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INLEDNING
På uppdrag av Åmåls kommun har Älvsborgs Länsmuseum under år 2003 gjort en
totalinventering av byggnadsbeståndet i Åmål tätort som resulterat i en kulturhistorisk
byggnadsinventering. Fältarbetet och sammanställningen har utförts av antikvarie Maja
Älvsborgs Länsmuseum. Rapportsammanställningen har utförts av Laila Nilsson, Kultur- och
serviceförvaltningens planavdelning.
Åmåls centrum inventerades på uppdrag av Åmåls kommun under år 1997-1998.
Inventeringen redovisas i rapporten ”Kulturhistorisk Byggnadsinventering i Åmåls Centrum
1997”.
De kulturhistoriska byggnadsinventeringarna från 1997 och 2003 utgör viktiga underlag för
att möjliggöra avgränsningar av områden för långsiktigt bevarande och redovisning av
särskilt skyddsvärda byggnader och miljöer.
Vidare är målsättningen med inventeringen att myndigheter och invånare i kommunen skall
få en bättre kunskap om vilka kulturhistoriskt intressanta byggnader och bebyggelsemiljöer
som finns i tätorten. Rapporten utgör ett viktigt kunskapsunderlag att använda i det dagliga
kommunala arbetet med bl a plan- och bygglovsärende.
Genom rapporten bör kunskap kunna spridas om det värdefulla kulturarv som vår
byggnadskultur utgör och därigenom öka intresset bland tjänstemän, förtroendevalda och
allmänhet för aktiva insatser till bebyggelsens bevarande. Utan en intresserad och engagerad
fastighetsägare blir inga byggnader bevarade.
Totalt har 555 fastigheter inventerats och 200 fastigheter har klassats som kulturhistoriskt
värdefulla.
Byggnadsinventeringarna från 1997 och 2003 har utgjort underlag till fördjupad
översiktsplan för Åmåls centrum och tätort beträffande bevarande av kulturhistoriska miljöer.

KULTURHISTORISKT VÄRDE, URVALSKRITERIER
Kulturhistoriskt värde inbegriper flera olika och ofta samverkande delvärden som kan
tillmätas en byggnad eller en miljö. De kulturhistoriska värdena är i hög grad kvalitativa och
därmed också ibland mer svårdefinierade än rena s k nyttovärden. Som grundläggande
kulturhistoriska värden kan man se kunskaps- eller dokumentationsvärden och
upplevelsevärden.
Kunskaps- eller dokumentärvärden är de värden som gör att bebyggelsen berättar något
om sin tid. De kan t ex berätta om näringsliv, samhällsmiljö, byggnads- eller bostadsskick,
arbetsförhållanden, sociala villkor, eller estetiska ideal. Genom att bebyggelsen bevaras ger
den oss en möjlighet att förstå något om vår historia.
Upplevelsevärden är de värden som skapar upplevelser hos betraktaren eller brukaren. Det
kan t ex vara det arkitektoniska eller konstnärliga uttrycket, en enhetlig och harmonisk miljö,
patinan som förmedlar åldrande och tid, eller de identitets- och symbolvärden som kan finnas
hos bebyggelsen.
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Värden som förstärker de grundläggande värdena är autenciteten (ursprungligheten hos
bebyggelsen) och det pedagogiska värdet (tydlighet och förstålighet) Dessutom har
sällsynthet och representativitet ur såväl nationellt, regionalt och lokalt perspektiv stor
betydelse.
Kulturhistoriskt värde utgörs inte bara av enstaka byggnader utan kan bestå av sammanhängande miljöer, där byggnader tillsammans med annat bildar en helhet. I den kulturhistoriska bedömningen bör även inbegripas t ex bebyggelsens placering, vägsträckningar,
hägnader och omgivande kulturlandskap. En välbevarad helhetsmiljö har större kulturhistoriskt värde än en enstaka byggnad ryckt ur sitt sammanhang.
Det kulturhistoriska värdet används som motiv för att välja ut bebyggelse som det är
angeläget att bevara. Det urval byggnader och miljöer som redovisas i denna rapport är den
bebyggelse i centrala Åmål som tillmäts ett kulturhistoriskt värde. Det kulturhistoriska värdet
bör användas som vägledning vid bevarandet.
Av stor betydelse för det kulturhistoriska värdet och som urvalskriterie i en byggnadsinventering av detta slag är byggnadernas ursprunglighet. I det konkreta arbetet bedöms exteriöra
byggnadsdelar som sockel, fasad, dörrar, fönster, tak, skorsten mm samt övriga detaljer som
arkitektonisk utsmyckning. Till detta kommer så miljövärdet, avseende byggnadernas tomtmark och som del av den omgivande stadsbilden. Urvalet av de redovisade fastigheterna
baseras alltså på en sammanhängande helhet av flera olika kulturhistoriska delvärden.

BYGGANDSTRADITION OCH BYGGNADSVÅRD
Det finns bara ett sätt att bevara den svenska byggnadstraditionen: att varsamt och väl ta
hand om våra äldre hus. De kan sedan i sin tur tjäna som inspiration och förebilder för det vi
bygger nytt nu och i framtiden.
Mycket av den äldre bebyggelsen är förvanskad så att dess värde såväl kulturhistoriskt som
arkitektoniskt är utarmat. De välbevarade hus vi har kvar blir därigenom alltmer värdefulla
för varje år som går.
Våra hus skiljer sig mycket åt. Nästan varje landskap har sin lokala byggnadskultur. Trots att
husen är så olika kan de flesta av oss mycket väl skilja på nytt och gammalt, äkta och förfalskat, rätt och fel. Att se, känna och uppleva detta är en sak, men att lyckas bibehålla det
genuina när vi underhåller och rustar upp är något annat.
Tyvärr kan vi inte förvänta oss att i byggvaruhusen, färghandeln eller i snickerifabrikernas
kataloger finna alla de material som är typiska för äldre byggnader. Att hitta rätt i djungeln
av nya material och metoder som marknadsförs idag kräver kunskap, envishet och
målmedvetenhet.
Den bästa kunskapskällan är det välbevarade och oförstörda huset. Genom att jämföra och
betrakta hus av samma sort och ålder, som det vi själva är satta att vårda, kan vi lära mer än
vad böcker och faktablad kan förmedla. God byggnadsvård kräver kunskap både om det enskilda huset och om byggnadstraditionen i den trakt där huset är beläget.
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Grund och stomme
Gamla byggnader är oftast mycket solida trots att de inte i tekniskt avseende fungerar på
samma sätt som nya. Våra timmerhus är de bästa exemplen på detta. Trots enkel
grundläggning och med dagens mått mätt inte särskilt välisolerade väggar är de utmärkta hus
från både stabilitets, och energisynpunkt. En enkel murad stenfot kan fungera mycket bättre
än en stel betonggrund, en tät panelad timmervägg är trots sin måttliga tjocklek både
värmelagrande och isolerande. Grundläggning och stomkonstruktion hör oskiljaktligt
samman.
Sättningar i mark och grund fortplantar sig upp genom stommen för att klinga ut någonstans i
taknocken. Skeva golv, veckade tapeter och svårstängda dörrar stöter man ofta på i gamla
hus. I trähus är detta något som man i viss utsträckning får leva med, i murade hus kan en
grundförstärkning i enstaka fall vara en nödvändighet.
Varje tid och plats har haft sin byggnadsteknik. Liggtimmerväggen har dominerat i norr och
i mellersta Sverige medan skiftesverk och korsvirke varit vanligt i landets södra delar.
Murade hus av tegel har framfört allt hört stads- och herrgårdskulturen till. Stående timmer
stolpverk, plankväggar och regelstommar har under 1900-talet efterträtt de äldre
konstruktionerna.
När vi idag tar hand om de äldre husen måste vi utgå från den teknik med vilken de byggdes.
Husen måste tillåtas röra sig så som de alltid har gjort. Vi kan inte tilläggsisolera vare sig utvändigt eller invändigt utan att riskera att skada huset både tekniskt och
estetiskt.
Fasadens material
Husets fasad avspeglar de material som använts till dess stomme. Timmerhuset hade
ursprungligen de bilade stockarna som fasadmaterial; i senare tid kläddes de med stående
brädpanel eller puts för att likna ett hus i sten. Det murade huset av sten eller tegel putsades
och kalkfärgsmålades för att efterlikna ännu äldre stenmaterial. Både sten och tegel kunde i
sig själv utgöra fasadmaterial. Resvirkes, plank- och regelstommen kläddes ofta med hyvlad
brädpanel, men kunde också reveteras för att imitera stenhusets rustika utseende.
1900-talets byggande har i allt högre grad kommit att karaktäriseras av att stomkonstruktion
och fasadmaterial är två skilda ting. Idag är det som ser ut som tegelhus bara ett yttre skal,
utan bärande funktion. På samma sätt anger inte en träpanel på något sätt hur huset är
uppfört, den kan mycket väl klä en stomme av lättbetong.
Fasadens material kan ha förändrats genom åren. Det reveterade timmerhuset kan tidigare ha
haft en stående brädpanel med locklister, men ursprungligen stått som ett rödmålat
timmerhus. Vi en upprustning bör man då i regel utgå från det nuvarande utseendet och först
i andra hand överväga ett återställande till ett äldre utseende. Behåll framför allt
detaljrikedomen; snickarglädjen i fönsteromfattningar, verandor och räcken är en del av
husets fasad som nästan alltid är av värde att bevara även om de inte tillhör husets äldsta
utseende.
Tak och takmaterial
Husets viktigaste uppgift år att ge oss tak över huvudet, men ett välskött tak är också
nödvändigt för att skydda huset i sig.

9
I vår svenska byggnadstradition har många olika takmaterial använts. De äldsta - vass och
halm, torv och näver, spån och bräder, stenflis och skiffer – är idag närmast historiska
företeelser och just därför så viktiga att värna om där de ännu finns kvar.
Tegel är fortfarande det vanligaste takmaterialet på äldre bostadshus och på landsbygdens
uthus. Det är ett material med lång livslängd och ett vackert åldrande. Ersätt aldrig ett
tegeltak med tegelimiterande plåt eller betong.
Plåt har under 1900-talet blivit ett vanligt takmaterial på alla typer av hus. Det äldre plåttaket
har med sina mindre plåtformat och sin detaljrikedom en helt annan karaktär än det moderna
plastbelagda plåttaket som lagts med stora fladdrande plåtband. Det är viktigt att utgå från
det äldre plåttakets utseende när man strävar efter att bevara en äldre byggnads karaktär.
Behåll det takmaterial som huset har och var skeptisk mot reklam för nya s k underhållsfria
material. Ett tak är aldrig helt underhållsfritt.
Fönster och ytterdörrar
Fönster har sin främsta uppgift att släppa in dagsljus, men har i alla äldre hus också tjänst
som vädringslucka. Dörren är husets öppning för människor, varor och möbler. Men fönster
och ytterdörrar är också de viktigast arkitektoniska elementen i de flesta byggnader. Deras
placering och proportionering, dimensionering och detaljutförande är av avgörande betydelse
för husets karaktär och berättar dess historia. Respekterar vi huset och vill bevara det
oförstört är fönstren och dörrarna detaljer som vi först i yttersta nödfall skall förändra.
Nästan alltid kan gamla fönster med ganska små medel repareras ock kompletteras så att de
fungerar lika bra som nya. Är reparation en omöjlighet eller har fönstren redan bytts ut kan
man alltid tillverka nya kopior efter originalen.
Försök inte hitta färdiga standardfönster till en äldre byggnad, det är dömt att misslyckas.
Finsnickaren och mindre snickerier är de som man i första hand skall vända sig till om man
vill tillverka fönster och dörrar i originalutförande. Låt snickaren arbeta efter en tillvaratagen
förlaga. Se till att virkeskvalitet och hopfogning är densamma som i originalet. Återanvänd
originalbeslag eller skaffa nya av samma typ som de ursprungliga. Godtag inga onödiga
eftergifter, det finns ingen anledning till det.
Invändiga snickerier
Snickerier kan ofta betraktas som antikviteter. Fram till för ca 100 år sedan tillverkades de
helt för hand, oftast av en lokal snickare. Varje hyveldrag, varje profil bär spår av ett unikt
verktyg.
Snickerierna är tidsdokument. Genom att deras utformning skiftat med tiden är de en
utgångspunkt vid datering av en byggnad. Snickerierna vittnar därför också om var och när
en förändring skett.
Snickeriernas profilering, sammansättning och storlekförhållande ger inte bara en
tidsangivelse utan avspeglar även lokal tradition och husägarens sociala status. De smidda
beslagen och kammarlåsen är prov på ett hantverk som vi helt saknar idag.
Att ersätta originalsnickerier med nytillverkade ”likvärdiga” är närmast en omöjlighet, det
hantverket skulle bli mycket kostsamt idag. Gamla snickerier bör istället repareras och
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kompletteras på samma sätt som gamla möbler men utan strävan till ytlig perfektionism.
Slitage och smärre skavanker hör till ett äldre hus och är en del av det som skiljer gammalt
från nytt.
Vid förändringar i gamla hus ångrar man oftare att man gjort för mycket än tvärt om. Även
de tidiga 1900-talets snickerier är tillverkade med en omsorg och detaljrikedom som vi sällan
finner idag. Spara och återanvänd därför alla äldre snickerier, släng aldrig ett originalfoder,
ett gammalt smitt beslag eller en gedigen spegeldörr i en container.
Golv, väggar och tak
De invändiga ytskikten i ett gammalt hus har ofta en karaktär som inte går att återskapa med
moderna material. Lutande golv, skeva väggar och nedböjda tak hör också till sådant som ger
stämning och en upplevelse av ålder och historisk äkthet. Genom att bevara allt detta blir det
också mycket billigare att rusta upp ett gammalt hus.
De gamla golven av gran eller furu kan variera från kraftiga breda plankgolv till smala
spontade brädgolv tänkta som underlag för korkmattor. De kan vara obehandlade skurgolv,
fernissande oljemålade eller som idag ofta plastlackade. Har man kvar obehandlade skurgolv
bör man behålla dem obehandlade. Ett skurgolv är lättare att sköta än man tror och förlorar
sin skönhet om det lackas.
Gamla väggar kan ha s k lerklining, kalkputs eller papp som underlag för tapeter; i många
fall duger ett sådant underlag fortfarande bra efter reparation av skador. Vill man klä
väggarna med skivmaterial är det viktigt att man väljer tunna skivor som kan följa väggarnas
ojämnheter – då behöver man inte heller lossa och flytta ut foder och socklar.
Ta vara på prover av de tapeter eller den limfärgsmålning som tidigare förekommit. Riv inte i
onödan bort tapeter, också kommande generationer bör få möjlighet att botanisera i husets
historia så som det avspeglar sig i de många tapetlagren och färgskikten.
Taken har ofta varit limfärgsmålande direkt på brädorna eller pappspända. Taklisterna kunde
vara enkla och ha form av en trekantslist eller ha en rikare profil. I de sena 1800-talets hus
finns ofta taklister av stuck. Även ett enkelt tak är viktigt för atomsfären i ett rum, värden
som man går minste om ifall man spikar upp plattor eller undertak.
Målning ute och inne
Både färgmaterial och färgsättning är en del av husets identitet och historia. Vid
målningsarbeten på och i ett gammalt hus bör man därför alltid i första hand välja de
färgtyper och utgår från den färgsättning som hör ihop med husets gestaltning. Framför allt
vid utvändigt måleri är det ut teknisk synvinkel det ena rätta. Hus som utvändigt målats med
slamfärg eller linoljefärg bör helst målas om med samma material. De traditionella
färgtyperna är också de billigaste.
Rödfärg är oöverträffad när det gäller pris, hållbarhet och enkelt underhåll. Det är också det
material som fasaden mår bäst av. Kalkfärg är enkelt, billigt och vackert att måla med när
man väl lärt sig principerna. Linoljefärg är överlägsen alla andra färger vid målning av
fönster och andra utsatta utvändiga snickerier.
Invändigt är både limfärg, kalkfärg, linoljefärg och tempera vackra och lätta att måla med.
De är dessutom de mest arbetsmiljövänliga färgerna. Linoljefärg kan användas med mycket
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litet tillsats av lösningsmedel, medan limfärg och tempera är fullkomligt ofarliga. Alla dessa
färger finns fortfarande att tillgå. Det är emellertid inte de färger som färghandeln i första
hand försöker sälja. Stå på er i färgaffären. Läs mer i Riksantikvarieämbetets
”Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper”.
El, värme och vatten
Ännu för hundra år sedan var skorstensstocken och eldstaden det som skilde ett bostadshus
från ett uthus, men även bastun, bagarstugan och smedjan hade skorsten i äldre tid. Spisen
var hjärtat i det enkla torpet. Elden gav värme men var också den främsta belysningskällan.
Över
elden tillagades maten och värmdes vattnet. Skorstensstocken var dessutom dåtidens
ventilationskanal. El, vattenledning och centralvärme var ännu inte något problem.
När elektriciteten kom ersattes den först fotogen som belysningskälla men kom senare även
att ersätta järnspisens ved. På ett självklart och föga störande sätt kunde elledningar dras och
strömbrytare och kontakter monteras längs dörrfoder och golvsocklar.
När vatten och avlopp drogs in i husen blev ingreppen större. Läckande rör har gett rötskador
av ett slag som husen tidigare varit förskonande ifrån. Med viss svårighet har toaletter och
badrum kunnat installeras.
Med moderna uppvärmningssystem kom den stora förändringen, spisar och kakelugnar blev
överflödiga både vid ny- och ombyggnad. Ventilationsgallret vid skorstensstocken blev ett
rudiment av kakelugnen. Radiatorn under fönstret blev ett nytt, oskönt men bekvämt inslag.
När vi idag tar hand om äldre hus bör vi ta lärdom av detta. Elledningar behöver inte bilas in
i tomrör. Vatten och avlopp måste installeras så att framtida skador kan minimeras. Alla rör
och installationer bör vara lätt åtkomliga för inspektion och reparation. Kakelugnar och
spislar bör alltid bevaras och radiator kan installeras med minimala ingrepp. Diskutera alltid
noga med elektrikern och rörinstallatören hur ledningsdragningarna skall göras för att bli så
skonsamma och diskreta som möjligt.
Trädgård och uthus
Husets omgivande miljö är lika viktig att ta vara på som huset självt. Torpet, villan och huset
i staden skiljer sig här helt åt. Förutsättningarna har varierat i olika delar av landet och
beroende på typen av byggnad. I skärgården har husen legat tätt på kala bergsknallar, på
slättbygden har husen hamnat ensamma omgivna av åkrar. De större gårdarna med sina
kringbyggda gårdsplaner bestod av många hus, till skillnad från torp och senare egnahemshus
och villor med sina allt färre och mindre uthus. Dagens villor frankeras ju på sin höjd av ett
garage.
Trädgården hade förr en mycket större betydelse för produktion av hushållets behov av
rotfrukter, grönsaker, bär och frukt, men även den enklare trädgården kunde ha
blomsterrabatter och en prydlig grusgång bara för nöjes skull.
I vår rationella tid är det lätt att se de gamla förfallna uthusen som överflödiga, att besväras
av de svårskötta grusgångarna, de arbetskrävande rabatterna och trädgårdslanden. Alltför ofta
river vi uthusen, hugger ner vård- och fruktträd bara för att de ser lite illa medfarna ut. Men
ett träd och ett gammalt uthus kan n man inte ersätta med en nybyggd friggebod och ett
nyplanterat träd.
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Att varsamt bevara bostadshusets närmiljö är lika viktigt och minst lika intressant som att ta
hand om själva huset.
Ekonomi och lagar
Att vår gemensamma kulturmiljö vårdas så att den även för framtidens generationer skall
kunna berätta om gånga tiders byggnadsskick och levnadsformer är något som stöds och
bevakas av såväl lokala som centrala myndigheter.
Det är inte lätt ens för den invigde att följa med i de förändringar som sker i bidragssystem.
Lagar och förordningar. Men grundprincipen är ganska enkel; husen och miljöer av
kulturhistoriskt värde får man inte hantera hur som helst, i gengäld har man vissa möjligheter
att få fördelaktiga lån, bidrag och rådgivningshjälp.
Har man ett gammalt hus kan man alltid vända sig till länsmuseum och dess byggnadsantikvarie, eller till kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen när det gäller lån och bidrag. Kommunens byggnadsansvariga kan ofta ge hjälp och känner till vad som gäller i kommunen.
Att få hjälp av myndigheter kan ta tid och vara mycket tålamodsprövande, särkskilt om man,
som de flesta, tar kontakt just när byggsäsongen tar fart på våren. Det finns alltid hjälp att få
när man har ett gammalt hus, med huvudprincipen är att man måste ta den tid på sig som
krävs för kloka beslut. Det gäller även kontakter med myndigheter.
Kunskap – en rikedom
Att rätt vårda, bevara och förbättra gamla hus kräver särskilda kunskaper som gångna tiders
material, konstruktioner och hantverksteknik.
En första viktig kunskapskälla är huset självt med sitt ursprung, tillägg och förändringar
under tidens lopp. Jämförelser med liknande hus från samma tid och miljö ger också
kunskap. En annan viktig källa till kunskap är böcker och tidskrifter om byggnadsvård.
Böcker med grundläggande fakta finns ofta både på bibliotek och bokhandeln.
Riksantikvarieämbetet och länsmuseerna har litteraturanvisningar.
Olika arkiv kan innehålla kunskap om enskilda hus och miljöer. Att använda dem kräver tid
och ansträngning, men kan vara mycket givande. Viktiga källor är te x byggnadsnämndens
arkiv, lantmäteriets arkiv och brandstodsbolagens gamla handlingar.
Det finns mycket mer kunskap om byggnadstraditioner, material och gamla
hantverkstekniker
än man tror. Problemet är ofta att finna just den information, man söker. Byggnadsvård Nääs
har tagit datateknologin i sin tjänst för att samla in och systematisera kunskap om hantverk.
Databasen med inriktning på byggnadsvård gör det möjligt att ge upplysningar om böcker,
tidskrifter, hantverkare, material och försäljningsställes utifrån frågeställarens egna
önskemål. Hantverksbiblioteket samarbetar med andra bibliotek och kan söka i främmande
databaser.
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ÅMÅLS STAD – en historisk översikt

