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 Ekeby ligger i Ekeby socken i Bjuvs kommun. 

 
Ekeby ligger omkring 10 km söder om Bjuv och är sammanväxt med det intilliggande brukssamhället Skromberga.  
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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Omläggningen av taket började med partiet i väst. Takstolarna var i gott skick 

men läkten behövde ersättas. Samtliga takpannor togs ner. Befintlig takpapp och 

läkt ersattes med ny papp respektive ny läkt. Då plåtarbetena uppvisade skador 

har stuprör, hängrännor, fotplåt och skorstensbeslag ersatts med ny galvaniserad 

plåt.  

 

Administrativa uppgifter 

Objekt   Skromberga 12:2 
Socken   Ekeby socken 
Kommun   Bjuvs kommun  
Arbetshandlingar Kostnadsberäkning GE Bygg, 2012-10-09 
Länsstyrelsens diarienummer 2013-07-03, 432-23566-12 
                                                            2013-09-06, 434-23563-12 
Regionmuseets diarienummer L12.20-319-12, 1216 
Byggherre/beställare Gavin Ellingsen 
Entreprenör   GE Bygg 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Helene Stalin 
Åkesson och Anne Jeppsson Uppsala 
Universitet, Campus Gotland 

Byggnadstid 2013-09-06 – 2013-11-07 
Slutbesiktning 2013-11-07 
Bidrag till kulturmiljövård 90% 270 000 kr samt bidrag till antikvarisk 

medverkan 
Rapport granskad av Jimmy Juhlin Alftberg 
 

T.v. Ekeby badhus ligger sydväst om CC Höganäs Byggkeramik. AB. Se pil. T.h. Ekeby badhus sett från Hallbergs gata. 
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Ekeby badhus ritades av arkitekt Svante Lech. Tidigare har Skrombergaverkens 

modellör Anders Hallberg ansetts vara den som ritade badhuset men genom ar-

kivstudier av ritningsmaterial har det framkommit att Lech svarade för ritningar-

na. Badhuset uppfördes 1920–21. Det kom till efter en lång period av påverkan 

från den socialdemokratiska kvinnoklubben som fanns i Skromberga. I första 

hand var det hustrur till män som var anställda vid Skrombergaverken som upp-

vaktade bruksledningen. Hygienen var eftersatt och ett badhus skulle bidra till 

bättre livsvillkor. 

Badhuset blev byggnadsminne 1992 och byggnadsminnesbeslutet lyfter 

fram vikten av gruvnäringens badanläggningar och hur dessa bidrog till förbätt-

rad hygien och därmed bättre hälsa. Badhuset fick en påkostad exteriör då 

Skrombergaverken såg en möjlighet att där visa prov på vad de kunde producera. 

Badhuset var i drift mellan 1921 och en bit in på 1990-talet. De sista åren var 

Bjuvs kommun ägare och när kommunen inte längre ansåg sig kunna driva bad-

huset fattades beslutet att stänga och sälja vidare. Sedan 2001 har badhuset haft 

två olika ägare. Gavin Ellingsen tog över fastigheten 2011. 

Tak, fasad och plåtdetaljer på södra gaveln. 
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Skyddsföreskrifter enligt KML 

Badhuset blev byggnadsminne 1992 och byggnadsminnesbeslutet lyfter fram vik-
ten av gruvnäringens badanläggningar och hur dessa bidrog till förbättrad hygien 
och därmed ökad folkhälsa.  
 

Skadebild/Motiv till åtgärder 

I samband med Regionmuseets besök våren/sommaren 2012 gjordes en genom-

gång av badhusets tekniska status. Taket uppvisade synliga läckage på åtminstone 

ett par ställen. Sannolikt fanns det fler skador, vilka ännu inte syntes i undertaket. 

Värme- respektive vattensystemet var förfallet. Inte minst konstaterades att pum-

panläggningen som tidigare svarat för att hålla källaren torr, inte längre fungerade.  

 

Bilderna visar skador, plåtdetaljer, hängrännor, skorsten och stuprör innan påbörjad renovering. 
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Utvändigt noterades underhållsbehov av exempelvis entrétrappan, fönster och 

plåtarbeten. Vidare konstaterades att ett par träd på fastigheten borde tas bort, då 

grenverk hotade byggnaden. Tidigare takrenoveringar har gjorts partiellt och varit 

av temporär karaktär. Nya läckage har uppstått i närheten av tidigare lagningar, 

varför taket uppvisade en omfattande skadebild. Framför allt handlar det om 

badhusdelens tak, vilket ingår i aktuellt bidragsbeslut. Skadade delar skall ersättas 

med nya material lika befintligt. Denna ambition har tydligt lyfts fram av fastig-

hetsägaren.  

