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Skånekarta med Helsingborgs kommun markerad i lila färg och 
ungefärlig placering av Vikingsbergs villa, norr om Helsingborgs 
centrum. 

Vikingsbergs villa, markerad med gul prick, ligger på landborgen i den norra delen av Helsingborg.                              
På Bebyggelseregistret www.bebyggelseregistret.se finns information om villan och andra kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader i Helsingborg, markerade med gråa prickar på kartan. 

Underlag: Skärmbild från Bebyggelseregistret
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Sammanfattning av utförda åtgärder 
Under sommaren 2018 har en fasadrenovering av Vikingsbergs villa genomförts. 
Renoveringen har omfattat ommålning och putslagningar på fasaderna och balu-
stradräckena, underhållsmålning av fönster och brandstege samt lagning av plåt-
arbeten vid fönster och på balustradräcket. Därtill har de två lejonskulpturerna 
vid huvudentrén rengjorts och underhållsmålats.  

Administrativa uppgifter 
Objekt   Vikingsbergs villa, Vikingsberg 1 
Socken   Helsingborg 
Kommun   Helsingborgs stad 
Arbetshandlingar Michael Andersén, Byggnadshantverk i 

Helsingborg AB, 21 mars & 23 april 2018 
Länsstyrelsens beslut  432-11448-2018, 2018-05-07 
Regionmuseets diarienummer L12.20-143-18, 2018-04-06 
Byggherre/beställare Fastighetsförvaltningen, Helsingborgs 

stad/Tobias Liliebladh 
Entreprenör   Byggnadshantverk i Helsingborg 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Maria Sträng 
Byggnadstid Juni-oktober 2018 
Slutbesiktning september 2018 
Rapport granskad av Åsa Eriksson Green 
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 
Vikingsberg byggdes 1875 i klassicistisk stil efter ritningar av arkitekten Mauritz 
Frohm. Ryttmästaren Georg Aminoff  uppförde villan som privatbostad och ägde 
den fram till 1899 då familjen Banck tog över. 1912 donerade Banck villan till 
Helsingborgs stad. I slutet av 1920-talet byggdes villan om till konstmuseum och 
fungerade som detta fram till 2002. Därefter har byggnaden används som galleri, 
kontor och numera som förskola. Relativt stora förändringar har gjorts i villan för 
att kunna anpassa den till nya verksamheter och krav på säkerhet, arbetsmiljö och 
ventilation. Villan ligger högt upp på landborgen och är relativt hårt utsatt för 
väder och vind. Hela villan och den tillhörande trädgården används i sin helhet, 
året runt, av förskoleverksamheten vilket innebär en hel del återkommande un-
derhållsbehov.  

Villan är uppförd i två våningar på källare med släta, vitputsade fasader och 
grönmålade fönster. Entrévåningen utgör villans huvudvåning och har höga föns-
ter med markerade omfattningar och gesimser. Övre våningens fönster är mindre 
och har en enklare utformning. Byggnaden står på en gråmålad sockel med källar-
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fönster och upptill avslutas taket med en balustrad. Taket är flackt och täcks av 
kopparplåt. Även taklisten och balustraden är täckt med kopparplåt. Huvudentrén 
mot öster har en klassicistisk portik med fyra kolonner i korintisk stil med räff-
lade skaft. På vardera sidan av portiken finns trappor och vid trappornas utsida 
ligger ett par svartmålade lejonskulpturer. 

Trädgårdsfasaden har ett indraget mittparti med en stentrappa och altan 
med en balkong som bärs upp av två korintiska kolonner utan räfflor. Balkongen 
kantas av ett balustradräcke likt taket. 

Skyddsföreskrifter enligt KML 
Vikingsberg är skyddad som byggnadsminne sedan 1967 enligt Kulturmiljölagens 
3 kap. (Lag 950:88). Även det omgivande parkområdet ingår i byggnadsminnet. 
Skyddsbestämmelser från 2002 anger på ett generellt plan hur byggnaden är 
skyddad och hur den ska underhållas.  