1750 års karta över stadens planlagda område

Åmål erhöll sina stadsprivilegier 1643 av Drottning Kristinas förmyndarregering. En viktig
orsak till stadens grundläggning var strävan att motverka landköp och traktens omfattande
timmerexport till Norge. Även järnfrakterna mellan Bergslagen och de dalsländska järnbruken och vidarebefordran av stångjärn till Göteborg var betydelsefulla faktorer vid
uppkomsten av Åmåls stad.
Området vid nuvarande Åmålsåns mynning var tidigt en viktig handels- och marknadsplats,
kallad Åmula backe. Platsens betydelse framgår av att en kyrka uppfördes vid åmynningen
troligen redan på 1200- talet.
Trakten tillhörde vid denna tid biskopssätet i Skara. Första gången namnet Åmål förekommer
i skriftliga handlingar är 1312, då biskop Brynolf i Skara utfärdar ett brev från ”Ömordh”.
1500-1600-talet
På 1500-talet omnämns Åmål som hamn, av en historieskrivare, men någon större betydelse
hade troligtvis inte platsen. På karta upprättad vid början av 1600-talet över Götaland
benämns Åmål på samma sätt som de övriga landsbygdssocknarna.
Landköp
Enligt 1600-talets ekonomiska åskådning var all handel på landsbygden s.k. landköp ”af
ondo” och förbjudet av kronan. All handel måste i princip ske i städerna eller på speciella
marknadsplatser. Befolkningen på landsbygden var tvungen att färdas långa vägar för att
avyttra sina produkter i närmaste stad. Städerna var omgivna av höga staket försedda med
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tullportar där alla införda varor belades med tull, den s.k. lilla tullen. Även hantverk och
industri var i princip förbehållna städerna.
Handelsområden
Landsbygden var vid denna tid uppdelad i stora handelsområden som tillhörde städerna.
Följden av dessa förordningar blev att nya städer anlades i de landsändar, där avståndet
mellan de redan befintliga städer var allt för stort. Allteftersom fler städer anlades kring
Vänern uppdelades dessa handelsområden och konkurrensen om dem blev allt hårdare.
Ofta var områdenas gränser oklara. Detta gav upphov till ständiga tvister.
Långt fram på 1600-talet saknade grevskapet Dalsland stad. Vid 1500-talets mitt tillhörde
Åmålstrakten Lidköpings handelsområde. Då Brätte stad, föregångare till Vänersborg, erhöll
stadsprivilegier på 1590-talet kom Åmålstrakten att höra hit. Dalborna bedrev vid denna tid
en omfattande köpenskap på de marknader som hölls vid de gamla marknadsplatserna vid
Åmula backe, Dalbergså och Knusesund, där Säffle nu är beläget. Bönderna i Dalsland ansåg
att det
var för långt att fara till Brätte. I stället köpte de i stor utsträckning norska varor som
insmugglades och såldes av kringresande handelsmän.
Stadsprivilegier
Enligt handelsavtal bedrevs även legal handel med Norge fastställd i ett flertal traktat. Vid
sekelskiftet 1600 var timmerhandeln av stor betydelse för Dalsland och marknaden
dominerades av norska uppköpare. Kronan betraktade dessa förhållanden med stort missnöje.
Att helt stoppa handeln med Norge var omöjligt dels p.g.a. traktaten dels p.g.a. de oroliga
gränsförhållandena. Det bästa motmedlet ansåg man istället vara att anlägga en stad i västra
Värmland eller på Dal. Läget vid Åmålsåns mynning befanns lämpligt. Här hade sedan
gammalt funnits en viktig marknadsplats belägen mellan Brätte och Karlstad. Genom att
anlägga en stad vid Åmålsåns mynning och en vid Bro, nuvarande Kristinehamn, skulle
Vänern bli omgiven av städer som kunde behärska bakomliggande uppland och även tjäna
som merkantila förposter till Göteborg. Brättes borgerskap sökte dock på alla sätt att
motarbeta förslaget om en stad vid Åmålsåns mynning, då den nya staden skulle komma att
bli ett hinder för Brättes utveckling. Statsmakterna hade emellertid en motsatt uppfattning
och den 1 april 1643 utfärdades Åmåls stadsprivilegier. De stadsfästes den 18 januari 1646
av drottning Kristina.
Åmåls grundläggning
Den nya staden förlades till hemmanen Åmåls stom och Åmåls by som framvuxit invid
åmynningen. Vid denna plats låg medeltidskyrkan. Staden erhöll ”till sin nödtorft några vissa
ägor” nämligen ett skattehemman Näs, en fjärdedels skattehemman Mörtebol, ett
kronohemman Åmåls stom och Skedvik, ett halvt kronohemman Hanebol samt ett hemman
Rösen och Åmåls by.
Kronan sökte med olika medel att uppmuntra en bosättning i den nygrundade staden. De som
där etablerades sig befriades från den ”lilla tullen” i sex år samt en del andra pålagor.
Konkurrensen om borgerskapet var hård. Förutom Åmål hade två andra städer grundats vi
Vänern, nämligen Kristinehamn och Vänersborg. Därtill kom att Göteborg var stadd i kraftig
tillväxt.
För att öka Åmåls inkomster medgavs staden rätt i privilegiebrevet att upprätta en våg vid
hamnen. Alla varor som infördes till staden skulle där vägas och betalas med vågpengar. För
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att man skulle kunna koncentrera all handel till Åmål avlystes också alla marknader som
tidigare hållits i den omkringliggande bygden. I fortsättningen skulle dessa äga rum i staden,
på fastställda tider. Åmåls handelsområde kom att sträcka sig ungefär mellan Upperudsälven
och Byälvens vattensystem. Området var inte officiellt erkänt, vilket ledde till ständiga tvister
med grannstäderna Brätte och Karlstad.
Stadsplan
Vid Åmåls grundläggning erhöll staden den för tiden typiska rätvinkliga stadsplanen med
rektangulära kvarter skilda åt av gator som skar varandra i nittio graders vinkel. Staden
omgavs av ett staket med två stadsportar där den ”lilla tullen” upptogs.
Näringsliv
Under de första årtiondena livnärde sig invånarna huvudsakligen av jordbruk, boskapsskötsel
och fiske. Åmål hade vid denna tid mer karaktär av by med stadsrättigheter än stad. Snart
blev dock timmerhandeln med Norge borgarnas viktigaste inkomstkälla men även andra
frakter kom att få stor betydelse.
Sedan gammalt var boskapsskötseln en viktig näringskälla i Dalsland och genom oxdrifterna
därifrån försågs Bergslagen med kött. I utbyte fick man tackjärn som via Karlstad och
Kristinehamn forslades över Vänern till Åmål och vidare till de dalsländska bruken. Därifrån
fraktades stångjärnet åter till staden. Därifrån fördes det vidare med skutor till Vänerns
sydspets för vidarebefordran till Göteborg. På återvägen var skutorna lastade med sill, salt
och andra förnödenheter som borgarna sålde vidare till landsbygdens befolkning.
Oxarna fraktades även till Mariestad och Lidköping, där man erhöll spannmål i utbyte.
Utvecklingen medförde så småningom en specialisering inom näringslivet. Vid 1700-talets
början dominerades det helt av Vänerfraktfarten. För dessa intressen fick stadens hantverk stå
tillbaka och hindrades länge i sin utveckling.
Krigshärjningar
Åmåls stad blev under sina första trettiosex år plundrad och bränd tre gånger, under den s.k.
Hannibalsfejden 1645 och under Gyldenlövefejden 1675 och 1679. Dessa händelser
medförde att så gott som all nyinflyttning till Åmål upphörde.
Byälvshandeln
Borgarna i Åmål sökte vid ett flertal tillfällen tillstånd hos regeringen att få flytta staden till
Byälvens utlopp. Deras ansökan motiverades med att Åmål helt misslyckats med att konkurrera ut Norges timmerhandel på Dal. I stället hade norrmännen trängt ända fram till
Åmåls omgivningar med sin handel och slutit avtal med bönderna om träleveranser.
Åmålsborgarna inriktade sig i stället på att få monopol på byälvshandeln, vilket tidigare
delats med Vänersborg och Karlstad.
Byälven hade under 1600-talet fått en allt större betydelse som viktig handelsled. Området
vid mynningen hade utvecklats från en marknadsplats till en omlastningshamn för stångjärn,
Sveriges största exportartikel. Planerna på en flyttning framskred så långt att en ny stadsplan
upprättades 1681. Borgarnas anhållan avslogs dock av stadsmakterna som ansåg att en sådan
överflyttning skulle medföra att normännen helt återtog all handel på Dal. Förslaget
motarbetades även av Karlstads borgerskap, som inte ville förlora sin andel av inkomsterna
vid Byälven.
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Borgarna i Åmål och Karlstad gjorde många misslyckade försök att få Kungl. Maj:t att
fastslå en gräns mellan handelsområdena. 1722 ingick de dock en förlikning som avslutade
bägges planer på en monopolisering av byälvshandeln. Kompromissen syftade till en
någorlunda likvärdig fördelning av handeln, men genom Åmåls centrala läge blev dess
villkor fördelaktigare. På
1730-talet erhöll staden också tillstånd att uppsätta en våg vid älvmynningen. Detta bidrog
till att Åmål fick en dominerande ställning vid Byälven. Dessutom erhöll man monopol på
ut-skeppningen av järn utmed hela nordvästra Vänern.
Den närmaste perioden i Åmåls historia kännetecknas av stridigheter mellan stadens borgerskap och köpmännen i de kringliggande städerna, framförallt Vänersborg och Karlstad.
Dessa försökte på alla sätt hindra Åmåls utveckling och anhöll upprepade gånger om att få
dess stadsrättigheter upphävda. Då Bohuslän blev svenskt 1658 fick Åmål ännu en
konkurrent i Uddevalla som snart skaffade sig stora förmåner på Åmåls bekostnad.
Ny kyrkobyggnad
År 1655 blev Åmål egen församling från att tidigare ha varit annex till Edsleskog och 1666
uppfördes en ny stenkyrka med torn på platsen för den gamla medeltidskyrkan.
Industrianläggningar
På 1650-talet började staden driva industrier i egen regi. Bergsbruk och stångjärnshammare
igångsättes, men måste snart läggas ned då de startats utan större sakkunskap och med dålig
planering.
Industrianläggningar
På 1650-talet började staden driva industrier i egen regi. Bergsbruk och stångjärnshammare
igångsättes, men måste snart läggas ned då de startats utan större sakkunskap och med dålig
planering.
Forsbacka järnbruk
Forsbacka järnbruk strax nordväst om staden var fullt utbyggt 1697. Detta försvagade ytterligare Åmåls handel. Bruket hade nämligen egen hamnplats i staden och fraktade sitt järn i
egna skutor från Bergslagen över Vänern. Brukspatronerna försökte även kringgå åliggandet
att väga det järn som in- och utskeppades. Allt fler bruk anlades i Åmålstrakten, men i takt
med järnhanteringens expansion minskade stadens handelsområde. Bruken var självständiga
ekonomiska enheter och som sådana oberoende av städerna. Genom stadsmakternas medgivande kunde de kringgå bestämmelserna om landköp varigenom Åmålsborgarna gick miste
om en stor varuförmedling.
1700-talet
Åmål var ännu en tämligen obetydlig ort. År 1720 hade staden 188 mantalsskrivna personer.
Stadens relativa välstånd grundade sig alltjämt på trähandeln, sjöfrakterna vid Byälven och
på järnhanteringen. Dessa näringsgrenar fortsatte att spela en betydande roll långt fram på
1760-talet.
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Ny ekonomisk politik
Den gamla merkantila ordningen med samhället väl indelat i stads- och landsbygdsnäringar
började under 1700-talets slut alltmer att luckras upp. Detta medförde att borgarna inte längre
hade något att falla tillbaka på då nya tider bröt in. Förordningarna om landsköp och
böndernas skyldighet att handla i uppstäderna började mjukas upp, vilket bidrog till att
Åmåls handels-område minskade avsevärt. Många dalbor började även att fara till Uddevalla
med sina varor.
Även sjöfarten, som sedan länge varit en betydande näring drabbades då av en ny förordning
från 1788 gav bönderna rätt att själva frakta sina varor. Åmålsborgarna blev därigenom
tvungna att konkurrera även med böndernas fraktfart.
1800-talet
Vid sekelskiftet 1800-talet fick trähandeln och sjöfrakten ett tillfälligt uppsving. Därefter
började diversehandeln att få allt större betydelse och handelsmännen kom snart att bli
stadens nya ledande samhällsklass. Handeln bestod huvudsakligen av minutaffärer, som
försåg den kringliggande bygden med nödvändiga varor. Hantverket gick påtagligt tillbaka
medan industrin utvecklades något.
Näringsfrihet 1846
Genom näringsfrihetsförordningen 1846 kom lanthandeln att öka kraftigt och borgarna förlorade ytterligare handelsområde. År 1849 upphävdes dessutom stadens rättigheter att
uppbära vågpengar.
Bergslagsbanan
Under 1870-talet anlades Bergslagsbanan, som förband Gävle och Bergslagens bruks- och
skogsbygder med Göteborg. Järnvägen drogs genom Åmål och staden lyckades även få
järnvägsstyrelsen att förlägga reparationsverkstad och lokstallar till Åmål. Denna
verkstadsindustri följdes snart av andra industrier. Under 1900-talet förbättrades
kommunikationerna ytterligare genom nya landsvägar och järnvägsförbindelsen mellan
Åmål-Årjäng, som invigdes 1928. Den nya djuphamnen togs i bruk 1932. De förbättrade
kommunikationerna och den nyinflyttning som industrietableringen medförde kom väsentligt
att stödja och bygga upp stadens näringsliv.
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STADSPLANER
STADSPLANER

1686 års stadsplan
Åmål erhöll vid sin grundläggning på 1640-talet den för tiden karaktäristiska rektangulära
stadsplanen, vilken stadens centrum fått behålla fram till idag. Stadsplanen upprättades år
1640 av Olof Hansson-Örnehufvud.
Den rektangulära stadsplanens form har anor från antiken och de romerska legionernas läger.
Denna plan, med rektangulära kvarter skilda av gator som skar varandra i 90 graders vinkel,
togs sedan upp under renässansen. Öppna platser tillkom genom att ett eller flera kvarter ej
bebyggdes.
I Åmål kunde man emellertid inte uppnå den eftersträvade fullkomliga likformigheten mellan
samtliga kvarter på grund av Åmålsåns sträckning i nord-väst, Kungsberget i söder och
strandlinjen utmed Vänern i öster. Man utformade därför en rektangulär plan med ån som
diagonal. Gatunätets medelpunkt lades vid åkröken, vid nuvarande Vågmästaregården.
Huvudaxeln i stadsplanen utgjordes av naturliga skäl av den gamla vägen mellan Vänersborg
och Karlstad. Den andra huvudgatan var Vänergatan, som troligen sträckte sig ner mot
stranden och lastkajen. Kvartersindelningen kom inte att gå ända fram till Vänerstranden,
utan gränsade till den nordsydlig linje dragen väster om nuvarande gamla kyrkogården.
Staden omgavs av stadsstaketet med två stadsportar, en i norr och en i söder samt med en
grind strax sydväst om kyrkan. Senare öppnades ytterligare en grind längs västra sidan.
Enligt en tomtindelning från slutet av 1600-talet var stadens kvarter indelade i 111 tomter, av
vilka ungefär en tredjedel var bebyggda. Flera tomter hade förblivit obebyggda sedan
norrmännens härjningståg på 1670-talet. Tomterna omfattade var och en cirka 450
kvadratmeter. Kvarteren var i allmänhet kvadratiska och avdelade så att tomternas kortsidor
vette mot gatan. Endast ett litet antal kvarter, främst utmed Norra Långgatan, hade
rektangulär form med genomgående tomter. Kvarteren var oftast mycket tätt bebyggda,
vilket innebar en påtaglig fara vid eldsvådor. Bostadshusen vette mot gatan. Inne på gårdarna
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fanns stall, lador och förrådshus. Waldenströmska gården, uppförd 1795 i kvarteret Liljan
Mindre, är ett välbevarat exemplar på denna gårdstyp.
De förnämsta bostadskvarteren var belägna mellan gamla torget och gamla kyrkan vid
nuvarande stadsparken. I dessa kvarter omgavs bostadshusen ofta av trädgårdar, till skillnad
från övriga kvarter inom staden. Ett representativt exempel på denna bebyggelse är
Vågmästaregården, uppförd 1714 av borgmästare Anders Åberg. På de öppna tomterna i
rutnätsplanens mitt, vid nuvarande torget och stadsparken, uppfördes rådhus och andra
officiella byggnader.
1777-års stadsplan
Vid den stora branden 1777 eldhärjades 33 tomter
öster om ån och en tredjedel av stadens bebyggelse
ödelades.
Branden drabbade nuvarande kvarteren Kronan
Större, Kronan Mindre, Flaggan, Vimpeln samt
östra delarna av kvarteren Liljan Större och Liljan
Mindre. Endast nuvarande Vågmästaregården bevarades.
Eldhärjade kvarter

1777-års stadsplan
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Samma år som branden härjade, upprättade Magnus Beckman ett regleringsförslag till en ny
stadsplan, vilken fastställes av Gustav III den 21 november 1777.
Planen medförde en ny byggnadsordning som ” till förminskande af en uppkommande
vådelds kringspridande” förbjöd alltför tät bebyggelse. Vissa tomter samt delar av varje gård
skulle avdelas till trädgård eller kålgård.
Minskningen av tomtantalet utjämnades genom att stadsstaketet flyttades bortom Norra
Åsen, Kyrkoberget i norr och ner mot Örnäsvägen i söder. Enligt planen skulle även ett
fyrkantigt torg anläggas i kvarteret mellan Kungsgatan och ån söder om Mellanbron.
I planen reserverades också plats för en ny kyrka på höjden norr om ån nuvarande Kyrkberget. Den nya kyrkan stod klar år 1806. En ny kyrkogård planerades i området väster om
kyrkan, men anlades först på 1820-talet. Den äldre kyrkogården ämnade man under 1770talet avstycka till tomter, för att öka stadens bostadsyta. Denna avstyckning genomfördes
dock aldrig. Däremot förvandlades kyrkogården på 1820-talet till park, det s.k. ”Plantaget”,
som senare givit namn åt hela stadsdelen öster om ån.
1846-års stadsplan
Under 1800-talet drabbades Åmål av ytterligare två förödande eldsvådor. År 1809
eldhärjades 20 byggnader söder om ån och 1846 förstördes 31 gårdar i stadens nordöstra del,
mellan Torggatan, Kungsgatan och Åmålsån. Efter branden 1846 upprättades en ny stadsplan
av J M Lagervall. Denna plan medförde en ny tomtreglering och en betydande utvidgning av
stadens västerut.

1846-års stadsplan
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För att minska brandrisken uppfördes på 1840-talet en rad tvåvånings stenhus längs Kungsgatan. Stadens första stenhus uppfördes av handlare Borgstöm på tomt nr 2 i kvarteret
Telegrafen. I övrigt var stadsbebyggelsen uppförd i timmer, ibland inklädd med träpanel.
Med största säkerhet var byggnaderna ursprungligen rödfärgade. Genom centraldirigerade
påbud kom under 1800-talet de ljusa oljefärgerna att till stor del ersätta den röda slamfärgen.
Oljefärgerna var dock betydligt dyrare, varför man i första hand målande gatufasaderna,
medan gårdsfasaderna och uthusen förblev rödfärgade. Waldenströmska gården i kvarteret
Liljan Mindre är ett välbevarat exemplar på denna gårdstyp.
1800-talets bebyggelse bestod i huvudsak av en- och tvåvånings bostads- och
butiksfastigheter med tät uthus- och gårdsbebyggelse.
Mot slutet av 1800-talet förtätades bebyggelsen väsentligt i kvarteren utmed torget och
bildade där helt slutna fasadlinjer.
1870-talet medförde en vändpunkt i stadens näringslov i samband med Bergslagsbanans
tillkomst. Järnvägen fick en svagt böjd sträckning genom stadens norra del, strax söder som
kyrkan, vilket fick stor betydelse för stadsbilden och den rutnätsplan som varit förhärskande
sedan stadens grundläggning. Sex stadsplanelagda och delvis helt utbyggda kvarter klövs och
erhöll en ny oregelbunden form.
Järnvägsstationen med tillhörande magasin uppfördes i stadens sydvästra utkant. Området
utvidgades norrut under 1880-talet i samband med att Bergslagsbanans reparationsverkstäder
och lokstallar förlades till Åmål. Byggandet av Bergslagsbanan medförde en rad nya
arbetstillfällen och ny bebyggelse började växa upp i närheten av järnvägsområdet.
1877-års stadsplan
År 1877 fastställdes en ny plan för ett
mindre område söder om ån. Mindre
områden med egnahemsbebyggelse
började vid denna tid växa upp.
År 1901 utbröt den mest förödande
eldsvådan i Åmåls historia, då stadens
centrala och mest tätbebyggda kvarter,
mellan Lunnegatan och Mellanbrogatan,
med 59 gårdar eldhärjades.
Branden upptäcktes strax före klockan
två på morgonen den 9 maj i ett uthus
till-hörande den s k Vassbergska gården
vid Kyrkogatan i kv Viken. När elden
genom mycket intensivt
släckningsarbete vid sex-tiden kunde
anses begränsad, hade en yta av 500
meters längd och 200 meters bredd från
sjön till stations- och verkstads-området härjats och brunnit
Kvarter som eldhärjades 1901
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så i grund, att man endast vid eldens utkanter kunde bli varse några förkolnade bjälkar eller
dylikt.
Branden efterföljdes av en livlig nybyggnadsperiod, där nya stilideal helt
kom att förändra stadsbilden. Den lågskaliga trädstadens bebyggelse
ersattes av trevånings stenhus. Redan dagen efter branden började planeringen
för stadens återuppbyggnad och en tomtregleringskommitté bildades.

1901-års stadsplan
Återuppbyggandet efter branden reglerades genom 1901 års stadsplan, vilken upprättades
av stadsingenjören S. E. Bengtsson.
Den nya stadsplanen, som reglerade området norr och söder om Åmålsån, omfattade förutom
de eldhärjade kvarteren även bostadsområdet i stadens nordvästra del.

1901 års stadsplan
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1906-års stadsplan
För att förhindra en alltför planlös exploatering av marken fastställdes 1906 en om- och
nyreglering av stadsdelarna söder om ån och vid det alltmer växande egnahemsområdet vid
Örnäs.
Egnahemstanken hade vunnit insteg och den nya stadsplanen omfattade även en rymlig
villastadsdel i nordvästra delen av staden, där man i motsats till den äldre rutnätsplanen tog
hänsyn till terrängens beskaffenhet. Området gavs en oregelbunden form med skiftande
kvartersformer.
1913 upprättades en plan för Nolbyområdet och 1915 för Västermalmsområdet.

1906 års stadsplan
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1921- och 1930- års stadsplaner
År 1921 och 1930 upprättades två omfattande planer av stadsingenjören August Lilienberg,
planerna mer än fördubblade Åmåls stadsplanelagda områden och täckte i stora drag stadens
nuvarande utbredning. Ett mycket stort, sammanhängande villaområde planlades i stadens
norra och nordvästra delar, en vidareutveckling av 1901-års plan.
Efter 1930-års omfattande plan har endast mindre begränsade områden stadsplanelagts, där
om- och nybyggnader varit aktuella. 1906-års plan gäller ännu delvis i centrala staden. Under
senare år har ett flertal stadsplaneändringar företagits.
1956-1960-års generalplan
Under åren 1956-1960 upprättades en generalplan för Åmåls stad. Planen reviderades 1961,
men fyller idag ingen större funktion som planeringsunderlag för stadskärnan.
1970-1980-års stadsplaner
Under åren 1970 och 1980 talen upprättades ett trettiotal stadsplaner i tätorten varav 10 i
centrum. Ett flertal av dessa planer var ändringar av äldre stadsplaner. Planer för
nybyggnation upprättades främst i västra och norra delen av tätorten. Planläggning för
industriområden skedde i tätortens sydvästra del.
1990-talets översiktsplan
Enligt 1987-års plan och bygglag (PBL) åligger det varje kommun att ha en översiktsplan
som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen anger grunddragen för mark- och
vattenanvändning. Bebyggelseutveckling i tätorten och på landsbygden ingår liksom tillgång
till rekreations-områden. Jord- och skogsbrukets utvecklingsmöjligheter och
vattenområdenas användning belyses.
Under 1990 utarbetades en översiktsplan för hela Åmåls kommun som antogs av
kommunfullmäktige den 19 juni 1991.
1990-talets detaljplaner
Under 1990-talet har tjugofem
detaljplaner upprättats.
Ett flertal är ändringar av gällande
detaljplaner.
1990-talets till ytan mest omfattande
plan för nybyggnad av bostäder
är Näsudden, Höganäs, antagen i
mars 1996.
Planens syfte är att ge ett ekologiskt
inriktat boende genom:
-kretsloppstänkande
-klimatanpassad bebyggelsen
-miljöriktiga byggmaterial
-miljövänliga toaletter
-förnyelsebara energikällor
-lokalt omhändertagande av dagvatten m.m.
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Gatumönstret
I stadsbyggnadsdebatten har hittills en översiktlig framställning saknats om detaljplanerna
som kulturhistoriska minnesmärken. Detta har inneburit att bevaringsinsatserna i första hand
inriktas på skyddet av enskilda byggnader och mer sällan på form och proportioner inom
sammanhängande större stadsområden. Väsentligt är därför att bevara också det gatumönster,
vilket bokstavligen talat utgör grunden för stadsmiljöns utformning och som dessutom är
representativ för en viss tidsepok. Kvarterssammanslagningar med nyuppförda slutna
byggnadskroppar, där befintliga gatusträckningar skärs av helt omotiverat, innebär en
närmast katastrofal förändring av rutnätsplanens karaktäristiska gatumönster. Betydelsefullt
i detta sammanhang är markbehandlingen av gator och trottoarer. Den för innerstaden
tidigare kännetecknande stenbeläggningen har numera helt täckts av asfalt. Ur
bevaringssynpunkt vore ett återställande till tidigare befintlig beläggning framförallt i och
kring Plantaget av stort miljömässigt värde.
Det gatumönster som bör bevaras i Åmål har en sträckning som överensstämmer med stadens
bebyggelsehistoriska utveckling från 1600-talet och framåt. Det rätvinkliga gatusystemet och
de slutna kvarteren har utgjort ett stadsplanideal från renässansen, med dess krav på
symmetri, framtill 1900-talets början. Vad beträffar obrutna kvarter har dessa aldrig vunnit
något större insteg i Åmål, däremot har man strävat efter slutna fasader utmed Kungsgatan
och Torggatan.
Genom att bibehålla de långa gatuperspektiven, bebyggelsens enhetliga fasadlinje (främst
utmed Kungsgatan och Torggatan) och den begränsade gatubredden kan väsentliga delar av
den yttre helhetsmiljön bevaras.
Villabebyggelse
Olika typer av stadsplaner och gatumönster hänför sig till bestämda tidsepoker och i
gatumönstret ligger grunden för stadsmiljöns utformning. Väsentligt är därför att bevara
sammanhängande större stadsområden representativa för sin tid.
Villastadens gatumönster följer den s.k moderna planens oregelbundna gatusystem. Från
renässansens stadsplaneideal med ett rätvinkligt gatusystem till en mer modifierad med
längre eller kortare raka gatuelement kontrasterar den moderna planens stadsuppbyggnad
med oregelbundna gatusträckningar, torg och parker. Denna stadsplan präglas också av ett
flitigt utnyttjande av terrasser och trappor samt överhuvudtaget ett tillvaratagande av
terrängens oregelbundenhet.
Tätortsbebyggelsen kom att regleras genom 1874-års ”Byggnadsstadgar för Rikets städer”.
Villastäderna reglerades i allmänhet av särskilda byggnadsordningar som fastställdes i plan.
Vissa bestämmelser i den allmänna byggnadsstadgan kom även att gälla villabebyggelsen.
De särskilda bestämmelserna för villastäderna angav riktlinjer för bostadshusets förhållande
till tomten samt begränsade byggnadshöjden till två våningar. Bestämmelser av detta slag
kom att ge karaktären åt villastadsbebyggelsen.
Åmåls villabebyggelse är koncentrerad till området nordväst om stadskärnan, men även till
mindre områden söder om denna. Delar av den nordvästra villastaden stadsplanerades redan
1902. Denna plan justerades och utvidgades av Albert Lilienberg år 1921.
Bebyggelsen är tämligen homogen till sin art, medan planlösningar, fasadmaterial och färger
kan variera. I bevaringsförslaget presenteras exempel på denna villaarkitektur, men väsentligt
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är att dessa områden som helhet får hålla sin genuina karaktär med gatusträckningar, parker
och villabebyggelse omgiven av trädgårdar.
BEVARANDEFÖRSLAG TILL KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL
BEBYGGELSE
I byggnadsinventeringen beskrivs de enskilda fastigheter och bebyggelsemiljöer som
länsmuseet idag tillmäter ett stort kulturhistoriskt värde. De berörda byggnaderna och
miljöerna redovisas kvartersvis. Redovisningen inleds med en kvarterskarta där
kulturhistoriskt värdefulla byggnader har skrafferats. Därefter redovisas foton, beskrivning
av miljö och historik samt en värdering. Även byggnader som är klassade som
byggnadsminnen ingår i redovisningen.
Begreppet ”K-märkt”
Begreppet ”K-märkt” finns inte annat än i folkmun. ”K-märkt” är inte kopplat till någon
lagstiftning eller några bidragsregler. Juridiskt regleras skyddet av byggnaders kulturvärden
genom Kulturminneslagen (KML) samt Plan- och bygglagen (PBL).
Kommunen har härigenom skyldighet att ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena vid sin
plan- och bygglovshantering.
I Kulturminneslagens inledande portalparagraf konstateras att det är en nationell
angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö och att ansvaret för denna del av vårt
kulturarv delas av alla. Detta innebär att såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn
och aktsamhet mot kulturmiljön
Mer konkret formulerat är de varsamhetskrav på byggnader som uttrycks i PBL:s 3:e kapitel,
bl a i dess 10:e och 12:e paragrafer. I paragraf 12 åsyftas byggnader som anges särskilt
värdefulla ut kulturhistorisk synvinkel. Till denna kategori bör enligt länsmuseets bedömning
räknas de byggnader som beskrivs i denna rapport. Vid sidan av de juridiska termerna kan
man säga att det finns ett stort moralist ansvar hos berörda fast fastighetsägare att vårda och
bevara de ”K-märkta” byggnaderna. De bästa förutsättningarna för ett varsamt bevarande och
ett positivt brukande av det byggda kulturarvet finns därför hos stolta, intresserade och
kunniga fastighetsägare samt hos en engagerad, uppskattande och likaså stolt allmänhet.
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ADOLFSBERG 12

Fastighet är belägen i norr strax öster om Kyrkberget. Området bebyggdes
under 1920- och 30-talen och utgörs främst av villor. Adolfsberg 12 är ett litet
bostadshus uppfört i 1½ plan med slätputsad, beige fasad.
Huset byggdes 1957 och har en tidsenlig prägel. Huset är byggt i souterrain
med ospröjsade, vitmålade fönster och ett entréparti i rött tegel som bryter av
mot den beige putsfasaden.
Byggnaden är välbevarad och har en tidsenlig utformning vilket motiverar ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara byggnadens form, det
plåtklädda, flacka sadeltaket, fasadens utformning med dess fönster, balkong
samt garagedörr och entré.
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ALMEN 12

Kvarteret är beläget i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921
och 1930 av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av villor
och några mindre hyreshus. Almen 12 är en tomt med en slätputsad huslänga i
två plan och en mindre förrådsbyggnad i trä.
Bostadshuset har tre uppgångar och fasaden har en ljust grön respektive beige
färg. Byggnaden anknyter arkitektoniskt till 1940-talets avskalade byggnadsstil
och kan dateras till denna tid. Fasaden har en karaktäristiskt enkel utformning
med slätputs i ljus färg och ospröjsade tvåluftsfönster. I källarplanet återfinns
inbyggda garage. Senare har entréerna bytts ut. Förrådsbyggnaden har
tillkommit senare.
Bostadshuset är tidstypiskt och relativt välbevarat vilket motiverar ett
arkitekturhistoriskt värde. Det bildar tillsammans med Sälgen 10 en enhetlig
miljö vid Odensplatsen och tillmäts även ett miljöskapande värde. Det är viktigt
att bevara byggnadens form, den putsade fasadens yttryck med dess ospröjsade
tvåluftsfönster samt de inbyggda garagen.
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ANKARET 4

Fastigheten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Egnahemsbebyggelsen från 1920-30-talen är karaktäristisk för miljön. I
anslutning till Nya Örnäsgatan låg Karlmarks repslageri som 1918 flyttade till
Älvängen och lämnade plats för egnahemsbebyggelse i området. Här finns även
enstaka rester av äldre fattigbebyggelse samt modern villabebyggelse. Ankaret
4 är en hörntomt belägen vid Nya Örnäsgatan/Hammarsgatan med ett
bostadshus placerat i gatulinjen samt ett uthus längre in.
Huset uppfördes troligen kring sekelskiftet 18-1900 och tillhörde länge
fröknarna Anna och Stina Eriksson som arbetade som finsömmerskor i Åmål.
1958 skedde stora förändringar. Fönstren byttes mot perspektivfönster och en
terass byggdes i söder. 1992 inreddes ett badrum i andra våningen och en
takkupa tillkom.
Byggnaden har förändrats men är en viktig del av miljön utmed Nya
Örnäsgatan. Den är även av ett personhistoriskt intresse. Dessa aspekter
motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bostadshusets
småskalighet bevaras, liksom sekelskifteskaraktären med veranda och
snickarglädje.
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ANKARET 7

Ett mindre hyreshus beläget strax söder om Åmåls centrum i det s.k
Örnäsområdet. Här finns egnahemsbebyggelse från 1920-30-talen och modern
villabebyggelse. Huset ligger utmed Vänersborgsvägen.
Byggnaden uppfördes 1939 och präglas av funktionalismens formspråk. 1998
byttes emellertid alla fönster vilket kom att förta det enhetliga uttrycket.
Trots byggnadens kraftigt förändrade utseende till följd av bytta fönster, tillmäts
byggnaden ett arkitekturhistoriskt värde genom det bevarade trapphuset samt ett
miljöskapande värde i och med läget utmed Vänersborgsvägen. Västfasadens
bevarade mittparti är ett ovanligt genomarbetat exempel på funktionalismens
formspråk i dess blomning. Entrén med kolonner, det karaktäristiska inglasade
trapphuset och takkupan med spira och runda fönster är särskilt viktiga att
bevara.
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ANKARET 9

Fastigheten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Här finns egnahemsbebyggelse från 1920-30-talen och modern villabebyggelse.
Fastigheten är belägen utmed Vänersborgsvägen och uppfördes som ett
bostadshus med butiker i markplan.
Huset byggdes 1931 i klassicistisk stil med symmetrisk fönsterplacering,
fönsterutformning och klassicerande byggnadsdetaljer. Huset har genomgått en
del förändringar när affärsverksamheterna har ändrats och fasaden har klätts
med eternit. Idag finns här två restauranger och bostäderna har ersatts av
personalutrymmen.
Husets funktion med boende och affärsverksamhet har lång kontinuitet och är
ett värdefullt inslag i bostadsmiljön utmed Vänersborgsvägen. Byggnadens
fasad är förändrad men dess huvudsakliga utformning är bevarad. Dessa
aspekter motiverar sammantagna det kulturhistoriska värdet. Byggnadens
fönster, fönsterplacering, enkupiga taktegel och klassicistiska detaljer, bl.a. i
takkuporna, är särskilt viktiga att bevara.
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ASPEN 18

Kvarteret är beläget i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921
och 1930 av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av
trävillor. Aspen 18 är en hörntomt med ett bostadshus uppfört i 1½ plan.
Fasaden är vitmålad och fönsterfoder och knutar blåfärgade.
Villan uppfördes 1938 och träfasaden har en enkel prägel.
Byggnaden är ett välbevarat exempel på tidens byggnadsstil och tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara byggnadens form,
träfasaden, de ospröjsade fönstren i liv med fasaden, fodren, knutarna, samt den
enkla entrén.