Tak 

Befintligt takmaterial utgjordes av takpannor bl.a. från Veberöds tegelbruk, Gun-

narps tegelbruk och Minnesbergs tegelbruk. Takmaterialet har under en längre tid 

varit slitet och underhållet eftersatt. På grund av detta har läckage uppstått på 

takets nordöstra sida. Omkring 20 % av takpannorna var i så pass dåligt skick att 

bedömningen var att de behövde ersättas. Detta gällde även 30 % av badhusets 

underliggande takpanel liksom nockpannorna. Därtill uppvisade bär- och ströläk-

ten samt underlagspappen också omfattande skador medan stommen var i gott 

skick. 

Plåtdetaljer 

Takfotsräcket behövde ersättas med nytt. Även skorstenen behövde få nytt skor-

stensbeslag då det befintliga beslaget var skadat. Stuprör liksom hängrännor upp-

visade skador och behövde därför ersättas med nya. Plåtarbetena skall utföras i 

galvaniserad plåt och rören ha skarpa vinklar.  

 

T.v Pågående arbete med takpapp och ny läkt. T.h Återmontering och komplettering av takpannor. 
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Utförda åtgärder 

Tak 

Taket har fått ny läkt av gran. Takpannorna som gick att rädda har återanvänts 

och återmonterats. Takpannorna på badhusets lanternin har, på den nordvästra 

delen, ersatts med nya återbrukade pannor (se röd markering på högra bilden 

ovan). Skador på taksponten och takstolen har åtgärdats och konstruktionen där-

igenom förstärkts. Lägesförskjutningar i taket, vilka uppkommit genom bristande 

underhåll, har på så vis återställts. Taket har fått ny takpapp samt ny bär- och 

ströläkt. Infästningar har gjorts med galvaniserad/rostfri spik eller skruv. Vid si-

dan av det nordvästra taket har en mindre del av taket byts ut där man upptäckt 

läckage (se gul markering på högra bilden ovan). Detta har gjorts för att stoppa 

framtida skadeutvecklingen – taket runt om läckaget kommer i ett senare skede 

att renoveras och arbetet kommer troligen att påbörjas tidigast 2014. Taket 

kommer då att få nya takpannor och renoveras likt resten av taket. 

Plåtdetaljer 

Det skadade takfotsräcket har ersatts med ett nytt räcke och skorstenen har fått 
ett nytt skorstensbeslag. Taket har fått nya hängrännor, stuprör, fotplåt i galvani-
serad plåt. Infästningar har gjorts med galvaniserad/rostfri spik eller skruv.  

T.v. Badhusdelens nordöstra tak i samband med slutbesiktning. T.h. Taket från nordväst. 
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Iakttagelser under restaureringen 

Under omläggningen av taket noterade fastighetsägaren en inristning i putsen 
under ett fönster som tidigare legat dold under plåt. På ovanstående bilder kan 
man se inristningens placering och inristningen i detalj. Inristningen säger ”Föns-
terhantverk”.  
 

Avvikelser från arbetshandlingar 

Ett färgprov har tagits från ett av badhusets fönster. Färgprovet visade att den 

ursprungliga kulören haft en varmare ton än nuvarande vit färg. I samråd med 

Regionmuseet beslutades att samtliga fönster skulle målas om i den ursprungliga 

kulören. Färgen som använts är en linoljebaserad färg för utvändigt träverk av 

märket Gjøco BASE B 51308. Fönstren har målats med fyra lager färg. Fönster-

renoveringen omfattas inte av bidraget men Regionmuseet ansåg det viktigt att 

lyfta fram insatsen i rapporten, då den tydligt visar fastighetsägarens ambition. 

T.v. Placeringen av ristning i fönsterbänkens puts. 
T.h. Detaljbild och rekonstruktion av ristningen. 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gjoco.no%2Fsv-SE%2FDefault.aspx&ei=_W9vUuaeNKbv4gTZvIDwCA&usg=AFQjCNHH1srm-GG-B0IwvFMlXylNZk1IRQ&sig2=byOzfUoB80OFW9D6ZWoayQ&bvm=bv.55123115,d.bGE
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Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Badhuset har fram till påbörjad takomläggning varit en överloppsbyggnad och 

fungerat som förråd för fastighetsägaren då det inte har varit fråga om att nyttja 

byggnaden till andra aktiviteter i och med takets dåliga skick. Genom färdigstäl-

landet av delar av badhusets takparti finns det nu goda förutsättningar för fortsatt 

renovering och användning av badhuset och dess interiör. Takomläggningen och 

samtliga plåtarbeten bidrar till badhusets fortlevnad och bevarandet av byggnaden 

och bruksmiljöns kulturhistoriska värde. Arbetet har utförts enligt arbetshand-

lingarna och i samråd med antikvarie. 

t.v. visar ett färdigt fönster med ny kulör. t.h. visar en rengjord hörnplåt. 