Skadebild/Motiv till åtgärder 

Fasaden i sin helhet med väggytor, tak- och balkongbalustrad, fönster samt grund 
var i behov av att målas om. Senast dokumenterade renoveringen utfördes i bör-
jan på 1990-talet. Samtliga fasader rengjordes då från ett tättslutande färgskikt 
med bränning, skrapning och blästring. Efter rengöring applicerades en ny ytputs 
på fasaderna som sedan avfärgades med KC-färg. 

Fasaderna har sedan dess målats med en organisk och filmbildande färgtyp 
som inte är anpassad för byggnadens egenart. Den ljusa färgen (kulör motsva-
rande NCS S 0505-Y20R) visade sig ha ett relativt högt innehåll av plast och den 
gråmålade sockeln hade en färgtyp med ett annat organiskt bindemedel.  

För att återigen kunna använda oorganiska och mineraliska puts- och färg-
typer rekommenderades att befintliga färgskikt skulle avlägsnas helt och hållet. 
Uppe vid gesimsen, tandsnittsfrisen och balusterräckena visade sig de murade 
delarna vara för sköra för att klara av en så omfattande rengöring. Beslut togs då 
att endast göra en ytlig rengöring på dessa delar, vilket innebar att en del spår av 
det befintliga färgskiktet riskerade att bli kvar i putsen. För att få den mineraliska 
färgen att fästa, trots det, har ett specialfixativ (silikatfärg förtunnad med kali-
umsilikat) använts som grundning på ytor med extra dålig hållfasthet och en 
grundning med Keim contact plus (silikatfärg med glasfiber och mineraliskt binde-
medel) på övriga ytor. 

Väggytorna nedanför gesimsen var i bättre skick och klarade en blästring 
som avlägsnade färgen i sin helhet. Ytorna var putsade med en hård modern puts 
som inte visade några tecken på att släppa från murverket.   
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Utförda åtgärder 

Väggytor 

− Färgen på väggytorna, upp till gesimsens första list, har avlägsnats med rengö-
ring och varsam blästring. Större sprickor i putsen har knackats rena från löst 
sittande bruk och lagats i med naturligt hydrauliskt kalkbruk (NHL 5 0-1 mm).  

− Ventilgaller i gjutjärn har rengjorts, rostskyddsmålats och täckmålats med lin-
oljefärg i grå kulör (Ottossons umbragrå motsvarande NCS 3005-Y20R).   

− Putsade ytor har målats 2 gånger med Keim granital i kulören 9298. 

Gesims och balustrader 

− Trasiga delar på kapitäl har kompletterats med nytillverkade i samma utform-
ning som intilliggande. Delarna har gjutits med en krympfri betong (Ardex 
A38) i specialtillverkade gjutformar som kommer att förvaras i fastigheten för 
framtida behov.   

− Trasiga balusterdockor har ersatts med nytillverkade i samma utformning som 
befintliga. Dockorna har gjutits i specialtillverkade gjutformar som kommer att 
förvaras i fastigheten liksom ett antal reservdockor för framtida behov.  

− Gesimsens ytor har grundats med Specialfixativ för att få en bättre hållfasthet 
och därefter med Keim Contact Plus. 

− Ytorna har målats med Keim Granital kulör 9298. 
− Armeringsjärn inne i gesimsens hörn har knackats fram, rengjorts från rost 

och täckts in med Westox CR25 innan de har murats in igen. 
− Lagning och filtning av skadade partier har utförts med en av entreprenören 

beprövad specialblandning bestående av betong, stenlagningsbruk, kakelfix 
och gips (Ardex A38, Lithomex stenlagningsbruk NHL St Astier, LIP kakelfix och 
en mindre mängd gips).   

Trappa och grund 

− Lagningar i trappa och grund har utförts med KC-bruk (Weber 222, 133). 
− Vid trappan fanns partier med skador på grund av kraftig saltutfällning. Parti-

erna har lagats i med lagningsbruk, Keim Porosan Saneringsputs.   
− Trappgavlar och grund har målats i en grå kulör något mörkare än tidigare 

utförande, kulör 50005 (Keim Historiche). 
− Grundning har utförts med en blandning av infärgad Keim Contact Plus (silikat-

färg med tillsats av glasfiber) och Keim Granital. 