33

ASPEN 19

Kvarteret är beläget i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921
och 1930 av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av
trävillor. Aspen 19 är en bergtomt med ett bostadshus byggt i 1½ plan med
souterrain, en carport samt en förrådsbyggnad.
Bostadshuset uppfördes på 1950-talet med en fasad av gult tegel. Byggnaden
har en tidstypisk prägel med flackt sadeltak och ospröjsade fönster. Den enkla
carporten är belägen vid gatulinjen och uppfördes senare än bostadshuset. Även
förrådet har tillkommit senare.
Bostadshuset är tidstypiskt och välbevarat och tillmäts ett arkitekturhistoriskt
värde. Det är viktigt att bevara byggnadens form, dess fasadutformning, den
karaktäristiska entrén, fönster, balkonger och smidesräcken.
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ASPEN 23

Kvarteret är beläget i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921
och 1930 av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs, liksom Aspen 23,
främst av trävillor. Byggnaden är uppförd i 1½ plan och träfasaden har en ljust
gul färg med vitmålade fönster och detaljer.
Huset fungerar idag som enfamiljshus men inhyste tidigare två familjer.
Byggnaden uppfördes 1931 och exteriören har en stramt klassicistisk prägel i
övergången mot funktionalismens enklare formspråk.
Huset är tidstypiskt och relativt välbevarat och tillmäts ett arkitekturhistoriskt
värde. Det är viktigt att bevara byggnadens form, träfasadens utformning med
takkupan, balkongen, tvåluftsfönster, foder samt listverk och knutar.
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ASPEN 24

Kvarteret är beläget i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921
och 1930 av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av
trävillor. Aspen 24 är en sluttande tomt med ett bostadshus uppfört i 1½ plan
med souterrain.
Huset har en röd tegelfasad med vita fönster. Exteriören har en enkel
utformning utan dekorationsdetaljer och kan dateras till 1950-talet.
Byggnadskroppen som klättrar uppför sluttningen, det flacka sadeltaket samt
ospröjsade fönster är karaktäristiska drag.
Byggnaden har en tidstypisk utformning och är välbevarad. Den tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara byggnadens speciella form,
tegelfasadens utformning med dess fönster, garageporten samt entrén.

36

ASPEN 34

Kvarteret är beläget i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921
och 1930 av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av
trävillor. Aspen 34 är en fastighet med en villa uppförd i 1½ plan och ett enkelt
förråd av trä.
Bostadshuset byggdes 1929 och ritades av arkitekten Schröder, som uppfört
flera villor i området i en rikligt dekorerad panelarkitektur. Byggnaden har en
säregen utformning med övre delen av fasaden klädd med fjällpanel. Den nedre
delen av bostadshusets fasad är vitputsad medan den övre, panelklädda delen
har en brun färg. Arkitektoniskt visar exteriören influenser från byggnadsstilen i
Tyskland och Österrike.
Bostadshuset är välbevarat och har en säregen, konstnärligt arbetad utformning.
Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara
husets oförvanskade form, fasadens speciella utformning med dess vitputsade
nedre hälft och den speciella fjällpanelen på övre delen, frontespiser samt de
speciella fönstren med krysspröjsar.
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BETANIA 6

Fastighet belägen strax sydväst om centrum på höjden Karlberg med hus från
sekelskiftet 18-1900 och framåt. Nedanför sträcker sig ett villa- och
småhusområde med hus uppförda av järnvägsanställda, främst under 1930- och
40-talen. Betania 6 ligger i en sluttning upp på berget med ett långsmalt trähus
på tomten.
Byggnaden är uppförd i enkel stil vid sekelskiftet 18-1900. Den har använts till
boende och senare även som garage. Idag står huset oanvänt.
Byggnaden är en av få bevarade rester av den äldre bebyggelsen i Åmåls gamla
förstad och tillmäts ett socialhistoriskt värde. Huset har även ett miljöskapande
värde i området. Det är viktigt att byggnadens form bevaras liksom träfasaden
med de småspröjsade fönstren samt dörrarna.
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BJÄLKEN 1

Fastighet belägen i ett litet småhusområde sydost om centrum i anslutning till
ÅSA, Åmåls Snickerifabrik AB. Här startade rörelsen 1942 och de första husen
från fabriken uppfördes här 1943. Bjälken 1 är är en hörntomt med ett trähus
uppfört i 1 plan med ljust gulmålad fasad och vita fönster. Ett separat,
modernare dubbelgarage är målat i samma färg och delas med grannen i nr 2.
Huset uppfördes vid mitten av 1940-talet i en tidsenligt avskalad stil med
ospröjsade fönster och enkel entré. Garaget byggdes 1979.
Huset är välbevarat och tidstypiskt utformat. Det är även en viktig del av miljön
vid ÅSA-husfabriken. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet.
Likheten med grannhuset nummer 2 förstärker värdet hos den enskilda
byggnaden. Det är viktigt att husets form och enkla utformning bevaras, liksom
dess fönster i liv med fasaden, de typiska fönsterbanden vid hörnen samt entrén.
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BJÄLKEN 2

Fastighet är belägen i ett litet småhusområde sydost om centrum i anslutning till
ÅSA, Åmåls Snickerifabrik AB. Här startade rörelsen 1942 och de första husen
från fabriken uppfördes här 1943. Bjälken 2 är en tomt med ett trähus uppfört i
1 plan med ljust gulmålad fasad och vita fönster. Ett separat, modernare
dubbelgarage är målat i samma färg och delas med grannen i nr 1.
Bostadshuset uppfördes på 1940-talet i 1 plan och har en enkelt utformad fasad.
Senare har en del förändringar skett, bl.a. har taket klätts med plåt och en
veranda har tillkommit i väster. Garaget uppfördes 1979.
Bostadshuset har förändrats men är en viktig del av det enhetliga området.
Likheten med grannhuset nummer 2 förstärker värdet hos den enskilda
byggnaden. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt
att husets form och enkla utformning bevaras, liksom dess ospröjsade fönster i
liv med fasaden.
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BJÄLKEN 8

Fastighet är belägen i ett litet småhusområde sydost om centrum i anslutning till
ÅSA, Åmåls Snickerifabrik AB. Här startade rörelsen 1942 och de första husen
från fabriken uppfördes här 1943. Bjälken 8 är en fastighet med ett enfamiljs
trähus uppfört i 1 plan med gulmålad fasad och vita fönster. Bredvid ligger ett
litet garage målat i samma färg.
Huset är uppfört 1946 och garaget är troligen samtida med bostadshuset. Stilen
är tidstypiskt avskalad med ospröjsade tvåluftsfönster och en enkel entré mot
gatan.
De välbevarade byggnaderna är en viktig del av den enhetliga miljön vid ÅSAhusfabriken. Byggnaderna tillmäts ett arkitekturhistoriskt och miljöskapande
värde. Det är viktigt att bevara byggnadernas form och träfasader,
Bostadshusets fasadutfomning med de ospröjsade fönstren i liv med fasaden,
tegeltaket, takkupan samt den enkla entrén.
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BJÖRKEN 8

Kvarteret är beläget i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921
och 1930 av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av
trävillor. Björken 8 är en hörntomt med ett bostadshus uppfört i 1½ plan med
gulmålad träfasad och vita detaljer.
Byggnaden uppfördes 1922 och fasaden har ett enkelt uttryck. Senare har några
mindre förändringar skett, bl.a. har enstaka fönster bytts ut och entrén mot norr
har moderniserats.
Byggnaden är relativt välbevarad och tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Det
är viktigt att bevara byggnadens form, det brutna taket, träfasadens utformning
med dess fönster, listverk och knutar, verandan mot öster samt takkuporna.
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BJÖRNEN 4

Äldre fastighet och är
belägen i de nord
västra delarna utmed
huvud-stråket Drottninggatan.
I området finns
enstaka rester kvar
från äldre be-yggelse
och i övrigt är den
likartad och utgörs
främst
tegelklädda villor
uppförda under 1960och 70-talen.
Björnen 4 är en tomt med en mangårdsbyggnad i 2 plan och ett långsträckt
uthus i ett plan, båda av trä.
Mangårdsbyggnaden är uppförd 1913. Den är indelad enligt den sexdelade
planen vilket ger upphov till en symmetrisk fönsterplacering. Mot norr har
huset byggts till med en farstu och veranda. Det långsträckta uthuset är troligen
äldre än bostadshuset. Dess mittparti utgörs av en kraftig timmerstomme som
senare har byggts ut på bägge sidor.
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Anläggningen är en av de få bevarade resterna av den äldre bebyggelse som
tidigare låg utanför staden. Mangårdsbyggnaden och den mellersta delen av
uthuset är relativt välbevarade och är viktiga för förståelsen av den tidigare
gårdsbildningen. Anläggningen tillmäts ett såväl social- som arkitekturhistoriskt
och miljöskapande värde. Det är viktigt att bevara mangårdsbyggnadens form
och det valmade mansardtaket liksom träfasadens utformning med dess
symmetriskt placerade fönster i liv med fasaden och uthusets ursprungliga,
timrade del.
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BOJEN 4

Fastigheten är belägen strax sydost om Åmåls centrum, på Örnäs. Området
kännetecknas av egnahemsbebyggelse från 1920-30-talet, enstaka rester av
äldre fattigbebyggelse samt modern villabebyggelse. Bojen 4 är en sluttande
tomt med ett boningshus beläget mitt i kvarteret Bojen. På slänten ner mot
vattnet bodde förr fiskare och skeppare i enkla små stugor. Byggnaden är ett av
få kvarvarande äldre bostadshus i området.
Huset är troligen från slutet av 1800-talet och byggdes till med ett trapphus i
söder 1960. Byggnaden är uppförd i enkel stil och har successivt lagats med det
virke som fanns att tillgå.
Huset är ett av de mest välbevarade representanterna för den äldre, enkla
bebyggelse som präglade området Örnäs vid slutet av 1800-talet. Detta
motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att husets form bevaras,
plåttaket, fasadens utformning med dess fönster och träpanel samt interiören
med dess rumsindelning.
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BOJEN 8

Fastigheten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Egnahemsbebyggelsen från 1920-30-talen är karaktäristisk för miljön. Här finns
även enstaka rester av äldre fattigbebyggelse samt modern villabebyggelse.
Bebyggelsen utgörs av ett bostadshus beläget utmed Nya Örnäsgatan samt ett
uthus placerat längst in på tomten. I anslutning till gatan låg Karlmarks
repslageri som 1918 flyttade till Älvängen och lämnade plats för
egnahemsbebyggelse i området.
Fasigheten är ett av de bevarade egnahemmen i området. Bebyggelsen utgörs av
ett bostadshus placerat utmed Nya Örnäsgatan samt ett nyare uthus beläget
längst in på tomten. Bostadshuset uppfördes 1925 och har stilelement med
rötter i sekelskiftets panelarkitektur. Uthuset av trä har tillkommit senare.
Bostadshuset är ett ovanligt välbevarat exempel på den egnahemsbebyggelse
som växte fram på Örnäs vid 1900-talets början. Byggnaden anknyter
arkitektoniskt till sekelskiftets rika panelarkitektur och dess stilelement har
bevarats. Den utgör en viktig del i miljön utmed Nya Örnäsgatan. Det är viktigt
att bevara bostadshusets form, träfasaden med dess fönster och snickarglädje
samt tornet och tornhuven.
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BOJEN 9

Fastigheten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Egnahemsbebyggelsen från 1920-30-talen är karaktäristisk för miljön. Här finns
även enstaka rester av äldre fattigbebyggelse samt modern villabebyggelse.
Bebyggelsen utgörs av ett bostadshus beläget utmed Nya Örnäsgatan samt ett
uthus placerat längst in på tomten. I anslutning till gatan låg Karlmarks
repslageri som 1918 flyttade till Älvängen och lämnade plats för
egnahemsbebyggelse i området.
Bostadshuset uppfördes troligen på 1920-talet och har senare genomgått stora
förändringar. Bl.a. Har exteriören klätts med fasadsten.
Huset har förändrats. Dess läge utmed Nya Örnäsgatan motiverar dock ett
miljöskapande värde. Det är viktigt att bevara bostadshusets skala och placering
i liv med gatan samt uthuset längst in på tomten.
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BOJEN 11

Fastigheten är belägen strax sydost om Åmåls centrum, på Örnäs. Området
kännetecknas av egnahemsbebyggelse från 1920-30-tal. I området finns även
enstaka rester från äldre kåkbebyggelse samt modern villabebyggelse.
Fastigheten är en stor hörntomt med bostadshuset placerat utmed huvudgatan
(Nya Örnäsgatan) som utgör en tydlig miljö. I anslutning till gatan låg
Karlmarks repslageri som 1918 flyttade till Älvängen och lämnade plats för
egnahemsbebyggelse i området.
Bostadshuset är ett litet enplans trähus i enkel stil och kan dateras till 1900talets första decennier. 1949 inreddes badrum i huset. Senare har även fönstren
bytts ut.
Huset är en viktig del i miljön utmed Nya Örnäsgatan och är, trots utvändiga
förändringar, relativt välbevarat. Det är särskilt viktigt att bevara byggnadens
form och volym samt dess träfasad.
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BOJEN 15

Fastigheten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Egnahemsbebyggelsen från 1920-30-talen är karaktäristisk för miljön. Här finns
även enstaka rester av äldre fattigbebyggelse samt modern villabebyggelse.
Bebyggelsen utgörs av ett bostadshus beläget utmed Nya Örnäsgatan samt ett
uthus placerat längst in på tomten. I anslutning till gatan låg Karlmarks
repslageri som 1918 flyttade till Älvängen och lämnade plats för
egnahemsbebyggelse i området.
Bostadshuset uppfördes troligen på vid 1900-talets början. Det har dock
genomgått stora förändringar; Bl.a. har en större tillbyggnad skett mot norr och
fönstren har bytts ut.
Huset har genomgått förändringar men är en viktig del i miljön utmed Nya
Örnäsgatan vilket motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara
byggnadens skala och placering i gatulinjen.
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BORGEN 1

1906 stadsplanelades ett område i de nordvästra delarna av staden och
bebyggelsen kom främst att utgöras av villor. Här tog man hänsyn till terrängen
vilket gav upphov till oregelbundna kvartersformer. Borgen 1 är en stor tomt
belägen vid Drottninggatan med ett eternitklätt bostadshus placerat vid gatan
samt ett uthus av trä.
Tomten är välbevarad och innehåller flera gamla fruktträd. Bostadshuset är
uppfört i 1½ plan och kan dateras till början av 1900-talet. Huset har senare
klätts med eternit.
Gårdshuset är beläget längst in på tomten.
Bostadshuset har klätts med eternit men är i övrigt välbevarat. Det är även en
viktig del av villamiljön utmed Drottninggatan. Byggnaderna tillmäts ett
arkitekturhistoriskt såväl som miljöskapande värde. Det är viktigt att bevara
byggnadernas form och fasadernas utformning liksom bevarade fönster och
dörrar samt bostadshusets veranda mot söder.
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BRYGGAN 1

Fastigheten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Här återfinns egnahemsbebyggelse från 1920-30-talen och modern
villabebyggelse. Bryggan 1 är en hörntomt vid Vänersborgsvägen/Waerngatan
med ett reveterat f.d. Tvåfamiljshus, idag enfamiljshus.
Byggnaden som uppfördes 1932, ritades av arkitekt Gustaf Örnhult och fick ett
tidsenligt, stramt klassicerande uttryck. Huset reveterades 1959. 1978 uppfördes
ett separat trägarage.
Bostadshuset är ett bra exempel på 1930-talets övergångsstil mellan klassicism
och funktionalism. Byggnaden är även en viktig del i miljön utmed
Vänersborgsvägen. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är
viktigt att bevara byggnadens form, fasadutformningen med dess fönster,
listverk och dekorativa element, den dubbla entrén samt verandan mot väster.
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BRYGGAN 2

En fastighet belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet,
präglat av egnahemsbebyggelse från 1920-30-talen och modern
villabebyggelse. Bebyggelsen utgörs av en trävilla belägen vid
Vänersborgsvägen.
Huset uppfördes 1932 och ritades av arkitekt Gustaf Örnhult. 1939 inreddes
vinden. 1978 byggdes ett separat garage av trä. Under 1990-talet gjordes vissa
förändringar. Man byggde till en altan och huset försågs med plåttak. Villan
präglas av en stram klassicism i tidens anda.
Huset är ett välbevarat exempel på 1930-talets villabebyggelse i en stram
klassicism vid övergången till ett enklare formspråk. Byggnaden är även en
viktig del i miljön utmed Vänersborgsvägen. Dessa aspekter motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att husets form bevaras, samt dess fasad
med sexdelade fönster, entré, altan och frontespis i väst, samt detaljer som
knutar.
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BRYGGAN 5

Ett putsat enfamiljshus beläget strax söder om Åmåls centrum i det s.k
Örnäsområdet. Bebyggelsen i kvarteret utgörs främst av modern
villabebyggelse.
Huset uppfördes på 1950-talet i tidsenligt avskalad stil.
Byggnaden är ett välbevarat exempel på tidens byggnadsstil och tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att husets form bevaras liksom den
enkla entrén, det inbyggda garaget samt de ospröjsade fönstren.
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BRYGGAN 8

Fastigheten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Bebyggelsen i kvarteret utgörs främst av modern villabebyggelse. Bryggan 8 är
en hörntomt med ett tegelklätt bostadshus.
Byggnaden är uppförd i en stil som kännetecknar 1950-talets byggande och kan
dateras till denna tid.
Byggnaden är välbevarad och har en tidstypisk utformning vilket motiverar ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara byggnadens form,
tegelfasadens enkla uttryck, fönstren samt entrén och garageinfarten.
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BRYGGAN 13

Fastighet belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet. Miljön
präglas av egnahemsbebyggelse från 1920-30-talen och modern
villabebyggelse. Bryggan 13 är en hörntomt belägen vid Vänersborgsvägen och
angränsar i söder Södra Kyrkogården. På tomten ligger ett f.d. tvåfamiljshus av
trä som idag fungerar som enfamiljshus.
Huset byggdes 1941 och fick en enkel fasadutformning med ospröjsade
tvåluftsfönster, smäckra foder och en i övrigt odekorerad fasad.
Huset är ovanligt välbevarat såväl invändigt som utvändigt. Den enkla stilen
och de ljusa färgerna är typiska för sin tid. Byggnadens placering utmed
Vänersborgsvägen är viktig för miljön här. Dessa aspekter motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara byggnadens form, dess
fasadutformning med dess fönster, foder samt den dubbla entrén.
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BRÄDAN 3

Fastighet är belägen i ett litet småhusområde sydost om centrum i anslutning till
ÅSA, Åmåls Snickerifabrik AB. Här startade rörelsen 1942 och de första husen
från fabriken uppfördes här 1943. Brädan 3 är ett enfamiljshus uppfört i 1½
plan med beige, slätputsad fasad.
Byggnaden uppfördes vid mitten av 1950-talet i tidsenligt avskalad stil och
ospröjsade fönster. 1999 byggs en separat carport av trä.
Huset är ett välbevarat exempel på 1950-talets byggnadsstil och är en viktig del
av miljön i anslutning till ÅSA-husfabriken, vilket motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att byggnadens form bevaras liksom den
putsade fasadens utformning med den enkla entrén och de ospröjsade fönstren i
liv med fasaden.
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CAMILLA 7

Fastigheten är belägen strax väster om Norra Kyrkogården. Området planerades
på 1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor. Camilla 7 är en
hörntomt med ett mindre hyreshus.
Byggnaden har en grå, slätputsad fasad och är uppförd mot slutet av 1940-talet.
Stilen är tidstypiskt enkel och fasaden saknar dekorationsdetaljer.
Huset är ett välbevarat och representativt exempel på 1940-talets enkla
byggnadsstil vilket motiverar ett arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att
bevara byggnadens form och fasadens enkla utformning med dess ospröjsade
tvåluftsfönster, balkongerna mot söder samt entrén mot norr.
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CASTRO 8

Fastigheten är belägen ovanför Norra Kyrkogården. Området planerades på
1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor och några mindre
hyreshus. Castro 8 är en hyresfastighet innehållande fyra lägenheter.
Huset byggdes vid mitten av 1950-talet i en tidstypisk stil med röd tegelfasad
och vita fönster. 1956 inreddes butikslokaler i markplanet på gaveln.
Huset är ett säreget, välbevarat exempel på sin tids byggnadsstil och tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara byggnadens form,
tegelfasadens enkla uttryck med dess fönster, typiska balkonger samt de
bevarade entréerna med dess dörrar, smidesräcken och skärmtak.
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EKORREN 25

Fastighet i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921 och 1930
av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av villor och några
mindre hyreshus. Kvarteret Ekorren är beläget vid Drottninggatan i dess västra
delar med såväl villabebyggelse som större hyreshus samt en skola. Ekorren 25
är en trävilla belägen utmed Drottninggatan.
Huset är uppfört mot slutet av 1930-talet och har ett enkelt uttryck med
kvardröjande klassicistiska drag.
Byggnaden är välbevarad och är en viktig del av bebyggelsemiljön utmed
Drottninggatan. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Likheten
med grannhuset nummer 39 förstärker värdet. Det är viktigt att bevara
byggnadens form, dess frontespis och veranda, fasadens uttryck med dess
ospröjsade fönster i liv med fasaden samt foder och listverk.

