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Inledning 
I januari 2017 inkom en förfrågan från Hässleholms 
kommun till Regionmuseet i Kristianstad om att ut-
föra en kulturhistorisk utredning över Qpoolen och 
det intilliggande bostadsområdet söder om denna i 
Hässleholm. Anledningen är att kommunen vill ta 
fram de kulturhistoriska värden som finns i området 
och utreda om och vilka förändringar området tål 
utan att de kulturhistoriska värdena förvanskas. Upp-
draget har även omfattat att ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv utreda huruvida det är möjligt eller ej att 
förtäta i området samt ge förslag till planbestämmel-
ser.  

Arbetet har utförts under våren 2017. Uppdraget 
har omfattat inläsning av nybyggnadsritningar tillhan-
dahållna av Hässleholms kommun, platsbesök samt 
värdering av såväl byggnaderna, växtligheten och om-
rådet som helhet.  

De kartmaterial och fotografier som använts i 
rapporten tillhör Hässleholms kommun eller Reg-
ionmuseets samlingar. Källhänvisningarna finns an-
givna vid respektive karta och foto. Uppdraget har 
inte omfattat ytterligare arkivsökning. Vid värderingen 
har Riksantikvarieämbetets plattform för kulturhistorisk 
värdering använts.  

Avgränsning och översiktlig be-
skrivning  
Området Haga ligger strax öster om Hässleholms 
centrumkärna, mellan hembygdsparken och Östra 
begravningsplatsen. I områdets södra del finns flerbo-
stadshus och i det norra en simhalls- och idrottsan-
läggning.  Mellan byggnaderna finns grönytor och i 
mitten av bostadsområdet en park. I den nordvästra 
delen av bostadsbebyggelsen finns en obebyggd tomt, 

Kruthornet 1, som enligt uppgift tidigare varit be-
byggd med ett lägre hus. På dess motsatta sida, öster 
om bostadsområdena, finns ytterligare en obebyggd 
grönyta.     

Väster om badhuset finns flera flerbostadshus. 
Dessa är byggda senare och omfattas inte av aktuell 
kulturhistorisk utredning.     

Historisk bakgrund 
Byggnaderna inom området uppfördes under senare 
delen av 1940-talet, en tid som präglades av funktion-
alismens ideal som gjort intåg under 1930-talet. 
Funktionalismen innebar ett brott mot föregående 
arkitekturstilar och fokuserade på användbarhet och 
vikten av ljus och luft inom bostadsbyggandet. Man 
vände sig mot de tidigare slutna kvarteren och de täta 
bebyggelsestrukturerna bröts upp. Husen uppfördes 
istället som friliggande längor, s.k. lamellhus, vilka 

Ortofoto över Hässleholm. Det aktuella området är markerat. I norr syns badhuset och Qpoolen och i söder bo-

stadsområdet. (Hässleholms kommun) 
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placerades med hänsyn till terrängen, omgivna av 
grönytor och växtlighet. Reaktionen mot tidigare stilar 
med dekorativt utformade exteriörer innebar släta 
fasader i ljusa färger utan utsmyckningar.  

Under kriget avstannade bostadsbyggandet men 
efter krigsslutet återupptogs byggnationen efter 1930- 
talets mönster. En ökad inflyttning till städerna med 
bostadsbrist som följd var den pådrivande kraften 
bakom planer på en mer omfattande bostadsutbygg-
nad. Nu inleddes byggandet av Folkhemmet med målet 
att erbjuda goda och hygieniska bostäder åt alla. Re-
former och lagar medförde att kommuner och stat 
ökade sin inblandning i bebyggelsefrågor och genom 
statliga subventioner ville man stimulera bostadsbyg-
gandet. Systemet gynnade allmännyttiga och koopera-
tiva bolag framför privata och byggandet kom i för-
längningen att bli alltmer styrt genom förmånliga lån. 
Det genomfördes även mätningar och noggranna 
undersökningar över mått på köksbänkar, avstånd till 
kylskåpet etc. för att hemmet skulle bli så standardise-
rat och effektivt som möjligt.   

Funktionalismens byggnadssätt levde kvar in på 
1940-talet men så småningom kom en reaktion mot 
det som uppfattades som en kylig arkitektur vilket 
bland annat medförde användandet av äkta bygg-
nadsmaterial så som trä och tegel och färgsättning av 
fasader i mättade jordfärger. Under efterkrigstiden 
och 1950-talet var det framför allt ny mark i städernas 
ytterområden som togs i anspråk för bostadsbebyg-
gelse. Fortfarande togs hänsyn till ljus och luft vid 
planeringen av nya bostadsområden. Husen placera-
des på ett sådant sätt att bästa tänkbara ljusinsläpp 
erhölls inne i lägenheterna och ofta planerades områ-
dena med utgångspunkt i att det skulle vara nära till 
affärer och annan service. Balkongerna utgjorde en 
del av tanken på ljus och frisk luft och planerades 
främst i söderläge. De så kallade grannskapsenheterna, 

inspirerade av engelska förebilder, kunde erbjuda 
närbutik, lekplats, skola och parker. Dimensionering-
en av grannskapsenheterna skulle avvägas gentemot 
två viktiga faktorer; områdena fick inte bli för stora 
eftersom det antogs minska gemenskapen mellan 
de boende, men samtidigt inte för små utan tillräck-
ligt stora för att grannskapet skulle vara ett funge-
rande underlag för affärsliv och skola. Byggandet 
var fortfarande hantverksmässigt och användandet av 
äkta material något som kom till uttryck i detaljerna. 
Fasaderna erhöll ett rikare formspråk genom möns-
termurning kring fönster och entréer och dekorativt 
bearbetade detaljer som takfot och socklar. Så små-
ningom blev tegel och spritputs allt vanligare fasad-
material och kulörerna djupnade. Fasaderna delades in 
i geometriska fält och burspråk i avvikande material 
eller färgsättning bidrog till större variation. Bland 
hustyperna introduceras punkthus och stjärnhus i 
kombination med det tidigare förhärskande lamellhu-
set.  

Parallellt med bostadsbyggandet under efterkrigs-
tiden planerades även för invånarnas aktivitet och 
fritidssysselsättning. I och medinflyttningen till stä-
derna började det även planeras för sociala aktiviteter 
och mötesmöjligheter. Under 1900-talet växte idrotts-
rörelsen allt mer och under efterkrigstiden fick de 
ekonomiskt stöd från kommunerna. Stödet gav möj-
lighet att bygga idrottshallar som var dyra investering-
ar vilket gjorde att de även blev prestigebyggen. De 
byggdes ofta nära andra idrottsanläggningar och 
välvda tak över hallarna var vanligt. Ytterligare ett 
prestigebygge var uppförandet av simhallar. I och 
med badorternas framväxt under 1800-talet byggdes 
hälsosamma varm- och kallbadhus. När så kravet på 
simundervisning kom under 1920-talet växte behovet 
av bassänger som var tillräckligt långa för ändamålet 
och som fanns i närområdet. Det var dock mycket 

kostsamt med simhallar och det var vanligt att unde-
risningen hölls i öppet vatten. Det var inte förrän på 
1970-1980-talet som de flesta mindre städer och 
större orter fick en simhall. Dessa byggen planerades 
ofta med stora fönsterpartier för att knyta samman 
innemiljön med den gröna miljön utanför.     

Historik - Hässleholm 
Hagaområdet byggdes under senare delen av 1940-
talet. Sexton lamellhus i tre våningar med källare upp-
fördes samt ett bostadskomplex bestående av ett 
långhus i öst-västlig riktning med två flankerande 
byggnadskroppar i nord-sydlig riktning norr om övrig 
bostadsbebyggelse. Även dessa är byggda i tre våning-
ar med källare. Husen byggdes med för tiden gällande 
arkitektoniska ideal med tegel- eller putsad fasad, 
flacka sadeltak eller valmade sadeltak klädda med 
lertegel, burspråk, uppglasade trädörrar, stora fönster 
med bågar och karm av trä och balkonger. Även 
stadsplanen planerades efter rådande ideal med gröna 
ytor mellan husen samt en större park i områdets 
mitt. Husen placerades med fasaderna i öst-västlig 
riktning för att öka ljusinsläppet så mycket som möj-
ligt. Likt tankarna kring grannskapsenheterna planerades 
även service in i området. I en lägre byggnad på 
Kruthornet 1, vilken i senare tid har brunnit ner, 
fanns ursprungligen en konsumbutik och senare en 
livs-butik. I området har även funnits lekplats, to-
baksbutik, en kiosk samt en KBS-butik (Kristian-
stad-Blekinge Slakteriförening). Även plast för väd-
rings- och piskställning, cyklar och bilar planerades 
in i området.    

Norr om bostadsdelen anlades i slutet på 1950-
talet en idrottshall, Qpoolen, och på tidigt 70-talet 
även en simhall. Anläggningarna visar på sin tids arki-
tektur- och funktionsideal med välvt tak, tegelfasad, 
betongblock och stora ljusinsläpp.  
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Historik 
Enligt fastighetens nybyggnadsritning byggdes hu-
sen 1946. Byggnaderna ska ursprungligen ha upp-
förts för stadens militärfamiljer. Enligt nybyggnads-
ritningarna byggdes husen med fasadtegel, taktegel, 
enluftsfönster eller tvåluftsfönster med mötande 
symmetriska bågar utan spröjs, entréer med entré-
tak och balkonger med plåtfront och överliggare. 
På taket fanns sju stora murade skorstenar. 

Beskrivning 
Fasad och tak 
Fasaden utgörs av rödbrunt tegel i munkförband i 
något skiftande kulör med en gråblå spritputsad 
sockel. I trapphusen finns fönster som omges av en 
mörkgrå putsad kant/omfattning. På husens norra 
gavel finns burspråk som sträcker sig över de tre 
våningarna. Dessa är klädda med vitmålad smal 

panel. I bottenplan på det västra huset finns även 
en butikslokal. Taken är valmade och lagda med 
tvåkupigt rött tegel och kröns av flera symmetriskt 
placerade stora murade skorstenar.  
 
Fönster och dörrar 
Byggnaden har vita pivåhängda perspektivfönster 
av aluminium. Det finns även mindre pivåhängda 
fönster på gavlarna med råglas samt ett sexkantigt 
fönster på trapphusens övre plan. Vid balkongerna 
finns tvåluftsfönster och en balkongdörr. Källar-
fönstren är sannorlikt ursprungliga av gråmålat trä 
med galler framför.  

Entrédörrarna är moderna av brunfärgat alumi-
nium. Dörrarna omgärdas av en omfattning av 
liggande räfflat mörkrött tegel. Trappsten av na-
tursten med ett infällt skrapgaller. Entrén kröns av 
ett entrétak med mörkbrunt undertak av träpanel. 
 

Balkong 
Balkongfronterna har stomme och överliggare av 
aluminium och en front av grön smal sinuskorruge-
rad plåt.  

Grönytor 
Klippta häckar av oxel ramar in mot Snapphanega-
tan i norr samt cykelvägen i öster. Utmed södra 
sidan av husen finns ett lågt trästaket kantat av en 
rabatt med olika sorters rosor, forsythia, någon 
sorts prästkrage samt daglilja och lökväxter såsom 
tulpan och påsklilja. Vid varje husgavel finns öpp-
ningar i staketet med smidesgrindar. Den östra 
delen av kvarteret domineras av gräsytor med ett 
par planterade rhododendron och forsythia. Ytan 
mellan husen utgörs av gräsmatta med en centralt 
placerad plattlagd sittplats omgiven av en kraftig, 
klippt tujahäck. 

Fastigheten Hemmanet 3 har renoverats under senare tid. I samband med denna renovering ersattes många av de karakterist-

iska fasaddetaljerna. Ett fåtal fasadelement och detaljer bär fortfarande 1940-talets formspråk. Exempel på detta är källardör-

rar i trä, vars övre del är uppglasad och den nedre klädd med smal panel. Skärmtaken ovan entréerna är ett annat exempel 

där dåtidens byggnadstradition framträder; ett hantverksmässigt utförande där skärmtakets undersida är klädd med smal 

panel och ovansidan smäckert inklädd med plåt.    
Hemmanet 3 
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Sex klothamlade almar med säregna former är plan-
terade runt om liksom nyplanterade buskar. Här 
finns också en flaggstång. Buskar och träd är 
välskötta med öppen jord närmast stammarna. Vid 
västra byggnadens nordöstra hörn finns en rabatt 
med bland annat daglilja, kärleksört, rosor, löjt-
nantshjärta och lökväxter såsom påskliljor och kro-
kus. Området väster om byggnaderna domineras av 
gräsytor med högresta träd av olika slag. 

En hängbok, en knotig hängbjörk och en vidkronig 
blodbok är regelbundet placerade, antagligen ett 
träd per ”husavdelning”. Dessa ger karaktär åt om-
rådet tillsammans med en dunge björkar. Här finns 
inslag av vintergröna växter såsom murgröna som 
klättrar på tegelfasaden tillsammans med klätterro-
sor och lagerhägg i rabatt utmed trappa. En platt-
belagd yta, antagligen som en gemensam sittplats, 

finns i väster nära slänten ner mot cykelvägen där 
höga tallar växer.  

Förändringar över tid 
Fönstren har under senare tid bytts ut mot nya av 
aluminium, liksom entrédörren och balkongerna.  
Även taktäckningen kan ha bytts från enkupigt 
taktegel till tvåkupigt.   

Bland de fasadelement och detaljer som fortfarande bär 1940-talets formspråk märks burspråk klädda med smal träpanel. Värt att notera är att burspråken skiljer sig åt i utseende 

mellan de båda byggnaderna. På bilden ovan har burspråket en svängd front medan det på angränsande byggnad har en plan front. Skyltfönstren och dörren under burspråket ovan 

markerar en annan tidstypisk företeelse; en kvartersbutik. Den är ett exempel på hur grannskapsenheterna planerades för att vara lagom stora både ur ett socialt och ekonomiskt per-

spektiv. På den mellersta bilden ses förutom en tidstypiskt utformad entré med mönstermurning och ett gracilt skärmtak hur trapploppets fönster markerats med en putsad omfattning 

som kontrasterar till omgivande tegelfasad.  
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Flintlåset 1 & 2  

Historik 
Enligt fastighetens nybyggnadsritning byggdes hu-
sen 1944 . Enligt nybyggnadsritningar byggdes hu-
sen med tvåluftsfönster med mötande symmetriska 
bågar utan spröjs. Det förekom även flerluftsföns-
ter med tre symmetriska bågar, tvåluftsfönster på 
höjden samt enluftsfönster på ena gaveln. På taket 
fanns fem stora murade skorstenar. 

Beskrivning 
Fasad och tak 
Fasaden utgörs av rött tegel i munkförband och en 
ofärgad slätputsad sockel. På entréfasaderna finns 
burspråk bredvid balkongerna med en putsad 
hörnkedja närmst balkongerna, grönmålad på Flint-
låset 1 och vitmålad på Flintlåset 2.  