Kolonnadernas undertak 

Taket ovan kolonnaden framför huvudentrén hade sedan en tidigare renovering 
fått nya takbjälkar. Däremot var brädundertaket i behov av att åtgärdas. Takpar-
tiet mellan kolonnerna till höger på fasaden har försetts med nya brädor och ny 
revetering med vassmatta och puts likt befintligt. Hela undertaket har sedan put-
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sats med naturligt hydrauliskt kalkbruk (NHL 3,5 0-1 mm). Samma putsning har 
utförts på undertaket ovan västra entrén. 

Fönster 

Fönsterbleck och fönster har målats med linoljefärg i en grön kulör likt befintlig 
(Allbäcks färg, 50012 ”Bladgrön”, motsvarande NCS 7010-G30Y). Droppblecks-
plåtar har fått samma behandling som utrymningstrappan, se nedan. 

Utrymningstrappan 

Utrymningstrappan har rengjorts, målats med rostskyddsfärg och täckmålats med 
alkydfärg (Beckers metallgrund och täck) i bruten vit, NCS S 0603-Y40R, en liknande 
kulör som de putsade ytorna på fasaden.  

Lejonskulpturerna 

Lejonskulpturerna har rengjorts och lagats med lithomex. Därefter har lejonen 
målats med emulgeringsfärg efter program framtaget av Kulturmagasinets kon-
servator1 i samband med ommålning 2013: lika delar svart linoljefärg (Ottossons 
järnoxidsvart) och grafitgrå linoljefärg (Ottossons) utblandad med vatten.  

Övriga byggnadsdetaljer 

Inspektionsluckan uppe på taket hade rötskador, saknade lås och kedja. Denna 
har reparerats, oljats och försetts med beslag så den åter är öppningsbar från insi-
dan. 

Underhållsåtgärder 

− Hängrännor och stuprör har rensats från löv och annat avfall. 
− Lösa delar på galleritakets kanalplast har fästs och kompletterats där det be-

hövdes. 
− Åskledare har rätats upp. 

Iakttagelser under restaureringen 
Möjligen har gesimsen varit målad med oljefärg från början. Även på sockeldelen 
fanns en del organiska färgrester. I övrigt fanns inga spår efter ursprunglig eller 
äldre färg eller puts bevarad. 

Avvikelser från arbetshandlingar 
Efter rengöring och varsam blästring visade det sig att fasadytorna var grundade 
med en hård betongputs som inte lämpar sig för kalkprodukter. Betongputsen 
var i gott skick och varken av ekonomiska eller antikvariska skäl var det motiverat 

                                              
1 I Kulturmagasinets program användes Allbäcks svarta linoljefärg 50006 blandad Allbäcks grafitgrå linol-
jefärg 50220, 1:1, med 1/3 vatten som vispades ned i färgblandningen. 
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att knacka ned den. Beslut togs att göra lagningar med ett mineraliskt bruk och 
hydrauliskt kalkbruk och avfärga ytorna med mineralfärg. 

Efter provblästring kunde konstateras att även en mycket varsam blästring 
orsakade stora skador på lister och dekorativa fasadelement. Beslut togs därför att 
inte blästra dessa partier. Rengöring och skrapning av färg har utförts men det 
finns risk att spår av organiskt material finns kvar. Av både antikvariska och eko-
nomiska skäl togs en alternativ behandlingsmetod fram (se under Utförda åtgärder). 
Metoden var motiverad av både antikvariska skäl; bevarande av ursprungliga fa-
saddetaljer, och ekonomiska skäl; att komma undan kostnaden för nytillverkning 
av fasaddetaljer. Problemet skjuts således upp till framtida åtgärdsbehov.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Fasadrenoveringen har genomförts på ett sätt som bevarar byggnadens exteriör i 
befintligt utförande. Där det varit möjligt och varit motiverat har bättre anpassade 
material använts. Arbetena har utförts av hantverkare med god erfarenhet och 
kunskap av antikvariska renoveringar. Fasadrenoveringens omfattning liksom val 
av material och kulörer har utförts i samråd med antikvarisk expertis.  

