GÅRD

01

02

22

BJÖRKVIK 1:149
 

Historik

Torp, kallad  Trädgårdsmästarbostaden eller Larsbo. Äldre 

moderniserat torp med okänt byggnadsår.

Beskrivning

Stugan med farstukvist står på murad stengrund och är 

klädd med liggande rödmålad fasspontpanel med vita fo-

der och lister. På baksidan har en veranda byggts till år 1999. 

Sadeltaket är lagt med tvåkupigt lertegel. Moderna ospröj-

sade kopplade vitmålade fönsterbågar. Sannolikt i sen tid 

tillkomna kontursågade vindskivor. Enligt uppgift bevarar 

byggnaden äldre spis och kakelugnar.

Fastigheten är även bebyggd med en äldre jordkällare 

murad av sten, en vitputsad äldre ekonomibyggnad med 

okänd ursprunglig användning (enligt uppgift tidigare 

sammanbyggd med ett växthus) samt en gäststuga upp-

förd år 2009. Den vitputsade ekonomibyggnaden har enkla 

spröjsade fönster försedda med pressade hörnjärn och en 

  

svart bräddörr med liggande pärlspontpanel och band-

gångjärn. Taket täcks av ett modernt trapetskorrugerat 

plåttak.   

Kulturhistoriskt värde

Stugan är typisk för äldre torpbyggnader. Torpet har mo-

derniserats men bevarar huvudsakligen tidstypisk karak-

tär till form och volym med rödmålade panelade fasader, 

lertegeltak och farstukvist. Jordkällaren utgör på ett ex-

empel på en äldre byggnadskategori och byggnadsskick. 

Jordkällaren berättar om byggnader väsentliga i äldre 

torpmiljöer och har miljöskapande värden. Den putsade 

ekonomibyggnaden är karaktäristisk för äldre ekonomi-

byggnader och bevarar ursprungliga karaktärsskapande 

detaljer. Torpstugan, den putsade ekonomibyggnaden 

och jordkällare bedöms omfattas av kulturhistoriska och 

miljömässiga värden. Gäststuga från år 2009 bedöms ha 

ett lågt kulturhistoriskt värde.

Torp med okänt byggnadsår, troligen omkring 1800-tal.
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Karaktär och bevarandevärda detaljer

Torpstuga

• Stugans bevarade form och volym med farstukvist 

 typisk för torpbebyggelse.

• Fasader klädda med rödmålad fasspontpanel och vita 

foder och lister.  

• Taktäckning av lertegel.

• Glasad förstukvist.

• Den murade stengrunden.

Vitputsad ekonomibyggnad

• Byggnadens äldre bevarade form och volym med till-

byggd bod.

• Vitputsade fasader och rödfärgad panelad gavel och 

tillbyggnad.

• Äldre fönster.

• Panelad bräddörr.

Jordkällare

• Jordkällarens äldre karaktär uppförd av sten med  

grästak och bräddörr.

Förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser i plan

k- Torpet förses med varsamhetsbestämmelser.

Varsamhetsbestämmelser

Kulturhistoriskt och miljömässigt värdefull byggnad som ska 

bibehålla sin karaktär med avseende på form och volym 

samt karaktärsskapande detaljer.

• Fasader ska vara rödfärgad träpanel.

• Taktäckning ska vara lertegel.

• Farstukvist ska bibehållas till sin omfattning och utform-

ning.

• Den murade stengrunden ska bibehållas till sin utform-

ning.

• Entrédörrar ska bibehållas till sin utformning.

Tillbyggd veranda.

Vitputsad ekonomibyggnad.

Jordkällare.
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BJÖRKVIK 1:150

 

Historik

Stuga, tidigare kallad Äppelbo, totalrenoverad omkring år 

2000 på fastighet avstyckad från nuvarande Björkviks gård.

Beskrivning

Byggnaden står på gjuten grund och är klädd med liggande 

rödfärgad fasspontpanel med grå foder och lister. Taket är 

täckt med enkupigt lertegel. Moderna dörrar och moderna 

spröjsade gulmålade kopplade fönster.

Kulturhistoriskt värde

Byggnaden är moderniserad och bedöms ha ett lågt kultur-

historiskt intresse. 

Karaktär och bevarandevärda detaljer

Modern byggnad utformad med anpassning till byns sekel-

skiftesbebyggelse.

Förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser i plan

-

  

Byggnad uppförd under senare tid.
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BJÖRKVIK 1:152

 

Historik

Villa är uppförd efter ritningar upprättade år 1992 på plat-

sen för ett vagnslider hörande till Björkvikds gård .

Beskrivning

Villan är uppförd i historiserande allmogestil med fasader 

av brunlaserad panel som imiterar knuttimmer täckt med 

sadeltak lagt med tvåkupigt lertegel. 

Kulturhistoriskt värde

Byggnaden bedöms ha ett lågt kulturhistoriskt intresse.

Karaktär och bevarandevärda detaljer

Tidstypisk villabyggnad.

Förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser i plan

-

Villa uppförd omkring 1992.
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Historik

Fastighet bebyggd med villa och ekonomibyggnad från 

omkring tidigt 1900-tal invid vägen genom gamla Björkviks 

gårdstomt. Möjligen på platsen för den gamla gården Björk-

vik.

Beskrivning

Villabyggnaden är uppförd på  murad stengrund och röd-

färgade fasspontpanelade fasader med vita foder och 

lister. Villan har byggts om- och till vid okänd tidpunkt och 

bevarar inte äldre fönster och dörrar. Byggnadens material-

behandling har förenklats med fönster är av aluminium och 

tak täckt med tegelimitation.

Fastigheten är även bebyggd med en äldre stallbyggnad,    

tidigare hönshus, med murad grund och rödfärgade lock-

listpanelade fasader med vita foder och lister. Enkla sex-

rutsfönster med gammalt glas och pressade hörnjärn. Taket 

täcks av trapetskorrugerad plåt. Byggnaden är i stort behov 

av renovering. 

Kulturhistoriskt värde

Trots om- och tillbyggnad bevarar villa- och ekonomibygg-

naderna form och byggnadsdetaljer karaktäristiska för ti-

digt 1900-tal och har med dess rödfärgade fasader ett mijö-

skapande värde vid gamla Björksviks gårds bytomt.

Byggnaderna bedöms omfattas av vissa kulturhistoriska 

och miljömässiga värden.

Karaktär och bevarandevärda detaljer

Villabyggnad

• Byggnadens sekelskifteskaraktär till form och volym.

• Den murade stengrunden med bräddörr.

• Fasader  klädda med rödfärgad panel med vita lister 

och foder.

BJÖRKVIK 1:129 

Tillbyggd och förändrad villabyggnad från omkring sekelskiftet.
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• Stallbyggnad

• Ekonomibyggnadens tidiga 1900-talskaraktär.

• Murad stengrund.

• Fasader klädda med rödfärgad locklistpanel med vita 

foder och lister.

• Enkla sexrutsfönster.

Förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser i plan

k- Villabyggnaden förses med varsamhetsbestämmelser.

Varsamhetsbestämmelser

Kulturhistoriskt och miljömässigt värdefull byggnad som 

ska bibehålla sin karaktär med avseende på form och vo-

lym samt karaktärsskapande detaljer.

• Den murade grunden med bräddörr ska bibehållas.

• Fasader ska vara rödmålad träpanel.

Tillbyggd och förändrad villabyggnad från omkring sekel-
skiftet.

Stallbyggnad med renoveringsbehov.

Villbyggnadens stengrund och källardörr med band-
gångjärn.
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Kulturhistoriskt värde

Byggnaden har ett visst byggnadshistoriskt intresse genom 

dess historiska användning samt dess välbevarade och tids-

typiska karaktär med byggnadsdetaljer bevarade från bygg-

nadstiden. Byggnaden ingår som en miljöskapande byggnad 

i miljön med äldre bebyggelse invid Björkviks gamla gårds-

plats.

Byggnaden bedöms omfattas av kulturhistoriska och miljö-

mässiga värden.

Karaktär och bevarandevärda detaljer

• Byggnadens karaktär typisk för det tidiga 1900-talets 

ekonomibyggnader.

• Den putsade grunden.

• Rödfärgade panelade fasader.

• Ursprungliga fönster.

• Ursprunglig bräddörr.

Historik

Fastighet avstyckad från Björkviks gård för fritidshusbebyg-

gelse under 1950-talet. Fastigheten bevarar en ekonomi-

byggnad, tidigare svinhus, i äldre tid hörande till Björkviks 

gård.

Beskrivning

Äldre ekonomibyggnad, tidigare svinhus, från omkring ti-

digt 1900-tal i äldre tid hörande till Björkviks gård. Ekono-

mibyggnaden har en hög putsad grund och fasader kläd-

da med liggande rödfärgad fasspontpanel. Gavelröstet är 

klätt med rödfärgad stående slät panel och försett med 

brädlucka med smidda bandgångjärn. Foder och lister är 

grönmålade. Äldre småspröjsade fönster med pressade 

beslag. Taket är täckt med trapetskorrugerad plåt. 

BJÖRKVIK 1:90

Ekonomibyggnad från omkring 1900-talets första hälft.
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Förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser i plan

-

Varsamhetsbestämmelser

-

  

Ekonomibyggnad från omkring 1900-talets första hälft.
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KULTURHISTORISK KLASSIFICERING

Byggnader markerade blå bedöms omfattas av särskilt 
värdefull bebyggelse som bör skyddas genom rivningsför-
bud samt skydds- eller varsamhetsbestämmelser i de-
taljplan.

Byggnader markerade gröna bedöms  omfattas av kultur-
historiska och miljömässiga värden och förses med varsam-
hetsbestämmelser i detaljplan.

Ekonomibyggnader markerade gula bedöms omfattas av 

Karta över bebyggelse vid Björkviks gård.

vissa kulturhistoriska och miljömässiga värden och omfat-
tas av generell varsamhet och förvanskningsförbud.

Övrig bebyggelse bedöms omfattas av ett lågt kultur-
historiskt intresse.
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