På byggnadernas baksidor finns flera symmetriskt 
placerade fönster.  Taken är valmade och lagda 

med tvåkupigt rött tegel och kröns av flera sym-
metriskt placerade stora murade skorstenar.  

 
Fönster och dörrar 
Flintlåset 1; Vita pivåhängda perspektivfönster av 
trä. På ena gaveln finns enluftsfönster i aluminium 
och i burspråken treluftsfönster. Badrumsfönstren 
har råglas för att minska genomsiktligheten.  Käl-
larfönstren är av trä med två mötande bågar.  

Flintlåset 2; Vita pivåhängda perspektivfönster 
av aluminium med mittpost. Det förekommer även 
flerluftsfönster med tre bågar bredvid balkongerna. 
Även dessa är av aluminium. Källarfönstren är av 
trä med två mötande bågar. Badrumsfönstren har 
råglas för att minska genomsiktligheten.   

Vid samtliga entréer finns moderna dörrar i grå 
eller brunt aluminium. Dörrarna kantas av en te-
gelomfattning av gult tegel, som vid en av entréer-
na är överputsad. Källarfönstren är sannorlikt ur-
sprungliga med två mindre mötande bågar. Entré-
taket består av en gjuten platta med en fasad list i 

ytterkant. Trappan/entrégolvet består av en granit-
beläggning med infälld rödbrun klinker och skrap-
galler. Källardörren är av metall med en skyddsdörr 
innanför. 

       
Balkong 
Balkongerna har ljusgul eller grön småsinuskorru-
gerad plåtfront med en stomme och överliggare av 
omålat aluminium.   
 
Övrigt 
Källarnedgångarna kantas av ett ursprungligt 
svartmålat metallräcke.   

Grönytor 
Flintlåset 1 och 2 omges i huvudsak av klippta 
gräsytor med förhållandevis sparsam växtlighet. I 
den östra fastighetsgränsen står emellertid några 
högväxta träd, bland annat lind och mellan byggna-
derna finns en hängbjörk, en lönn och en lind. 
Kortare sträckor av klippt måbärshäck finns utmed 

1 
2 

Fastigheten Flintlåset 1 & 2 har renoverats under senare tid. I samband med denna renovering ersattes många av de ka-

rakteristiska fasaddetaljerna. Ett fåtal fasadelement och detaljer bär fortfarande 1940-talets formspråk. Exempel på detta 

är källarfönster i trä. Smäckra skärmtaken ovan entréerna är ett annat exempel.  
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norra sidan och kvarterets västra sida, utmed cykel-
vägen, kantas av en oxelhäck. I söder finns enbart 
nätstängsel. En grupp höga enar finns i det nord-
västra hörnet och en klotformad tuja i stenkantad 
rabatt i gräsmattan i väster.  
 
Förändring över tid 
Fönstren har under senare tid bytts ut mot nya 
pivåhängda av trä eller aluminium. Även entré- och 
balkongdörrarna har bytts ut till nya av moderna 
material.  Taktäckningen är möjligen bytt från en-
kupigt till tvåkupigt taktegel.  
 

Källarfönstren tillsammans med skärmtaken ovan entréerna är exempel på 1940-talets byggnadstradition. I dessa detaljer 

framträder ett hantverksmässigt utförande och användandet av samtida byggnadsmaterial.  
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Flintlåset 5 

Historik 
Enligt fastighetens nybyggnadsritning byggdes hu-
sen 1946. Enligt samma ritning uppfördes de med 
fasadtegel, och två- eller treluftsfönster utan spröjs. 
Källarfönstren hade två mötande bågar och bal-
kongerna hade fronter uppdedelade i två sektioner, 
en övre och en undre. Enligt en bild i boken Häss-
leholm 1914-2014 har balkongerna tidigare varit 
täckta nertill med sinuskorrugerad plåt och galler-
försedda upptill i ett diagonalt mönster, likt fron-
terna på trapphusbalkongerna.    

Entrédörrarna hade glas i den övre delen. På ta-
ket fanns fem stora skorstenar, troligen murade likt 
fasaden.     

Beskrivning 
Fasad och tak 
Fasader i ljusrött-brunt tegel med putsad, ofärgad 
sockel. Åt söder har byggnaden två utskjutande 
fasadpartier. Taket är valmat och lagt med tvåku-
pigt betongtegel och takfoten är vitmålad, om än 
mycket blekt.  
 
Fönster och dörrar 
Byggnaderna har vita pivåhängda perspektivfönster 
av trä. Källarfönstren är sannorlikt ursprungliga av 
trä med två mötande bågar.    

Entrédörrarna är moderna av brunt aluminium. 
Trappsten av natursten med infällt skrapgaller. 
Dörren omgärdas av en stenomfattning av grå-röd 
sten. Entrétaket består av en gjuten platta med ett 
undertak av vitmålad karosseripanel. Bredvid entré-
erna finns små förrådsbyggnader med vit, liggande 
träpanel och en brun dörr av metall.    

På entrésidan av husen finns trapphusbalkonger 
med ursprunglig brunmålad trädörr.   

 
Balkong 
Fronten på trapphusbalkongerna är sannorlikt ur-
sprungliga av vitmålad metall med diagonalt möns-
ter.  

Balkongfronterna på husens baksidor består av 
småsinuskorrugerad plåt med öppen mitt där 
stommen, av svartmålat aluminium, syns. Över de 
vita fronterna sträcker sig en svartmålad rundad 
överliggare av aluminium.  

 
Övrigt 
Källarnedgångarna kantas av ett ursprungligt 
svartmålat metallräcke.   
 

Fastigheten Flintlåset 5 har renoverats under senare tid. I samband med denna renovering byttes många av de karakteristiska 

fasaddetaljerna ut. Ett fåtal fasadelement och detaljer bär fortfarande 1940-talets formspråk. Exempel på detta är trapplop-

pens dörr- och fönsterpartier samt räcken och källarfönster i trä.  
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Grönytor 
Mot den grusade parkeringen i öster avgränsar en 
klippt häck av berberis, och korta häckavsnitt av 
berberis finns även utmed Snapphanegatan i norr. 
En mindre plantering av vresros och berberis finns 
i nordvästra hörnet. I sydöstra hörnet finns en 
björk och under denna en smått oordnad plante-
ring av olika sorters buskar såsom bland annat for-
sythia, brudspirea och syrén. Den södra sidan, ut-
med gång- och cykelvägen, avgränsas av en häck av 
häggmispel, vars rosavioletta vårfärg anknyter till 
tegelfasadens kulör. Mellan de båda byggnaderna 
finns en grusad lekplats avgränsad med ett lågt 
trästaket. Omkring lekplatsen finns flera äldre 
fruktträd planterade, och här finns också rabatter 
med bland annat funkia och lavendel. Utmed de 
södra delarna av husfasaderna finns buskage av 
exempelvis brudspirea och forsythia. Plattlagda 
gångar leder söderut till en låg grind av järnsmide i 
form av raka ribbor med texten Östbo 1. På ömse 
sidor om grinden finns rabatter med oxbär och 
brudspirea samt ett litet träd. (troligen sorbus) 

Förändring över tid 
De ursprungliga murade stora skorstenarna har 
under senare år ersatts av modernare. Fönstren har 
bytts ut mot nya pivåhängda av trä och balkong-
fronterna har bytts mot modernare med alumini-
umstomme och sinuskorrugerad plåt. De nya bal-
kongerna liknar inte de ursprungliga vilka var täckta 
nertill och gallerförsedda upptill.  

Entrédörrarna har bytts mot nya av aluminium 
och en tillbyggnad i form av en mindre förråds-
byggnad har byggts strax bredvid.   

 
  

Bland de fasadelement och detaljer som fortfarande bär 1940-talets formspråk märks källarfönster i trä och entrépar-

tierna som markeras i fasaden med mönstermurning. Trapploppens fönster- och dörrpartier är indragna i fasaden och 

lämnar plats för en balkong med ett räcke i tidstypisk formgivning. Själva entrén har försetts med ett gracilt skärmtak 

och en omfattning i natursten  
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Ringbrynjan 6 & 7 

Historik 
Enligt nybyggnadsritning för Ringbrynjan 6 bygg-
des huset 1946. För Ringbrynjan 7 saknas ritning. 
Enligt ritningen var fasaden ursprungligen slätput-
sad med skifferkalkbruk i en gul ton. Taket var 
belagt med taktegel med flera stora skorstenar, 
troligen murade. Fönstren var tvåluftsfönster med 
mötande bågar utan spröjs och vid balkongerna 
fanns perspektivfönster. Högst upp i trapphuset 
fanns ett mindre tvåluftsfönster och på gaveln ett 
mindre enluftsfönster. Källarfönstren var mindre 
två- eller treluftsfönster.  

Entrédörrarna hade träpanel undertill, möjligen 
karosseripanel, och en glasad övre del. På sidan av 
dörren fanns en sidoljus i samma utförande som 
dörren. Balkongerna hade korrugerad plåtfront med 
överliggare. Balkongerna på nedre plan hade en 
spaljé från marknivå upp till balkongerna.  

Beskrivning 
Fasad och tak 
Fasaden är tilläggsisolerad ca 15 cm och klädd med 
ett påhängande fasadtegel i grågrön kulör med en 
slät spritputsad sockel. Sadeltaken är lagda med rött 
tvåkupigt tegel och kröns av flera symmetriskt pla-
cerade, stora, murade skorstenar. Vid entréerna 
finns förrådsbyggnader klädda med vit stående 
träpanel och en ljusgrå respektive brun trädörr.   
 
Fönster och dörrar 
Fönstren, liksom källarfönstren, är vitmålade 
tvåluftsfönster med mötande bågar av trä. Dessa är 
ursprungliga. Fönstren vid balkongerna har bytts ut 
till modernare av trä med två lufter.  

Entrédörrarna är moderna av brun aluminium. 
Vid entréerna finns en trappsten med infällt skrap-
galler och ett entrétak av vitmålat trä med plåttäck-
ning. Källardörrarna är äldre med träpanel nertill 
och råglas upptill.  
 

Balkong 
Balkongerna är äldre med fronter av grönmålad 
sinuskorrugerad plåt med stomme av smidesjärn 
och två överliggare av runt eller platt järn.  
 
Övrigt 
Källarnedgångarna kantas av ett ursprungligt 
svartmålat metallräcke. Vid entréerna finns cykel-
ställ av äldre utförande. Mellan husen finns en 
sandlåda samt ett nybyggt skjul av tryckimpregnerat 
trä för soptunnor.  

Grönytor 
Området avgränsas mot gatorna i öster och söder 
av höga klippta häckar av avenbok. I gränsen mot 
Snapphaneparken finns en klippt häck av oxel. 
Mellan byggnaderna finns en gräsyta med några 
planteringar av brudspirea och schersmin. I gräs-
mattan i väster mot parken finns ett par mindre 
prydnadskörsbärsträd, en rosenrips klippt i klot-
form samt en syrén. Utmed byggnadernas båda 
östra fasader finns smala rabatter planterade med i 
huvudsak rosor, kärleksört med inslag av lökväxter 

7 
6 

Fastigheten Ringbrynjan 6 & 7 har försetts med en ny fasadbeklädnad. I övrigt har byggnaden fortfarande 1940-talets form-

språk och karakteristiska fasaddetaljer.  
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såsom snödroppet och påsklilja. Luckor finns här 
och var efter utgångna plantor. 

Förändringar över tid 
Den mest påtagliga förändringen är fasadmaterialet 
som bytts från puts till ett påhängande fasadtegel i 
samband med en tilläggsisolering. Fönstren vid 
balkongerna har bytts mot modernare tvåluftsföns-
ter med fast mittpost. Även entréerna har föränd-
rats genom att de byggts till med ett mindre förråd 
samt att ursprungliga dörrar bytts mot nya av alu-
minium. Även entrétak har tillkommit under senare 
år.   
  

Ringbrynjan 6 & 7 har byggnadsdetaljer som är karakteristiska för 1940-talet. Fasadelement och detaljer som bär fortfarande 

1940-talets formspråk ses på bilderna ovan. Exempel på hantverksmässigt utförda delar är de inåtgående träfönstren och 

källardörrar i trä, vars övre del är uppglasad och den nedre klädd med smal panel. Balkongfronter och järnräcken vid källar-

nedgångar är andra exempel där dåtidens byggnadstradition framträder. Rabatter med vårlökar och rosor förhöjer intrycket av 

en bostadsmiljö präglad av grannskapsenhetsidealet. 
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Kruthornet 2-5 

Historik 
Enligt nybyggnadsritningarna för Kruthornet 2-4 är 
husen byggda 1944. För Kruthornet 5 saknas rit-
ning. Enligt ritningarna var fasaderna ursprungligen 
putsade fasader som träskurats och taket var belagt 
med enkupigt strängtaktegel. På taket fanns även 
flera stora murade skorstenar.  

Fönstren utgjordes av en till treluftsfönster utan 
spröjs. Överst i trapphusen finns fyrluftsfönster 
med två rutor per båge. Därunder sitter ett mindre 
tvåluftsfönster med två rutor per båge.   

Entrédörrarna var av trä med glasad över och 
underdel samt över- och sidoljus. Balkongfronterna 
utgjordes troligen av en sinuskorrugerad plåtfront 
på smidesstomme.        

Beskrivning 
Fasad och tak 
Samtliga fasader är slätputsade och avfärgade i ljus-
gul kulör med en blågrå spritputsad sockel. Sadelta-
ken är täckta med enkupigt rött lertegel och kröns 
av flera symmetriskt placerade stora murade skor-
stenar. Inga takbryggor förekommer och snöras-
skydden är smäckra och infärgade likt takteglet. 
 
Fönster och dörrar 
Husen har äldre träfönster med två mötande bågar, 
inåtgående utan fast mittpost. På husens baksidor 
finns sannorlikt ursprungliga perspektivfönster. 
Fönstren ligger i liv med fasaden och har små 
runda ventilationsöppningar i karmen. Mindre bad-
rumsfönster, sannolikt ursprungliga, med råglas 
finns på de norra gavlarna. På de södra gavlarna har 
badrumsfönstren bytts mot nya i plast utan råglas. 
Även källarfönstren är sannolikt ursprungliga av trä 
med en eller två lufter.   

Entrédörrarna är sannolikt ursprungliga av trä 
med varierande utseende på porthandtagen. Här 
finns två sorters äldre handtag samt ett modernare. 
Några av entrétrapporna har partier med klinker i 
planstegen medan andra trappor är helgjutna. Port-
smygen är klädd med tunna stenskivor.  

Källardörren är modernare av aluminium. Käl-
larnedgångarna kantas av ett ursprungligt svartmå-
lat metallräcke  
 
Balkong 
Balkongerna har fronter av trapetskorrugerad plåt 
på en äldre järnstomme.  
 