Återstående arbeten/kommande underhåll 

Som följd av saltsprängningar har skador uppstått i putsen på sockeln vid huvud-
entrén (östra trappan). Partierna har lagats men en sista slutstrykning av färg åter-
stod vid den antikvariska slutbesiktningen. Sockel har försetts med en slags offer-
puts som tillåter saltet att vandra ut ur muren. Putsen kommer dock behöva ses 
över med jämna mellanrum för att eventuellt åtgärdas. 

Övriga handlingar med relevans för ärendet 
2018-03-21 Vikingsbergs Villa, Vikingsbergsparken Helsingborg, Skadeinventering, 
Byggnadshantverk i Helsingborg AB  
2018-04-06 Fasadrenovering och invändiga åtgärder, Vikingsberg (fd konstmuseum), Gamla 
staden 6:11, Helsingborg, Antikvarisk konsekvensbeskrivning, Regionmuseet 
2018-03-22 Vikingsberg (F.d. Konstmuseum), Färgundersökning, Målarkalk AB  
2018-04-23 Fasadarbeten, Utförandebeskrivning, Byggnadshantverk i Helsingborg AB 
2018-05-07 Tillstånd till fasadrenovering på byggnadsminnet, Vikingsbergs konstmuseum, 
fastigheten, Vikingsberg 1, Helsingborgs kommun, Länsstyrelsen Skåne, Kulturmiljöen-
heten (dnr 432-11448-2018)  
 

Lund 2018-11-15 

Maria Sträng 
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Bildbilaga – fasadbilder före och efter renoveringen  

 

 

 Fasad mot väster före respektive efter renovering, maj och november 2018.  

Observera att ljusförhållandena vid de olika fototillfällena (vår respektive sen höst) påverkar färgåtergivningen 
på bilderna. Kulör före renovering motsvarade NCS S 0505-Y20R och efter renovering KEIM 9298 (motsva-
rande NCS S 0603-Y40R).  
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Fasad mot söder före respektive efter renovering, 2018. Bilden nedtill är tagen en sen eftermiddag i oktober me-
dan övre bilden är tagen i maj månad. Ljusförhållandet gör att fasaden ser gulare ut på fasaden efter renovering-
en än före renoveringen. Det är snarare tvärtom i verkligheten, fasadkulören är numera något vitare än tidigare.  
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Södra delen av fasad mot öster före respektive efter renoveringen, maj och oktober 2018. 

  

Norra delen av fasad mot öster före respektive efter renoveringen, maj och oktober 2018. 

Den vita fasadkulören efter renoveringen är något vitare än före renoveringen men ljusförhållandena vid de olika 
fototillfällena (vår respektive höst) påverkar också färgåtergivningen på bilderna. 
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Mittpartiet på östra fasaden med kolonnaden vid den ursprungliga huvudentrén, före respektive efter renovering-
en, maj och oktober 2018. 

Den vita fasadkulören efter renoveringen är något vitare än före renoveringen men ljusförhållandena vid de olika 
fototillfällena (vår respektive höst) påverkar också färgåtergivningen på bilderna. 
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Östra fasadens norra del med kolonnad och lejonskulptur före respektive efter renovering, maj och oktober 2018. 

Den vita fasadkulören efter renoveringen är något vitare än före renoveringen men ljusförhållandena vid de olika 
fototillfällena (vår respektive höst) påverkar också färgåtergivningen på bilderna.  
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Fasad mot norr före respektive efter renovering, maj och oktober 2018. Källarentrén är den nuvarande huvudin-
gången till skolverksamheten. 