59

EKORREN 39

Fastighet i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921 och 1930
av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av villor och några
mindre hyreshus. Kvarteret Ekorren är beläget vid Drottninggatan i dess västra
delar med såväl villabebyggelse som större hyreshus samt en skola. Ekorren 39
är en eternitklädd trävilla belägen utmed Drottninggatan.
Byggnadens fasad är idag klädd med eternit men är troligen ursprungligen
likadant som Ekorren 25 och är uppfört mot slutet av 1930-talet.
Byggnaden är en viktig del av bebyggelsemiljön utmed Drottninggatan och
tillmäts ett miljöskapande värde. Likheten med och närheten till Ekorren 25
utgör förstärkande värde. Det är viktigt att bevara husets form, frontespis och
veranda, de ospröjsade fönstren i liv med fasaden samt foder och listverk.
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FILEN 9

Fastigheten är belägen i stadens västra delar och bebyggelsen utgörs främst av
villor och mindre hyreshus. Kvarteret är en del av ett större bebyggelseområde
med småhus och villor bl.a. uppförda av ÅSA-hus, främst under 1940- och 50talen. Filen 9 är en tomt med ett större trähus som tillhör den äldre
bebyggelsemiljön utmed Ödmansgatan.
Träfasaden har en ljusblå färgsättning med vitmålade fönster och detaljer.
Byggnaden uppfördes omkring 1940 och exteriören har en stramt klassicistisk
prägel. Senare har vissa förändringar skett. Bl.a. har entrén förändrats och några
fönster har bytts ut.
Byggnaden är relativt välbevarad och tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Den
är en viktig del av miljön utmed Ödmansgatan vilket även motiverar ett
miljöskapande värde. Likheten mellan nr 9, 10 och 11 utgör förstärkande
värden för dem. Det är viktigt att bevara fasadens uttryck med dess ospröjsade
tvåluftsfönster i liv med fasaden, foder och knutar.
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FILEN 10

Fastigheten är belägen i stadens västra delar och bebyggelsen utgörs främst av
villor och mindre hyreshus. Kvarteret är en del av ett större bebyggelseområde
med småhus och villor bl.a. uppförda av ÅSA-hus, främst under 1940- och 50talen. Filen 10 är en tomt med ett större trähus som tillhör den äldre
bebyggelsemiljön utmed Ödmansgatan.
Byggnaden är uppförd i 2 plan och har en ljust gulmålad träfasad med vita
fönster och detaljer. Fasaden visar influenser från nyklassicismen och huset kan
dateras till 1930-talet. Senare har vissa förändringar skett. Bl.a. Har några
fönster bytts ut och taket har klätts med svarta betongpannor.
Villan är relativt välbevarad och tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Den är
en viktig del av miljön utmed Ödmansgatan vilket även motiverar ett
miljöskapande värde. Likheten mellan fastigheter nummer 9, 10 och 11
förstärker värdet hos de enskilda byggnaderna. Det är viktigt att bevara
fasadens uttryck med dess spröjsade tvåluftsfönster i liv med fasaden, listverk
och knutar, mansardtaket, frontsepiserna samt entréerna.
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FILEN 11

Fastigheten är belägen i stadens västra delar och bebyggelsen i området utgörs
främst av småhus och villor bl.a. uppförda av ÅSA-hus, främst under 1940- och
50-talen. Filen 11 är en hörntomt med ett större trähus som tillhör den äldre
bebyggelsemiljön utmed Ödmansgatan.
Huset är byggt i 2 plan och har en ljust beigemålad träfasad med gröna fönster
och vita foder. Byggnaden uppfördes vid början av 1930-talet och exteriören
präglas av klassicismens formspråk.
Vid slutet av 1950-talet byggdes en garagedel mot söder.
Byggnaden är välbevarad och tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Den är en
viktig del av miljön utmed Ödmansgatan vilket även motiverar ett
miljöskapande värde. Likheten mellan fastigheterna nummer 9, 10 och 11 utgör
förstärkande värden för dem. Det är viktigt att bevara träfasadens uttryck med
dess spröjsade två- till treluftsfönster i liv med fasaden, foder, mansardtaket,
frontsepiserna samt entrépartiet mot gatan.
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FILEN 12

Fastighet är belägen i stadens västra delar där bebyggelsen utgörs av framför
allt villor och mindre hyreshus. Kvarteret är en del av ett större
bebyggelseområde med småhus och villor bl.a. uppförda av ÅSA-hus, främst
under 1940- och 50-talen. Filen 14 är ett slätputsat, mindre hyreshus byggt i 2
plan.
Byggnaden är uppförd i en enkel stil som kännetecknar 1940-talets byggande.
Den grå putsfasaden är fri från dekoration och har ospröjsade tvåluftsfönster
och en diskret entré i söder.
Huset är välbevarat och tidstypiskt vilket motiverar ett arkitekturhistoriskt
värde. Det är även en viktig del av den enhetliga bebyggelsen i området och
tillmäts ett miljöskapande värde. Det är viktigt att bevara byggnadens form,
fasadens enkla utformning med de ospröjsade fönstren i liv med fasaden,
balkongen samt entrén.
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FREDRIKSBERG 11

Kvarteret är beläget i de västra delarna av Åmål som stadsplanelades av
stadsplaneingenjör August Lilienberg 1921 och 1930. Bebyggelsen utgörs
främst av trävillor. Fredriksberg 11 är en tomt med ett större trähus uppfört i 2
plan samt ett separat garage.
Byggnaderna har båda ljust turkosefärgade träfasader med vita fönster och
detaljer. Bostadshuset uppfördes 1926 och har en sexdelad planform. Fasaden
präglas av 1920-talets nyklassicistiska stil. Huset är ursprungligen ett
enfamiljshus, men har under en period använts som tvåfamiljshus. Idag
fungerar det åter som enbostadshus. Senare har vissa förändringar skett. Bl. a.
har en handikapphiss tillkommit mot norr och balkonger har byggts till mot
öster. Garaget är uppfört på senare tid.
Bostadshuset är ett relativt välbevarat, konsekvent genomfört exempel på 1920talets klassicism. Den är även en viktig del i områdets villamiljö. Dessa
aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara
byggnadens form, fasadens symmetri, de sexdelade tvåluftsfönstren, takkupor,
entré samt detaljer som kornisch, foder och listverk.
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FREDRIKSBERG 17

Kvarteret är beläget i de västra delarna av Åmål som stadsplanelades av
stadsplaneingenjör August Lilienberg 1921 och 1930. Bebyggelsen utgörs
främst av trävillor. Fredriksberg 17 är en tomt med en villa uppförd i 1½ plan
och ett separat förråd.
Byggnaderna har båda aprikosefärgade träfasader med vita fönster och detaljer.
Bostadshuset uppfördes 1936 och har en klassicistisk prägel. Byggnaden var
ursprungligen ett tvåfamiljshus men är idag bostad åt en familj. Förrådet är
uppfört senare än bostadshuset. Villan har genomgått vissa förändringar. Bl.a.
har taket klätts med betongpannor och dörrar har bytts ut.
Byggnaden är relativt välbevarad och tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Det
är viktigt att bevara husets form, träfasadens utformning med dess klassicistiska
detaljer, bevarade listverk, frontespisen, burspråket samt balkongen.
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FREDRIKSBERG 23

Kvarteret är beläget i de västra delarna av Åmål som stadsplanelades av
stadsplaneingenjör August Lilienberg 1921 och 1930. Bebyggelsen utgörs
främst av trävillor och är planerad enligt trädgårdsstadens ideal. Fredriksberg
23 är en äldre herrgårdsmiljö. Gården utgjorde tidigare stamhemman för den
västra delen av staden. Idag finns mangårdsbyggnaden kvar samt en uthuslänga
av trä. Ladugården är riven och det f.d. oxstallet beläget söder om Ödmansgatan
(Trekanten nr 9) inrymmer idag en färgaffär och lagerlokaler.
Mangårdsbyggnaden uppfördes 1864-65 och är en timrad, panelklädd
salsbyggnad. Den rikt utsmyckade byggnaden ansluter stilmässigt till samtida,
påkostad panelarkitektur. Byggnaden har senare försetts med två sidoflyglar
med platta tak.
Bostadshuset är ett välbevarat exempel på 1800-talets rika panelarkitektur,
vilket motiverar ett arkitekturhistoriskt värde. Anläggningen är ett viktigt inslag
i villaområdet. Som västra stadens stamhemman är den en viktig del av Åmåls
historia och tillmäts ett såväl miljöskapande som samhällshistoriskt värde. Det
är viktigt att bevara bostadshusets form med dess flyglar, fasadens symmetri
och dess bevarade fönster, foder, snickeridetaljer, mittpartiets skiffertak,
flyglarnas plåttak samt glasverandan i nygotisk stil. Det är även viktigt att
uthuslängans form bevaras samt dess fönster och dörrar.
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FYREN 5

Fastigheten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Här återfinns enstaka, större villor från början av 1900-talet då området
planlades samt egnahemsbebyggelse från 1920-30-talen. I området finns även
ett fåtal rester av äldre bebyggelse samt till stor del modern villabebyggelse.
Den långsmala tomten ligger utmed Gamla Örnäsgatan med ett större trähus
placerat utmed gatan och ett gårdshus längst in på tomten.
Huvudbyggnaden uppfördes 1936 och ersatte då ett äldre trähus på platsen.
1951 inreddes vinden och takkupor tillkom. 1980 byggdes en veranda till i
söder. Huset är uppfört i en stram klassicism och symmetri i fasaden och
fungerar idag som familjehotell.
Gårdshuset är troligen uppfört på 1910- eller 20-talet och bevarades på tomten
då den gamla huvudbyggnaden revs.
Huvudbyggnaden har genomgått flera förändringar men är en viktig del i den
äldre bebyggelsemiljön utmed gatan. Gårdshuset är välbevarat och är ett av
enstaka kvarvarande äldre byggnader i området, vilket motiverar ett
socialhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara huvudbyggnadens klassicistiska
fasadutformning med dess fönster och listverk samt gårdshusets form,
träfasadens utformning med dess fönster och dörrar, farstun samt den invändiga
rumsindelningen.

68

FYREN 8

Fastigheten är
belägen strax söder
om Åmåls centrum i
det s.k Örnäsområdet.
Här finns enstaka
större villor från
början av 1900-talet
då området planlades,
samt egnahemsbebyggelse från
1920-30-talen.
I området finns även
ett fåtal rester av
äldre fattigbebyggelse samt till stor del modern villabebyggelse. På tomten finns ett putsat
bostadshus och ett litet gårdshus.
Bostadshuset uppfördes 1948 och hade då träfasad. Trapphuset i söder är
ursprungligt. Vid mitten av 1960-talet reveterades huset och man byggde till en
farstu av trä. Gårdshusets ena del är samtida med bostadshuset. Den andra
halvan tillkom på 60-talet i samband med reveteringen på bostadshuset.
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FYREN 11

Fastigheten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Här finns enstaka större villor från början av 1900-talet då området planlades
samt egnahemsbebyggelse från 1920-30-talen. I området finns även ett fåtal
rester av äldre fattigbebyggelse samt till stor del modern villabebyggelse.
Fastigheten avslutar Nya Örnäsgatan mot väster och angränsar hembygdsparken
Snarhögsparken.
Huset uppfördes 1947 och dess utseende har i stora drag bevarats. Byggnaden
anknyter till den enkla stil som kännetecknar 1940-talets villabyggnader med
sparsam dekor och omsorg om detaljer.
Villan är ett mycket välbevarat exempel på 1940-talets byggnadsstil vilket
motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara byggnadens form,
fasadmaterial och utformning, dess entré och ospröjsade tvåluftsfönster samt
den karakteristiska, ljusa fasadfärgen.
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GRINDSTUGAN 7

Fastigheten är belägen sydost om centrum i anslutning till ÅSA-husområdet och
Vänersborgsvägen. Bebyggelsen på tomten utgörs av ett enplanshus med
rödmålad träfasad samt en liten lekstuga målad i samma färg. Bostadshuset
ansluter väl till stilen på villorna i kvarteret Rådmanslotten.
Bostadshuset uppfördes på 1940-talet och dess karaktär liknar fritidshusets.
Stilen är tidsenligt avskalad med liggande stockpanel och ospröjsade fönster i
två till tre lufter. Huset har senare byggts ut i väster.
Bostadshuset är relativt välbevarat och tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde.
Det är viktigt att byggnadens form bevaras samt dess fasad med stockpanelen
och de ospröjsade fönstren.
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GRINDSTUGAN 8

Fastigheten är belägen sydost om centrum i anslutning till ÅSA-husområdet och
Vänersborgsvägen. Bebyggelsen på tomten utgörs av ett enplanshus med
rödmålad träfasad samt en liten lekstuga målad i samma färg. Bostadshuset
ansluter väl till stilen på villorna i kvarteret Rådmanslotten.
Bostadshuset uppfördes på 1940-talet och dess karaktär liknar fritidshusets.
Stilen är tidsenligt avskalad med liggande stockpanel och ospröjsade fönster i
två till tre lufter. Huset har senare byggts ut i väster.
Bostadshuset är relativt välbevarat och tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde.
Det är viktigt att byggnadens form bevaras samt dess fasad med stockpanelen
och de ospröjsade fönstren.
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GRUVAN 1

Kvarteret är beläget i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921
och 1930 av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av villor
och några mindre hyreshus. Gruvan 1 är en putsad villa belägen på en hörntomt
utmed Drottninggatans västra del.
Exteriören är enkelt utformad, slätputsad med ospröjsade tvåluftsfönster och
kan dateras till 1950-talet.
Byggnaden är tidstypisk och konsekvent utformad och tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara husets form och fasadens
enkelhet med den ljusa putsen, ospröjsade tvåluftsfönster i liv med fasaden,
balkongen och terassen samt den typiska entrén.
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GRUVAN 6

Kvarteret är beläget i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921
och 1930 av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av villor
och några mindre hyreshus. Gruvan 6 är ett bostadshus uppfört i 1½ plan med
två lägenheter.
Exteriören präglas arkitektoniskt av 1940- och 50-talens enkelhet med
ospröjsade fönster och utan dekoration på fasaden.
Huset är mycket välbevarat och tidstypiskt och tillmäts ett arkitekturhistoriskt
värde. Likheten och närheten mellan Gruvan 6 och Alen 2 utgör förstärkande
värden för dem båda. Det är viktigt att bevara husets form, den enkelt
utformade putsade fasaden, entrén, balkongen, altanen samt fönstren.
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HAGEN 3

Fastighet i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921 och 1930
av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av villor och några
mindre hyreshus. Hagen 3 är ett putsat, mindre hyreshus.
Byggnaden ansluter arkitektoniskt till 1940- och 50-talens byggnadsstil och kan
dateras till denna period.
Byggnaden är tidstypisk och relativt välbevarad. Den tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Närheten och likheten mellan Hagen 3 och 4 utgör
förstärkande värden för dem båda. Det är viktigt att bevara byggnadens form
samt fasadens enkla utformning med dess fönster, entré och balkonger.
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HAGEN 4

Fastighet i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921 och 1930
av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av villor och några
mindre hyreshus. Hagen 4 är ett putsat hyreshus.
Byggnaden ansluter arkitektoniskt till 1940- och 50-talens enkla byggnadsstil
och kan dateras till denna period.
Byggnaden är tidstypisk och välbevarad och tillmäts ett arkitekturhistoriskt
värde. Närheten och likheten mellan Hagen 4 och 3 utgör förstärkande värden
för dem båda. Det är viktigt att bevara byggnadens form samt fasadens enkla
utformning med dess fönster, entré, garageportar och balkonger.
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HAGEN 11

Fastighet i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921 och 1930
av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av villor och några
flerfamiljshus. Hagen 11 är en tomt med en trävilla belägen vid gatan och ett
uthus placerat längst in på tomten.
Bostadshuset uppfördes 1939 och dess fasad har en tidsenligt enkel utformning
med ospröjsade fönster. Gårdshuset har en annan fönstertyp och förefaller vara
äldre än villan.
Bostadshuset är ett tidstypiskt, välbevarat exempel på tidens villabyggnader.
Även det äldre uthuset är relativt välbevarat. Dessa aspekter motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara byggnadernas form och
fasadernas uttryck med deras fönster, dörrar och foder. Det är även viktigt att
bostadshusets entré, frontespiser och balkonger bevaras.
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HAGEN 12

Fastighet i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921 och 1930
av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av villor och några
tvåfamiljshus. Hagen 12 är en tomt med en reveterad villa belägen vid gatan.
Exteriörens utformning ansluter arkitektoniskt till 1930- och 40-talens
avskalade stil och huset kan dateras till denna period.
Byggnaden är välbevarad och tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Det är
viktigt att bevara husets form, det enkupiga takteglet samt den slätputsade
fasadens utformning med dess fönster i olika former i liv med fasaden, det
rundade burspråket, frontespisen, entrén och balkongen.
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HAKEN 1

Ett mindre hyreshus av trä strax söder om Åmåls centrum i det s.k
Örnäsområdet. Här finns egnahemsbebyggelse från 1920-30-talen och modern
villabebyggelse.
Huset byggdes vid mitten av 1930-talet i en enkel stil med sparsam dekoration.
1958 byggdes huset till i norr med en fönsteraxel och inbyggt garage i
källarplan.
Byggnaden är ett konsekvent exempel på 1930-talets enkla formspråk och är ett
av få välbevarade hyreshus i Åmål från denna tid. Detta motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att särskilt slå vakt om husets form, dess
enkla fasadutformning och ospröjsade fönster, vindens lunettfönster samt entrén
i ost.
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HAKEN 2

En trävilla belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Kvarteret Haken planerades 1930 och bebyggdes under framför allt 1930- och
40-talen. Senare har modernare bebyggelse tillkommit.
Huset uppfördes 1936 i en klassicerande arkitektur i övergång mot
funktionalismens förenklade formspråk. Under 1960-talet gjordes en del
invändiga förändringar och ett separat garage byggdes.
Byggnaden är en välbevarad representant för samtida påkostad villaarkitektur.
Den är även viktig i den likartade miljön i området. Dessa aspekter motiverar
det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att byggnadens form bevaras liksom
dess burspråk, loggia, fönster, samt detaljer som pelare och pilastrar.
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HAKEN 3

En trävilla belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Kvarteret Haken planerades 1930 och bebyggdes under framför allt 1930- och
40-talen. Senare har modernare bebyggelse tillkommit.
Villan uppfördes mot slutet av 1930-talet och präglas av tidens enkla
formspråk. 1963 byggdes ett separat garage i trä.
Huset är ett välbevarat exempel på 1930-talets avskalade arkitektur. Den är
även viktig i den likartade miljön i området. Dessa aspekter motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att byggnadens form bevaras liksom
träfasadens uttryck med ospröjsade tvåluftsfönster, enkla foder, det rundade
burspråket samt detaljer.
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HAKEN 11

Tomten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Området kännetecknas främst av egnahemsbebyggelse från 1920-30-talen och
modern villabebyggelse. Haken 11 innefattar: det f.d. landeriet Örnäs´
huvudbyggnad som idag används som förskola, en modern byggnad som också
används till förskoleverksamhet, samt några mindre förrådsbyggnader.
Bokhandlaren P A Peterson ägde landeriet Örnäs och var vid slutet av 1800talet den dominerande affärsmannen i Åmål. Han donerade 1899 landeriet till
staden med avsikt att marken i framtiden skulle bli folkpark och fritidsområde,
vilket senare blev fallet då Snarhögsparken anlades. P A Lundström arrenderade
vid sekelskiftet marken av staden och bedrev en handelsträdgård. Själva
huvudbyggnaden byggdes om kraftigt i samband med att det inreddes till
förskola i början på 1990-talet, då även den nya byggnaden tillkom.
Landeribyggnaden har förändrats men är en viktig del av stadens historia. Den
tillmäts ett samhällshistoriskt, personhistoriskt samt ett miljöskapande värde.
Det är viktigt att bevara byggnaden som helhet samt tornet och tornhuven i dess
oförvanskade skick.
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HERKULES 1

Fastigheten är belägen strax norr om Norra Kyrkogården. Området planerades
på 1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor. Herkules 1 är en
hörntomt med en panelklädd villa.
Byggnaden är uppförd vid slutet av 1930-talet och fasaden är målad i gröna
toner. Formspråket har en stramt klassicistisk prägel.
Huset är en mycket välbevarad representant för den villabebyggelse som växte
fram i stadens utkanter under 1920- och 30-talen. Den tillmäts ett
arkitekturhistoriskt och konstnärligt värde. Villan är även en viktig del av
gatumiljön utmed Nolbygatan. Det är viktigt att byggnadens form bibehålls
liksom fasadens tidstypiska, enkla uttryck med dess ospröjsade fönster,
takkupor samt den bevarade entrén och balkongen i öster.
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HERKULES 2

Fastigheten är belägen strax norr om Norra Kyrkogården. Området planerades
på 1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor. Herkules 2 är en villa
klädd med ljust gulmålad panel.
Byggnaden är uppförd vid slutet av 1930-talet. Fasaden har en stramt
klassicistisk prägel karaktäristisk för övergången mellan klassicism och
funktionalism. År 2000 gjordes en tillbyggnad mot nordost.
Till huset hör även ett separat garage som uppfördes på 1960-talet.
Likheten med grannhuset Herkules 1 förhöjer värdet hos den enskilda
byggnaden. Villan är även en viktig del av gatumiljön utmed Nolbygatan. Dessa
aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att träfasadens
tidstypiska, enkla uttryck bibehålls med dess ospröjsade tvåluftsfönster och
frontespiser samt entrén.
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HERKULES 4

Fastigheten är belägen strax norr om Norra Kyrkogården. Området planerades
på 1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor. Herkules 4 är en villa
klädd med gulmålad panel.
Byggnaden uppfördes 1946 i en stil som ansluter till funktionalismens
formspråk.
Villan har genomgått vissa förändringar men är relativt välbevarad. Den är en
viktig del av villamiljön vid Nolbygatan vilket förstärker värdet hos den
enskilda byggnaden. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det
är viktigt att bevara husets form liksom träfasadens enkla formspråk med dess
ospröjsade två- och treluftsfönster, även som karaktäristiska fönsterpartier vid
byggnadens hörn.
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HERKULES 12

Fastigheten är belägen strax norr om Norra Kyrkogården. Området planerades
på 1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor. Herkules 12 är en
panelklädd villa belägen utmed Vinkelgatan.
Byggnaden uppfördes vid mitten av 1930-talet och anknyter stilmässigt snarare
till 1920-talets klassicism än till funktionalismen. Det separata garaget tillkom
vid slutet av 1970-talet.
Bostadshuset är välbevarat och representativt för den villabebyggelse som växte
fram i stadens utkanter under 1920- och 30-talen. Den tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Villan är även en viktig del av gatumiljön utmed
Vinkelgatan. Det är viktigt att byggnadens form bibehålls liksom fasadens
tidstypiska, enkla uttryck med dess ospröjsade fönster i liv med fasaden,
frontespiser samt den bevarade entrén i väster.
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HJULET 12

Fastigheten är belägen strax norr om Norra Kyrkogården. Området planerades
på 1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor. Herkules 12 är en
panelklädd villa belägen utmed Vinkelgatan.
Byggnaden uppfördes vid mitten av 1930-talet och anknyter stilmässigt snarare
till 1920-talets klassicism än till funktionalismen. Det separata garaget tillkom
vid slutet av 1970-talet.
Bostadshuset är välbevarat och representativt för den villabebyggelse som växte
fram i stadens utkanter under 1920- och 30-talen. Den tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Villan är även en viktig del av gatumiljön utmed
Vinkelgatan. Det är viktigt att byggnadens form bibehålls liksom fasadens
tidstypiska, enkla uttryck med dess ospröjsade fönster i liv med fasaden,
frontespiser samt den bevarade entrén i väster.
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HJULET 22

Fastighet i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921 och 1930
av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen växte fritt i kvarteret fram till 1921
då delar av det stadsplanelades. Bebyggelsen består av såväl äldre trävillor som
moderna radhus samt ett hyreshus. Hjulet 22 är en tomt belägen utmed
Ödmansgatan med en äldre parstuga av trä samt ett uthus på gården.
Byggnaderna kan dateras till 1920-talet. Bostadshuset har senare bl.a. försetts
med ny panel samt fönster och foder, dock i tidsenlig stil. Uthuset i trä är
bevarat i ursprungligt skick.
Bostadshuset har förändrats men har kvar en ursprunglig form och prägel. Det
är en värdefull del av den äldre bebyggelsmiljön utmed Ödmansgatan. Dessa
aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara
byggnadernas form och fasaduttryck, bostadshusets fönstertyp och placering,
dörrar samt verandan och den plåttäckta tornhuven.
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HÖGANÄS 1:4

Höganäs 1:4 är en jordbruksfastighet belägen i den sydöstra ytkanten av Åmåls
tätort, vid Näsviken. Bebyggelsen ligger samlad och omges av uppodlad mark
och skogsmark. Bebyggelsen utgörs av ett modernt bostadshus, en
ladugårdslänga, en förrådsbyggnad, en f.d. smedja, en gäststuga samt ett garage.
Gården härstammar från 1800-talet. Det nuvarande bostadshuset ersatte ett
äldre och uppfördes 1986. Det är byggt i 1½ plan och har en gulmålad träfasad
med vita fönster och detaljer.
Ladugården är uppförd 1907 i falurött resvirke med svarta portar. Mitten av
byggnaden är en murad fähusdel för gårdens kor.
Gårdens byggnader har förändrats och det äldre boningshuset är rivet. Det
kulturhistoriska värdet utgörs av den gamla gårdsbildningen med dess
ekonomibyggnader. Anläggningen tillmäts ett miljöskapande och ett
socialhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara ekonomibyggnaderna med deras
fasader, tegeltäckta sadeltak samt bevarade fönster och portar.
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KARLBERG 4

Fastighet belägen strax sydväst om centrum på höjden Karlberg med hus från
sekelskiftet 18-1900 och framåt. Nedanför sträcker sig ett villa- och
småhusområde med hus uppförda av järnvägsanställda, främst under 1930- och
40-talen. Karlberg 4 är belägen uppe på åsen och bebyggelsen utgörs av två
panelklädda bostadshus.
Huvudbyggnaden kallas Lagers hus och uppfördes 1927 i klassicistisk stil
karaktäristisk för 1920-talet. Det andra bostadshuset är ett modernare,
vinkelbyggt trähus uppfört under 1980-talet. Byggnadens grund innehåller
dock rester från ett äldre, vinkelbyggt hus som tidigare stod på samma plats.
Det äldre huset är ett av de mest representativa och renodlade exemplen på
1920-talets klacciserande villaarkitektur i området. Byggnaden tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att det äldre husets form bibehålls, samt
dess fasad med de sexdelade tvåluftsfönstren, entrén och valmtaket med
enkupigt tegel.
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KARLBERG 6

Fastighet belägen strax sydväst om centrum på höjden Karlberg med hus från
sekelskiftet 18-1900 och framåt. Nedanför sträcker sig ett villa- och
småhusområde med hus uppförda av järnvägsanställda, främst under 1930- och
40-talen. Karlberg 6 är belägen uppe på åsen. På den sluttande tomten ligger ett
modernt tegelhus byggt i souterrain.
Byggnaden uppfördes 1972 och ritades av göteborgsarkitekten E. Grahn. Stilen
är tidsenligt avskalad och huset har anpassats till den sluttande tomten.
Huset är ett välbevarat, representativt exempel på samtida tegelarkitektur.
Byggnaden har en originell och omsorgsfull utformning. Dessa aspekter
motiverar ett arkitekturhistoriskt och konstnärligt värde. Det är viktigt att husets
karaktäristiska form bevaras, dess speciella, platta tak, perspektivfönstren i
band på fasaden samt den infällda entrén.
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KILEN 2

1906 stadsplanelades ett område i de nordvästra delarna av staden och
bebyggelsen kom främst att utgöras av villor. Här tog man hänsyn till terrängen
vilket gav upphov till oregelbundna kvartersformer. Kilen 2 är en hörntomt
belägen vid Centralplan med ett putsat, större bostadshus samt en separat
carport av trä.
Huvudbyggnaden uppfördes 1928 och har en fyrdelad plan. Huset har en
tidstypisk klassicistisk prägel inspirerad av den stenbebyggelse som växte upp i
städernas centra vid slutet av 1800- och början av 1900-talet. Carporten är
belägen längst in på tomten och har tillkommit senare.
Bostadshuset är ett välbevarat exempel på 1920-talets putsarkitektur och det är
ett värdefullt inslag i området som i övrigt är kraftigt förändrat. Byggnaden
tillmäts ett såväl arkitekturhistoriskt som miljöskapande värde. Det är viktigt att
bevara husets form och dess speciella valmade mansardtak, de sexdelade
tvåluftsfönstren, takkuporna, entrén, balkongen och dess fönster samt fasaden
med dess klassicistiska detaljer som pilastrar, hörnkedjor och listverk.
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KILEN 11