Övrigt 
Mellan husen finns stenläggning med plats för väd-
rings- och piskställ. Vid husen finns även cykelställ 
av äldre karaktär.  

2 3 4 
5 

Byggnaderna inom fastigheterna Kruthornet 2-5 har fortfarande 1940-talets formspråk och karakteristiska fasaddetaljer.  
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Grönytor 
Gräsmatta och asfaltytor omger byggnaderna i om-
rådet som har ett relativt sparsamt inslag av växt-
lighet. Klippta häckar av oxel ramar in i öster mot 
cykelvägen och Snapphaneparken. I gräsmattan 
väster om Kruthornet 2 finns två mindre träd. (tro-
ligen rönnar) I gränsen mellan 2 och 3 är två pryd-
nadskörsbär planterade, liksom väster om 4. I om-
rådet finns enstaka buskage av spirea och schers-
min. Planteringar av vresros ramar in ett par cykel-
ställ. 

Förändringar över tid 
Husen har genomgått få förändringar. Några av 
badrumsfönstren har bytts ut mot nya i plast utan 
råglas och några dörrhantag har bytts mot moder-

nare av plast. Balkongfronterna har ersatts av tra-
petskorrugerad plåt, alternativt har den ursprung-
liga öppna stommen täckts med en front.   
  

Träfönster med smäckra bågar och karm för maximalt ljusinsläpp är karakteristiskt för tiden liksom gedigna portar i ädel-

trä med ett generöst ljusinsläpp. I dessa delar framträder ett hantverksmässigt utförande och en omsorg om materialäkt-

het som är typiskt för tidens byggande. Notera avsaknaden av utskjutande fönsterbleck. Avrinnig av regnvatten har lösts 

genom att karmens bottenstycke skjuter ut från fasaden. Längs ovansidan har bottestycket en rundad form för avledning 

av vattnet och längs med undersidan finns ett fräst spår som hindrar vattnet att rinna ”bakåt” och ner på fasaden.  
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Ringbrynjan 1-2 

Historik 
Nybyggnadsritning finns endast över tomt två, 
dock anger den inte byggår. Enligt den ritningen 
var huset ursprungligen putsat med undantag för 
ett indraget parti vid balkongerna som var täckt 
med tegel. Huset hade en markerad sockel och 
taket var klätt med taktegel och kröntes av fyra 
stora murade skorstenar symmetriskt placerade. 
Fönstren var två- till treluftsfönster utan spröjs. I 
trapphusen fanns tvåluftsfönster med fast tvärpost 
och entrédörrarna var uppglasade och försedda 
med sidoljus. Där fanns även entrétak samt en 
markerad omgärdning kring dörren.   

På ena långsidan fanns balkonger i de indragna 
delarna av fasaden. Balkongerna hade täckta fron-
ter.    

Beskrivning 
Fasad och tak 
Ringbrynjan nr 1 har gul tegelfasad med en markerad 
blågrå putsad sockel. På den västra fasaden finns 
tre sektioner med balkonger. Fasaden mellan bal-
kongerna är putsad och färgad i en vit kulör.  

Ringbrynjan nr 2 har en ljusgul putsad fasad med gult 
tegel mellan balkongerna. Likt Ringbrynjan 1 är fa-
sadpartierna indragna vid balkongerna.   

Sadeltaken är lagda med rött tvåkupigt taktegel 
med flera mindre moderna rökkanaler/skorstenar 
av plåt. På taken finns snörasskydd i stålgrå kulör. 
På Ringbrynjan 1 finns även annan taksäkerhet i 
form av takbrygga.  

 

1 
2 

Fastigheten Ringbrynjan 1 & 2 har renoverats på ett ovarsamt sätt vilket har lett till att karakteristiska fasaddetaljerna har 

bytts ut. Spår av 1940-talets byggnadsstil återstår i utskjutande fasadpartier och växlingen mellan putsade ytor och te-

gelytor.   
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Fönster och dörrar 
Byggnaderna har perspektivfönster av trä, några 
med en förskjuten mittpost. I trapphusen finns 
tvåluftsfönster med fast tvärpost.  

Dörrarna är av brunt aluminium och kantas av 
en omfattning av rött tegel. Trappsteget är gjutet 
och har ett infällt skrapgaller. Entrétaket består av 
en vit gjuten platta. På entréernas ena sida finns 
senare tillkomna förrådsbyggnader. Källardörrarna 
är modernare av aluminium.  

    
Balkong 
Balkongfronterna har en stomme av aluminium 
med rundad överliggare, i övrigt är profilerna kan-
tiga. Balkongfronterna täcks av en vit korrugerad 
plåt.  
 
Övrigt 
Källarnedgångarna kantas av ett ursprungligt 
svartmålat järnräcke.   
 

Grönytor 
Området ligger norr om Snapphaneparken och 
består till stora delar av gräsmatta med relativt 
sparsam växtlighet. Ganska låga, klippta häckar av 
oxel avgränsar mot parken och utmed cykelvägen i 
väster. Korta sträckor av klippta häckar finns även 
utmed västra fasaden av den västra byggnaden. 
Mellan byggnaderna finns en lekplats och en 
mindre byggnad, delvis omgiven av klippta häckar 
av måbär. Här finns också ett mindre träd, troligen 
rönn eller oxel.  

Förändringar över tid 
Byte av fönster, dörrar, ändring av balkonger och 
borttagning av skorstenar är ändringar som påver-

kat byggnaden. I övrigt har troligen husen sinse-
mellan ursprungligen sett olika ut vad gäller fasad-
material.    
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Ringbrynjan 9 

Historik 
Nybyggnadsritningar för fastigheten har inte hittats.  

Beskrivning 
Fasad och tak 
Fasaderna är tilläggsisolerade och täckta med ljus-
gul plåt. Sockeln är gjuten och ofärgad. På husens 
östra respektive västra fasader finns garageportar i 
källarplan. Trapphusen markeras genom fasader av 
rött tegel. Sadeltaken är klädda med tvåkupigt rött 
taktegel och kröns av flera stora murade skorstenar.  
 
Fönster och dörrar 
Fönstren är av aluminium med två eller tre inåtgå-
ende lufter. 

Entrédörrarna är av aluminium och omgärdas av 
naturstensplattor. Trappsten av natursten med ett 
infällt skrapgaller. Entrétaket är äldre med röd plåt 

och mörk karosseripanel undertill. Entrélampan är 
av äldre karaktär. I trapphuset finns franska bal-
konger med inåtgående balkongdörrar av trä.        
 
Balkong 
Balkongerna finns på husens östra respektive västra 
sida. Balkongerna är av äldre karaktär klädda med 
röd sinuskorrugerad plåt och rund överliggare.    
 
Övrigt 
Garageportarna är sannorlikt ursprungliga med två 
blågråmålade dörrblad av träpanel med sparkplåt. 
Portarna är försedda med diverse olika handtag, av 
olika ålder och karaktär.  

Källarnedgångarna kantas av ett ursprungligt 
svartmålat järnräcke.   

Grönytor 
Mellan de båda husen finns en gräsmatta inramad 
av stenkant. I den södra delen finns ett större jord-
fast stenblock. Centralt finns ett par mindre träd 

och en syrén. I söder avgränsas området av en gles 
häck av berberis med inslag av forsythia. Vid varje 
byggnads södra gavel finns ett större pilträd. Mellan 
gräsytorna och den asfalterade garageytan i suter-
räng är slänterna belagda med ölandssten. Området 
strax öster om fastigheten utgörs av öppen gräs-
matta.  

Förändringar över tid 
Den största förändring som skett på byggnaderna 
är tilläggsisoleringen med byte av fasadmaterial till 
plåt. Även fönsterbytet och byte av dörrar är stora 
förändringar.   
 

Fastigheten Ringbrynjan 9 utgörs av två byggnader som ser likandana ut. De södra fasaderna med utskjutande fasadpar-

tier och balkonger och de norra med entréer och trapphus. 
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Fasaderna på Ringbrynjan 9 är idag inklädda med plåt, ett fasadmaterial som har tillkommit vid en renovering av 

fastigheten. I vissa detaljer framträder ännu byggnadens ursprungliga karaktär. Exempel på detta är mönstermur-

ningen i anslutning till trapphusen, garageportar i trä och klädda med en tidstypisk smal panel. Denna smala panel 

återkommer även som undertak på skärmtaken ovan entréerna. Balkongernas sinuskorrugerade plåt och trappräck-

ena invid källartrapporna. I alla delar är dessa detaljer utförda i smäckra dimensioner och traditionella material. 
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Haga 1  

Historik 
Enligt nybyggnadsritningen byggdes husen 1945. 
Ritningen visar att husen byggdes med slätputsad 
fasad och en sockel i avvikande kulör eller ytskikt. 
Taket var belagt med enkupigt taktegel och på taket 
fanns flera stora skorstenar. Fönstren hade en- till 
tre lufter, och i trapphusen satt fönster med för-
skjuten mittpost. På den ena flygeln fanns butikslo-
kal med stora fönsteröppningar med panel nedtill. 
Dörrarna hade karosseripanel och överljus.    

Beskrivning 
Fasad och tak 
Fastigheten består av flera huskroppar. Där den 
mellersta genom subtila förskjutningar i sockel och 
takhöjd delas i tre huskroppar. Invid varje gavel 
utgår två mindre huskroppar i nord-sydlig riktning. 

Fasaderna är slätputsade och avfärgade i en 
varm gul kulör med en grå spritputsad sockel i liv 

med fasaden. Mitt på den långa huskroppen finns 
en genomfart. Öppningen bryter upp huskroppen 

och förbinder den norra och södra sidan av bygg-
naden.    

 

2 

1 
3 

Haga 1 har fortfarande 1940-talets formspråk och karakteristiska fasaddetaljer.  
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Taken är lagda med enkupigt rött lertegel och 

kröns av flera symmetriskt placerade, stora murade 
skorstenar.  

 
Fönster och dörrar 
Byggnaden har sannolikt ursprungliga träfönster, 
indragna ca 3 cm i fasaden. Fönstren är inåtgående, 
vitmålade med en, två, eller tre symmetriska bågar. 
Några har förskjuten mittpost. I hus 1 finns butiks-
lokaler med fönster åt söder och väster. Dessa 
fönster är pivåhängda träfönster. Källarfönstren är 
ursprungliga av gråmålat trä. Entrédörrarna finns 

på den långa huskroppens (hus 3) norra sida. På de 
två mindre huskropparna finns entréerna på de 
västra fasaderna i form av uppglasade solida ekdör-
rar med karosseripanel, spark-plåt samt smäckra 
porthandtag i trä och metall. På hus 1 finns två 

bakdörrar på husets norra sida av enklare utförande 
helt i träpanel.  

En av källardörrarna är av modern plåt, en av 
äldre plåt samt en klädd med mörk karosseripanel 
delvis täckt med plåt i nedre halvan.  

Träfönster med smäckra bågar och karm för maximalt ljusinsläpp är karakteristiskt för tiden. Gracila fönsterbleck i 

målad plåt som fästs med spik i karmen är en annan typisk byggnadsdetalj liksom gedigna portar i ädelträ med ett 

generöst ljusinsläpp och omsorgsfullt utformade detaljer som handtag i trä och metall. I dessa delar framträder ett 

hantverksmässigt utförande och en omsorg om materialäkthet som är typiskt för tidens byggande. Framträdande är 

också detta i balkongernas stommar, ett fint exempel på mötet mellan form och funktion, där räckets förankring i 

betongstommen fått en medvetet estetisk formgivning.  
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De flesta dörrhandtag är ursprungliga. På entré-
portarna förekommer dörrhandtag i trä, medan det 
på källardörrarna finns moderna enklare handtag i 
metall.   

 
Balkong 
Balkongerna finns främst på södra fasaden på hus 
3. Ett fåtal balkonger finns på hus 1 och 2. Bal-
kongerna har en äldre järnstomme och är klädda 
med rödmålad trapetskorrugerad plåt.  
   
Övrigt 
På taket finns smäckra rödmålade snörasskydd. 
Ljusinsläpp på vinden i form av gracila takfönster i 
plåt målade i en röd kulör som harmonierar med 
lerteglet. 

Grönytor 
Den långsträckta byggnaden omges av klippt gräs-
matta. En rad rönnar avgränsar mot parkeringen i 
norr. Vissa luckor finns där träd gått ut. I nord-
västra hörnet står en äldre kastanj. Klippta, relativt 
höga och täta häckar av liguster ramar in plats för 
sophantering. Rabatter med vresros är planterade 
kring ett cykelställ. Gräsytan i söder mot parkering 
och gata ramas in av höga, klippta häckar av bland 
annat berberis. Jämnt placerade mitt på gräsmattan 
finns fyra unga träd, troligen rönn/sorbus och nå-
got slags prydnadskörsbär. I ett gjutet cementlock i 
gräsmattan kan datumet 19/8 1941 utläsas. 

Förändringar över tid 
Den mest påtagliga förändring som har skett av 
exteriören är ombyggnationen av butikspartierna på 
byggnad 1:s södra och västra fasader. Ytterligare 
exempel på förändringar är inklädnaden av balkon-

fronterna med trapetskorrugerad plåt. Även några 
källardörrar har bytts mot nya.  
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Snapphaneparken/Hässleholm 
87:18 

Historik 
Snapphaneparken anlades ursprungligen som en 
stor gräsplan med planterade träd i räta rader. 
Närmst Kruthornet 4 fanns en lekplats med sand 
och gungor. Platsen var omgärdad av ett lågt räcke 
samt en smal gräsremsa. Parken korsades av en 
diagonal gång som i mitten bredde ut sig i en halv-
måneformad grusplan omgärdad av buskar.  

Beskrivning 
Snapphaneparken utgörs av ett rektangulärt grönt 
område i bostadsområdets mitt. Parken utgörs av 
klippta gräsytor och högväxta till synes likåldriga 
träd. I övrigt är växtligheten mycket sparsam. Den 
västligaste delen består av öppna gräsytor utan träd. 
Här finns ett äldre ställverk byggt i rött tegel. En 
nordsydlig gång- och cykelväg finns i väster vari-

Parken utgör ett för bostadsområdet 

betydelsefullt grönt rum. Området är 

medvetet centralt placerat för att 

komma så många som möjligt till 

godo. Parken har en genomtänkt 

utformning där träden utgör basen i 

den gröna strukturen. Parkmiljön 

utgör också en värdefull miljö för 

stadens biologiska mångfald.  
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från en diagonal gång leder genom parken i sydost-
lig riktning. Gångarna kantas av regelbundet place-
rade träd av lönn och platan och även inne i parken 
är träden placerade i glesa rader. I parkens nord-
östra hörn finns en svag förhöjning med en dunge 
björkar. Ett tiotal lindar kantar parkens södra sida 
längs Snapphanegatan.  