Den vita fasadkulören efter renoveringen är något vitare än före renoveringen men ljusförhållandena vid de olika 
fototillfällena (vår respektive höst) påverkar också färgåtergivningen på bilderna.  
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Bildbilaga – detaljbilder under och efter renovering 

 

Balustraden längst upp på taket under pågående rengöring, juli 2018. De putsade ytorna var målade i ett par 
omgångar med olika typer av färg, den senaste med en organisk och filmbildande färgtyp, som inte är anpassad 
för byggnadens egenart.  

Foto: Byggnadshantverk i Helsingborg AB 

 

   
Pågående rengöring och rensning av sentida, olämpliga färglager på ett av kapitälen på kolonnerna vid huvudin-
gången. Till höger demonstrerar Byggmästare Michael Andersén hur kapitälens mönster rengörs in i minsta 
detalj och på så sätt återfår sin skulpturala utformning.  

 

Foto till vänster: Byggnadshantverk i Helsingborg AB 
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Taklaget ovan entrén på östra sidan var åtgärdad sedan tidigare och förstärkt med stålbalk men en del av under-
taket behövde bytas ut. Pågående renovering augusti 2018.            Foto: Byggnadshantverk i Helsingborg AB 

 

Hela undertaket putsades och målades. I det norra facket sattes även ny råspont och vassmatta upp. Kapitälen 
på kolonnerna och pilastrarna har noggrant rensats rena från sentida färglager och lagats i med nygjutna detaljer 
efter de gamla som förlaga. Pågående renovering augusti 2018.        Foto: Byggnadshantverk i Helsingborg AB 
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Gesimsen och tandsnittsfrisen efter ett varsamt blästringsprov. De murade detaljerna visade sig vara mycket sköra 
och färgen kunde inte avlägsnas i sin helhet utan att orsaka omfattande skador. Augusti 2018. 

 

Samma parti efter renovering, oktober 2018. Den röda, streckade linjen visar gränsen mellan de olika putsbe-
handlingarna som förorsakades av att den befintliga färgen inte kunde avlägsnas i sin helhet utan att orsaka 
omfattande skador. Kulör och struktur är dock den samma på de olika partierna. 
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Balustraden på taket under renovering med tre generationer balusterdockor, samtliga gjutna i betong men med 
tiden har de fått olika ytor beroende på hur länge de varit utsatta för väder och vind (naturlig blästring). På-
gående renovering augusti 2018.  

 

Plåttäckningarna längst upp på taket var i relativt gott skick och kunde bevaras med undantag av ett par par-
tier där nya plåtar skarvades i. Nitarna som håller fast plåten har setts över och bytts och/eller kompletterats 
efter behov. Pågående renovering september 2018. 



 
Regionmuseets E-rapportserie 2018 

Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkeologisk förundersökning PJ- projektrapport 
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggnadsarkeologisk dokumentation 