1906 stadsplanelades ett område i de nordvästra delarna av staden och
bebyggelsen kom främst att utgöras av villor. Här tog man hänsyn till terrängen
vilket gav upphov till oregelbundna kvartersformer. Kilen 11 är en stor
hörntomt med ett putsat hyreshus sammanbyggt med en mindre, tegelklädd
byggnad uppförd av Tempelriddareorden.
Hyreshuset är uppfört i enkel stil med perspektivfönster, infällda balkonger och
slätputsad fasad.
Ordenshuset är uppfört vid mitten av 1960-talet och är en långsmal byggnad i
två plan med entré och balkong i väster. Fasaden av trä och rött tegel har en
tidsenligt enkel prägel.
Den kulturhistoriska utvärderingen gäller ordenshuset. Byggnadens exteriör är
mycket välbevarad. Den är ett representativt exempel för 1960-talets
byggnadsstil, vilket motiverar ett arkitekturhistoriskt värde. Dess användning
som ordenshus gör att det även tillmäts ett symbol- och identitetsvärde. Det är
viktigt att byggnadens uttryck bevaras. Dess speciella avlånga form, fasadens
material, det flacka, kopparskodda taket, perspektivfönstren samt balkongen
och den enkla entrén är viktiga karaktäristika.
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KLINTEN 27

Fastighet belägen i stadens norra delar på berget ner mot Vänern. Här återfinns
en del äldre, oregelbundet framvuxen bebyggelse från tiden då dessa delar låg
utanför stadens område. På senare tid har även moderna villor vuxit fram här.
Klinten 27 är ett tvåfamiljshus med gul tegelfasad.
Huset är uppfört på 1950-talet. Fasaden har en tidstypisk utformning med
ospröjsade, rödmålade tvåluftsfönster. I källarplanet mot öster återfinns två
inbyggda garage.
yggnaden är ett välbevarat exempel på 1950-talets byggnadsstil och tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara husets oförvanskade form,
tegeltaket, den gula tegelfasadens enkla utformning med dess ospröjsade
tvåluftsfönster, balkongerna, garageportarna i öster samt den enkla entrén mot
gatan i väster.
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KLOCKAN 6

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens nordvästra delar. När området
stadsplanelades 1906 tog man hänsyn till terrängen, vilket gav oregelbundna
kvartersformer. Klockan 6 är en sluttande tomt med en större reveterad villa och
ett separat garage av trä.
Bostadshuset uppfördes vid mitten av 1920-talet i en klassicistisk stil. Fasaden
är täckt av en beigefärgad spritputs med vita fönsteromfattningar. De vitmålade
fönstren har en assymmetrisk placering i fasaden. Garaget har tillkommit
senare.
Bostadshuset är ett välbevarat, representativt exempel på 1920-talet
villabebyggelse. Byggnaden är även viktig i miljön utmed Drottninggatan.
Likheten och närheten mellan fastigheterna nr 6 och 7 utgör förstärkande
värden för dem båda. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det
är viktigt att bevara husets och det brutna takets form, den ljusa putsfasaden
med vita fönsteromfattningar, fönster, frontespiser, burspråk, balkonger, loggia,
och entré.
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KLOCKAN 7

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens nordvästra delar. När området
stadsplanelades 1906 tog man hänsyn till terrängen, vilket gav oregelbundna
kvartersformer. Klockan 7 är en sluttande tomt med en större, reveterad villa
belägen längst in på tomten.
Bostadshuset uppfördes vid mitten av 1920-talet i en klassicistisk stil. Fasaden
är täckt av en beigefärgad spritputs med vita fönsteromfattningar. De
brunmålade fönstren har en assymmetrisk placering i fasaden.
Bostadshuset är ett välbevarat, representativt exempel på 1920-talets
villabebyggelse. Byggnaden är även viktig i miljön utmed Drottninggatan.
Likheten och närheten mellan fastigheterna nr 6 och 7 utgör förstärkande
värden för dem båda. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det
är viktigt att bevara husets och det brutna takets form, den ljusa putsfasaden
med vita fönsteromfattningar, fönster, frontespiser, burspråk, balkonger samt
entré.
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KONVALJEN 2

Fastighet belägen i norr strax öster om Kyrkberget. Området bebyggdes under
1920- och 30-talen och utgörs främst av villor.
Konvaljen 2 är en hörntomt med en villa belägen utmed Steckseniigatan. Huset
är uppfört 1942 och har en mörkgul träfasad. Dess enkla utformning med
detaljer som ett rundat burspråk, ansluter till funktionalismens formspråk 1954
tillkom ett inbyggt garage.
Byggnaden är ett välbevarat, tidstypiskt exempel på funktionalismens
villabyggnader. Den är en viktig del av villamiljön utmed Steckseniigatan.
Byggnaden tillmäts ett arkitekturhistoriskt, konstnärligt och miljöskapande
värde. Det är viktigt att bevara husets form, träfasadens enkla utformning med
dess ospröjsade treluftsfönster i liv med fasaden, de karaktäristiska runda
fönstren, den speciella, infällda entrén med dess rundade burspråk samt den
bevarade balkongen i väster.
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KULLEN 13

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens nordvästra delar. När området
stadsplanelades 1906 tog man hänsyn till terrängen, vilket gav oregelbundna
kvartersformer. Kullen 13 är en stor tomt med ett panelklätt bostadshus placerat
i gatulinjen.
Byggnaden är uppförd på 1920-talet och fasaden präglas av symmetri och en
stram klassicism.
Byggnaden är relativt välbevarad och tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Det
är viktigt att bevara husets form, träfasadens utformning med dess frontespiser,
entré och balkong, fönster, foder och listverk.
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KULLEN 18

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens nordvästra delar. När området
stadsplanelades 1906 tog man hänsyn till terrängen, vilket gav oregelbundna
kvartersformer. Kullen 18 är en stor tomt med en trävilla belägen vid gatan och
ett stort, panelklätt gårdshus.
Byggnaderna har båda ljust brunfärgade fasader med gröna fönster och vita
detaljer. Bostadshuset, ursprungligen ett tvåfamiljshus, uppfördes 1928 av
träarbetare Abel Olsson. Byggnaden präglas av tidens klassicistiska ideal med
symmetri i fasaden och, arbetade knutar och en tandsnittskornisch vid takfoten.
Gårdshuset, ett kombinerat garage/galleri, uppfördes 1986 i stil med
bostadshuset.
Bostadshuset är ett välbevarat, konsekvent genomfört exempel på 1920-talets
klassicistiska arkitektur. Byggnaden tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Det
är viktigt att dess form bevaras liksom det valmade taket med dess enkupiga
taktegel, de sexdelade tvåluftsfönstren i liv med fasaden och dess foder, entrén,
verandan med balkongen samt klassicistiska detaljer som kornischen vid
takfoten och pilastrarna.
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KULLEN 23

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens nordvästra delar. När området
stadsplanelades 1906 tog man hänsyn till terrängen, vilket gav oregelbundna
kvartersformer. Kullen 6 är en 1½-plansbyggnad uppförd i souterrain högt uppe
på en bergstomt.
Huset byggdes på 1950-talet i en tidstypisk stil med en fasad av rött tegel
kombinerat med vit puts och förskjutna fasadpartier.
Byggnaden är välbevarad och ett säreget exempel på 1950-talets byggnadsstil.
Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara
husets form, fasadens material och karaktäristiska utformning, de ospröjsade
fönstren, den infällda balkongen samt entrén med dess mosaikdekor.
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KYRKAN 7

Fastighet belägen i norr strax ovanför Kyrkberget. Området bebyggdes under
1920- och 30-talen och utgörs främst av villor liksom Kyrkan 7. Fastigheten är
en hörntomt belägen vid Karlstadsvägen/ Steckseniigatan med ett kvadratiskt
trähus. Byggnaden är en av flera funkisvillor utmed Steckseniigatan och
tillsammans bildar de en speciell gatumiljö.
Villan är uppförd 1937 i en tidstypiskt avskalad stil. Fasaden är målad i en
mörkt gul ton med vita fönster. Byggnaden genomgår för närvarande en
renovering. Byggnaden är tidstypisk och relativt välbevarad vilket motiverar ett
arkitekturhistoriskt värde. Den har ett väl exponerat läge vid Karlstadsvägen
och Steckseniigatan och är en viktig del i den sammanhållna gatumiljön här.
Detta förstärker värdet hos den enskilda byggnaden och ger den ett
miljöskapande värde. Det är av stor vikt att byggnadens ursprungliga form
bibehålls. Det är även viktigt att bevara fasadens typiska, enkla utformning med
dess tvåluftsfönster i liv med fasaden samt den karaktäristiska takformen.
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KYRKAN 8

Fastighet belägen i norr strax ovanför Kyrkberget. Området bebyggdes under
1920- och 30-talen och utgörs främst av villor. Kyrkan 8 är ett kvadratiskt
trähus beläget vid Steckseniigatan med en ljust gulmålad fasad. Byggnaden är
en av flera funkisvillor utmed gatan som tillsammans bildar en speciell
gatumiljö.
Byggnaden uppfördes 1938 i en tidstypisk stil med enkel fasad och ospröjsade
tvåluftsfönster. Senare gjordes en tillbyggnad i sydväst. 1991 uppfördes ett
separat garage.
Byggnaden har förändrats men är viktig i miljön utmed Steckseniigatan vilket
motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara husets
arkitektoniska prägel; träfasadens enkla utformning, fönstren i liv med fasaden,
det flacka pappklädda taket samt den dekorativa rundeln på sydfasaden.
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KYRKAN 9

Fastighet belägen i norr strax ovanför Kyrkberget. Området bebyggdes under
1920- och 30-talen och utgörs främst av villor. Kyrkan 9 är ett trähus beläget
vid Steckseniigatan klätt med ljust blåmålad panel. Byggnaden är en av flera
funkisvillor utmed gatan som tillsammans bildar en speciell gatumiljö.
Huset är uppfört 1938 i två plan med en enkelt utformad fasad. 1962 gjordes
mot söder en stor tillbyggnad i ett plan.
Ett litet separat trägarage byggdes 1943.
Byggnaden har förändrats men är viktig i miljön utmed Steckseniigatan vilket
motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara husets
arkitektoniska prägel; träfasadens enkla utformning, dess fönster i liv med
fasaden samt det flacka pappklädda taket. Byggnaden har förändrats men är
viktig i miljön utmed Steckseniigatan vilket motiverar det kulturhistoriska
värdet. Det är viktigt att bevara husets arkitektoniska prägel; träfasadens enkla
utformning, dess fönster i liv med fasaden samt det flacka pappklädda taket.
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KYRKAN 10

Fastighet belägen i norr strax ovanför Kyrkberget. Området bebyggdes under
1920- och 30-talen och utgörs främst av villor liksom Kyrkan 10. Tomten ligger
vid Steckseniigatan med ett kvadratiskt trähus beläget i gatulinjen. Byggnaden
är en av flera funkisvillor utmed gatan som tillsammans bildar en enhetlig
miljö.
Bostadshuset uppfördes 1938 och fasaden är gulmålad med vita fönster.
Exteriören har en tidstypisk prägel utan dekorativa detaljer och byggnaden
kröns av ett flackt tak. 1974 tillkom en liten altan mot söder.
1962 uppfördes ett gjutet garage mot öster.
Byggnaden är tidstypisk och relativt välbevarad vilket motiverar ett
arkitekturhistoriskt värde. Den är en viktig del i den sammanhållna gatumiljön
vid Steckseniigatan. Detta förhöjer värdet på den enskilda byggnaden och
motiverar ett miljöskapande värde. Det är viktigt att byggnadens ursprungliga
form bibehålls. Det är även viktigt att bevara fasadens typiska, enkla
utformning med dess tvåluftsfönster i liv med fasaden samt den karaktäristiska
takformen.
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KÄRLEKSTALLEN 3

Område i stadens södra delar med modernare hyreshus med studentboende samt
rester från äldre bebyggelse som villor och enstaka flerfamiljshus. Fastigheten
ligger utmed Vänersborgsvägen och är en stor tomt med en större trävilla samt
ett gårdshus av trä.
Bostadshuset är uppfört på 1920-talet och har genomgått vissa
fasadförändringar. Bl.a. har fodren bytts mot enklare. Stilen är idag enhetligt
avskalad och vita vertikala band utgör tillsammans med den asymmetriska
fönsterplaceringen den enkla utsmyckningen. Gårdshuset är troligen samtida
med huset.
Bostadshuset är av arkitekturhistoriskt intresse och är ett värdefullt inslag i den
omgivande hyreshusmiljön. Detta motiverar det kulturhistoriska värdet.
Bostadshusets form är viktig att bevara liksom fasadens uttryck med dess
veranda, burspråk, frontespis, fönster, fönsterplacering samt liggande panel. Det
är viktigt att bevara gårdshusets form, dess pulpettak samt bevarade fönster och
dörrar.
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KÖLEN 2

Fastigheten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Området kännetecknas av större villor från början av 1900-talet då området
planlades, samt av egnahemsbebyggelse från 1920-30-talen. I området finns
även enstaka rester från äldre fattigbebyggelse samt modern villabebyggelse.
Fastigheten är en hörntomt vid djuphamnen och Gamla Örnäsgatan med en
större, putsad villa och ett garage.
Huset uppfördes på 1930-talet i en stil i övergången mellan klassicism och
funktionalism. Huset har med sin symmetri, frontespis och sina kolonner, drag
från antikens villabyggnader.
Huset är ett välbevarat exempel på den nyklassicistiska byggnadsstilen och den
är viktig i gatumiljön utmed Gamla Örnäsgatan. Detta motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara husets och takets form med
dess glaserade, enkupiga tegelpannor, fönstren, entrén med dess kolonner,
frontespisen samt takkuporna.
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LANDSHERRÄNGEN 8

Fastigheten är belägen i ett litet småhusområde sydost om centrum i anslutning
till ÅSA, Åmåls Snickerifabrik AB. Här startade rörelsen 1942 och de första
husen från fabriken uppfördes här 1943. Landsherrängen 8 är ett litet hyreshus i
2 plan med gulmålad träfasad och vita fönster.
Byggnaden uppfördes omkring 1950. Fasaden har en enkel utformning och
saknar dekorationsdetaljer.
Byggnaden är ett av få lika välbevarade hyreshus i Åmål från denna tid. Huset
har en tidstypisk utformning och tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Som en
del av det enhetliga ÅSA-husområdet tillmäts byggnaden även ett
miljöskapande värde. Det är viktigt att husets form bevaras och att dess enkla
fasadutformning bibehålls med dess ospröjsade tvåluftsfönster i liv med
fasaden.
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LIDEN 3

Fastighet i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921 och 1930
av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av villor och några
mindre hyreshus. Kvarteret Liden består av äldre bebyggelse belägen på en
höjd. Liden 1 är en stor hörntomt med ett bostadshus av trä och ett uthus.
Byggnaderna är en del av den äldre bebyggelsen på berget och uppfördes
troligen omkring 1900. Bostadshuset är uppfört i 1 plan och har en vitmålad,
panelklädd fasad. Gårdshuset är troligen samtida med bostadshuset.
Byggnaderna är välbevarade och miljön är en värdefull rest av den äldre
bebyggelsen i Åmåls utkant. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska
värdet. Det är viktigt att bevara byggnadernas oförvanskade former,
träfasadernas utformning med dess dörrar och fönster i liv med fasaden samt
bostadshusets farstu.

108

LIDRET 2

Bostadsområde beläget i söder nära travbanan. Husen tillverkades av
åmålsfirman Patenthus som hade sitt kontor strax söder om travet. Byggnaderna
är uppförda i mitten av 1970-talet och de levererades i byggnadselement med
fasader i trä och betongskivor. Patenthusen blev populära och kom att spridas
över landet. Lidret 2 är ett enplanshus med en garagedel mot gatan och den
rektangulärt formade bostadsdelen innanför.
Fastigheterna nr 1 och 2 är något längre än de övriga då de har ett extra rum. En
liten veranda har senare tillkommit i sydväst.
Huset är relativt välbevarat och ett säreget exempel på 1970-talets byggnadsstil.
Dess anknytning till Patenthus är viktig för Åmåls historia. Byggnaden är en
viktig del i bostadsområdet som helhet. Dessa aspekter motiverar sammantagna
det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara husets karaktäristiska form
och fasadens utseende med dess trä och betongskivor samt perspektivfönster.
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LIDRET 3

Bostadsområde beläget i söder nära travbanan. Husen tillverkades av
åmålsfirman Patenthus som hade sitt kontor strax söder om travet. Byggnaderna
är uppförda i mitten av 1970-talet och de levererades i byggnadselement med
fasader i trä och betongskivor. Patenthusen blev populära och kom att spridas
över landet. Lidret 3 är ett enplanshus med en garagedel mot gatan och den
rektangulärt formade bostadsdelen innanför.
Den låga byggnaden med platt tak i enkel stil anknyter till samtida arkitektur.
En liten uteplats har senare tillkommit i sydost.
Huset är relativt välbevarat och ett säreget exempel på 1970-talets byggnadsstil.
Dess anknytning till Patenthus är viktig för Åmåls historia. Byggnaden är även
en viktig del i bostadsområdet som helhet. Dessa aspekter motiverar
sammantagna det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara husets
karaktäristiska form och fasadens utseende med dess trä och betongskivor samt
perspektivfönster.
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LIDRET 4

Bostadsområde beläget i söder nära travbanan. Husen tillverkades av
åmålsfirman Patenthus som hade sitt kontor strax söder om travet. Byggnaderna
är uppförda i mitten av 1970-talet och de levererades i byggnadselement med
fasader i trä och betongskivor. Patenthusen blev populära och kom att spridas
över landet. Lidret 4 är ett enplanshus med en garagedel mot gatan och den
rektangulärt formade bostadsdelen innanför.
Den låga byggnaden med platt tak i enkel stil anknyter till samtida arkitektur.
En altan har senare tillkommit i sydväst.
Huset är relativt välbevarat och ett säreget exempel på 1970-talets byggnadsstil.
Dess anknytning till Patenthus är viktig för Åmåls historia. Byggnaden är även
en viktig del i bostadsområdet som helhet. Dessa aspekter motiverar
sammantagna det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara husets
karaktäristiska form och fasadens utseende med dess trä och betongskivor samt
perspektivfönster.
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LINDEN 1

Kvarteret är beläget i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921
och 1930 av ingenjör August Lilienberg. Kvarteret Linden erhöll en strikt
symmetrisk indelning och blev under 1920-talet fullt utbyggt med
villafastigheter. Bebyggelsen utgörs, liksom Linden 1 främst av trävillor.
Huset uppfördes 1933 i en omsorgsfullt utformad klassicism. Fönstren med dess
krysspröjsar är speciella och återkommer i liknande former på flera villor i
området.
Huset är ett välbevarat och påkostat exempel på tidens villaarkitektur. Det är
även en viktig del av miljön utmed Hantverkaregatan. Dessa aspekter motiverar
det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att byggnadens form, frontespisen,
verandan, entrén, fönstren, dörrarna samt detaljer som foder och listverk
bevaras.
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LINDEN 7

Kvarteret är beläget i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921
och 1930 av ingenjör August Lilienberg. Kvarteret Linden erhöll en strikt
symmetrisk indelning och blev under 1920-talet fullt utbyggt med
villafastigheter. På den långsmala tomten ligger en trävilla placerad vid gatan
och ett uthus på gården.

Bostadshuset är uppfört i en stramt klassicerande stil som kan härledas till
1920-talets slut eller 1930-talets inledning. Fasaden är gulmålad med vita
fönster och detaljer. Uthuset av trä är troligen samtida med bostadshuset och har
en brun färg med vita fönster och blå dörrar.
Bostadshuset och gårdshuset är välbevarade och miljön tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara byggnadernas form och
träfasadernas uttryck med dess fönster i liv med fasaden, foder, dörrar samt
villans farstu, frontespis och knutar.
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LINDEN 8

Kvarteret är beläget i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921
och 1930 av ingenjör August Lilienberg. Kvarteret Linden erhöll en strikt
symmetrisk indelning och blev under 1920-talet fullt utbyggt med
villafastigheter. Linden 8 är en stor hörntomt belägen vid Drottninggatan med
ett reveterat bostadshus i 1½ plan.
Byggnaden uppfördes 1923. Fasaden är gråfärgad med markeringar i putsen
runt de rödmålade fönstren. Fönstren av olika snitt, några med småspröjsad
överdel, de flesta är 2-3-luft med 4-6-delad ruta. Fönstren gamla. i källarplan
gröna, småspröjsade fönster. Senare har vissa förändringar skett. Bl.a. Har
några fönster bytts ut och verandan har förändrats. 1961 inreddes ett garage i
källarplanet.
Byggnaden har förändrats men är en viktig del i miljön utmed Drottninggatan,
vilket motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara
byggnadens läge och form, putsfasaden med dess fönster i liv med fasaden,
frontespisen samt verandan.
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LINDEN 9

Kvarteret är beläget i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921
och 1930 av ingenjör August Lilienberg. Kvarteret Linden erhöll en strikt
symmetrisk indelning och blev under 1920-talet fullt utbyggt med
villafastigheter. Tomten ligger vid Drottninggatan och bebyggelsen här utgörs
av en trävilla samt ett panelklätt garage.
Bostadshuset är uppfört i övergången mellan 1920-talets klassicism och 1930talets funktionalism och kan dateras till 1930-talet. Byggnaden präglas av
klassicistiska drag som fasadens symmetri och detaljer samt funktionalistiska
influenser i fasadens enkelhet och band av ospröjsade fönster.
Det separata garaget har tillkommit senare.
Villan är välbevarad och representativ för sin tid. Den är även viktig i miljön
utmed Drottninggatan. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det
är viktigt att bevara bostadshusets form, frontespiser, entré samt fasadens
uttryck med dess fönster i liv med fasaden, foder, knutar samt listverk.
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LINDEN 12

Kvarteret är beläget i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921
och 1930 av ingenjör August Lilienberg. Kvarteret Linden fick en strikt
symmetrisk indelning och blev under 1920-talet fullt utbyggt med
villafastigheter. Linden 12 är en reveterad trävilla belägen vid
Hantverkaregatan.
Byggnaden uppfördes på 1920-talet i 1½ plan. Senare reveterades huset och
fick en ljusgrön färg. Även entrén har bytts ut. Den putsade fasaden har en
enkel utformning och saknar dekorationsdetaljer.
Byggnaden har förändrats men är en viktig del av miljön utmed
Hantverkaregatan. Detta motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att
byggnadens form och läge bevaras, liksom dess sexdelade tvåluftsfönster i liv
med fasaden, balkongen samt takkupan.
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LINDEN 13

Kvarteret är beläget i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921
och 1930 av ingenjör August Lilienberg. Kvarteret Linden erhöll en strikt
symmetrisk indelning och blev under 1920-talet fullt utbyggt med
villafastigheter. Linden 13 är en tomt med ett bostadshus placerat i gatulinjen
och ett separat garage av trä.
Husets är uppfört på 1920-talet och exteriören präglas av tidens stramt
klassicistiska formspråk. Träfasaden har en ljust blå färg med vitmålade fönster
och detaljer. Det har senare skett vissa förändringar. Bl.a. har några fönster
bytts ut och försetts med fönsterluckor.
Det enkla trägaraget har tillkommit senare.
Bostadshuset har genomgått vissa förändringar men är en viktig del av miljön
utmed Hantverkaregatan. Detta motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är
viktigt att villans form bevaras liksom träfasadens uttryck med dess fönster i liv
med fasaden, foder, balkong, entré samt detaljer som knutar och listverk.
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LINDEN 14

Kvarteret är beläget i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921
och 1930 av ingenjör August Lilienberg. Kvarteret Linden erhöll en strikt
symmetrisk indelning och blev under 1920-talet fullt utbyggt med
villafastigheter. Linden 14 är en tomt med en villa belägen vid
Hantverkaregatan samt ett litet trägarage.
Huset uppfördes 1924 i 1½ plan. 1953 renoverades det och reveterades. Nu
byttes även fönstren ut och entrén förändrades. Fasaden har idag en grå slätputs
och bruna fönster och detaljer.
Garaget uppfördes senare än bostadshuset och har en brunmålad träfasad.
Bostadshuset har förändrats kraftigt. Det är emellertid viktigt i villa miljön
utmed Hantverkaregatan och tillmäts ett miljöskapande värde. Det är viktigt att
bevara byggnadens form och placering vid gatan.
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LUGNET 8

Kvarteret är beläget i stadens västra delar. Bebyggelsen utgörs av villor och
mindre hyreshus. Det är en del av ett större bebyggelseområde med småhus och
villor bl.a. uppförda av ÅSA-hus, främst under 1940- och 50-talen. Lugnet 8 är
en tomt med en putsad villa.
Byggnaden uppfördes 1954. Exteriören har en tidsenligt enkel utformning med
ljusgrå, slätputsad fasad och bruna tvåluftsfönster.
Huset är välbevarat och har en tidstypisk utformning. Det är även en viktig del
av den enhetliga bebyggelsemiljön i området. Dessa aspekter motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att husets form bevaras liksom den
slätputsade fasaden, de ospröjsade tvåluftsfönstren samt den enkelt utformade
entrén.
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LUGNET 11

Kvarteret är beläget i stadens västra delar där bebyggelsen utgörs av villor och
mindre hyreshus. Det är en del av ett större bebyggelseområde med småhus och
villor bl.a. uppförda av ÅSA-hus, främst under 1940- och 50-talen. Lugnet 11
är ett grått, slätputsat hyreshus i 2 plan.
Byggnadens exteriör präglas arkitektoniskt av 1940- och 50- talens enkla
formspråk och kan dateras till denna period.
Byggnadens exteriör är välbevarad och tidstypisk, vilket motiverar ett
arkitekturhistoriskt värde. Likheten och närheten mellan nr 11 och 12 förstärker
värdet hos de enskilda byggnaderna. Det är viktigt att bevara husets form, dess
enkelt utformade, slätputsade fasad med ospröjsade tvåluftsfönster, den enkla
entrén samt balkongen.
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LUGNET 12

Kvarteret är beläget i stadens västra delar där bebyggelsen utgörs av villor och
mindre hyreshus. Det är en del av ett större bebyggelseområde med småhus och
villor bl.a. uppförda av ÅSA-hus, främst under 1940- och 50-talen. Lugnet 12
är en hörntomt med ett grått, putsat hyreshus i 2 plan.
Byggnaden uppfördes 1957 och exteriören präglas av tidens avskalade
formspråk med ospröjsade fönster och odekorerad fasad.
Byggnadens exteriör är välbevarad och tidstypisk och den tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Likheten och närheten mellan nr 11 och 12 utgör
förstärkande värden för dem båda. Det är viktigt att bevara husets form, dess
enkelt utformade, slätputsade fasad med ospröjsade två- och treluftsfönster, den
enkla entrén samt balkongerna.
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LYRAN 5

Fastigheten är belägen ovanför Norra Kyrkogården. Området planerades på
1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor och några mindre
hyreshus. Lyran 5 är en hyresfastighet belägen vid Läroverksgatan.
Byggnaden uppfördes vid mitten av 1950-talet med slätputsad fasad och utan
dekorationselement.
Byggnaden är välbevarad och representativ för sin tids byggnadsstil vilket
motiverar ett arkitekturhistoriskt värde. Huset är även en viktig del i
bebyggelsemiljön utmed Läroverksgatan. Likheten med grannhuset Sirius 6
förstärker värdet hos den enskilda byggnaden. Det är viktigt att bevara
byggnadens form, den slätputsade fasadens enkla utformning med dess
ospröjsade fönster, balkongerna och garaget.
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LÖNNEN 10