Förändringar över tid 
Parken har genomgått en del förändringar sedan 
uppförandetiden. Lekplatsen är borta, liksom den 
halvmåneformade grusplanen med omgärdande 
buskar.  
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Snapphaneparken 

  

Beskrivning och värdering – kv Badhuset 1 
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Qpoolen  

Historik 
Qpoolen byggdes 1957. Enligt nybyggnadsritning 
samt äldre fotografier kröntes Qpoolen ursprungli-
gen av en glaspyramid samt hade fasaderdetaljer i 
symmetri.  

Beskrivning 
Fasad och tak 
Huskroppen är rund med två utbyggnader, en i väst 
och en i öst. Fasaden består av sammansatta slät-
putsade betongsektioner som är avfärgade i benvitt 
med en låg slätputsad gråmålad sockel i liv med 
fasaden. Delar av den nedre delen av fasaden åt 

norr är täckt med stora rektangulära partier av glas-
block. Huvudentrén åt väster omges av en mosaik i 
varierande nyanser som bildar mönstret av två id-
rottsplaner. 

Taket är klätt med svart takpapp och kupolens 
topp kröns av en pyramid klädd med svart plåt och 
takfönster.  

 
Fönster och dörrar 
Fönstren på den runda huskroppen och den västra 
utbyggnaden är sannorlikt ursprungliga. Fönstren 
är mindre träfönster eller stora vitmålade träföns-
ter. Mellan utbyggnaden åt väster och kupoltaket 

finns flera små runda fönsteröppningar i fasaden. 
På den östra utbyggnaden är fönstren mindre och 
av aluminium. 

På den östra utbyggnadensa samt den västra en-
trén är dörrarna av aluminium, liksom källardörren. 
De övriga dörrarna är sannorlikt ursprunliga 
trädörrar med dubbla uppglasade dörrblad. Trapp-
steget vid entrén är gjutet och målat rött med infällt 
skrapgaller. 

 
Övrigt 
Räcket till källarnedgången är sannorlikt ursprung-
ligt av svartmålat plattjärn. 

Qpoolen har fasader av sammansatta betongsektioner och idag kröns taket av en plåtinklädd pyramid med takfönster, en 

förändring som skett under senare tid. I vissa detaljer framträder ännu byggnadens ursprungliga karaktär. Exempel på 

detta är stora fönsteröppningarna av trä, stora fasadpartier med glasblock och mosaiken vid entrén 
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Grönytor 
Badhusområdet omges i huvudsak av asfaltytor i 
norr och öppna gräsytor med enstaka träd i söder. 
Qpoolens runda fasad kantas delvis av en vinter-
grön plantering av lagerhägg och oxbär. Utmed 
områdets östra sida, längs Östra Hagagatan, finns 
ett knappt tiotal kastanjträd. Gräsytorma i söder 
ramas in av rabatter bestående av blandade buskage 
såsom exempelvis forsythia, rosor och spirea till-
sammans med glest placerade rönnar. Utmed södra 
sidan finns en avgränsande långsträckt rhodo-
dendronplantering som bildar fond tillsammans 
med ett äldre körsbärsträd. Inom gräsytan finns en 
dunge äldre björkar invid en grusad boulebana och 
en beachfotbollsplan. Den asfalterade parkeringen 
mot gatan i väster kantas av en låg häck av spirea.  

Förändringar över tid 
Den största förändring som skett är att den ur-
sprungliga glaspyramiden på taket ersatts av en 
plåtinklädd pyramid med takfönster. Även utbygg-
naden åt öster är senare tillkommen liksom till-
byggnaden av simhallsbadet i söder. Även igensätt-
ning av fönster och upptagning av ventilationsgaller 
och byte till aluminiumdörrar har förändrat bygg-
naden och dess ursprungliga symmetri  

Entrébyggnaden åt väster med mosaik. De ursprungliga 
dörrarna har bytts mot nya av aluminium.  
 

Ett mindre fönster av trä med råglas.    
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Simhallsbadet  

Historik 
Simhallen är byggd 1970-1971. 

Beskrivning 
Fasad och tak 
Den norra, nordvästra samt den östra delen av 
byggnaden har en våning medan den rektangulära 
södra delen, bassängdelen, är högre med ett upp-
höjt takparti som är indraget från fasaden och slut-
tar mot Qpoolen i norr.  
Byggnadens vita betongtomme är synlig på den 
södra delen, i övrigt består fasaderna av stora upp-

glasade fasadpartier och mörkrött tegel med en låg 
gråmålad sockel. Det övre takpartiet är täckt med 
en kappa av blå korrugerad plåt och taket är sann-
orlikt belagt med svart plåt, liksom den lägre delen 
av taket. På byggnadens baksida, åt öster, finns 
modernare ventilationstrummor och rör på taket.  
 
Fönster och dörrar 
Samtliga fönster är stora, brunmålade träfönster 
med stor glasyta. Entrédörrarna åt väster är moder-
na av omålat aluminium.  Övriga dörrar åt väster är 
sannorlikt ursprungliga av uppglasade brunmålade 
trädörrar. Dörren på den östra sidan nås via en 
trapp konstruerad av betong och sjösten.   
   
Övrigt 
På byggnadens västra sida finns en gjuten uteplats i 
terrassering belagd med stenplattor. På husets bak-
sida, åt öster, finns en modern altan.  

Grönytor 
Badhusområdet omges i huvudsak av asfaltytor i 
norr och öppna gräsytor med enstaka träd i söder. 

Utmed områdets östra sida, längs Östra Hagagatan, 
finns ett knappt tiotal kastanjträd. Gräsytorma i 
söder ramas in av rabatter bestående av blandade 
buskage såsom exempelvis forsythia, rosor och 
spirea tillsammans med glest placerade rönnar. 
Utmed södra sidan finns en avgränsande lång-
sträckt rhododendronplantering som bildar fond 
tillsammans med ett äldre körsbärsträd. Inom 
gräsytan finns en dunge äldre björkar invid en gru-
sad boulebana och en beachfotbollsplan. Den asfal-
terade parkeringen mot gatan i väster kantas av en 
låg häck av spirea.  

Förändringar över tid 
Få exteriöra förändringar har skett på byggnaden. 
Entrédörrarna har bytts mot moderna av alumi-
nium och byggnadens baksida har kompletterats 
med en altan samt ventilationsrör och trummor på 
taket.  
 

Simhallsbadet är karakteristiskt för sin tillkomsttid. Både i formspråk och fasaddetaljer är byggnaden välbevarad.   
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Simhallsbadets välbevarade fasad erbjuder en palett av 1970-talets färg- och formskala. Trädörrar och träfönster är målade i en brun kulör och teglet i fasaden har en djup färgton.  
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Sammanvägande värdering och framtida planering 
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Sammanställning av de kulturhi-
storiska värdena 
Hagaområdet, med bostadsområde och bad- och 
idrottsanläggningen Qpoolen, utgör med sina väl-
bevarade byggnader, grönstrukturer och områdes-
planering tidstypiska tillskott till Hässleholms 
stadsmiljö. Området berättar om de samtida poli-
tiska idéer och målsättningar som formulerades i 
Folkhemsprojektet.  

Det tidiga 1900-talets ökade urbanisering med-
förde bostadsbrist i många städer. De tillgängliga 
bostäderna höll låg standard och hade sällan or-
dentliga kök, wc eller andra hygienutrymmen. Detta 
avsåg man att i Folkhemsprojektet bygga bort. 
Goda bostäder ansåg man skapade goda medbor-
gare. Lagom stora områden, planerade i grannskap-
senheter, skapade möjlighet för inflyttande att rota 
sig och känna sig hemma. De fysiska resultaten av 
dessa idéer går alla att utläsa i Hagaområdet.   

Byggnadernas luftiga placering i Hagaområdet, 
med grönytor mellan, deras förskjutna placering i 
förhållande till varandra och en central parkmark är 
karaktärsskapande uttryck som visar att tillgång till 
ljus och frisk luft prioriterades vid planering av nya 
bostadsområden. Husen placerades på ett sådant 
sätt att bästa tänkbara ljusinsläpp erhölls inne i 
lägenheterna. Till exempel uppfördes byggnads-
kropparna med långsidorna åt öster och väster för 
att utnyttja ljusinsläppet maximalt.  

Att Hagaområdet planerats enligt idén om de po-
sitiva effekterna av grannskapsenheter blir tydligt i 
områdets storlek, öppna ytor och intimare gårdar 
mellan bostadshusen samt bostäder i kombination 
med butikslokaler och annan service. I området 
minner stora butiksfönstren om tidigare funktioner 
och uttryck för idén om servicenära bostäder. På 

gårdarna mellan husen finns detaljer som vädrings- 
och piskställningar på tillhörande stenlagd yta, äldre 
cykelställ och skyltar som förmedlar det intima 
gårdsidealet och förstärker den historiska förank-
ringen. 

Bostadshusens likartade skala och övergripande 
yttre, arkitektoniska uttryck så som de gemen-
samma fasadmaterialen tegel och puts förstärker 
områdets grannskapskänsla.  

En variationsrikedom i detaljutformning som till 
exempel träfönster med mötande bågar, sinuskor-
rugerad balkongfront på järnstomme, karosseri-
panel, trädörrar med trähandtag och sparkplåt, en-
tréer med trappsteg av natursten eller gjuten platta 
med infällt skrapgaller och garagedörrar med äldre 
handtag återspeglar tidens arkitektoniska ideal och 
en byggsektor som fortfarande präglades av hant-
verksmässighet innan massproduktion och indust-
riell prefabricering slog igenom. Detaljer som dessa 
förhöjer områdets kulturhistoriska värde och visar 
både på ålder och de medvetna materialvalen och 
arkitektoniska, funktionalistiska tankar om att det 
enkla och ändamålsenliga var detsamma som det 
vackra.  

I och med idrottshall- och badhusområdet adde-
ras en årsring till Hagaområdet. Efterkrigstidens 
ekonomiska tillväxt möjliggjorde kollektiva sats-
ningar på folkhälsan. Många av de frågor som tidi-
gare legat på folkrörelser och enskilda föreningar 
togs över av staten, idrott och fysisk aktivitet var en 
viktig del av detta. Idrottshallen Qpoolens närhet 
till bostadsbebyggelse gjorde den lättillgänglig så att 
den både kunde främja medborgarnas hälsa och 
fungera som en mötesplats. Simhallen är en tidsty-
pisk utbyggnad av fritidsanläggningen som bland 
annat möjliggjorde för skolans simundervisning att 
flytta inomhus. Arkitektoniskt visar idrotts- och 

badanläggningen på en allt större standardisering 
och tillgång till prefabricerade element än vid tiden 
då man byggde bostadshusen i Hagaområdet. Arki-
tektoniskt visar idrotts- och badanläggningen på en 
allt större standardisering och tillgång till prefabri-
cerade element än vid tiden då man byggde bo-
stadshusen i Hagaområdet. 

Gröna värden  
I den norra delen av bostadsområdet utgörs den 
gröna strukturen i varierande omfattning av klippta 
häckar och mindre prydnadsträd. Häckar används 
som i huvudsak som avgränsande och rumsinde-
lande element inom de öppna gräs- eller asfalty-
torna. Merparten av växtligheten är lövfällande 
med ofta ljusgrönt bladverk som anknyter till de 
ljusa fasaderna.  

Snapphaneparken är samtida med bostadsområ-
det med en genomtänkt utformning av stor bety-
delse för områdets gröna struktur och rumslighet. 
Parken utgör ett grönt rum med möjligheter till 
samvaro, möten och stillhet men bidrar också till 
stadens biologiska mångfald.  

I de sydligaste kvarteren, Hemmanet och Flintlå-
set är inslaget av högresta träd betydligt större än i 
norr, även mellan huskropparna. Dessa ger en 
lummig grönska med tydlig rumslighet. Här finns 
en variation av olika sorters växter, såsom träd, 
buskar, perenner och lökväxter. Genomtänkta och 
planerade val speglar ett tydligt samspel mellan 
arkitektur och växtlighet. En mörkare färgskala i 
växtligheten, bland annat en hel del vintergrönt, 
fungerar visuellt mycket väl tillsamman med de 
mörka tegelfasaderna.  

 
 

 



 

Haga-området, Hässleholm, 2017| 31 

Kulturhistorisk klassificering 
 
 
 

  

Kulturhistoriskt värdefull byggnad enligt pbl 8kap 17§. Änd-
ring ska ske varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden. Inga ingrepp i byggna-
den får göras som ur kulturhistorisk synvinkel är ovarsamma, 
negativa för stadsbilden eller som förvanskar de kulturhisto-
riska värdena.  

Särskilt värdefull byggnad enligt pbl 8kap 13§. Byggnadens ur-
sprungliga proportioner, form, volym, materialval, färgsättning 
och detaljomsorg får inte förvanskas.  Inga ingrepp i byggnaden 
får göras som ur kulturhistorisk synvinkel är ovarsamma, negativa 
för stadsbilden eller som förvanskar de kulturhistoriska värdena. 
 

Miljömässigt värdefull byggnad enligt pbl 8kap 17§. Byggnad 
med kulturhistoriska värden och positiv betydelse för områ-
dets karaktär. Byggnadens proportioner och form ska beva-
ras. Ursprungligt utseende och material ska vara vägledande 
vid förändring.   

Kulturhistoriskt värdefull och karaktärsskapande parkmark. 
Marken har ett kulturhistoriskt värde som parkmark i ett bo-
stadsområde. Får inte bebyggas eller hårdgöras. 
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Förslag på planbestämmelser 

  Hemmanet 3  
Rivningsförbud (r)- Byggnaden får inte rivas.  
Varsamhetsbestämmelser (k)   - Fasaderna ska ha rött/rödbrunt fasadtegel  

- Taktäckning ska vara rött matt tegel  
- Skorstenarna ska i form, storlek och material 
vara lika ursprungliga. 
- Vid ändring av byggnad ska en återgång till 
dess ursprungliga utseende göras 

 
Flintlåset 1 & 2 
Rivningsförbud (r)- Byggnaden får inte rivas.  
Varsamhetsbestämmelser (k)   - Fasaderna ska ha rött/rödbrunt fasadtegel  

- Taktäckning ska vara rött matt tegel  
- Skorstenarna ska i form, storlek och material 
vara lika ursprungliga. 
- Vid ändring av byggnad ska en återgång till 
dess ursprungliga utseende göras 

 
Flintlåset 5 
Rivningsförbud (r)- Byggnaden får inte rivas.  
Varsamhetsbestämmelser (k)   - Fasaderna ska ha rött/rödbrunt fasadtegel  

- Taktäckning ska vara rött matt tegel  
- Balkongräcke i trapphusen ska vara lika be-
fintliga 
- Vid ändring av byggnad ska en återgång till 
dess ursprungliga utseende göras 
 

 
 
 

Ringbrynjan 6 & 7 
Rivningsförbud (r)- Byggnaden får inte rivas.  
Skyddsbestämmelser (q)  - Särskilt värdefull byggnad enligt pbl 8kap 13§.  