1. Eppingska lusthuset, Helsingborg, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
2. Billeberga kyrkogård, Billeberga sn, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
3. Tirup kyrkogård, Tirup sn, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
4. Svalöv kyrkogård, VP, Svalövs sn, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
5. Konsul Perssons villa – invändig renovering 2016-17, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2018 
6. Grevie kyrkogård, VP, Grevie sn, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 2018 
7. Förslöv kyrkogård, Förslövs sn, VP, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 2018 
8. Ignaberga gamla kyrkogård, Ignaberga sn, VP, Rebecca Olsson, 2018 
9. Ignaberga nya kyrkogård, Ignaberga sn, VP, Rebecca Olsson, 2018 
10. Kullen Östra 46, fd Frälsningsarméns hus, Helsingborg, AF, Maria Sträng, 2018 
11. Bergengrenska trädgården, Simrishamn, AM, Rebecca Olsson, 2018 
12. Näsums kyrka – utvändig renovering, Näsum sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Ballingstorpsgården – omtäckning av sti, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2018 
14. Helsingborgs Rådhus – ny fasadbelysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2017-2018 
15. Takomläggning på f.d. Riksbankshuset i Kristianstad, AM, Maria Johansson och Emelie Petersson, 2017-2018 
16. Muraren 10 Parkvillan, Hässleholms sn, KA, Maja Jannerling och Helene Stalin Åkesson, 2018 
17. Stoby gamla kyrkogård, Stoby sn, VP, Linn Ljunggren, 2018 
18. Kärnan Norra 22, Östra magasinsbyggnaden, Helsingborg, AF, Maria Sträng, 2018 
19. Burlövs prästgård – byte av port och dörrar, Burlöv sn, AM, Anna Rabow, 2018 
20. Västra Broby kyrka – ny textilförvaring, V Broby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2018 
21. Munka Ljungby kyrka – nya innerfönster, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017-2018 
22. Uppåkra kyrkogård, Uppåkra sn, VP, Kerstin Börjesson och Åsa Jakobsson, 2018 
23. Fjärestad kyrkogård, Fjärestad sn, Vp, Rebecca Olsson, 2018 
24. Glumslöv kyrkogård, Glumslöv sn, Vp, Rebecca Olsson, 2018 
25. Maglehems kyrka – utvändig renovering, Maglehems sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018 
26. Övraby mölla – nya vingar och renovering av infästning, Övraby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2017-2018 
27. Örumshuset – tak, gavel och invändiga arbeten , Hörups sn, AM, Anna Rabow, 2018 
28. Stoby begravningsplats, Stoby sn, VP, Linn Ljunggren, 2018 
29. Västra Vram kyrka, Västra Vram sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
30. Sankt Nicolai kyrka, Simrishamn sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
31. Tele i Hässleholm, Hässleholms sn, AF, Maja Jannerling och Helene Stalin Åkesson, 2018 
32. Mölleberga kyrka – utvändig renovering, Mölleberga sn, AM, Anna Rabow, 2018 
33. Fjälkinge kyrka, sanering av golv, Fjälkinge sn, AM, Petter Jansson, 2018 
34. Knästorps kyrkogård, Knästorps sn, VP, Maja Jannerling och Åsa Jakobsson, 2018 
35. Mölleberga kyrkogård, Mölleberga sn, VP, Maja Jannerling och Åsa Jakobsson, 2018 
36. Norra Sandby kyrkogård, Norra Sandby sn, VP, Linn Ljunggren och Åsa Jakobsson, 2018 
37. Stiby kyrkogård, Stiby sn, VP, Maja Jannerling, Linn Ljunggren och Åsa Jakobsson, 2018 
38. Hästveda kyrkogård, Hästveda sn, VP, Linn Ljunggren och Åsa Jakobsson, 2018 
39. Begravnings- och krematoriekapell i Lunds stift, PJ, Maria Sträng och Åsa Eriksson Green, 2018 
40. Stora Hammars nya kyrka – utvändig renovering, Stora Hammars sn, AM, Maria Sträng, 2013-2018 
41. Gryt kyrka – larminstallation, Gryt sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
42. Knislinge kyrka – larminstallation, Knislinge sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
43. Kviinge kyrka – larminstallation, Kviinge sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
44. Funkisvilla för fler – Södra Svalöv 33:45, Svalövs sn, AF, Helene Stalin Åkesson, 2018 
45. Borgeby kyrka - utvändig och invändig renovering, Borgeby sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
46. Agusastugan – utvändig renovering, Andrarums sn, AM, Anna Rabow, 2016-2018 
47. Lokstallar och vattentorn – Lokstallet 4:1, Kristianstad sn, AF, Helene Stalin Åkesson, 2018 
48. Hörröd kyrkogård – renovering av mur, Hörröd sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
49. Installation av styr- och reglersystem i Östra Sallerups och Hörby kyrkor, Hörby och Östra Sallerups sn, AM, Kerstin Bör-

jesson, 2018 
50. Västra Sönnarlövs kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Västra Sönnarslöv sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
51. Vedby kyrka - tillgänglighetsanpassning av entré, Vedby sn, AM, Linn Ljunggren 
52. Vikingsbergs villa – fasadrenovering, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2018 

 



 

 