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens nordvästra delar. Området
planlades 1921 och 30 av ingenjör August Lilienberg och karaktäriseras av
oregelbundna kvarter anpassade efter terrängens beskaffenhet. Lönnen 10 är en
fastighet med ett bostadshus av trä belägen vid gatan samt ett garage.
Bostadshuset är byggt i 1½ plan och träfasaden har en beige färg med
brunmålade fönster och vita detaljer.
Bostadshuset uppfördes 1927-28 och dess exteriör präglas av den strama
klassicism som kännetecknar 1920-talets byggnadsstil. Garagebyggnaden är ett
senare tillskott.
Bostadshuset är ett välvbevarat, tidstypiskt exempel på 1920-talets
villaarkitektur. Det är även en viktig del av miljön utmed Hantverkaregatan.
Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara
husets form, frontespis, burspråk, entréer samt de tidstypiska fönstren i liv med
fasaden, dörrar, foder samt pilastrar.
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LÖNNEN 11

Påkostad trävilla belägen i ett villaområde i stadens nordvästra delar. Området
planlades 1921 och 30 av ingenjör August Lilienberg och karaktäriseras av
oregelbundna kvarter anpassade efter terrängens beskaffenhet. Lönnen 11 är en
tomt med en trävilla uppförd i 1½ plan.
Byggnaden är uppförd mot slutet av 1920-talet och anknyter stilmässigt till
tidens klassicistiska formspråk. Träfasaden är brunmålad med mörkgröna
fönsterbågar och vita foder och detaljer. Exteriören är påkostad och pryds av
konstfullt utformade foder och listverk samt en speciell loggia dekorerad med
festonger.
Huset är ett särskilt påkostat, välbevarat exempel på 1920-talets villabyggande.
Det är även en viktig del av miljön utmed Hantverkaregatan. Dessa aspekter
motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara byggnadens form,
loggia, takkupa, entréer, samt fasadens uttryck med dess liggande panel, fönster
i liv med fasaden, dörrar, foder, listverk och festonger.
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LÖNNEN 12

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens nordvästra delar. Området
planlades 1921 och 30 av ingenjör August Lilienberg och karaktäriseras av
oregelbundna kvarter anpassade efter terrängens beskaffenhet. På tomten ligger
ett tegelklätt trähus vid gatulinjen.
Byggnaden är uppförd på 1920-talet men dess utseende har senare förändrats.
Bl.a. har fasaden klätts med gult fasadtegel och entrén har bytts ut.
Fasaden har genomgått stora förändringar. Byggnaden är emellertid en viktig
del av miljön utmed Hantverkaregatan, vilket motiverar det kulturhistoriska
värdet. Det är viktigt att bevara byggnadens form och placering i gatulinjen,
frontespis och takkupa samt dess typiska fönster.
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LÖNNEN 13

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens nordvästra delar. Området
planlades 1921 och 30 av ingenjör August Lilienberg och karaktäriseras av
oregelbundna kvarter anpassade efter terrängens beskaffenhet. Lönnen 13 är en
hörntomt belägen i korsningen mellan Drottninggatan och Hantverkaregatan. På
tomten ligger ett bostadshus av trä uppfört i 2 plan innehållande två lägenheter.
Fasaden är vitmålad med röda, ospröjsade fönster. Byggnaden uppfördes 1935 i
en stramt klassicistisk stil och har influenser både från nyklassicism och
funktionalism.
Byggnaden är välbevarad och tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Den är även
viktig i miljön utmed Hantverkaregatan respektive Drottninggatan vilket
motiverar ett miljöskapande värde. Det är viktigt att bevara byggnadens form,
träfasadens utformning med dess tvåluftsfönster i liv med fasaden, dubbelentrén
mot norr med dess bevarade dörrar, balkonger, foder samt takfotens listverk.
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MALEN 1

Fastighet belägen i stadens norra delar på berget ner mot Vänern. Här återfinns
en del äldre, oregelbundet framvuxen bebyggelse från tiden då dessa delar låg
utanför stadens område. Sedan området stadsplanelades på 1970- talet har även
moderna villor vuxit fram här. Malen 1 är rester av en äldre jordbruksfastighet
som kallades Hagalund och som förr var stamhemman i denna del av staden.
Den kvarvarande bebyggelsen utgörs av ett timrat boningshus uppfört 1899,
samt en uthuslänga med stenkällare och fasad av rödmålat resvirke.
Boningshuset är uppfört i 1½ plan och har en gulmålad träfasad och vita
fönster. Byggnadstypen är ett s.k. dubbelradhus och har en sexdelad
planlösning. Byggnaden har förändrats med tiden, bl.a. har fasaden
tilläggsisolerats och entrén har byggts om.
Uthuslängan har förfallit.
Miljön har förändrats men den är viktig i Åmåls historia och tillmäts ett
socialhistoriskt värde. Den berikar även gatubilden i det moderna villaområdet
och tillmäts ett miljöskapande värde. Det är viktigt att bevara boningshusets
form och tegelklädda sadeltak, de gamla skorstenarna samt träfasadens

127

utformning med dess bevarade, sexdelade tvåluftsfönster. Det är även viktigt att
bevara uthusets form, träfasad samt dess portar.

MALMEN 1

1906 stadsplanelades ett område i de nordvästra delarna av staden. Bebyggelsen
kom främst att utgöras av villor. Här tog man hänsyn till terrängen vilket gav
upphov till oregelbundna kvartersformer. Malmen 1 angränsar Drottninggatan
som idag utgör huvudgata i riktning västerut. Malmen 1 är en hörntomt med en
trävilla belägen vid gatan och ett gårdshus av trä är placerat längst in på tomten.
Byggnaderna är troligen samtida och uppfördes vid början av 1900-talet.
Bostadshuset har senare reveterats och en del fönster har bytts ut. Det har även
försetts med en altan mot söder. Gårdhuset har byggts till med en modern
garagedel.
Byggnaderna har förändrats men är viktiga i Drottniggatans miljö. Närheten
och likheten mellan Malmen 1, 2 och 3 utgör förstärkande värden för dem. Det
är viktigt att bibehålla byggnadernas form och placering samt fönster.
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MALMEN 2

1906 stadsplanelades ett område i de nordvästra delarna av staden och
bebyggelsen kom främst att utgöras av villor. Här tog man hänsyn till terrängen
vilket gav upphov till oregelbundna kvartersformer. Malmen 2 angränsar
Drottninggatan som idag utgör huvudgata i riktning västerut. Bebyggelsen på
tomten utgörs av en tegelklädd villa belägen vid gatan samt ett gårdshus av trä
är placerat längst in på tomten.
Bostadshuset och gårdshuset är troligen samtida och uppfördes vid början av
1900-talet. Gårdshuset har bevarats medan villan har genomgått stora
förändringar. Den har bl.a. försetts med gult fasadtegel och samtliga fönster har
bytts ut.
Bostadshuset är förändrat men är en viktig del av miljön vid Drottninggatan.
Likheten och närheten mellan Malmen 1, 2 och 3 förstärker värdet hos de
enskilda byggnaderna. Det är viktigt att bibehålla byggnadernas form och
placering, gårdshusets bevarade träfasad, fönster samt dörrar.
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MALMEN 3

1906 stadsplanelades ett område i de nordvästra delarna av staden och
bebyggelsen kom främst att utgöras av villor. Här tog man hänsyn till terrängen
vilket gav upphov till oregelbundna kvartersformer. Malmen 3 är belägen
utmed Drottninggatan som idag utgör huvudgata i riktning västerut. På tomten
ligger ett bostadshus av trä placerat i gatulinjen.
Byggnaden uppfördes 1909 och har en modifierad, fyrdelad plan och exteriören
präglas av tidens panelarkitektur. Den grönmålade fasadens växelvis liggande
och stående panel samt vita listverk utgör dekorativa element.
Malmen 1, 2 och 3 utgör tillsammans en viktig del av Drottniggatans miljö.
Bostadshuset på Malmen 3 är ett välbevarat exempel på det tidiga 1900-talets
träbebyggelse. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är
viktigt att bibehålla byggnadens form och träfasadens utformning med
frontespisen, träpanelen med dess listverk, fönster och foder.
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MALMEN 5

1906 stadsplanelades ett område i de nordvästra delarna av staden och
bebyggelsen kom främst att utgöras av villor. Kvarteret består av äldre
villatomter, ett modernt hyreshus samt en obebyggd tomt som fungerar som
parkeringsplats. Malmen 5 är en äldre hörntomt med två byggnadsdelar; Det
ena, ett reveterat hus, är beläget vid Centralplan och inrymmer idag en
cykelaffär. Den andra byggnadskroppen är delvis eternitklädd och används till
butikslokal medan resten står tom.
Husen är troligen uppförda vid sekelskiftet 1900. Den reveterade byggnaden är
ett större trähus som har inretts till butik i markplan, troligen under 1940- eller
50-talet. Fasaden har då fått en förenklad prägel men många av de ursprungliga
fönstren är bevarade.
Det andra byggnadskomplexet är tillkommet i olika etapper. Den eternitklädda
delen är troligen ett äldre bostadshus som senare har byggts om- och till. Dess
västra del utgörs av en välbevarad uthuslänga av trä som även kan ha fungerat
som magasin.
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Bebyggelsen har förändrats men utgör en värdefull, äldre miljö i det
moderniserade området kring Centralplan. Den tillmäts ett identitetsskapande
och miljöskapande värde. Det är viktigt att bevara det reveterade husets form,
dess 40-50-talsprägel med en enkel entré och butikslokal i markplan. Även
gårdsbebyggelsens utformning är viktig att bevara; Uthuslängan av trä med dess
portar och fönster.

Mars 17

Fastigheten är belägen i ett villaområde ovanför Norra Kyrkogården. Området
planerades på 1930-talet och bebyggelsen här består till större delen av villor
och tvåfamiljshus.
Mars 17 är ett tvåfamiljshus klätt med ljust gulbeige panel. Huset är uppfört vid
slutet av 1930-talet i en stil som vittnar om ett kvardröjande klassicistiskt
formspråk i övergången mot funktionalism.
Det relativt välbevarade huset är ett typiskt exempel på den träbebyggelse som
växte fram i Åmåls utkanter under 1920- och 30-talen. Det tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara byggnadens karaktäristiska
höga och smala form, fasadens utformning med dess ospröjsade två- till
treluftsfönster, den bevarade entrén mot i öster samt klassicistiska detaljer.
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Mars 21

Fastigheten är belägen i ett villaområde ovanför Norra Kyrkogården. Området
planerades på 1930-talet och bebyggelsen här består till större delen av villor
och tvåfamiljshus. Mars 21 är en tomt med ett tvåfamiljshus beläget utmed
Läroverksgatan samt ett garage.
Byggnaden uppfördes 1943 och har en monumental prägel hämtad från
funktionalismen. 1961 inreddes vinden och garaget tillkom i början av 1970talet.
Bostadshuset är välbevarat och har en speciell, monumental karaktär.
Byggnaden är även en viktig del i gatubilden utmed Läroverksgatan. Dessa
aspekter motiverar ett såväl arkitekturhistoriskt som miljöskapande värde. Det
är viktigt att bevara byggnadens form, dess valmtak med enkupigt tegel,
fasadens utformning med dess ospröjsade två- till treluftsfönster, de bevarade
entréerna med dess dörrar och detaljer samt balkongen mot söder.

133

MORKULLAN 2

Fastigheten är belägen strax söder om centrum i ett område med villor och
småhus. Flera av husen uppfördes av järnvägsanställda, främst under 1930- och
40-talen. I kvarteret finns flera liknande hus, alla uppförda under senare delen
av 1940-talet. Morkullan 2 är en tomt med en villa ppförd i 1½ plan med
vitmålad putsfasad.
Huset byggdes 1948 i tidsenligt avskalad stil med ospröjsade fönster i liv med
fasaden och enkel entré.
Byggnaden är ett välbevarat tidsdokument från 1940-talets byggnadsstil och det
är en viktig del i det enhetliga villaområdet. Närheten och likheten med
grannhusen nummer 3 och 4 utgör förstärkande värden för dem. Dessa aspekter
motiverar sammantagna det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att husets
form bevaras, liksom dess putsade fasad, de ospröjsade fönstren, fönsterbanden,
den enkla entrén samt frontespiser och takkupor.
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MORKULLAN 3

Fastigheten är belägen strax söder om centrum i ett område med villor och
småhus. Flera av husen uppfördes av järnvägsanställda, främst under 1930- och
40-talen. I kvarteret finns flera liknande hus, alla uppförda under senare delen
av 1940-talet. Morkullan 3 är en tomt med en villa i 1½ plan med beige,
slätputsad fasad.
Villan uppfördes 1947 i tidsenligt enkel stil med ospröjsade tvåluftsfönster i liv
med fasaden och enkel entré. På 1950-talet tillkom en garagetillbyggnad mot
söder i samma stil som huset.
Huset är tidstypiskt utformat och relativt välbevarat. Det är även en viktig del
av det enhetliga villaområdet. Närheten och likheten med grannhusen nummer 2
och 4 utgör förstärkande värden för dem. Dessa aspekter motiverar
sammantagna det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att husets putsade fasad
bevaras, de ospröjsade fönstren, fönsterbanden, den enkla entrén samt
frontespiser och takkupor.
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MORKULLAN 4

Morkullan 4 är en fastighet belägen strax söder om centrum i ett område med
villor och småhus. Flera av husen uppfördes av järnvägsanställda, främst under
1930- och 40-talen. I kvarteret finns flera liknande hus, alla uppförda under
senare delen av 1940-talet. Fastigheten är en hörntomt med en villa uppförd i
1½ plan.
Byggnaden har en beige putsfasad och turkose fönster. Exteriören präglas av
1940-talets stildrag med enkelhet i fasadutformningen. Liksom hos Morkullan 3
har här tillkommit ett garage i söder.
Huset är relativt välbevarat och tidstypiskt utformat. Det är även en viktig del i
det enhetliga villaområdet. Närheten och likheten med grannhusen nummer 2
och 3 utgör förstärkande värden för dem. Dessa aspekter motiverar
sammantagna det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att husets putsade fasad
bevaras, de ospröjsade tvåluftsfönstren, fönsterbanden, den enkla entrén samt
balkongen och takkupan.
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MORKULLAN 7

Fastigheten är belägen strax söder om centrum i ett område med villor och
småhus. Flera av husen uppfördes av anställda vid järnvägen. I kvarteret ligger
flera liknande hus, alla uppförda under senare delen av 1940-talet. Morkullan 7
är en tomt med ett bostadshus i 1½ plan med ljust rosafärgad putsfasad.
Byggnaden präglas av 1940-talets stildrag med enkelhet i fasadutformningen.
Huset är ett välbevarat tidsdokument från 1940-talets byggnadsstil och det är en
viktig del i villaområdet. Miljön innehåller flera liknande hus vilket utgör
förstärkande värden för dem. Dessa aspekter motiverar sammantagna det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att husets putsade fasad bevaras, de
ospröjsade tvåluftsfönstren, fönsterbanden, den enkla entrén, balkongen samt
frontespisen och takkupan.
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MYRBACKA 5

Kvarteret är beläget i stadens
södra delar och fastigheten ligger
utmed Vänersborgsvägen.
Tomten upptar en stor del av
kvarteret och bebyggelsen består
av ett boningshus av trä, en
mindre f.d. drängstuga uppförd i
trä, ett f.d. spannmålsmagasin av
trä, ett gjutet garage samt ett litet
utedass.
Miljön är en rest av ett s.k. landeri som låg i stadens utkant.
Myrbacka uppfördes 1842 som sommarbostad åt rådmannen Jan Magnus
Dahlgren. Huset är timrat och klätt med gulmålad panel. Planlösningen är det
s.k. symmetriska dubbelradhusets. Stilmässigt ansluter byggnaden till en
klassicistisk arkitekturstil influerad av bebyggelsen i Plantaget.
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Från samma tid som boningshuset hör det f.d. spannmålsmagasinet av resvirke
med faluröd panel och skiffertak samt en stenkällare.
Vid sekelskiftet 1900 fanns ett jordbruk som hörde till Myrbacka. Här ingick
bl.a. en drängstuga. Rester av denna finns kvar i grunden till ett gårdshus som
uppfördes 1988.
1959 tillkom ett gjutet garage.
Det välbevarade boningshuset och spannmålsmagasinet motiverar det
kulturhistoriska värdet. Miljön tillmäts ett personhistoriskt liksom samhälls- och
arkitekturhistoriskt värde. Dess exponerade läge vid Vänersborgsvägen/
Schölinsgatan motiverar även ett miljöskapande värde. Det är viktigt att bevara
boningshusets form, dess fasadutformning med bevarade sexdelade
tvåluftsfönster, frontespiserna, entrén i ost samt detaljer som foder och den
kraftigt profilerade takfoten. Det är även viktigt att bevara
spannmålsmagasinets oförvanskade form och utseende med dess panelfasad,
fönstergluggar och skiffertak.
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MÅRDEN 1

Fastighet i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921 och 1930
av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av villor och några
mindre hyreshus. Kvarteret Mården är beläget i ett mindre område med
bebyggelse från främst 1950- och 60-talen, varav några är större hyreshus
liksom de två längorna på Mården 1.
Byggnaderna är uppförda i en stil typisk för 1950-talets byggande med en röd
tegelfasad, ospröjsade vita fönster och balkonger klädda med plåt. Fönstren och
balkongernas täckning har senare bytts ut, dock i samma stil. Den norra längan
har byggts ut med en butikslokal i ett plan mot gatan.
Byggnaderna är relativt välbevarade och tidstypiska. De är även en viktig del av
hyreshusmiljön. Närheten och likheten mellan Mården 1 och Hjulet 12 utgör
förstärkande värden för dem. Det är viktigt att bevara husens form, deras
fönstertyp, karaktäristiska entréer, speciella burspråk och enkla balkonger.
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MÖRTEBOL 1

Kvarteret är beläget utmed
Vänersborgsvägen i stadens
södra utkant och utgörs av
Mörtebols gård. Bebyggelsen
omfattar ett äldre reveterat
bostadshus, ett yngre bostadshus
uppfört i trä, ett garage samt en
magasinsbyggnad.

Trädgården är anlagd enligt den engelska landskapsstilen med böljande gångar
och med det sena 1800-talets hängande träd- och busksorter.
Det äldre boningshuset är uppfört under senare delen av 1800-talet och är en
salsbyggnad med detaljer i klassicistisk stil. Huset är timrat och har reveterats,
taket är täckt med skiffer. På senare tid har huset byggts till mot söder.
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De bägge boningshusen och magasinet i den parkliknande trädgården utgör
tillsammans en värdefull miljö. Den har ett såväl miljöskapande som socialt och
samhällshistoriskt värde. Det är viktigt att bevara det reveterade boningshusets
exteriör med dess fönster, frontespisen och de klassicistiska detaljerna, det
andra boningshusets fasadutformning liksom magasinets form, fönstergluggar
och dörrar.

NORSEN 6

Fastighet belägen i stadens nordligaste delar på sluttningen ner mot Vänern. Här
återfinns en del äldre, oregelbundet framvuxen bebyggelse från tiden då dessa
delar låg utanför stadens område. På senare tid har även moderna villor vuxit
fram här. Norsen 6 är en sluttande tomt med ett bostadshus i trä samt ett litet
förråd och ett garage, båda av trä.
Bostadshuset är uppfört i 1½ plan och har en gulmålad träfasad med vita
tvåluftsfönster. Fasaden har en enkel prägel och kan dateras till 1940-talet.
Förrådet har byggts till i flera omgångar.
Garaget har en gulmålad fasad med vita knutar och är troligen samtida med
bostadshuset.
Bostadshuset är välbevarat och tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Det är
viktigt att bevara byggnadens form, det tegelklädda sadeltaket, fasadens
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utformning med dess ospröjsade tvåluftsfönster, knutar och listverk, burspråk
samt entré. Det är även viktigt att bevara garaget med dess träfasad och portar.

ORREN 9

Kvarteret är beläget i stadens västra delar vid Åmålsån. Det är en del av ett
större bebyggelseområde med småhus och villor, bl.a. uppförda av ÅSA-hus
främst under 1940- och 50-talen. Orren 9 är en hörntomt belägen vid ån med en
panelklädd villa uppförd i 1½ plan.
Huset byggdes 1936 och exteriören har en karaktäristiskt enkel utformning med
kvardröjande klassicistiska drag. Fasaden har en mörkröd färg med vitmålade
fönster och detaljer.
Villan är tidstypisk och välbevarad vilket motiverar ett arkitekturhistoriskt
värde. Den ingår även i den enhetliga bebyggelsemiljön i området. Det är
viktigt att bevara byggnadens form, dess träfasad med ospröjsade två- och
treluftsfönster samt lunettfönster i liv med fasaden, dess entré och balkong
liksom foder, knutar och listverk.
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ORREN 20

Kvarteret är beläget i stadens västra delar vid Åmålsån. Det är en del av ett
större bebyggelseområde med småhus och villor bl.a. uppförda av ÅSA-hus,
främst under 1940- och 50-talen. Orren 20 är en tomt med ett panelklätt
enplanshus beläget vid ån.
Huset är det enda bevarade av flera ursprungligen lika byggnader i kvarteret.
Orren 20 uppfördes av AB Svenska Trähus mot slutet av 1950-talet. Mot norr
ligger en tillhörande garagedel.
Huset har en speciell form och är uppfört i en tidstypisk byggnadsstil. Närheten
och likheten med grannfastigheterna utgör förstärkande värde. Huset är även en
viktig del av den större bebyggelsemiljön i området. Dessa aspekter motiverar
sammantagna det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att byggnadens
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karaktäristiska form bevaras, dess flacka tak, träfasaden med dess ospröjsade
tvåluftsfönster i liv med fasaden, garage och entré samt knutar och foder.

PALLAS 4

Kvarteret Pallas planlades 1921 och upptas idag helt av villabebyggelse.
Kvarteret var fullt utbyggt vid slutet av 1930-talet. Pallas 4 är en trävilla med
mörkt gulmålad panel och vita fönster.
Bostadshuset uppfördes på 1920-talet i 1½ plan.
På tomten ligger även ett separat trägarage.
Bostadshuset är relativt välbevarat och är ett representativt exempel på den
tidiga villabebyggelsen i Åmåls ytterområden. Detta motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara byggnadens form, träfasadens
uformning med dess speciella, tredelade fönster, takkupan mot gatan samt det
karaktäristiska, branta taket.
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PERSEUS 4

Kvarteret är beläget i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921
och 1930 av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av
trävillor. Perseus 4 är en träbyggnad belägen vid Norra kyrkogården och är
samlingslokal för Pingstkyrkan.
Byggnaden uppfördes 1936 i en tidsenlig, stramt klassicistisk stil. Den
ursprungliga byggnadskroppen är kvadratisk och innehåller gudstjänstlokalen.
1970 gjordes två låga tillbyggnader, en på var sida.
Byggnadens funktion som pingstkyrkolokal har en lång kontinuitet och den
tillmäts ett identitetsskapande och ett symbolvärde. Den ursprungliga
byggnadskroppen har en tidsenlig prägel vilket motiverar ett arkitekturhistoriskt
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värde. Den är viktig för gatubilden vid Sofiagatan, vilket även motiverar ett
miljöskapande värde. Det är viktigt att bevara den ursprungliga
byggnadskroppens form, dess träfasad med de karaktäristiska fönsterraderna
samt det valmade taket med enkupigt tegel samt den speciella klockstapeln med
kopparspira.

PLANKAN 2

Fastighet belägen i ett litet småhusområde sydost om centrum i anslutning till
ÅSA, Åmåls Snickerifabrik AB. Här startade rörelsen 1942 och de första husen
från fabriken uppfördes här 1943. Plankan 2 är ett enfamiljshus uppfört i 1½
plan med vit, slätputsad fasad.
Huset uppfördes 1954 i souterrain och i en tidsenligt avskalad stil. På 1970-talet
tillkom en altan i ost.
Byggnaden är relativt välbevard och den är viktig i boendemiljön vid ÅSAhusfabriken. Husen på fastigheterna nr 2 och 3 är uppförda i samma stil vilket
utgör förstärkande värden för dem. Dessa aspekter motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att byggnadens form bevaras liksom
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putsfasadens utformning med dess med dess karaktäristiska fönsterplacering,
enkla entré, fönster och dörrar.

PLANKAN 4

Fastighet belägen i ett litet småhusområde sydost om centrum i anslutning till
ÅSA, Åmåls Snickerifabrik AB. Här startade rörelsen 1942 och de första husen
från fabriken uppfördes här 1943. Plankan 4 är ett enfamiljshus uppfört i 1½
plan med vit, slätputsad fasad.
Byggnaden uppfördes vid mitten av 1950-talet i souterrain och i en tidsenligt
avskalad stil. Den förskjutna byggnadskroppen ger liv i fasaden och är
karaktäristiskt för tiden. 1957 inreddes vinden och liksom på grannfastigheten
nr 2 byggdes vid slutet av 1970-talet en altan i öster.
Byggnaden är relativt välbevard och den är viktig i boendemiljön vid ÅSAhusfabriken. Husen på fastigheterna nr 2 och 3 är uppförda i samma stil och är
båda välbevarade. Detta utgör förstärkande värden för dem. Dessa aspekter
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motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att byggnadens
oregelbundna form bevaras liksom putsfasadens utformning med dess dörrar,
fönster, entré och balkong.

PLANKAN 7

Fastighet belägen i ett litet småhusområde sydost om centrum i anslutning till
ÅSA, Åmåls Snickerifabrik AB. Här startade rörelsen 1942 och de första husen
från fabriken uppfördes här 1943. Plankan 7 är en hörntomt med ett enplans
trähus målat i en grå färg.
Huset är ett av de tidiga ÅSA-husen och uppfördes vid mitten av 1940-talet.
Exteriören är präglad av funktionalismens enkelhet med odekorerad fasad och
ospröjsade fönster.
Huset är välbevarat och tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Som ett av de
äldre, bevarade husen är det även en viktig del av miljön vid ÅSA-husfabriken.
Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara
husets form och träfasadens enkla utformning, det tegelklädda, flacka tälttaket,
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de ospröjsade fönstren i liv med fasaden, de profilerade fodren samt den enkla
entrén.

PÅFÅGELN 9

En putsad villa strax söder om centrum i ett område med villor och småhus.
Flera av husen uppfördes av järnvägsanställda, främst under 1930- och 40-talen.
Påfågeln 9 är en tomt med ett slätputsat bostadshus i 1½ plan och ett separat
trägarage i ett plan.
Bostadsuset är uppfört 1947 i en avskalad stil med ospröjsade två- och
treluftsfönster.
Den välbevarade villan är en god representant för 1940-talets arkitektur och den
är en viktig del av det enhetliga bostadsområdet. Detta motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara byggnadens oförvanskade form,
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putsfasadens enkla uttryck med dess fönster i liv med fasaden, takkupor,
balkong samt den enkla entrén.