Ursprunglig karaktär med avseende på volym, pro-
portioner, indelning, material och materialbehand-
ling, färgsättning samt detaljeringsnivå ska bibehål-
las. 
- Ursprungliga fönster ska bevaras  

Varsamhetsbestämmelser (k)   - Taktäckning ska vara rött matt tegel 
- Balkonger ska ha en smidesstomme med små-
sinuskorrugerad front av stålplåt, likt ursprung-
liga. 
- Vid ändring av byggnad ska en återgång till 
dess ursprungliga utseende göras 

 
Kruthornet 2-5 
Rivningsförbud (r)- Byggnaden får inte rivas.  
Skyddsbestämmelser (q)  - Särskilt värdefull byggnad enligt pbl 8kap 13§.  

Ursprunglig karaktär med avseende på volym, pro-
portioner, indelning, material och materialbehand-
ling, färgsättning samt detaljeringsnivå ska bibehål-
las. 

- Befintliga entrédörrar av ek med tillhörande ur-
sprungligt handtrycke ska bevaras. 

-  Ursprungliga fönster ska bevaras  
Varsamhetsbestämmelser (k)   - Fasader ska vara slätputsade och målade i en 
  ljus gul kulör 

- Taktäckning ska vara rött matt enkupigt lerte-
gel 

- Skorstenarna ska i form, storlek och material 
vara lika ursprungliga. 

-Balkonger ska ha en smidesstomme med front 
likt ursprungligt småsinuskorrugerad front av 
stålplåt, likt ursprungliga.  
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- Vid ändring av byggnad ska en återgång till dess 
ursprungliga utseende göras 

 
Ringbrynjan 1-2 
Rivningsförbud (r)- Byggnaden får inte rivas. 
Varsamhetsbestämmelser (k)   - Taktäckning ska vara rött matt tegel 

- Fasaderna ska vara dels putsade i en ljus kulör, 
dels av gult tegel, likt ursprungligt. 
- Vid ändring av byggnad ska en återgång till dess 
ursprungliga utseende göras 

 
Ringbrynjan 9 
Rivningsförbud (r)- Byggnaden får inte rivas.  
Varsamhetsbestämmelser (k)   - Taktäckning ska vara rött matt tegel 

- Skorstenarna ska i form, storlek och material 
vara lika ursprungliga. 
- Vid ändring av byggnad ska en återgång till dess 
ursprungliga utseende göras 

 
Haga 1 
Rivningsförbud (r)- Byggnaden får inte rivas.  
Skyddsbestämmelser (q)  - Särskilt värdefull byggnad enligt pbl 8kap 13§.   

Ursprunglig karaktär med avseende på volym, proport-
ioner, indelning, material och materialbehandling, färg-
sättning samt detaljeringsnivå ska bibehållas. 
- Befintliga entrédörrar av ek med tillhörande ursprung-
ligt handtrycke ska bevaras. 

- Ursprungliga fönster ska bevaras  
Varsamhetsbestämmelser (k)   - Fasader ska vara slätputsade och målade i en ljus 
  gul kulör 

- Taktäckning ska vara rött matt enkupigt lertegel 

- Skorstenarna ska i form, storlek och material 
vara lika ursprungliga. 
 

 

- Balkonger ska ha en smidesstomme med front 
likt ursprungligt småsinuskorrugerad front av 
stålplåt, likt ursprungliga. 
- Vid ändring av byggnad ska en återgång till 
dess ursprungliga utseende göras 
 

Badhuset 1 - Qpoolen 
Rivningsförbud (r)- Byggnaden får inte rivas.  
Skyddsbestämmelse (q) - Mosaik vid entrén ska bevaras   
Varsamhetsbestämmelser (k)   - Taket ska vara välvt och klätt med takpapp och  

krönas med en tydlig pyramid i, från taket, avvi-
kande material 
- Byggnaden ska ha släta fasader 
- Vid ändring av byggnad ska en återgång till 
dess ursprungliga utseende göras 
 

 
Badhuset 1  - Simhallen  
Rivningsförbud (r)- Byggnaden får inte rivas. 
Skyddsbestämmelse (q) - Kulturhistoriskt/miljömässigt värdefull byggnad som  

ska bibehållas till sin ursprungliga karaktär med avse-
ende på volym, proportioner, indelning, material och 
materialbehandling, färgsättning samt detaljeringsnivå 

Varsamhetsbestämmelser (k)   - Färgsättning ska vara likt befintlig. 
  - Dörrar och fönster ska vara i trä med utseende 

 likt ursprungliga 
- Vid ändring av byggnad ska en återgång till  

  dess ursprungliga utseende göras 
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Generella riktlinjer 
Vid förändring är det viktigt att se till området som 
helhet och inte enbart till de enskilda byggnaderna 
vad gäller utförande, material, form och placering. 
 
Rekommendationer inför framtida arbete inom 
Haga-området:  

• Ett gestaltningsprogram för tillbyggnad av 
ex. sophus, skärmtak och dylikt samt dess 
placering och material. Sophus bör ersät-
tas/utföras med omgärdning av häck, likt 
Haga 1 och placeras i anslutning till redan 
hårdgjorda ytor. 
 

• Ny detaljplan för området alternativt ett 
tillägg till befintliga detaljplaner. Detta för 
att lyfta in planbestämmelser på plankartan 
så att områdets kulturhistoriska värde vär-
nas.  
 

• Ny detaljplan/tillägg med utökad lovplikt 
på skärmtak, sophus o. dyl. Grönytorna 
mellan bostadshusen förses med prickmark 
för att förhindra att de bebyggs eller hård 
görs.  
 

• Samtliga byggnader förses med rivnings-
förbud samt varsamhetskrav.   
 

• Ursprungligt utseende och material är väg-
ledande vid förändring på befintliga bygg-
nader.     
 

• Eventuella staket uppförs med Gunnebo-
stängsel eller likvärdigt.   

 

• Vid komplettering och ersättning av växt-
lighet är det lämpligt att utgå från och an-
vända befintliga växtmaterial för att bibe-
hålla men samtidigt bygga vidare på de 
olika särdragen inom respektive kvarter. 
Asfaltytorna är bitvis mycket dominerande, 
delvis i dåligt skick med sprickor och sätt-
ningar. Byt ut delar av de stora asfaltytorna 
mot andra material såsom olika sorters 
plattor eller hårdgjorda grusbeläggningar, 
helst i naturfärgad kulör.  

Förhållningssätt till obebyggda tomter/ytor 
Nedan följer de öppna ytor i området som kan bli 
aktuella vid fråga om förtätning och rekommendat-
ioner kring det: Kruthornet 1, Snapphane-
parken/Hässleholm 87:19, Hässleholm 87:17 och 
Badhuset 1/Hässleholm 87:14 och 87:18. Samtliga 
förtätningsmöjligheter kräver att certifierad sak-
kunnig avseende kulturvärden medverkar i frågor 
kring ny bebyggelses placering, gestaltning och 
volym. Haga-områdets höga kulturhistoriska värde 
kräver att eventuellt ny bebyggelse anpassas till 
platsens planläggning och dess befintliga byggna-
der. Den befintliga bebyggelsen ska vara vägle-
dande och inspiration ska tas från ursprungliga 
material, former och byggnadsdetaljer.    
 

• 1 - Kruthornet 1 – Tomten har tidigare va-
rit bebyggd med en lägre byggnad. Det är 
möjligt att uppföra en lägre byggnad, likt 
ursprunglig utan att det karaktäristiska ljus-
insläppet och luftigheten i området för-
svinner. Att uppföra en lika hög byggnad 
som lamellhusen i området är inte att re-
kommendera då de kommer för nära 
varandra.  

 
• 2 -Snapphaneparken/Hässleholm 87:19 

– Parken är ursprungligen planerad som 
parkmark och nyttjas för det än idag. Den 
är inte lämplig för förtätning/bebyggelse 
då dess kulturhistoriska värde ligger i 
funktionen som öppen parkmark. Dock 
finns utrymme att återskapa en enklare 
lekplats, likt den ursprungliga. Denna 
måste dock ha en enklare karaktär så att 
dagens moderna uttryck på lekplats inte 
förvanskar områdets karaktär. Det finns 
även utrymme att arbeta med det gröna 

Figur 1 Ortofoto över Haga-området 2015 (Hässleholms 

kommun). Tomter som kan vara av intresse vid förtät-

ning. 

1 
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inom parkmarken. Låta de stora träden få 
stå kvar men samtidigt planera för en för-
yngling. Komplettera gärna med rikligt av 
olika sorters vårblommande lökväxter i 
gräsmattan för att skapa en mer tilltalande 
plats. Andra typer av växter är antagligen 
svåra att etablera då området är mycket 
skuggigt efter lövsprickning. För en mer 
tilltalande parkmiljö skulle asfaltgången 
kunna ersättas med någon sorts naturfär-
gad hårdgjord yta. Genom komplettering 
av växtlighet i och i anslutning till parken 
kan den gröna strukturen från hembygds-
parken till Östra kyrkogården förstärkas.  
 

• 3 - Hässleholm 87:17 – Tomten är idag, 
liksom ursprungligen, grästäckt och out-
nyttjad. Möjligheter finns att förtäta tom-
ten med ett lamellhus likt övriga inom ut-
redningsområdet. Det är dock viktigt att 
ett eventuellt lamellhus är volymmässigt 
och utseendemässigt likt de övriga i utred-
ningsområdet och att eventuell nybyggnad 
är förskjuten i sidled likt befintliga.      
 

• 4 - Badhuset 1/Hässleholm 87:14 och 
87:18 – Området har ursprungligen varit 
öppen grästäckt yta vilket den är än idag. 
Möjligheter finns att förtäta den västra 
samt den södra delen utan att områdets 
kulturhistoriska värde förvanskas. Dock 
bör grönyta och växtligheta till viss del 
fortfarande finnas kvar eftersom de är vik-
tiga element i området och i simhallens 
tankar om att knyta ihop inne och ute ge-
nom stora fönsterpartier.  
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Bilaga - Kulturhistoriska värden 





 

 

Hemmanet 3 
Kulturhistoriska vär-

den 

Beskrivning  Egenskaper/karaktärsdrag 

Kulturhistoriska  
 

De bostadsområden som byggdes i utkanten av städerna under 
1940-50-talet växte fram under en tid som präglades av hygi-
eniska och vetenskapliga ideal, men också av sociala ambitioner 
om att människor skulle känna sig knutna till platsen de bodde 
på. Det fanns en rädsla för att, människors uppbrott från lands-
bygden och förflyttning in till städerna kunde skapa en rotlöshet 
som skulle stävjas genom grannskapsplanering. Detta kommer 
till uttryck i hur bebyggelsen placerades på tomten, i förhållande 
till omgivande bebyggelse, byggnadernas höjd och lägenheternas 
planlösningar. En gemensam nämnare i alla dessa ställningsta-
ganden var ljusinsläpp, rymd och mötesplatser. Även omgi-
vande parkmark och växtlighet gestaltades medvetet med syfte 
att öka trivseln och den positiva inverkan utomhusmiljön hade 
på de boende.  

Områdets disponering. Exempel på uttryck för detta är  

• ett rikt ljusinsläpp genom balkonger, fönster, port 
och trapphus.  

• byggnadernas placering i förhållande till varandra; luf-
tigt och utan att skymma solljuset 

• begränsning i volym till lamellhus i 3 våningar 

• gemensamma grönytor 
 

Tekniska  
 

Byggnaderna är uppförda under en period då byggsektorn ge-
nomgick förändringar mot ett mer effektiviserat och standardi-
serat byggande. Traditionella byggnadsmaterial var dock fortfa-
rande gällande och tillgången på byggnadsmaterial styrde i sin 
tur färgskalor, material och formgivning. 
 

Bevarade originaldetaljer i gedigna material; lertegel och trä, 
detaljomsorg och mjuka kulörer. Exempel på uttryck för detta 
är  

• fasadtegel 

• entrépartier med tegel i avvikande kulör 

• entrétak i trä och metall 

• burspråk klädda med smal träpanel 

• källardörrar i trä 

Historiska  
 

De nya bostadsområden som byggdes under 1940-talet prägla-
des av ett nytt stadsplaneideal kallat grannskapsplanering. Detta 
ideal, en del av Folkhemsprojektet, betonade social planering 
och gemenskap mellan människor. En av idéerna bakom var att 
demokratin kunde främjas om boende kände gemenskap med 

Ett område planerat efter grannskapsidealet. Enkla och repeti-
tiva fasader som kompletteras med omsorgsfullt utformade 
detaljer. Exempel på uttryck för detta är  

• stadsplanerna  



 

 

varandra och en koppling till platsen, en hemkänsla. Utgångs-
punkten vid planering av bostadområdena var människors soci-
ala behov av att umgås med, och känna, människor i sitt bo-
stadområde.  
Folkhemsprojektet har satt fysiska avtryck i bebyggelsen som 
starkt präglas av en social och demokratisk intention om att 
goda medborgare skulle ha bra bostäder. Byggnadsstilen var 
förenklad med avsikten att främja funktionen.  
 

• gemensamma utrymmen mellan bostadshusen utan 
staket eller liknande 

• återhållsam tegelfasad utan ornament 

• artikulering av fasadpartier genom mönstermurning 
alternativt putsade ytor 
 

Konstnärliga  
 

Viktigt i tidens bostadsbyggande var funktionella bostäder till en 
rimlig kostnad. Försök pågick med att effektivisera byggandet 
men fortfarande utfördes det mesta av hantverkare på byggar-
betsplatsen. En reaktion mot vad som uppfattades som ”kylig” 
funktionalism banade väg för en förändrad färgskala. Från vitt 
mot varmare gula och bruna kulörer. Detta framträder genom 
färgskalan, användandet av traditionella gedigna material och en 
omsorg om detaljer i de annars repetitiva och enkla fasaderna. 
Utsmyckningen är koncentrerad till delar av byggnaderna som 
entrépartier och balkonger.   
 

Byggnadernas och områdets gestaltning. Exempel på uttryck 
för detta är 

• färgskalan  

• skärmtak ovan entréer med smal träpanel och plåt-
täckning 

• trapploppens fönster markeras med omfattning i puts 
 

Miljömässiga  
 

Området är medvetet planlagt som en helhet. Byggnaderna har 
tillhörande grönytor samt närhet till Snapphaneparken. Byggna-
dernas storlek och placering med luft mellan huskropparna gav 
plats åt gemenskapshetsytor och växtlighet.  
Området har en genomtänkt och varierad grönska av såväl pe-
renner, buskar som träd. 
 