Tv. Fönstrens hörnplåtar. T.h. En rengjord hörnplåt innan målning. Stora bilden. Det färdigmålade fönstret i ursprunglig 
kulör. 
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Övriga handlingar med relevans för ärendet 

1992 Beslut – Byggnadsminnesförklaring, 
Länsstyrelsen i Malmöhus län, 1992-12-08, Dnr 221-6612/90 

2009 Skromberga – en kulturmiljö att använda, Regionmuseets, 
rapport nr 2009:44 

 

Lund 2013-11-26 

Helene Stalin Åkesson och Anne Jeppsson 
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1. Utvändig renovering av Stoby kyrka, Stoby sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2012 
2. Brösarps station, Ravlunda sn, AM, Helena Rosenberg, 2012 
3. Gustav Adolfs kyrka – invändig ombyggnad, Helsingborg sn, AM, Maria Sträng, 2011–2012 
4. Vittskövle kyrka – invändig ombyggnad, Vittskövle sn, AM, Jennie Björklund, 2012 
5. Vattenmöllan – omläggning av östra takfallet, Brunnby sn, AM, Ingela Blomén, 2012 
6. Stångby kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Stångby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012 
7. Västra Hoby kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Västra Hoby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012 
8. Håstads kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Håstad sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012 
9. Tyggården, Kristianstad sn, AM, Helena Rosenberg, 2012 
10. Hustoftagården, Väsby sn, AM, Anna Rabow och Heikki Ranta, 2010 
11. Villa Sagan, Örkelljunga sn, AF, Helena Rosenberg, 2013 
12. Norra Strö kyrka – ommålning av plåttak, Norra Strö sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008 
13. Tobaksfröer i Skåne, Förstudie, Åsa Jakobsson, 2012 
14. Helsingborgs rådhus – trappräcke i västra trapphallen, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2011  
15. Inventering och värdering av stenmurar i området Galgbacken, Dalby, PJ, Åsa Jakobsson och Patrik Olsson, 2013 
16. Norra Mellby kyrkogård, Norra Mellby sn, VP, Jennie Björklund, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie 

Petersson, 2012 
17. Fritidsbadet i Ystad, Ystad sn, AF, Anna Rabow och Helena Rosenberg, 2013 
18. Krubbemölla – omläggning av stråtak och restaurering av kvarnränna, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2013 
19. Ekestad folkets park – renovering av betongtrappa, Österslöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013 
20. Ballingstorp och Per-Ols – diverse åtgärder 2013, Kviinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013 
21. Håstads kyrka – renovering av värmeanläggning, Håstad sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013 
22. Häglinge kyrkogård, Häglinge sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2012 
23. Hardeberga kyrka – kistplåtar i vapenhuset, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2011 
24. Revinge kyrka – ny textilförvaring, Revinge sn, AM, Maria Sträng, 2011 
25. Vittskövle slott 2013, Vittskövle sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013 
26. Villa Petterssons tak, Svalöv sn, AM, Anna Rabow, 2012  
27. Agusastugan 2013, Andrarum sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013 
28. Buxbomen i Skåne, Skåne län, KA, Cissela Olsson och Anna Rabow, 2012 
29. Hosaby 11:16 i Hörvik – omläggning av tak, Mjällby sn, AM, Helena Rosenberg, 2013 
30. Näsums kyrka – invändig renovering och tillgänglighetsanpassning, Näsums sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2010 
31. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2013, Brösarps sn, AM, Emelie Petersson, 2013 
32. Väsby kyrka – utvändig renovering, Väsby sn, AM, Maria Sträng, 2013 
33. Gräsma kvarn, Huaröd sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Helene Stalin Åkesson, 2013 
34. Norra Strö kyrka – ombyggnad för visningsmonter, Norra Strö socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2013 
35. Bondrumsgården 2013, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013 
36. Riseberga kyrka – yttre renovering, Riseberga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013 
37. Nämndemansgården på Ven, Sankt Ibb sn, AM, Anna Rabow, 2012 
38. Kaffestugan vid Alunbruket – omläggning av stråtak, Andrarums sn, AM, Helena Rosenberg, 2013 
39. Borrie kyrka - utvändig renovering, Borrie sn, AM, Petter Jansson, 2013 
40. Skurups kyrka – invändig renovering, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013 
41. Krageholms mölla – renovering av vingar och hätta, Sövestads sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013 
42. Ekeby badhus – omläggning av tegeltak och plåtdetaljer, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Anne Jepps-

son, 2013 



 

 