RESEDAN 3

Fastighet belägen i norr strax öster om Kyrkberget. Området bebyggdes under
1920- och 30-talen och utgörs främst av villor.
Resedan 3 är ett vitputsat hus i 1,5 plan uppfört vid slutet av 1940-talet i enkel
stil. Till huset hör även ett garage.
Byggnaden är ett välbevarat exempel på 1940-talets villabebyggelse och det
tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att byggnadens form
bevaras liksom den putsade fasadens enkelhet med dess ospröjsade
tvåluftsfönster.
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RÅDMANSLOTTEN 1

Fastigheten är belägen i söder nära ÅSA-husområdet och Vänersborgsvägen.
Kvarteret utgörs av villabebyggelse från 1930- och 40-talen. Rådmanlotten 1 är
en tomt med en trävilla och ett litet separat garage.
Huset är uppfört på 1940-talet och ansluter till tidens stilideal med ljus fasad,
ospröjsade tvåluftsfönster och en enkel entré. Huset har senare byggts till mot
sydväst, dock i stil med det ursprungliga.
Byggnaden är relativt välbevarad och är viktig i kvarterets villamiljö.
Byggnadsstilen är representativ för tiden men har ett säreget uttryck. Dessa
aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att husets fasad
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bevaras med dess ospröjsade tvåluftsfönster, enkla entré samt det specialla
taket.

RÅDMANSLOTTEN 2

Fastigheten är belägen i söder nära ÅSA-husområdet och Vänersborgsvägen.
Kvarteret utgörs av villabebyggelse från 1930- och 40-talen. Rådmanlotten 2 är
en tomt med en trävilla och ett litet separat garage.
Huset har en odekorerad fasad med asymmetrisk fönsterplacering och med
fönster av varierande storlek och typ. Huvudentrén ligger i söder med en
veranda och balkong.
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Byggnaden har genomgått vissa förändringar men är en viktig del av villamiljön
i kvarteret vilket motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara
träfasadens utformning med dess fönster och fönsterplacering.

RÅDMANSLOTTEN 3

Fastigheten är belägen i söder nära ÅSA-husområdet och Vänersborgsvägen.
Bebyggelsen utgörs av en trävilla och ett stort, modernt garage.
Bostadshuset anknyter till 1940-talets byggnadsstil med enkelhet i detaljer och
ospröjsade en- och tvåluftsfönster. Här återfinns viss assymmetri i
fönsterplaceringen.
Bostadshuset är relativt välbevarat och en god representant för 1940-talets
formspråk. Byggnaden är även en viktig del av villamiljön i kvarteret. Den

154

tillmäts såväl arkitekturhistoriska som miljöskapande värden. Det är viktigt att
byggnadens form bevaras, liksom fasaden med dess fönster, den enkla entrén i
väst samt burspråket i öster.

RÅDMANSLOTTEN 4

Kvarteret utgörs av villabebyggelse från 1930- och 40-talen. Rådmanslotten 4
angränsar Vänersborgsvägen och är en stor hörntomt med planterade tallar. På
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tomten återfinns en trävilla som ligger på förhöjd mark, en uthuslänga av trä
samt en mindre stuga.
Bostadshuset är uppfört på 1940-talet i enighet med samtida, enkel
byggnadsstil. Uthuslängan är en kvarvarande rest från äldre bebyggelse. Även
stugan är en äldre rest och fungerar idag som bostad. Fasaden har senare
försetts med ett stort perspektivfönster.
Byggnaderna bildar tillsammans en miljö som är viktig för helheten i området.
Bostadshuset är välbevarat vilket motiverar ett arkitektoniskt värde. Det är
viktigt att bostadshusets form och branta takfall bevaras liksom fasaduttrycket
med dess fönster, panel, listverk och enkla dekoration. Det är även viktigt att
uthusets och stugans träfasader bibehålls med dess bevarade fönster och dörrar.

RÅGGNARKAN 2

Fastigheten är belägen strax söder om centrum i ett område med villor och
småhus. Flera av husen uppfördes av järnvägsanställda, famför allt under 1930och 40-talen. Råggnarkan 2 är en tomt med en villa uppförd i 1½ plan med
gulmålad träpanel på fasaden.
Huset byggdes 1947 och fasaden har en enkel prägel som kännetecknar tidens
byggnadsstil.
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Huset är ett välbevarat och tidstypiskt exempel på 1940-talets byggnadsstil. Det
är även en viktig del av småhusområdet. Dessa aspekter motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att husets form bevaras, liksom
fasadutformningen med dess tvåluftsfönster i liv med fasaden, takkupan och
entrén.

RÅGGNARKAN 3

Fastigheten är belägen strax söder om centrum i ett område med villor och
småhus. Flera av husen uppfördes av järnvägsanställda, famför allt under 1930och 40-talen. Råggnarkan 3 är en tomt med ett bostadshus uppfört i 1½ plan
med vitmålad, spritputsad fasad och blå fönster.
Huset byggdes på 1940-talet och fasaden har en enkel prägel som kännetecknar
tidens byggnadsstil.
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Byggnaden är välbevarad och har en tidsenlig utformning vilket motiverar ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara byggnadens form, det
tegelklädda sadeltaket, fasadens utformning med dess smäckra ospröjsade
fönster i liv med fasaden, takkupan samt den enkla entrén.

RÅGGNARKAN 6

Ett f.d. tvåfamiljshus beläget strax söder om centrum i ett område med villor
och småhus. Utmed Drottning Kristinas väg ligger några mindre hyreshus, bl.a.
Råggnarkan 6, vars fasad är klädd med gult tegel.
Huset uppfördes vid slutet av 1950-talet. Exteriören är enkelt utformad bortsett
från små dekorationsdetaljer som smidesräcket och entréns inramning i teglet,
karaktäristika för 1950-talets arkitektur.
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Byggnaden är välbevarad och tidstypiskt utformad. Den är även en viktig del av
miljön utmed Drottning Kristinas väg. Dessa aspekter motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att husets form bevaras, liksom
fasadutformningen med dess smäckra fönster i liv med fasaden, entrén och
smidesräcket.

RÄVKULLEN 3

Fastighet belägen strax söder om centrum i ett område med villor, småhus samt
några mindre hyreshus. Flera av byggnaderna uppfördes av järnvägsanställda,
främst under 1930- och 40-talen. Rävkullen 3 är en tomt med ett litet hyreshus
och ett garage, båda med gulmålade träfasader.
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Bostadshuset uppfördes på 1940-talet i en tidstypiskt avskalad stil med enkel
entré och ospröjsade två- till treluftsfönster. Garaget är uppfört i samma enkla
stil.
Bostadshuset är ett välbevarat, tidstypiskt exempel på 1940-talets arkitekturstil.
Detta motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara byggnadens
form, fasadens uttryck med dess fönster i liv med fasaden, entrén och
balkongerna.

RÄVKULLEN 5

Fastighet belägen strax söder om centrum i ett område med villor, småhus och
små hyreshus. Flera av byggnaderna i området uppfördes av järnvägsanställda,
främst under 1930- och 40-talen. Rävkullen 5 är ett tvåfamiljshus uppfört i 2½
plan med gul tegelfasad.
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Huset byggdes 1957. Fasaden har en enkel prägel som kännetecknar 1950-talets
tegelarkitektur.
Huset är välbevarat och tidstypiskt och det tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde.
Det är viktigt att bevara byggnadens form, dess tegelfasad, de ospröjsade
tvåluftsfönstren, den enkla entrén samt balkongerna.

RÖSEN 2

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens norra del. Kvarteret Rösen är av
heterogen karaktär. Byggnaderna i den södra delen utgörs främst av trävillor
från seklets början medan den västra delen ingår i ett område med småhus
uppförda av ÅSA-hus på 1950-talet. Rösen 2 är ett reveterat bostadshus i 1½
plan med vit spritputs på fasaden.
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En viss assymmetri i fasaden och de bevarade fönstren med småspröjsat
överstycke gör att huset kan dateras till 1900- eller 1910-talet. Fönsteröppningar
och knutar är markerade med slätputsade partier.
Byggnaden är relativt välbevarad och har en tidstypisk utformning vilket
motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara byggnadens
fasaduttryck, de karaktäristiska fönstren i liv med fasaden, frontespisen samt
entrén mot norr.

RÖSEN 6

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens norra del. Kvarteret Rösen är av
heterogen karaktär. Dess västra del ingår i ett område med småhus uppförda på
1950-talet medan byggnaderna i den södra delen utgörs främst av trävillor från
seklets början. Rösen 6, 7, 8 och 9 är alla långsmala tomter med trähus belägna
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långt in. Rösen 6 är ett trähus uppfört i 1½ plan med gulmålad fasad och vita
fönster.
Exteriören är enkelt utformad och gör att byggnaden kan dateras till 1930- eller
40-talet. Mot söder har senare en större tillbyggnad i ett plan byggts ut och
entrén har förnyats.
Byggnaden har förändrats och byggts till men bildar tillsammans med nr 7, 8
och 9 en värdefull miljö utmed Odengatan. Likheten med och närheten till dessa
förstärker värdet hos den enskilda byggnaden. Det är viktigt att bevara
byggnadens läge på tomten, dess branta sadeltak samt träfasadens utformning
med dess fönster och foder.

RÖSEN 7

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens norra del. Kvarteret Rösen är av
heterogen karaktär. Dess västra del ingår i ett område med småhus uppförda på
1950-talet medan byggnaderna i den södra delen utgörs främst av trävillor från
seklets början. Rösen 6, 7, 8 och 9 är alla långsmala tomter med trähus belägna
långt in. Rösen 7 är en tomt med ett bostadshus och ett litet uthus.
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Bostadshuset är uppfört på 1920-talet i en enkelt avskalad stil och är snarlik nr
8. Uthuset är troligen samtida. Bostadshusets fasad är ljust gulmålad och
fönstren gröna. 1996 uppfördes en garagebyggnad.
Byggnaderna är välbevarade och bildar tillsammans med nr 6, 8, och 9 en
värdefull miljö utmed Odengatan. Likheten med och närheten till dessa
förstärker värdet hos byggnaderna. Dessa aspekter motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara byggnadernas form och läge på
tomten samt träfasadens utformning med dess fyrdelade tvåluftsfönster.

RÖSEN 8

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens norra del. Kvarteret Rösen är av
heterogen karaktär. Dess västra del ingår i ett område med småhus uppförda på
1950-talet medan byggnaderna i den södra delen utgörs främst av trävillor från
seklets början. Rösen 6, 7, 8 och 9 är alla långsmala tomter med trähus belägna
långt in. Rösen 8 är en tomt med ett vitmålat trähus och ett litet uthus.

164

Bostadshuset och troligen även uthuset är uppförda 1922 i en enkel stil.
Byggnaderna är välbevarade och bildar tillsammans med nr 6, 7, och 9, en
värdefull miljö utmed Odengatan. Likheten med och närheten till dessa
förstärker värdet hos byggnaderna. Dessa aspekter motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara byggnadernas form och läge på
tomten samt träfasadens utformning med dess fyrdelade tvåluftsfönster.

RÖSEN 9

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens norra del. Kvarteret Rösen är av
heterogen karaktär. Dess västra del ingår i ett område med småhus uppförda på
1950-talet medan byggnaderna i den södra delen utgörs främst av trävillor från
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seklets början. Rösen 6, 7, 8 och 9 är alla långsmala tomter med trähus belägna
långt in.
Rösen 9 är en gulmålad trävilla uppförd 1922. Huset har senare genomgått vissa
förändringar, bl.a. har fönster bytts ut. På tomten ligger även ett uthus.
Huset bildar tillsammans med nr 6, 7, och 9, en värdefull miljö utmed
Odengatan. Likheten med och närheten till dessa förstärker värdet hos
byggnaderna. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är
viktigt att bevara byggnadernas form och läge på tomten samt villans branta
sadeltak, träfasaden, burspråk, frontespis samt knutar.

RÖSEN 30

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens norra del. Kvarteret Rösen är av
heterogen karaktär. Byggnaderna i den södra delen utgörs främst av trävillor
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från seklets början medan den västra delen ingår i ett område med småhus
uppförda av ÅSA-hus på 1950-talet,
bl.a. Rösen 30.
Huset byggdes 1957 och har en enkel utformning. Husen i området är alla
snarlika och uppförda i ett plan med källare.
Huset är ett välbevarat exempel ur ÅSA-hus´ produktion och tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är även en viktig del i den enhetliga
småhusmiljön i området vilket förstärker värdet och motiverar ett
miljöskapande värde. Det är viktigt att bevara byggnadens oförvanskade form,
det flacka sadeltaket, träfasadens enkla uttryck med dess ospröjsade
tvåluftsfönster i liv med fasaden, foder, den enkla entrén och garageporten.

RÖSEN 31

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens norra del. Kvarteret Rösen är av
heterogen karaktär. Byggnaderna i den södra delen utgörs främst av trävillor
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från seklets början medan den västra delen ingår i ett område med småhus
uppförda av ÅSA-hus på 1950-talet,
bl.a. Rösen 31.
Huset är uppfört 1957 i en enkel stil med röd träfasad och vita, ospröjsade
fönster. Senare har ytterdörren bytts ut.
Huset är ett välbevarat exempel ur ÅSA-hus´ produktion och tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är även en viktig del i den enhetliga
småhusmiljön i området vilket förstärker värdet och motiverar ett
miljöskapande värde. Det är viktigt att bevara byggnadens oförvanskade form,
det flacka sadeltaket, träfasadens enkla uttryck med dess ospröjsade
tvåluftsfönster i liv med fasaden, foder, den enkla entrén och garageporten.

RÖSEN 34

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens norra del. Kvarteret Rösen är av
heterogen karaktär. Dess västra del ingår i ett område med småhus uppförda på
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1950-talet medan byggnaderna i den södra delen utgörs främst av trävillor från
seklets början. Rösen 34 är en sluttande tomt med ett bostadshus och två uthus,
samtliga uppförda i träkonstruktioner.
Bostadshuset är byggt i 1½ plan och kan dateras till 1900-talets första
decennier. Senare har fasaden klätts med grå eternitplattor.
Det ena uthuset är uppfört i ett plan och har en vitmålad träfasad.
Även den andra byggnaden har en vitmålad träfasad.
Byggnaderna står tomma och har börjat förfalla.
Rösen 34 är en välbevarad, äldre bostadsmiljö som berikar det moderna
villaområdet. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är
viktigt att bevara byggnadernas former samt fasadernas utformning med dess
bevarade fönster och dörrar. Det är även viktigt att bostadshusets veranda
bevaras.

SADELN 11

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens nordvästra delar som
stadsplanelades 1906. Här tog man hänsyn till terrängen, vilket gav

169

oregelbundna kvartersformer. På tomten ligger en långsträckt träbyggnad i ett
plan med gulmålad fasad och bruna detaljer.
Byggnaden uppfördes 1903 och delar brandvägg med grannens uthus. Den
anknyter stilmässigt till sekelskiftets rika panelarkitektur med växelvis liggande
och stående panel, listverk och tidstypiska fönster. 1923 beviljades bygglov för
inredning av bostad här samt till måleriverkstad. det har enligt uppgift även
inhyst en rörmokeriverkstad. 1963 inreddes även ett garage i byggnaden.
Byggnaden är välbevarad och en av få bevarade hantverkarmiljöer i Åmål.
Sadeln 11 bildar en värdefull miljö tillsammans med uthuset på Sadeln 12.
Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara
byggnadens form, träfasaden med dess fönster, foder, listverk och dörrar.

SADELN 12

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens nordvästra delar. När området
stadsplanelades 1906 tog man hänsyn till terrängen, vilket gav oregelbundna
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kvartersformer. På Sadeln 12 ligger ett förändrat bostadshus i trä samt en
uthuslänga som delar brandvägg med grannens uthus.
Bostadshuset är byggt vid sekelskiftet 1900 och har senare byggts till, bl.a. med
en veranda och ett trapphus. Byggnadens fasad har också en modernare prägel
med ospröjsade tvåluftsfönster.
Uthuset ligger på sluttande mark och har ett mer ursprungligt utseende. I väster
har det tillkommit ett garage. Enligt uppgift användes byggnaden för
hantverksändamål, bl.a. rörmokeri liksom hos grannen.
Sadeln 12 är en av få kvarvarande hantverksmiljöer i Åmål. Gårdslängan är
relativt välbevarad och tillsammans med Sadeln 11 bildar den en värdefull
miljö. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att
bevara byggnadens träfasad med dess fönster och dörrar.

SADELN 15
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Fastighet belägen i ett villaområde i stadens nordvästra delar som
stadsplanelades 1906. Här tog man hänsyn till terrängen, vilket gav
oregelbundna kvartersformer. Sadeln 15 är en högt belägen tomt med en trävilla
som blickar ned över Drottninggatan. Byggnaden har en gulmålad träfasad med
bruna, ospröjsade fönster.
Byggnaden uppfördes vid mitten av 1930-talet och anknyter arkitektoniskt till
funktionalismens stil. Det kvadratiska huset har ett flackt valmtak. Byggnaden
har senare utvidgats med en garagedel mot nordväst.
Den relativt välbevarade byggnaden är tidstypisk och tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Likheten mellan nummer 15 och 16 förstärker värdet
hos båda. Det är viktigt att bevara husets karaktäristiska form och valmade tak
med enkupigt tegel, dess tvåluftsfönster i liv med fasaden, fönsterband vid
byggnadens hörn, entré samt burspråk och balkonger.

SADELN 16
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Ett villaområde i stadens nordvästra delar som stadsplanelades 1906. Här tog
man hänsyn till terrängen, vilket gav oregelbundna kvartersformer. Sadeln 16 är
en högt belägen, sluttande tomt med utsikt över Drottninggatan. På tomten
ligger en kvadratisk trävilla byggd i souterrain med gulfärgad fasad.
Byggnaden uppfördes vid mitten av 1930-talet och exteriören präglas av
funktionalismens enkla formspråk. Huset har senare försetts med en mindre
tillbyggnad mot söder.
Den relativt välbevarade byggnaden är tidstypisk och tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Likheten mellan nummer 15 och 16 förstärker värdet
hos båda. Det är viktigt att bevara husets karaktäristiska fyrkantiga form och
valmade tak, tvåluftsfönster i liv med fasaden, entrén, det rundade burspråket
samt balkongen.

SATURNUS 14
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Fastigheten är belägen ovanför Norra Kyrkogården. Området planerades på
1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor. Saturnus 14 är villa med
en beige, slätputsad fasad.
Huset är uppfört 1954 i en tidsenligt enkel stil.
Den välbevarade byggnaden tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt
att bevara byggnadens form och den putsade fasadens utformning med dess
ospröjsade tvåluftsfönster och enkla entré.

SATURNUS 19
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Fastigheten är belägen i ett bostadsområde vid Norra Kyrkogården. Området
planerades på 1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor. Saturnus
19 är ett tvåfamiljshus med en beige, slätputsad fasad.
Byggnaden uppfördes av ÅSA-hus vid mitten av 1950-talet i en tidsenligt enkel
stil.
Byggnaden är tidstypisk och välbevarad vilket motiverar ett arkitekturhistoriskt
värde. Den är även en viktig del av miljön utmed Nolbygatan. Det är viktigt att
bevara husets form, den putsade fasadens uttryck med dess ospröjsade fönster i
en och två lufter samt den enkla entrén med dess smidesdetaljer.

SATURNUS 20
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Fastigheten är belägen ovanför Norra Kyrkogården. Området planerades på
1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor. Saturnus 20 är en villa
uppförd i 1½ plan med gul träfasad och vita detaljer.
Byggnaden uppfördes 1939 i en stil som kännetecknar funktionalismen, dock
med kvardröjande klassicistiska drag. 1950 utökades huset med en enplans
tillbyggnad mot sydväst.
Huset har byggts ut men fasadens uttryck är bevarat. Villan är en viktig del av
den enhetliga villamiljön utmed Nolbygatan. Dessa aspekter motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara byggnadens branta tak,
träfasadens utformning med dess tvåluftsfönster i liv med fasaden, de
tidstypiska runda fönstren, takfönstren, frontespisen samt den enkla entrén mot
norr.

SATURNUS 22
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Fastigheten är belägen ovanför Norra Kyrkogården. Området planerades på
1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor. Saturnus 22 är ett
tvåfamiljshus med vit träfasad.
Byggnaden är uppförd 1937 och präglas av funktionalismens stildrag. I början
av 1960-talet byggdes ett dubbelgarage som delas med grannen i nr 21.
Den välbevarade byggnaden är tidstypisk och tillmäts ett arkitekturhistoriskt
värde. Den är även en viktig del av miljön utmed Nolbygatan vilket motiverar
ett miljöskapande värde. Det är viktigt att bevara byggnadens karaktäristiska
form, balkongerna i väster, träfasadens utformning med dess ospröjsade fönster
i liv med fasaden samt de typiska fönsterpartierna vid hörnen.

SIRIUS 6
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Fastigheten är belägen ovanför Norra Kyrkogården. Området planerades på
1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor och några mindre
hyreshus. Sirius 6 är en hyresfastighet belägen vid Läroverksgatan.
Byggnaden uppfördes vid mitten av 1950-talet i enkel stil och slätputsad fasad.
Byggnaden är välbevarad och representativ för sin tids byggnadsstil vilket
motiverar ett arkitekturhistoriskt värde. Huset är även en viktig del i
bebyggelsemiljön utmed Läroverksgatan. Likheten med grannhuset Lyran 5
förstärker värdet hos den enskilda byggnaden. Det är viktigt att bevara
byggnadens form, den slätputsade fasadens enkla utformning med dess
ospröjsade fönster, entrén, balkongerna och garaget.

SISKAN 4
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Ett område strax söder om centrum med villor och småhus. Flera av husen
uppfördes av järnvägsanställda, främst under 1930- och 40-talen. Siskan 4 är ett
reveterat, mindre hyreshus.
Byggnaden uppfördes vid början av 1930-talet och den präglas stilmässigt av en
stram klassicism i övergången mot funktionalism.
Byggnaden är ett välbevarat exempel på 1930-talets byggnadsstil och den
tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara byggnadens form,
fasadens uttryck med dess fönster, frontespiser, balkong, entré och burspråk.

SKATAN 6
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Ett område strax söder om centrum med villor och småhus främst uppförda av
järnvägsanställda under 1930- och 40-talen. Utmed Drottning Kristinas väg
ligger några mindre hyreshus och flerfamiljshus, bl.a. Skatan 6.
Byggnaden är ett tvåfamiljshus uppfört vid slutet av 1950-talet med gult
fasadtegel. Stilen tidsenligt enkel med perspektivfönster. Garaget tillkom mot
slutet av 1960-talet.
Byggnaden är viktig i miljön utmed Drottning Kristinas väg. Den är även ett
välbevarat exempel på 1950-talets tegelarkitektur. Dessa aspekter motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att husets form bevaras, liksom dess
karaktäristiska fönster samt den enkla entrén och balkongen.

SKATAN 8
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Ett område strax söder om centrum med villor och småhus främst uppförda av
järnvägsanställda under 1930- och 40-talen. Utmed Drottning Kristinas väg
ligger några mindre hyreshus som liknar varandra, bl.a. Skatan 8 samt Vakteln
19 och 20.
Byggnaden uppfördes i början av 1950-talet som bostäder åt anställda vid SEM
(Svenska Elektro Magneter AB). Det är ett putsat hyreshus uppfört i enkel stil
med ospröjsade fönster och slät fasad.
Byggnaden är en viktig del av miljön utmed Drottning Kristinas väg. Huset är
ett välbevarat exempel på tidens enkla byggnadsstil och likheten mellan detta
hus samt Vakteln nummer 19 och 20 utgör förstärkande värden för dem. Dessa
aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att byggnadens
form bevaras, fasadens uttryck med de ospröjsade smäckra fönstren, den enkla
entrén samt balkongerna.

SKEPPET 4
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Fastigheten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Området planlades under 1900-talets första decennier och kännetecknas av
villa- och egnahemsbebyggelse från denna tid samt modern villabebyggelse.
Skeppet 4 är en långsmal tomt med bostadshuset placerat utmed Gamla
Örnäsgatan. Längre in på tomten ligger en uthuslänga i trä som delas med
fastighet nr 3.
Bostadshuset är uppfört på 1920-talet och har ursprungligen haft en glasveranda
ut mot gatan. 1933 drogs vatten in och en tillbyggnad gjordes mot söder.
Byggnaden präglas av en stram klassicism med sparsam dekoration. Uthuset är
troligen samtida med bostadshuset.
Byggnaden är ett relativt välbevarat exempel på den egnahemsbebyggelse som
växte fram på Örnäs under 1920- och 30-talen. Villan är viktig i miljön utmed
Gamla Örnäsgatan vilket förstärker värdet hos den enskilda byggnaden.
Likheten med grannhuset Skeppet 5 förhöjer ytterligare värdet. Dessa aspekter
motiverar sammantagna det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara
träfasadens klassicistiska utformning med dess ospröjsade fönster, frontespis,
entré och detaljer. Det är även viktigt att gårdshuset bevaras med dess träfasad,
fönster och dörrar.

SKEPPET 5

182

Fastigheten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Området planlades under 1900-talets första decennier och kännetecknas av
villa- och egnahemsbebyggelse från denna tid samt av modern villabebyggelse.
Fastigheten utgörs av ett brunmålat bostadshus placerat utmed Gamla
Örnäsgatan och ett gårdshus beläget längst in på tomten.
Bostadshuset är uppfört 1931 och har klassicistiska drag. Det samtida uthuset
har under en period använts som bostad och fungerar idag som garage.
Byggnaden är ett välbevarat exempel på den egnahemsbebyggelse som växte
fram på Örnäs under 1920- och 30-talen. Villan är viktig i miljön utmed Gamla
Örnäsgatan vilket förstärker värdet hos den enskilda byggnaden. Likheten med
grannhuset Skeppet 4 förhöjer ytterligare värdet. Dessa aspekter motiverar
sammantagna det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara bostadshusets
bibehållna form liksom träfasadens klassicistiska utformning med dess fönster,
entré och loggia mot norr. Det är även viktigt att bevara uthuset med dess
träfasad, fönster och dörrar.

SKEPPET 8
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Fastigheten är en hörntomt belägen vid korsningen mellan Vänersborgsvägen/
Gamla Örnäsgatan i det s.k Örnäsområdet. Området planlades under 1900-talets
första decennier och kännetecknas av villa- och egnahemsbebyggelse från
denna tid samt av modern villabebyggelse. Bebyggelsen utgörs av en större
trävilla och ett tillhörande stort gårdshus.
Bostadshuset uppfördes 1903 och har en detaljrik exteriör. Den ursprungliga
verandan har byggts på med ett plan och bildrar nu en frontespis. Gårdshuset är
samtida med huvudbyggnaden och är uppförd i samma stil.
Byggnaderna är välbevarade exempel på sekelskiftets påkostade villaarkitektur.
Bostadshuset ansluter stilmässigt till bebyggelsen vid såväl Gamla Örnäsgatan
som utmed Vänersborgsvägen-Kungsgatan och är en viktig del av miljön här.
Dessa aspekter motiverar sammantagna det kulturhistoriska värdet. Det är
viktigt att bevara byggnadernas form, träfasadernas utformning med dess
fönster och dörrar, bostadshusets taktäckning med falsad plåt, frontespisen,
burspråket med dess balkong samt tornhuven.