Exempel på uttryck för detta är  

• ett repetitivt mönster av sadeltak med lertegel 

• mjuk färgsättning 

• huskropparnas form och storlek med grönytor emel-
lan   

• högväxta träd placerade med eftertanke är karaktärs-
skapande och bidrar till rumslighet  

• ett betydande inslag avvintergrön växtlighet anknyter 
till byggnadernas lite mörkare tegelfasader 

  



 

 

Flintlåset 1 & 2 

Kulturhistoriska vär-

den 

Beskrivning  Egenskaper/karaktärsdrag 

Kulturhistoriska  
 

De bostadsområden som byggdes i utkanten av städerna under 
1940-50-talet växte fram under en tid som präglades av hygi-
eniska och vetenskapliga ideal, men också av sociala ambitioner 
om att människor skulle känna sig knutna till platsen de bodde 
på. Det fanns en rädsla för att, människors uppbrott från lands-
bygden och förflyttning in till städerna kunde skapa en rotlöshet 
som skulle stävjas genom grannskapsplanering. Detta kommer 
till uttryck i hur bebyggelsen placerades på tomten, i förhållande 
till omgivande bebyggelse, byggnadernas höjd och lägenheternas 
planlösningar. En gemensam nämnare i alla dessa ställningsta-
ganden var ljusinsläpp, rymd och mötesplatser. Även omgi-
vande parkmark och växtlighet gestaltades medvetet med syfte 
att öka trivseln och den positiva inverkan utomhusmiljön hade 
på de boende.  
 

Områdets disponering. Exempel på uttryck för detta är  

• ett rikt ljusinsläpp genom balkonger, fönster, port 
och trapphus.  

• byggnadernas placering i förhållande till varandra; luf-
tigt och utan att skymma solljuset 

• begränsning i volym till lamellhus i 3 våningar 

• gemensamma grönytor 
 

Tekniska  
 

Byggnaderna är uppförda under en period då byggsektorn ge-
nomgick förändringar mot ett mer effektiviserat och standardi-
serat byggande. Traditionella byggnadsmaterial var dock fortfa-
rande gällande och tillgången på byggnadsmaterial styrde i sin 
tur färgskalor, material och formgivning. 
 

Bevarade originaldetaljer i gedigna material; lertegel och trä, 
detaljomsorg och mjuka kulörer. Exempel på uttryck för detta 
är  

• fasadtegel 

• entrépartier med tegel i avvikande kulör 

• formgjutet entrétak 

• källarfönster i trä 
 
 



 

 

  

Historiska  
 

De nya bostadsområden som byggdes under 1940-talet prägla-
des av ett nytt stadsplaneideal kallat grannskapsplanering. Detta 
ideal, en del av Folkhemsprojektet, betonade social planering 
och gemenskap mellan människor. En av idéerna bakom var att 
demokratin kunde främjas om boende kände gemenskap med 
varandra och en koppling till platsen, en hemkänsla. Utgångs-
punkten vid planering av bostadområdena var människors soci-
ala behov av att umgås med, och känna, människor i sitt bo-
stadområde.  
Folkhemsprojektet har satt fysiska avtryck i bebyggelsen som 
starkt präglas av en social och demokratisk intention om att 
goda medborgare skulle ha bra bostäder. Byggnadsstilen var 
förenklad med avsikten att främja funktionen.  
 

Ett område planerat efter grannskapsidealet. Enkla och repeti-
tiva fasader som kompletteras med omsorgsfullt utformade 
detaljer. Exempel på uttryck för detta är  

• stadsplanerna 

• gemensamma utrymmen mellan bostadshusen utan 
staket eller liknande 

• återhållsam tegelfasad utan ornament 

• artikulering av fasadpartier genom utskjutande avsnitt 
 

Konstnärliga  
 

Viktigt i tidens bostadsbyggande var funktionella bostäder till en 
rimlig kostnad. Försök pågick med att effektivisera byggandet 
men fortfarande utfördes det mesta av hantverkare på byggar-
betsplatsen. En reaktion mot vad som uppfattades som ”kylig” 
funktionalism banade väg för en förändrad färgskala. Från vitt 
mot varmare gula och bruna kulörer. Detta framträder genom 
färgskalan, användandet av traditionella gedigna material och en 
omsorg om detaljer i de annars repetitiva och enkla fasaderna. 
Utsmyckningen är koncentrerad till delar av byggnaderna som 
entrépartier och balkonger 

Byggnadernas och områdets gestaltning. Exempel på uttryck 
för detta är 

• färgskalan  

• trappsten med infälld klinker 
• entrétak med profil 
 

Miljömässiga  
 

Området är medvetet planlagt som en helhet. Byggnaderna har 
tillhörande grönytor samt närhet till Snapphaneparken. Byggna-
dernas storlek och placering med luft mellan huskropparna gav 
plats åt gemenskapshetsytor och växtlighet. 
De högväxta träden bidrar till rumslighet och grönska.  
 

Exempel på uttryck för detta är  

• ett repetitivt mönster av sadeltak med lertegel 

• mjuk färgsättning 

• huskropparnas form och storlek med grönytor emel-
lan  

• träden  



 

 

Flintlåset 5 

Kulturhistoriska värden Beskrivning  Egenskaper/karaktärsdrag 

Kulturhistoriska  
 

De bostadsområden som byggdes i utkanten av städerna under 
1940-50-talet växte fram under en tid som präglades av hygieniska 
och vetenskapliga ideal, men också av sociala ambitioner om att 
människor skulle känna sig knutna till platsen de bodde på. Det 
fanns en rädsla för att, människors uppbrott från landsbygden 
och förflyttning in till städerna kunde skapa en rotlöshet som 
skulle stävjas genom grannskapsplanering. Detta kommer till ut-
tryck i hur bebyggelsen placerades på tomten, i förhållande till 
omgivande bebyggelse, byggnadernas höjd och lägenheternas 
planlösningar. En gemensam nämnare i alla dessa ställningstagan-
den var ljusinsläpp, rymd och mötesplatser. Även omgivande 
parkmark och växtlighet gestaltades medvetet med syfte att öka 
trivseln och den positiva inverkan utomhusmiljön hade på de 
boende.  
 

Områdets disponering. Exempel på uttryck för detta är  

• ett rikt ljusinsläpp genom balkonger, fönster, port och 
trapphus.  

• byggnadernas placering i förhållande till varandra; luf-
tigt och utan att skymma solljuset 

• begränsning i volym till lamellhus i 3 våningar 

• gemensamma grönytor 
 

Tekniska  
 

Byggnaderna är uppförda under en period då byggsektorn ge-
nomgick förändringar mot ett mer effektiviserat och standardise-
rat byggande. Traditionella byggnadsmaterial var dock fortfarande 
gällande och tillgången på byggnadsmaterial styrde i sin tur 
färgskalor, material och formgivning. 
 

Bevarade originaldetaljer i gedigna material; lertegel och trä, 
detaljomsorg och mjuka kulörer. Exempel på uttryck för detta 
är  

• fasadtegel 

• entrépartier med tegel i avvikande kulör 

• trapploppens uppglasade trädörrar 

• entrétak i trä och metall 

• källarfönster i trä 
Historiska  
 

De nya bostadsområden som byggdes under 1940-talet präglades 
av ett nytt stadsplaneideal kallat grannskapsplanering. Detta ideal, 
en del av Folkhemsprojektet, betonade social planering och ge-
menskap mellan människor. En av idéerna bakom var att demo-
kratin kunde främjas om boende kände gemenskap med varandra 

Ett område planerat efter grannskapsidealet. Enkla och repeti-
tiva fasader som kompletteras med omsorgsfullt utformade 
detaljer. Exempel på uttryck för detta är  

• stadsplanerna 

• gemensamma utrymmen mellan bostadshusen utan 



 

 

 

  

och en koppling till platsen, en hemkänsla. Utgångspunkten vid 
planering av bostadområdena var människors sociala behov av att 
umgås med, och känna, människor i sitt bostadområde.  
Folkhemsprojektet har satt fysiska avtryck i bebyggelsen som 
starkt präglas av en social och demokratisk intention om att goda 
medborgare skulle ha bra bostäder. Byggnadsstilen var förenklad 
med avsikten att främja funktionen.  
 

staket eller annan avgränsning 

• återhållsam tegelfasad utan ornament 

• artikulering av fasadpartier genom utskjutande avsnitt 

• trapphusens indragna vädringsbalkonger 
 

Konstnärliga  
 

Viktigt i tidens bostadsbyggande var funktionella bostäder till en 
rimlig kostnad. Försök pågick med att effektivisera byggandet 
men fortfarande utfördes det mesta av hantverkare på byggar-
betsplatsen. En reaktion mot vad som uppfattades som ”kylig” 
funktionalism banade väg för en förändrad färgskala. Från vitt 
mot varmare gula och bruna kulörer. Detta framträder genom 
färgskalan, användandet av traditionella gedigna material och en 
omsorg om detaljer i de annars repetitiva och enkla fasaderna. 
Utsmyckningen är koncentrerad till delar av byggnaderna som 
entrépartier och balkonger.   
 

Byggnadernas och områdets gestaltning. Exempel på uttryck för 
detta är 

• färgskalan  

• skärmtak ovan entréer med smal träpanel och plåttäck-
ning 

• trapphusens karakteristiska balkonräcken 
 
 

Miljömässiga  
 

Området är medvetet planlagt som en helhet. Byggnaderna har 
tillhörande grönytor samt närhet till Snapphaneparken. Byggna-
dernas storlek och placering med luft mellan huskropparna gav 
plats åt gemenskapshetsytor och växtlighet. 
Området har en relativt rik och varierad grönska av perenner, 
buskar och träd.  
 

Exempel på uttryck för detta är  

• ett repetitivt mönster av sadeltak 

• mjuk färgsättning 

• huskropparnas form och storlek med grönytor emellan 

• buskplanteringarna 

• träd, buskar och perenner   
 



 

 

Ringbrynjan 6 & 7 
 
Kulturhistoriska värden Beskrivning  Egenskaper/karaktärsdrag 

Kulturhistoriska  
 

De bostadsområden som byggdes i utkanten av städerna under 
1940-50-talet växte fram under en tid som präglades av hygieniska 
och vetenskapliga ideal, men också av sociala ambitioner om att 
människor skulle känna sig knutna till platsen de bodde på. Det 
fanns en rädsla för att, människors uppbrott från landsbygden 
och förflyttning in till städerna kunde skapa en rotlöshet som 
skulle stävjas genom grannskapsplanering. Detta kommer till ut-
tryck i hur bebyggelsen placerades på tomten, i förhållande till 
omgivande bebyggelse, byggnadernas höjd och lägenheternas 
planlösningar. En gemensam nämnare i alla dessa ställningstagan-
den var ljusinsläpp, rymd och mötesplatser. Även omgivande 
parkmark och växtlighet gestaltades medvetet med syfte att öka 
trivseln och den positiva inverkan utomhusmiljön hade på de 
boende.  
 

Områdets disponering. Exempel på uttryck för detta är  

• ett rikt ljusinsläpp genom balkonger, fönster, port och 
trapphus 

• byggnadernas placering i förhållande till varandra; luf-
tigt och utan att skymma solljuset 

• begränsning i volym till lamellhus i 3 våningar 

• gemensamma grönytor  

• rabatterna med sitt växtinnehåll  
 

Tekniska  
 

Byggnaderna är uppförda under en period då byggsektorn ge-
nomgick förändringar mot ett mer effektiviserat och standardise-
rat byggande. Traditionella byggnadsmaterial var dock fortfarande 
gällande och tillgången på byggnadsmaterial styrde i sin tur 
färgskalor, material och formgivning. 
 

Bevarade originaldetaljer i gedigna material; lertegel, natursten, 
järn och trä, detaljomsorg och mjuk färgsättning. Exempel på 
uttryck för detta är  

• ursprungliga träfönster  

• källardörrar i trä 

• balkongstommar i järn och fronter i sinuskorrugerad 
plåt 

Historiska  
 

De nya bostadsområden som byggdes under 1940-talet präglades 
av ett nytt stadsplaneideal kallat grannskapsplanering. Detta ideal, 
en del av Folkhemsprojektet, betonade social planering och ge-
menskap mellan människor. En av idéerna bakom var att demo-
kratin kunde främjas om boende kände gemenskap med varandra 
och en koppling till platsen, en hemkänsla. Utgångspunkten vid 

Ett område planerat efter grannskapsidealet Enkla och repeti-
tiva fasader som kompletteras med omsorgsfullt utformade 
detaljer. Exempel på uttryck för detta är  

• stadsplanerna 

• gemensamma utrymmen mellan bostadshusen utan 
staket eller annan avgränsning 



 

 

planering av bostadområdena var människors sociala behov av att 
umgås med, och känna, människor i sitt bostadområde.  
Folkhemsprojektet har satt fysiska avtryck i bebyggelsen som 
starkt präglas av en social och demokratisk intention om att goda 
medborgare skulle ha bra bostäder. Byggnadsstilen var förenklad 
med avsikten att främja funktionen.  
 

• träfönster, de gängse en till trelufters fönster bryts av 
genom fönster med förskjuten mittpost 
 

   
Konstnärliga  
 

Viktigt i tidens bostadsbyggande var funktionella bostäder till en 
rimlig kostnad. Försök pågick med att effektivisera byggandet 
men fortfarande utfördes det mesta av hantverkare på byggar-
betsplatsen. En reaktion mot vad som uppfattades som ”kylig” 
funktionalism banade väg för en förändrad färgskala. Från vitt 
mot varmare gula och bruna kulörer. Detta framträder genom 
färgskalan, användandet av traditionella gedigna material och en 
omsorg om detaljer i de annars repetitiva och enkla fasaderna. 
Utsmyckningen är koncentrerad till delar av byggnaderna som 
entrépartier och balkonger.   
 

Byggnadernas och områdets gestaltning. Exempel på uttryck för 
detta är 

• färgskalan  

• träfönster utan spröjs 

• smäckra balkonger och räcken 

Miljömässiga  
 

Området är medvetet planlagt som en helhet. Byggnaderna har 
tillhörande grönytor samt närhet till Snapphaneparken. Byggna-
dernas storlek och placering med luft mellan huskropparna gav 
plats åt gemenskapshetsytor och växtlighet. 
De klippta häckarna utgör en viktig del av områdets gröna struk-
tur med inramande funktion. Rabatterna bidrar till blomning un-
der en lång växtsäsong från vår till höst.  
 

Exempel på uttryck för detta är  

• ett repetitivt mönster av sadeltak med lertegel 

• mjuk färgsättning 

• huskropparnas form och storlek med grönytor emellan 

• klippta häckar 

• rabatter innehållande rosor, kärleksört och lökväxter 
som snödroppe och påsklilja  

  



 

 

Kruthornet 2 - 5 
 
Kulturhistoriska värden Beskrivning  Egenskaper/karaktärsdrag 

Kulturhistoriska  
 

De bostadsområden som byggdes i utkanten av städerna under 
1940-50-talet växte fram under en tid som präglades av hygieniska 
och vetenskapliga ideal, men också av sociala ambitioner om att 
människor skulle känna sig knutna till platsen de bodde på. Det 
fanns en rädsla för att, människors uppbrott från landsbygden 
och förflyttning in till städerna kunde skapa en rotlöshet som 
skulle stävjas genom grannskapsplanering. Detta kommer till ut-
tryck i hur bebyggelsen placerades på tomten, i förhållande till 
omgivande bebyggelse, byggnadernas höjd och lägenheternas 
planlösningar. En gemensam nämnare i alla dessa ställningstagan-
den var ljusinsläpp, rymd och mötesplatser. Även omgivande 
parkmark och växtlighet gestaltades medvetet med syfte att öka 
trivseln och den positiva inverkan utomhusmiljön hade på de 
boende.  
 

Områdets disponering. Exempel på uttryck för detta är  

• ett rikt ljusinsläpp genom balkonger, fönster, port och 
trapphus.  

• byggnadernas placering i förhållande till varandra; luf-
tigt och utan att skymma solljuset 

• begränsning i volym till lamellhus i 3 våningar 

• gemensamma grönytor 
 

Tekniska  
 

Byggnaderna är uppförda under en period då byggsektorn ge-
nomgick förändringar mot ett mer effektiviserat och standardise-
rat byggande. Traditionella byggnadsmaterial var dock fortfarande 
gällande och tillgången på byggnadsmaterial styrde i sin tur 
färgskalor, material och formgivning. 
 

Bevarade originaldetaljer i gedigna material; lertegel, natursten, 
järn och trä, detaljomsorg och mjuk färgsättning. Exempel på 
uttryck för detta är  

• slätputsad fasad 
• entrépartier med omfattning i natursten 
• solida ekdörrar med detaljer som karosseripanel, spark-

plåt samt smäckra porthandtag i trä och metall 

• balkongstomme i järn 

• träfönster 
 

Historiska  
 

De nya bostadsområden som byggdes under 1940-talet präglades 
av ett nytt stadsplaneideal kallat grannskapsplanering. Detta ideal, 
en del av Folkhemsprojektet, betonade social planering och ge-

Ett område planerat efter grannskapsidealet. Enkla och repeti-
tiva fasader som kompletteras med omsorgsfullt utformade 
detaljer. Exempel på uttryck för detta är  



 

 

menskap mellan människor. En av idéerna bakom var att demo-
kratin kunde främjas om boende kände gemenskap med varandra 
och en koppling till platsen, en hemkänsla. Utgångspunkten vid 
planering av bostadområdena var människors sociala behov av att 
umgås med, och känna, människor i sitt bostadområde.  
Folkhemsprojektet har satt fysiska avtryck i bebyggelsen som 
starkt präglas av en social och demokratisk intention om att goda 
medborgare skulle ha bra bostäder. Byggnadsstilen var förenklad 
med avsikten att främja funktionen.  
 

• stadsplanerna 

• gemensamma utrymmen mellan bostadshusen utan 
staket eller annan avgränsning 

• återhållsam slätputsad fasad utan ornament 

• träfönster, en till trelufters fönster utan spröjs bryts av 
genom fönster med förskjuten mittpost 

• uppglasade entrédörrar 

• ljust avfärgad fasad 
 

Konstnärliga  
 

Viktigt i tidens bostadsbyggande var funktionella bostäder till en 
rimlig kostnad. Försök pågick med att effektivisera byggandet 
men fortfarande utfördes det mesta av hantverkare på byggar-
betsplatsen. En reaktion mot vad som uppfattades som ”kylig” 
funktionalism banade väg för en förändrad färgskala. Från vitt 
mot varmare gula och bruna kulörer. Detta framträder genom 
färgskalan, användandet av traditionella gedigna material och en 
omsorg om detaljer i de annars repetitiva och enkla fasaderna. 
Utsmyckningen är koncentrerad till delar av byggnaderna som 
entrépartier och balkonger.   
 

Byggnadernas och områdets gestaltning. Exempel på uttryck för 
detta är 

• färgskalan  

• portarnas formgivning 

• träfönster utan spröjs  

• smäckra balkonger och räcken 

Miljömässiga  
 

Området är medvetet planlagt som en helhet. Byggnaderna har 
tillhörande grönytor samt närhet till Snapphaneparken. Byggna-
dernas storlek och placering med luft mellan huskropparna gav 
plats åt gemenskapshetsytor och växtlighet. 

Exempel på uttryck för detta är  

• ett repetitivt mönster av sadeltak med lertegel 

• mjuk färgsättning 

• huskropparnas form och storlek med grönytor emellan  

  



 

 

Ringbrynjan 1 & 2 

Kulturhistoriska värden Beskrivning  Egenskaper/karaktärsdrag 

Kulturhistoriska  
 

De bostadsområden som byggdes i utkanten av städerna under 
1940-50-talet växte fram under en tid som präglades av hygieniska 
och vetenskapliga ideal, men också av sociala ambitioner om att 
människor skulle känna sig knutna till platsen de bodde på. Det 
fanns en rädsla för att, människors uppbrott från landsbygden 
och förflyttning in till städerna kunde skapa en rotlöshet som 
skulle stävjas genom grannskapsplanering. Detta kommer till ut-
tryck i hur bebyggelsen placerades på tomten, i förhållande till 
omgivande bebyggelse, byggnadernas höjd och lägenheternas 
planlösningar. En gemensam nämnare i alla dessa ställningstagan-
den var ljusinsläpp, rymd och mötesplatser. Även omgivande 
parkmark och växtlighet gestaltades medvetet med syfte att öka 
trivseln och den positiva inverkan utomhusmiljön hade på de 
boende.  
 

Områdets disponering. Exempel på uttryck för detta är  

• ett rikt ljusinsläpp genom balkonger, fönster, port och 
trapphus.  

• byggnadernas placering i förhållande till varandra; luf-
tigt och utan att skymma solljuset 

• begränsning i volym till lamellhus i 3 våningar 

• gemensamma grönytor 
 

Tekniska  
 

Byggnaderna är uppförda under en period då byggsektorn ge-
nomgick förändringar mot ett mer effektiviserat och standardise-
rat byggande. Traditionella byggnadsmaterial var dock fortfarande 
gällande och tillgången på byggnadsmaterial styrde i sin tur 
färgskalor, material och formgivning. 
 

Bevarade originaldetaljer i gedigna material; lertegel och trä, 
detaljomsorg och mjuka kulörer. Exempel på uttryck för detta 
är  

• fasadtegel på Ringbrynjan 1 

• slätputsad fasad på Ringbrynjan 2 

• entrépartier med tegel i avvikande kulör 
 

Historiska  
 

De nya bostadsområden som byggdes under 1940-talet präglades 
av ett nytt stadsplaneideal kallat grannskapsplanering. Detta ideal, 
en del av Folkhemsprojektet, betonade social planering och ge-
menskap mellan människor. En av idéerna bakom var att demo-
kratin kunde främjas om boende kände gemenskap med varandra 
och en koppling till platsen, en hemkänsla. Utgångspunkten vid 

Ett område planerat efter grannskapsidealet. Enkla och repeti-
tiva fasader som kompletteras med omsorgsfullt utformade 
detaljer. Exempel på uttryck för detta är  

• stadsplanerna 

• gemensamma utrymmen mellan bostadshusen utan 
staket 



 

 

 

  

planering av bostadområdena var människors sociala behov av att 
umgås med, och känna, människor i sitt bostadområde.  
Folkhemsprojektet har satt fysiska avtryck i bebyggelsen som 
starkt präglas av en social och demokratisk intention om att goda 
medborgare skulle ha bra bostäder. Byggnadsstilen var förenklad 
med avsikten att främja funktionen.  
 

• återhållsam tegelfasad utan ornament, Ringbrynjan 1 

• återhållsam slätputsad fasad utan ornament, Ringbryn-
jan 2 

• artikulering av fasadpartier genom utskjutande avsnitt 

• slätputsade partier av fasaderna kontrasterande mot fa-
sadteglet 

Konstnärliga  
 

Viktigt i tidens bostadsbyggande var förutom funktionella bostä-
der till en rimlig kostnad. Försök pågick med att effektivisera byg-
gandet men fortfarande utfördes det mesta av hantverkare på 
byggarbetsplatsen. En reaktion mot vad som uppfattades som 
”kylig” funktionalism banade väg för en förändra färgskala. Från 
vitt mot varmare gula och bruna kulörer. Detta framträder genom 
färgskalan, användandet av traditionella gedigna material och en 
omsorg om detaljer i de annars repetitiva och enkla fasaderna. 
Utsmyckningen är koncentrerad till delar av byggnaderna som 
entrépartier och balkonger.  
 

Byggnadernas och områdets gestaltning. Exempel på uttryck för 
detta är 

• färgskalan  
 

 

Miljömässiga  
 

Området är medvetet planlagt som en helhet. Byggnaderna har 
tillhörande grönytor samt närhet till Snapphaneparken. Byggna-
dernas storlek och placering med luft mellan huskropparna gav 
plats åt gemenskapshetsytor och växtlighet. 
 

Exempel på uttryck för detta är  

• ett repetitivt mönster av sadeltak 

• mjuk färgsättning 

• huskropparnas form och storlek med grönytor emellan 
 



 

 

Ringbrynjan 9 

Kulturhistoriska värden Beskrivning  Egenskaper/karaktärsdrag 

Kulturhistoriska  
 

De bostadsområden som byggdes i utkanten av städerna under 
1940-50-talet växte fram under en tid som präglades av hygieniska 
och vetenskapliga ideal, men också av sociala ambitioner om att 
människor skulle känna sig knutna till platsen de bodde på. Det 
fanns en rädsla för att, människors uppbrott från landsbygden 
och förflyttning in till städerna kunde skapa en rotlöshet som 
skulle stävjas genom grannskapsplanering. Detta kommer till ut-
tryck i hur bebyggelsen placerades på tomten, i förhållande till 
omgivande bebyggelse, byggnadernas höjd och lägenheternas 
planlösningar. En gemensam nämnare i alla dessa ställningstagan-
den var ljusinsläpp, rymd och mötesplatser. Även omgivande 
parkmark och växtlighet gestaltades medvetet med syfte att öka 
trivseln och den positiva inverkan utomhusmiljön hade på de 
boende.  
 

Områdets disponering. Exempel på uttryck för detta är  

• ett rikt ljusinsläpp genom balkonger, fönster, port och 
trapphus.  

• byggnadernas placering i förhållande till varandra; luf-
tigt och utan att skymma solljuset 

• begränsning i volym till lamellhus i 3 våningar 

• gemensamma grönytor 
 

Tekniska  
 

Byggnaderna är uppförda under en period då byggsektorn ge-
nomgick förändringar mot ett mer effektiviserat och standardise-
rat byggande. Traditionella byggnadsmaterial var dock fortfarande 
gällande och tillgången på byggnadsmaterial styrde i sin tur 
färgskalor, material och formgivning. 
 

Bevarade originaldetaljer i gedigna material; lertegel och trä, 
detaljomsorg och mjuka kulörer. Exempel på uttryck för detta 
är  

• entrépartier med tegel i avvikande kulör 

• entrétak i trä och metall 

• balkongstommar i järn och fronter i sinuskorrugerad 
plåt 

• garageportar i trä 
Historiska  
 

De nya bostadsområden som byggdes under 1940-talet präglades 
av ett nytt stadsplaneideal kallat grannskapsplanering. Detta ideal, 
en del av Folkhemsprojektet, betonade social planering och ge-
menskap mellan människor. En av idéerna bakom var att demo-

Ett område planerat efter grannskapsidealet. Enkla och repeti-
tiva fasader som kompletteras med omsorgsfullt utformade 
detaljer. Exempel på uttryck för detta är: 

• stadsplanerna 



 

 

 
  

kratin kunde främjas om boende kände gemenskap med varandra 
och en koppling till platsen, en hemkänsla. Utgångspunkten vid 
planering av bostadområdena var människors sociala behov av att 
umgås med, och känna, människor i sitt bostadområde.  
Folkhemsprojektet har satt fysiska avtryck i bebyggelsen som 
starkt präglas av en social och demokratisk intention om att goda 
medborgare skulle ha bra bostäder. Byggnadsstilen var förenklad 
med avsikten att främja funktionen.  
 

• gemensamma utrymmen mellan bostadshusen utan 
staket eller annan avgränsning 

• artikulering av fasadpartier genom utskjutande avsnitt 
 

 

Konstnärliga  
 

Viktigt i tidens bostadsbyggande var funktionella bostäder till en 
rimlig kostnad. Försök pågick med att effektivisera byggandet 
men fortfarande utfördes det mesta av hantverkare på byggar-
betsplatsen. En reaktion mot vad som uppfattades som ”kylig” 
funktionalism banade väg för en förändrad färgskala. Från vitt 
mot varmare gula och bruna kulörer. Detta framträder genom 
färgskalan, användandet av traditionella gedigna material och en 
omsorg om detaljer i de annars repetitiva och enkla fasaderna. 
Utsmyckningen är koncentrerad till delar av byggnaderna som 
entrépartier och balkonger.   
 

Byggnadernas och områdets gestaltning. Exempel på uttryck för 
detta är 

• smäckra balkonger med sinuskorrugerad plåt 

• skärmtak ovan entréer med smal panel 
 

Miljömässiga  
 

Området är medvetet planlagt som en helhet. Byggnaderna har 
tillhörande grönytor samt närhet till Snapphaneparken. Byggna-
dernas storlek och placering med luft mellan huskropparna gav 
plats åt gemenskapshetsytor och växtlighet. 

Exempel på uttryck för detta är  

• ett repetitivt mönster av sadeltak 

• huskropparnas form och storlek med grönytor emellan 
 



 

 

Haga 1 
 
Kulturhistoriska värden Beskrivning  Egenskaper/karaktärsdrag 

Kulturhistoriska  
 

De bostadsområden som byggdes i utkanten av städerna under 
1940-50-talet växte fram under en tid som präglades av hygieniska 
och vetenskapliga ideal, men också av sociala ambitioner om att 
människor skulle känna sig knutna till platsen de bodde på. Det 
fanns en rädsla för att, människors uppbrott från landsbygden 
och förflyttning in till städerna kunde skapa en rotlöshet som 
skulle stävjas genom grannskapsplanering. Detta kommer till ut-
tryck i hur bebyggelsen placerades på tomten, i förhållande till 
omgivande bebyggelse, byggnadernas höjd och lägenheternas 
planlösningar. En gemensam nämnare i alla dessa ställningstagan-
den var ljusinsläpp, rymd och mötesplatser. Även omgivande 
parkmark och växtlighet gestaltades medvetet med syfte att öka 
trivseln och den positiva inverkan utomhusmiljön hade på de 
boende.  
 

Områdets disponering. Exempel på uttryck för detta är  

• ett rikt ljusinsläpp genom balkonger, fönster, port och 
trapphus.  

• byggnadernas placering i förhållande till varandra; luf-
tigt och utan att skymma solljuset 

• begränsning i volym till lamellhus i 3 våningar 

• gemensamma grönytor 

• hur den långa byggnadskroppen med enkla knep delas 
upp i tre, för att vara ”lagom” i skala! Taknivåer, sock-
lar.  
 

Tekniska  
 

Byggnaderna är uppförda under en period då byggsektorn ge-
nomgick förändringar mot ett mer effektiviserat och standardise-
rat byggande. Traditionella byggnadsmaterial var dock fortfarande 
gällande och tillgången på byggnadsmaterial styrde i sin tur 
färgskalor, material och formgivning. 
 

Bevarade originaldetaljer i gedigna material; lertegel, natursten, 
järn och trä, detaljomsorg och mjuk färgsättning. Exempel på 
uttryck för detta är: 

• slätputsad fasad 
• entrépartier med omfattning i natursten 
• solida ekdörrar med detaljer som karosseripanel, spark-

plåt samt smäckra porthandtag i trä och metall 
• balkongstomme i järn 
• träfönster 

 
Historiska  
 

De nya bostadsområden som byggdes under 1940-talet präglades 
av ett nytt stadsplaneideal kallat grannskapsplanering. Detta ideal, 
en del av Folkhemsprojektet, betonade social planering och ge-
menskap mellan människor. En av idéerna bakom var att demo-
kratin kunde främjas om boende kände gemenskap med varandra 

Ett område planerat efter grannskapsidealet. Enkla och repeti-
tiva fasader som kompletteras med omsorgsfullt utformade 
detaljer. Exempel på uttryck för detta är: 

• stadsplanerna 



 

 

och en koppling till platsen, en hemkänsla. Utgångspunkten vid 
planering av bostadområdena var människors sociala behov av att 
umgås med, och känna, människor i sitt bostadområde.  
Folkhemsprojektet har satt fysiska avtryck i bebyggelsen som 
starkt präglas av en social och demokratisk intention om att goda 
medborgare skulle ha bra bostäder. Byggnadsstilen var förenklad 
med avsikten att främja funktionen.  
 

• gemensamma utrymmen mellan bostadshusen utan 
staket eller annan avgränsning 

• träfönster, de gängse en- till trelufters fönster bryts av 
genom fönster med förskjuten mittpost 

• uppglasade entrédörrar 
• återhållsam slätputsad fasad utan ornament 

 

   
Konstnärliga  
 

Viktigt i tidens bostadsbyggande var funktionella bostäder till en 
rimlig kostnad. Försök pågick med att effektivisera byggandet 
men fortfarande utfördes det mesta av hantverkare på byggar-
betsplatsen. En reaktion mot vad som uppfattades som ”kylig” 
funktionalism banade väg för en förändrad färgskala. Från vitt 
mot varmare gula och bruna kulörer. Detta framträder genom 
färgskalan, användandet av traditionella gedigna material och en 
omsorg om detaljer i de annars repetitiva och enkla fasaderna. 
Utsmyckningen är koncentrerad till delar av byggnaderna som 
entrépartier och balkonger.   
 

Byggnadernas och områdets gestaltning. Exempel på uttryck för 
detta är: 

• färgskalan  
• portarnas formgivning 
• träfönster utan spröjs  
• smäckra balkonger och räcken 

Miljömässiga  
 

Området är medvetet planlagt som en helhet. Byggnaderna har 
tillhörande grönytor samt närhet till Snapphaneparken. Byggna-
dernas storlek och placering med luft mellan huskropparna gav 
plats åt gemenskapshetsytor och växtlighet. 
Ligusterhäckarna är ett väl fungerande exempel på växtlighet med 
tydlig inramande och/eller döljande funktion.  
 

Exempel på uttryck för detta är  

• ett repetitivt mönster av sadeltak med lertegel 

• mjuk färgsättning 

• huskropparnas form och storlek med grönytor emellan 

• klippta ligusterhäckar 

  



 

 

Snapphaneparken/Hässleholm 87:19 

 

  

Kulturhistoriska Beskrivning/Värdering Snapphaneparken Egenskaper/karaktärsdrag/Åtgärdsförslag 

Kulturhistoriska 1940- talets bostadsområden växte fram under en tid som prägla-
des av ett nytt stadsplaneideal kallat grannskapsplanering. Detta 
ideal, också en del av Folkhemsprojektet, betonade social plane-
ring och gemenskap mellan människor. En av idéerna bakom var 
att demokratin kunde främjas om boende kände gemenskap med 
varandra och en koppling till platsen, en hemkänsla. Utgångs-
punkten vid planering av bostadområdena var människors sociala 
behov av att umgås med och känna människor i sitt bostadom-
råde. Områdena skulle rymma parker och lekplatser och Snapp-
haneparken är medvetet centralt placerat för att komma så många 
som möjligt av de boende till godo. 

• öppna gårdar ut mot parken 
• gemensam park 

 

Tekniska Stadplaneidealen innebar zonindelning av staden och en separe-
ring av boende, arbete, trafik och rekreation. En följd av detta 
blev att de nya bostadområdena placerade i städernas utkanter, 
separerade från centrums biltrafik, arbete och handel.  
 

• trafikseparation – små gator inom området och större 
utanför.  

• öppna gemensamma utrymmen mellan bostadshusen 

Historiska  Bebyggelsen som tillkom under denna tid – 1940–50-talet – präg-
lades av statens intentioner bakom byggandet av folkhemmet. En 
parameter var tillgången till frisk luft och rekreation.  
 

• en öppen och tillgänglig park med grönska och plats 
för rekreation  

Konstnärliga  Parken utgör ett för bostadsområdet betydelsefullt grönt rum, 
som en ö mellan hembygdsparken i väster och Östra kyrkogården 
i öster.  
 

• gemensam gräsmatta  
• lökväxter i gräsmattan 
 

Miljömässiga  Parken har en genomtänkt utformning där träden utgör basen i 
den gröna strukturen. Parkmiljön utgör också en värdefull miljö 
för stadens biologiska mångfald. 
 

• träd planterade i rader 
• en kulle med dunge av björkar 

 



 

 

Qpoolen/Badhuset 1 

Kulturhistoriska vär-
den 

Beskrivning Egenskaper/karaktärsdrag 

Kulturhistoriska  
 

Idrottshallar från denna tid byggdes efter idrottsrörelsens fram-
växt i landet.  I och med inflyttningen till städerna under efterkrigs-
tiden och framväxten av de så kallade grannskapsenheterna, började 
man även att planera in sociala aktiviteter och mötesmöjligheter i 
stadrummet.  Genom aktiviteter skulle invånarna känna gemen-
skap och skapa sociala kontakter. Under efterkrigstiden gjorde 
kommunala subventioner det möjligt att uppföra idrottshallar 
vilka var dyra investeringar. De uppfördes ofta i anslutning till 
andra idrottsanläggningar eller idrottsplatser.  
 

Byggnadens disponering. Exempel på uttryck för detta är  
• byggnadens placering i anslutning till bostadsområdet 

och simhallen 
 

Tekniska  
 

Byggnaden är uppförd under en period då byggsektorn genom-
gick förändringar mot ett mer effektiviserat och standardiserat 
byggande med bland annat prefabricerade byggnadsdelar. Dock 
var de traditionella materialen fortfarande rådande i byggnadernas 
detaljer. 

Bevarade material och originaldetaljer. Exempel på uttryck för 
detta är 

• fasader av slätputsade betongsektioner 
• träfönster  
• glasblock  
• pardörrar av trä 

Historiska  
 

De så kallade grannskapsenheterna, en del av Folkhemsprojektet, 
utgick från föreställningen om människans sociala behov av att 
umgås med, och känna, människor i sitt bostadsområde. Service 
och aktiviteter, som exempelvis idrottsanläggningar, byggdes in i. 
Anläggningarna skulle främja folkhälsan genom att finnas tillgäng-
liga för invånarna.  
 

En byggnad planerad efter grannskapsidealets syn på tillgänglig 
service och aktivitet. Exempel på uttryck för detta är 

• byggnadens funktion  
• närheten till bostadsområden 

 
 

Konstnärliga  
 

Byggnaden är uppförd under en period då byggsektorn genom-
gick förändringar mot ett mer effektiviserat och standardiserat 
byggande med bland annat prefabricerade byggnadsdelar. Dock 
var de traditionella materialen fortfarande rådande i byggnadernas 
detaljer. Välvda tak över hallarna var vanligt liksom funktionstyd-
liga utsmyckningar.  

Byggnadens gestaltning. Exempel på uttryck för detta är 
• byggnadens runda form med välvt tak  
• entréparti med omfattning av mosaik och uppglasade 

entrédörrar 
• träfönster med perspektivglas utan spröjs 
• fasadpartier med glasblock 
• uppglasade pardörrar av trä 

 



 

 

 Miljö-
mässiga  
 

Byggnaden är medvetet placerad i anslutning till bostadsbebyg-
gelse. Dess form bryter av på ett harmoniskt sätt och skapar till-
sammans med omgivande växtlighet och närheten till bostadsom-
råden en helhet på platsen.    

Exempel på uttryck för detta är. 
• huskroppens form och storlek  
• byggnadens placering i förhållandet till omgivande be-

byggelse 
• växtligheten har stor betydelse för att skapa rumslighet 

i de öppna ytorna, likväl som kontrast till de bitvis do-
minerande asfaltytorna.  
 



 

 

Simhallsbadet/Badhuset 1 

Kulturhistoriska vär-
den 

Beskrivning Egenskaper/karaktärsdrag 

Kulturhistoriska  
 

Under 1920-talet kom krav på simundervisning i landet vilket 
främst genomfördes i öppet vatten. Efterkrigstidens inflyttning till 
städerna gjorde att behovet av stadsnära sim-möjligheter blev 
större. Kostnaden för simhallarna gjorde att de först på 1970- 80-
talen blev vanliga i mindre städer och större orter.  De uppfördes 
ofta i anslutning till andra idrottsanläggningar eller idrottsplatser. 
  

Byggnadsens disponering. Exempel på uttryck för detta är: 
• Simhallens placering vid Qpoolen och bostadsområdet 
• funktionstydliga fasader 
• utanpåliggande betongfundament med sittplatsfunktion 

Tekniska  
 

Byggnaden är uppförd under en period då byggsektorn genom-
gick förändringar mot ett mer effektiviserat och standardiserat 
byggande med bland annat prefabricerade byggnadsdelar. Dock 
var de traditionella materialen fortfarande rådande i byggnadernas 
detaljer. 
 

Bevarade material och originaldetaljer. Exempel på uttryck för 
detta är: 

• synlig betongstomme 
• tegelfasad 
• träfönster 
• trädörrar 

Historiska  
 

Genom badorternas frammarsch under 1800-talet växte intresset 
och behovet av hälsosamma varm- och kallbadhus. Tiden prägla-
des av tankar om hygien och hälsa vilka sedermera kom att influ-
era Folkhemsidealet. 1920-talets krav på simundervisning ökade 
behovet av längre simbassänger och när urbaniseringen tog fart 
under efterkrigstiden, även kravet på stadsnära sim-möjligheter.  
Kostnaden för simhallarna gjorde att de först på 1970- 80-talen 
blev vanliga i mindre städer och större orter. 
 

Exempel på uttryck för detta är. 
• byggnadens funktion 
• närheten till Qpoolen och bostadsområden 

 

Konstnärliga  
 

Byggnaden är uppförd under en period då byggsektorn genom-
gick förändringar mot ett mer effektiviserat och standardiserat 
byggande med bland annat prefabricerade byggnadsdelar. Dock 
var de traditionella materialen fortfarande rådande i byggnadernas 
detaljer. Hallarnas kostsamhet gjorde dem till prestigebyggen och 
stor vikt lades vid arkitekturen och formgivningen. Arkitektoniska 
ideal från tiden som synlig stomme, uppdelade fasader och stora 

Byggnadens gestaltning. Exempel på uttryck för detta är: 
• synlig betongstomme 
• fasadtegel 
• uppglasade fasadpartier av trä 

 



 

 

 
 

fönsterpartier utan spröjs präglar formspråket.    
Miljö-
mässiga  
 

Byggnaden är medvetet placerad i anslutning till omgivande bo-
stadsbebyggelse och Qpoolen. Kopplingen mellan simhallens 
inomhusmiljö och den omgivande utomhusmiljön gav platsen 
möjlighet till aktivitet och växtlighet.  
 
 

Exempel på uttryck för detta är  
• huskroppens form och storlek  
• byggnadens placering gentemot omgivande bebyggelse 
• Växtligheten har stor betydelse för att skapa rumslighet 

i de öppna ytorna, likväl som kontrast till de bitvis do-
minerande asfaltytorna. 



 

 

Regionmuseets E-rapportserie 2017 
Kulturmiljö 

 
1. Stora Herrestads kyrka – utvändig renovering, Stora Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014-2016 
2. Bolshögs kyrkogård, Bolshög sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
3. Östra Vemmerlövs kyrkogård, Östra Vemmerlöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
4. Stävie kyrka – fasad- och takrenovering, Stävie sn, AM, Maria Sträng, 2016 
5. Fuglie kyrkogård, Fuglie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
6. Skegrie kyrkogård, Skegrie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
7. Västra Tommarp, Västra Tommarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
8. Sofia Albertina kyrka, Landskrona sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
9. Mariakyrkan, Båstad sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2017 
10. Skånelinjen. Fördjupad inventering, 2016, Johan Dahlén, Per Holmgren, Emelie Petersson, Brita Tronde 
11. Örkened kyrkogård, Örkened socken, VP, Åsa Jakobsson och Cissela Olsson, 2017 
12. Västra Hoby kyrka. Bänkborttagning, Västra Hoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Stadshallen i Lund, Lunds domkyrkoförsamling, AF, Anna Rabow, 2017 
14. Loshult kyrkogård, Loshult sn, VP, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
15. Torsebro krutbruk, restaurering av stenmur, AM, Johan Dahlén, 2017 
16. Osby kyrkogård, Osby sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
17. En axel och fyra vingar – Bröddarps mölla blir körbar igen, Västra Ingelstad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015-2017 
18. Farstorps kyrkogård, Farstorps sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2017 
19. Haga-området i Hässleholm, Hässleholm sn, KU, Maria Johansson, Emelie Petersson, Cissela Olsson, 2017 
  

 
 
 
 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport 
AK- antikvarisk kontroll KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk  undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 
KU-kulturhistorisk utredning 



 

 