SKÖLDEN 9

184

Ett villaområde i stadens nordvästra delar som stadsplanelades 1906. Här tog
man hänsyn till terrängen, vilket gav upphov till oregelbundna kvartersformer.
Skölden 9 är en sluttande tomt med en vitputsad villa i souterrain och ett separat
förråd med träfasad.
Huset är uppfört 1942 i en tidsenligt avskalad stil och ospröjsade fönster.
Byggnaden visar även stildrag från klassicismen såsom i takets avslutning.
Förrådsbyggnaden är av senare datum och är enkelt utformat.
Byggnaden är ett välbevarat exempel på 1940-talets byggnadsstil och tillmäts
ett arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara den putsade fasaden med
dess ospröjsade tvåluftsfönster i liv med fasaden, den enkelt utformade entrén
med dess dörrar och sirliga smidesräcken samt det enkupiga takteglet.

SKÖLDEN 15

185

Ett villaområde i stadens nordvästra delar som stadsplanelades 1906. Här tog
man hänsyn till terrängen, vilket gav oregelbundna kvartersformer. Skölden 15
är en hörntomt mellan Drottninggatan och Karlstadsvägen med ett eternitklätt
bostadshus och en uthuslänga i trä.
Bostadshuset uppfördes 1918 och har en symmetriskt uppbyggd fasad. Uthuset
är troligen samtida med bostadshuset. 1958 kläddes bostadshusets fasad med
vita eternitplattor.
Bostadshusets fasad har ändrats men är i övrigt relativt välbevarad. Miljön
tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Det exponerade läget vid Drottninggatan/
Karlstadsvägen motiverar även ett miljöskapande värde. Det är viktigt att
bevara bostadshusets form och uttryck med trapphuset, frontespisen samt de
fyrdelade tvåluftsfönstren. Det är även viktigt att uthusets fönster och dörrar
bevaras.

SOLBACKEN 7

186

Fastighet belägen i stadens norra delar på berget ner mot Vänern. Här återfinns
en del äldre, oregelbundet framvuxen bebyggelse från tiden då dessa delar låg
utanför stadens område. På senare tid har även moderna villor vuxit fram här.
Solbacken 7 är en stor hörntomt med utsikt över Vänern. Bebyggelsen utgörs av
en villa med gulmålad träfasad och vita fönster, ett litet förråd samt ett uthus,
båda med rödmålade träfasader.
Bostadshuset är uppfördes på 1930-talet i 1½ plan. Fasaden är enkel och saknar
utsmyckning.
Bostadshuset har en tidsenlig prägel och är relativt välbevarat vilket motiverar
ett arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara bostadshusets form, det
branta sadeltaket, träfasadens enkla utformning med dess ospröjsade
tvåluftsfönster samt entrén mot norr. Det är även viktigt att bevara uthuset och
förråden med dess träfasader och bevarade fönster och dörrar.

SOLEN 3

187

Fastigheten är belägen strax norr om Norra Kyrkogården. Området planerades
på 1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor. Solen 3 är en tomt
med en panelklädd villa.
Huset uppfördes omkring 1940 och har en ljust gulmålad fasad med vita
fönster. Byggnaden har stildrag av funktionalismen med odekorerad fasad.
Villan är tidstypisk och relativt välbevarad vilket motiverar ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara husets form, dess enkelt
utformade träfasad med de ospröjsade två- och treluftsfönsterfönstren i liv med
fasaden och frontespisen mot gatan.

SOLEN 5

188

Fastigheten är belägen strax norr om Norra Kyrkogården. Området planerades
på 1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor. Solen 5 är en tomt
med ett panelklätt bostadshus och ett uthus.
Bostadshuset uppfördes i början av 1930-talet och var då ett flerfamiljshus.
Uthuset inreddes till garage 1954.
Huset är relativt välbevarat och tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Det är
även en viktig del av gatumiljön utmed Vinkelgatan/ Steckseniigatan. Det är
viktigt att bevara träfasadens enkla uttryck med dess sexdelade tvåluftsfönster,
listverk och knutar samt entrén och frontespisen.

SOLEN 6

189

Fastigheten är belägen strax norr om Norra Kyrkogården. Området planerades
på 1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor. Solen 6 är en
hörntomt vid Vinkelgatan/Steckseniigatan med en panelklädd villa och ett
uthus.
Fasaden har en enkel prägel och byggnaden kan dateras till 1930-talet. Senare
har vissa förändringar skett. Bl.a. har entrén ändrats och flera fönster har bytts
ut.
Villan har förändrats men är en viktig del av gatumiljön utmed Vinkelgatan,
vilket motiverar ett miljöskapande värde. Likheten med grannhusen Solen 7 och
8 förhöjer värdet hos den enskilda byggnaden.

SOLEN 7

190

Fastigheten är belägen strax norr om Norra Kyrkogården. Området planerades
på 1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor. Solen 7 är en
panelklädd villa belägen vid Vinkelgatan.
Huset uppfördes vid mitten av 1930-talet i enkel stil.
1993 byggdes ett separat garage.
Huset är tidstypiskt och relativt välbevarat och tillmäts ett arkitekturhistoriskt
värde. Det är även en viktig del av gatumiljön utmed Vinkelgatan. Likheten
med grannhusen Solen 6 och 8 förhöjer värdet hos den enskilda byggnaden. Det
är viktigt att bevara träfasadens tidstypiska, enkla uttryck med dess ospröjsade
tvåluftsfönster, foder, listverk och knutar.

SOLEN 8

191

Fastigheten är belägen strax norr om Norra Kyrkogården. Området planerades
på 1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor. Solen 8 är en
panelklädd villa belägen vid Vinkelgatan.
Huset byggdes 1936 och fasaden har en tidsenligt enkel prägel. Senare har en
takkupa och veranda tillkommit i öster.
På tomten ligger även ett separat trägarage.
Villan är en viktig del av gatumiljön utmed Vinkelgatan. Likheten med
grannhusen Solen 6 och 7 förhöjer värdet hos den enskilda byggnaden. Det är
viktigt att träfasadens tidstypiska, enkla uttryck bibehålls med dess ospröjsade
tvåluftsfönster, foder, listverk och knutar.

SPADEN 19

192

Fastighet i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921 och 1930
av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av villor och några
mindre hyreshus. Spaden 19 är en hörntomt belägen utmed Drottninggatan med
ett bostadshus i trä och ett litet garage.
Bostadshuset är uppfört 1927 och exteriören präglas av tidens strama,
klassicistiska ideal. Byggnaden är uppförd i 2 plan och fasaden är ljust
gulmålade med röda fönster och vita detaljer. Byggnadens speciella fönster
förekommer på flera villor i området. Huset var modernt för sin tid och hade
centralvärme vid uppförandet.
Garaget har troligen tillkommit under 1950-talet.
Bostadshuset är ett säreget och välbevarat exempel på 1920-talets arkitektur.
Det är även en viktig del av bebyggelsmiljön Drottninggatan och tillmäts ett
såväl arkitekturhistoriskt och konsnärligt som miljöskapande värde. Det är
viktigt att bevara husets form, fasaden med takkupor, balkong, entréer, de
speciella fönstren i liv med fasaden samt foder, pilastrar och listverk.

SPADEN 21

193

Fastighet i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921 och 1930
av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av villor och några
flerfamiljshus. Spaden 21 är en reveterad byggnad med två lägenheter belägen
vid Drottninggatan.
Huset är byggt i 2 plan och kan dateras till 1930-talet. Den slätputsade fasaden
har en ljust grå färg och vitmålade fönster. Senare har vissa förändringar skett.
Bl.a. har några fönster och dörrar bytts ut.
Byggnaden har förändrats men är en viktig del av miljön utmed Drottninggatan.
Närheten och likheten mellan fastigheterna nr 21 och 22 förstärker värdet hos
de enskilda byggnaderna. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet.
Det är viktigt att bevara byggnadens läge vid gatan och husets form,
putsfasaden med dess bevarade fönster samt balkongerna i väster.

SPADEN 22

194

Fastighet i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921 och 1930
av ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen utgörs främst av villor och några
flerfamiljshus. Spaden 22 är en reveterad byggnad med två lägenheter belägen
vid Drottninggatan.
Huset är byggt i 2 plan och har en vit, slätputsad fasad med brunmålade fönster.
Exteriörens utformning präglas av 1940-talets avskalade byggnadsstil och huset
kan dateras till denna tid.
Byggnaden är välbevarad och har en tidstypisk utformning vilket motiverar ett
arkitekturhistoriskt värde. Den är även en viktig del av miljön utmed
Drottninggatan och tillmäts ett miljöskapande värde. Närheten och likheten
mellan fastigheterna nr 21 och 22 förstärker värdet hos de enskilda
byggnaderna. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är
viktigt att bevara byggnadens läge vid gatan och husets form, putsfasaden med
dess bevarade, smäckra fönster, balkongen, frontespiserna samt den dubbla
entré mot väster.

SPIKREGELN 4

195

Fastighet belägen i ett litet småhusområde sydost om centrum i anslutning till
ÅSA, Åmåls Snickerifabrik AB. Här startade rörelsen 1942 och de första husen
från fabriken uppfördes här 1943. Spikregeln 4 är en tomt med ett litet trähus
uppfört i 1 plan med mörkgrön fasad och vita fönster.
Byggnaden är en av de tidigaste ÅSA-husen och uppfördes 1943. Senare har en
liten veranda tillkommit på baksidan mot öster.
Huset är tidstypiskt utformat och relativt välbevarat. Som ett av de äldsta husen
är det även en viktig del av miljön vid ÅSA-husfabriken. Dessa aspekter
motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara husets form och
träfasadens enkla utformning, det tegelklädda sadeltaket, de ospröjsade
fönstren i liv med fasaden, de profilerade fodren samt den välbevarade entrén
med dess ytterdörr och foder.

STINSEN 2
Kvarteret Stinsen ligger insprängt i ett industriområde strax väster om
järnvägsstationen. Bebyggelsen ut görs främst av trävillor belägna långt in på
smala tomter. Husen uppfördes av järnvägsanställda under framför allt 1930och 40-talen. De är uppförda med träfasader och har alla en enkel utform-ning,
dock med kvardröjande klassicistiska drag.
Hus nr 1 är kvarterets minsta hus. Det har
enkel rums bredd och är uppförd i 1½
plan med ljust grå träfasad och brutet tak.

Hus nr 2 uppfördes 1949 och är ett 1½planshus med ljusgul panel och vita detaljer.
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Nr 3 är uppfört i 1½ plan med ljust gulmålad
fasad och vita ospröjsade tvåluftsfönster
varav flera har bytts ut.

Nr 4 är ett 1½-planshus med grön fasad och
vita detaljer.

Nr 5 har en ljust gulmålad fasad med vita
fönster och detaljer. Farstun har senare
byggts in.

Nr 6 är ett har en ljus gulmålad fasad och
vita fönster, varav flera bytta.

Nr 7 är en villa i 1½ plan med rödmålad
fasad, brutet tak och vita fönster. Entrén har
moderniserats.
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Nr 8 är uppfört vid slutet av 1930-talet och
har en vit fasad med bruna fönster.
Sydfasaden har genomgått några mindre
förändringar.

Nr 9 är ett flerfamiljshus uppfört i 1½ plan
som har reveterats. Fasaden är ljust gulmålad
och flera fönster har bytts ut samt entrén har
moderniserats.

Nr 10 är ett rektangulärt tvåfamiljshus i två
plan med beige panel och vita fönster och
detaljer.
Nr 11 är ett mindre hyreshus med mörkgul
fasad och vita fönster.

Några av byggnaderna har genomgått fasadförändringar men flertalet är
välbevarade. De är alla viktiga för den sammanhållna miljön i kvarteret vilket
förstärker värdet hos de enskilda byggnaderna. De tillmäts ett
arkitekturhistoriskt samt ett identitets- och miljöskapande värde. Det är viktigt
att bevara byggnadernas form, träfasadernas enkla utformning med dess fönster
i liv med fasaden, de tegelklädda taken samt de enkla entréerna.
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STINSEN 3

199

Kvarteret Stinsen ligger insprängt i ett industriområde strax väster om
järnvägsstationen. Bebyggelsen utgörs främst av trävillor belägna långt in på
smala tomter. Husen uppfördes åt anställda vid järnvägen under framför allt
1930- och 40-talen. Stinsen 3 är ett tvåfamiljshus med gul träfasad och vita
fönster.
Byggnaden har en tidsenligt enkel utformning och fasaden saknar
dekorationsdetaljer.
Byggnaden är relativt välbevarad. Den är en viktig del i den sammanhållna
miljön i kvarteret vilket förstärker värdet hos den enskilda byggnaden. Dessa
aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara
byggnadens form, träfasadens enkla utformning med dess sexdelade
tvåluftsfönster i liv med fasaden, det tegelklädda taket samt entrén i väster.

STÄDET 4

200

Kvarteret är beläget i stadens västra delar vid Åmålsån. Bebyggelsens karaktär
är heterogen med såväl mindre hyreshus som småhus och villor. Städet 4 är en
lång, smal tomt som angränsar ån. På tomten ligger en reveterad villa, ett uthus
och ett garage.
Bostadshuset uppfördes 1920 i 1 plan. Fasaden har en beige slätputs och
grönmålade fönster. Uthuset av trä är troligen samtida med bostadshuset och
används idag som förråd. Garaget har tillkommit senare.
Bostadshuset har genomgått vissa förändringar men är relativt välbevarat. De
äldre byggnaderna berikar den omgivande, moderna villabebyggelsen och utgör
en viktig del i miljön utmed Ödmansgatan. Dessa aspekter motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara bostadshusets form, dess farstu
och fyrdelade tvåluftsfönster i liv med fasaden. Det är även viktigt att uthusets
form bevaras, liksom dess träfasad, fönster i liv med fasaden samt dörrar och
foder.

STÄDET 11

201

Kvarteret är beläget i stadens västra delar vid Åmålsån. Bebyggelsens karaktär
är heterogen med såväl mindre hyreshus som småhus och villor. Städet 11 är en
villatomt som angränsar ån.
Byggnaden är uppförd i 1½ plan. Exteriören har en enkel utformning, dock med
kvardröjande klassicistiska drag. Den kan dateras till 1940-talet. Fasaden är
gulmålad och har klätts med fjällpanelimiterande plattor.
Byggnaden är välbevarad och tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Det är
viktigt att bevara byggnadens form, dess frontespis och balkong, tunna
tvåluftsfönster i liv med fasaden, foder, listverk och knutar samt de speciella
fasadplattorna.

SVALAN 13

202

Fastighet belägen i ett villaområde i stadens nordvästra delar. När området
stadsplanelades 1906 tog man hänsyn till terrängen, vilket gav oregelbundna
kvartersformer. Bebyggelsen på tomten utgörs av ett flerfamiljshus av trä
placerat vid gatan, samt ett garage beläget på gården.
Bostadshuset är uppfört 1929-30 och präglas av en konsekvent genomförd
klassicism. Byggnadens detaljer som de konstfullt arbetade knutarna och
takfotens kornisch är tidstypiska. Det enkla garaget är uppfört senare.
Det välbevarade bostadshuset motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är
viktigt att bevara byggnadens form, fasadens uttryck med dess symmetri,
takkupor, entré och balkong, fönster, dörrar, foder samt detaljer som kornischen
och knutarna.

SVÄRDET 9

203

Fastighet belägen i de nordvästra delarna som stadsplanelades 1906. Området
utgörs främst av villabebyggelse. När det planerades tog man hänsyn till
terrängen, vilket resulterade i oregelbundna kvartersformer. Svärdet 9 är en
hörntomt som angränsar Sveaparken. På tomten ligger en större trävilla med ett
separat garage. Byggnaderna har båda brunmålade träfasader med vita detaljer.
Bostadshuset uppfördes 1932 och anknyter arkitektoniskt till klassicismens
formspråk. Garaget tillkom i början av 1950-talet. 2001 gjordes en
altantillbyggnad mot väster.
Bostadshusets exteriör är välbevarad och huset är en viktig i områdets enhetliga
karaktär. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att
bevara byggnadens planform, den karaktäristiska takformen, frontespiserna,
entrépartiet med kolonner och balkong, pilastrar samt de bevarade fönstren med
småspröjsat överstycke.

SYRENEN 7

204

Fastighet belägen i stadens norra delar på sluttningen ner mot Vänern. Här
återfinns en del äldre, oregelbundet framvuxen bebyggelse från tiden då dessa
delar låg utanför stadens område. På senare tid har även moderna villor vuxit
fram här. Syrenen 7 är ett hus i 1½ plan med ljust gul träfasad samt vita fönster
och detaljer.
Byggnaden uppfördes av ÅSA-hus 1952. Fasaden har en enkel utformning.
Senare har en tillbyggnad skett mot söder.
Trots att byggnaden har förändrats är den en viktig del av den enhetliga miljön
utmed Axel Roosgatan. Detta motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är
viktigt att bevara byggnadens form, takfall och fasadutformning med dess
ospröjsade fönster i liv med fasaden och den enkla entrén.

SYRENEN 8

205

Fastighet belägen i stadens norra delar på sluttningen ner mot Vänern. Här
återfinns en del äldre, oregelbundet framvuxen bebyggelse från tiden då dessa
delar låg utanför stadens område. På senare tid har även moderna villor vuxit
fram här. Syrenen 8 är ett hus i 1½ plan med gul träfasad samt vita fönster och
detaljer.
Huset byggdes 1948 av ÅSA-hus i en tidsenligt avskalad stil. Senare har en
garagedel av trä tillkommit mot nordväst. I sydväst har även en inbyggd altan
tillkommit.
Trots att byggnaden har förändrats är den en viktig del av den enhetliga miljön
utmed Axel Roosgatan. Detta motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är
viktigt att bevara byggnadens höjd, takfall och fasadutformning med dess
ospröjsade fönster i liv med fasaden och den enkla entrén.

SYRENEN 9

206

Fastighet belägen i stadens norra delar på sluttningen ner mot Vänern. Här
återfinns en del äldre, oregelbundet framvuxen bebyggelse från tiden då dessa
delar låg utanför stadens område. På senare tid har även moderna villor vuxit
fram här. Syrenen 9 är ett hus i 1½ plan med ljust gul träfasad, vita fönster och
gröna detaljer.
Byggnaden är uppförd 1948 och har en tidsenligt enkel utformning.
Byggnaden är ett välbevarat exempel på tidens byggande och tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Den är även en viktig del av den enhetliga miljön vid
Axel Roosgatan. Det är viktigt att bevara husets oförvanskade form, tegeltaket,
träfasadens enkla utformning med dess ospröjsade två- och treluftsfönster i liv
med fasaden, balkongen i väster samt den enkla entrén och takfönstret mot norr.

SYRENEN 10

207

Fastighet belägen i stadens norra delar på sluttningen ner mot Vänern. Här
återfinns en del äldre, oregelbundet framvuxen bebyggelse från tiden då dessa
delar låg utanför stadens område. På senare tid har även moderna villor vuxit
fram här. Syrenen 10 är en sluttande hörntomt med ett enplanshus.
Byggnaden uppfördes 1960 i stil med grannhusen nummer 7, 8 och 9. Den har
idag en grönmålad träfasad samt vita fönster och detaljer. 1969 förlängdes
huset.
Byggnaden har förlängts men är en viktig del av den enhetliga miljön utmed
Axel Roosgatan. Detta motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att
bevara byggnadens form, dess flacka takfall och fasadens utformning med dess
ospröjsade fönster i liv med fasaden och den enkla entrén.

SYRENEN 12

208

Fastighet belägen i stadens norra delar på sluttningen ner mot Vänern. Här
återfinns en del äldre, organiskt framvuxen bebyggelse från tiden då dessa delar
låg utanför stadens område. På senare tid har även moderna villor vuxit fram
här. Syrenen 12 är en villa i 1½ plan med gul träfasad och vitmålade fönster.
Huset är uppfört 1947 i en tidsenligt enkel stil utan dekorationsdetaljer på
fasaden.
Byggnaden är välbevarad och har en tidstypisk utformning. Den tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara husets oförvanskade form,
tegeltaket, träfasadens enkla utformning med dess ospröjsade två- och
treluftsfönster i liv med fasaden samt den enkla entrén och takfönstret mot norr.

SYRENEN 16

209

Fastighet belägen i stadens norra delar på sluttningen ner mot Vänern. Här
återfinns en del äldre, organiskt framvuxen bebyggelse från tiden då dessa delar
låg utanför stadens område. På senare tid har även moderna villor vuxit fram
här. Syrenen 16 är ett tvåfamiljshus med gul träfasad och vitmålade fönster.
Huset är uppfört 1948 och fasadens utformning visar på kvardröjande
stilinfluenser från funktionalismen.
Byggnaden har en tidstypisk utformning och är relativt välbevarad. Den tillmäts
ett arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara husets form och fasadens
enkla utformning med dess ospröjsade två- och treluftsfönster, den enkla entrén
mot söder med frontespis och balkong.

SÄLGEN 10
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Sälgen 10 är en hörntomt med en putsad huslänga i två plan. Kvarteret är
beläget i de nordvästra delarna av Åmål som stadsplanelades 1921 och 1930 av
ingenjör August Lilienberg. Bebyggelsen i området utgörs främst av villor och
några mindre hyreshus, framför allt från 1940- och 50-talen. Sälgen 10 är en
hyresfastighet uppförd i 1½ plan med grå, slätputsad fasad.
Utvändigt präglas huset av 1940-talets enkla byggnadsstil och kan dateras till
denna tid. I södergavelns källarplan återfinns butikslokaler med en frisersalong.
Senare har mindre förändringar skett, bl.a. har entrédörrarna bytts ut.
Byggnaden är tidstypisk och relativt välbevarad vilket motiverar ett
arkitekturhistoriskt värde. Den bildar tillsammans med Almen 12 en enhetlig
miljö vid Odensplatsen och tillmäts även ett miljöskapande värde. Det är viktigt
att bevara byggnadens form, den slätputsade fasadens enkelhet med dess
tvåluftsfönster i liv med fasaden, balkongernas utformning samt de typiska
butikslokalerna.

TALLDUNGEN 5
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Fastigheten är belägen i stadens västra delar. Bebyggelsen i området består av
småhus, villor samt mindre hyreshus bl.a. uppförda av ÅSA-hus, främst under
1940- och 50-talen. Talldungen 5 är ett enplanshus med en tillhörande
garagedel, båda med träfasad.
Byggnaden är uppförd 1962 och fasaden är enkelt utformad med ospröjsade
fönster i en och två lufter. Fasaden är vitmålad med blå gavelrösten och detaljer.
Huset har en speciell utformning och är ett välbevarat exempel på samtida
småhusbebyggelse. Detta motiverar ett arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt
att bevara byggnadens karaktäristiska form, träfasadens utformning med dess
ospröjsade fönster i liv med fasaden samt dörrar och garageport.

TALLDUNGEN 15
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Fastigheten är belägen i stadens västra delar och är en del av ett större
bebyggelseområde med småhus, villor samt mindre hyreshus bl.a. uppförda av
ÅSA-hus, främst under 1940- och 50-talen. Talldungen 15 angränsar Nygårds
industriområde och är en terasserad tomt med en tegelklädd villa.
Arkitektoniskt anknyter byggnaden till 1950- och 60-talens byggnadsstil med
en enkelt utformad tegelfasad och ospröjsade fönster.
Byggnaden är typisk för tidens byggande och relativt välbevarad och tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att byggnadens form bibehålls liksom
tegelfasadens enkla utformning, fönstren samt entrén.

TALLDUNGEN 25
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Fastigheten är belägen i stadens västra delar och är en del av ett större
bebyggelseområde med småhus, villor samt mindre hyreshus bl.a. uppförda av
ÅSA-hus, främst under 1940- och 50-talen. Talldungen 25 är en tomt med ett
slätputsat hus uppfört i 1½ plan.
Byggnaden har en ljusgrå fasad och vita, ospröjsade tvåluftsfönstren med bruna
karmar. Fasaden har en enkel prägel kännetecknande för 1940- och 50-talens
byggande och kan dateras till denna period.
Byggnaden har en karaktäristisk utformning och är välbevarad, vilket motiverar
ett arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara husets form, den ljusa
putsfasadens enkelhet med dess smäckra, ospröjsade fönster samt entrén.

TEGELBRUKSLYCKAN 1
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Fastighet belägen i norr strax ovanför Kyrkberget. Området bebyggdes under
1920- och 30-talen och utgörs främst av villor. Kyrkan 8 är ett kvadratiskt
trähus beläget vid Steckseniigatan med en ljust lilafärgad fasad. Byggnaden är
en av flera funkisvillor utmed gatan som tillsammans bildar en speciell
gatumiljö.
Byggnaden är belägen i gatulinjen och ansluter i stil till husen i kvarteren
Kyrkan och Tullen och kan dateras till 1930-talet. Vissa förändringar har skett,
bl.a. har panelen bytts ut och en altan har tillkommit mot söder.
På tomten återfinns även ett separat garage med brunmålad träfasad.
Bostadshuset har förändrats men är en viktig del av den sammanhållna miljön
utmed Steckseniigtan. Detta förstärker värdet hos den enskilda byggnaden och
motiverar ett miljöskapande värde. Det är viktigt att byggnadens form bibehålls
med dess flacka valmtak liksom den symmetriskt utformade träfasaden med
dess två- och treluftsfönster, takkupor samt den enkla entrén.

TJÄDERN 4
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Tjädern 4 är en fastighet belägen i stadens västra delar. Den ingår i ett större
bebyggelseområde med småhus och villor bl.a. uppförda av ÅSA-hus, främst
under 1940- och 50-talen. På tomten ligger ett bostadshus uppfört i 1½ plan
klätt med gulrött tegel.
Huset är byggdes 1956-57 och är tidsenligt utformat med en odekorerad
tegelfasad och ospröjsade fönster. Mot söder har en enkel altan tillkommit på
senare tid.
Huset är tidstypiskt och välbevarat vilket motiverar ett arkitekturhistoriskt
värde. Det är även en viktig del av det likartade småhusområdet och tillmäts ett
miljöskapande värde. Det är viktigt att bevara byggnadens form, tegelfasadens
utformning med dess ospröjsade fönster och entrén med dess speciella dörr och
smidesräcke.

TJÄDERN 9
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Tjädern 9 är ett litet enplans trähus beläget i stadens västra delar. Byggnaden är
en del i ett större bebyggelseområde med småhus och villor, bl.a. uppförda av
ÅSA-hus, främst under 1940- och 50-talen. Tjädern 9 ligger brevid två likadana
hus, nr 10 och 11.
Byggnaden uppfördes omkring 1950 och har en ljust gulmålad träfasad med
vita, ospröjsade tvåluftsfönster. Exteriören är enkel och fasaden saknar
dekorationsdetaljer.
Huset är välbevarat och tidstypiskt vilket motiverar ett arkitekturhistoriskt
värde. Byggnaden är en viktig del av småhusområdet och likheten med de
intilliggande husen nr 10 och 11 utgör ett förstärkande värde. Det är viktigt att
bevara husets form, träfasadens enkla utformning med dess ospröjsade fönster i
liv med fasaden, foder, knutar samt entrén.

TJÄDERN 10
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Kvarteret är beläget i stadens västra delar. Det är en del av ett större
bebyggelseområde med småhus och villor bl.a. uppförda av ÅSA-hus, främst
under 1940- och 50-talen. Tjädern 10 är ett litet enplans trähus beläget brevid
två likadana hus, nr 9 och 11.
Huset har en gulmålad träfasad med vita, ospröjsade fönster. Det är uppfört
1950 i en tidsenligt enkel stil utan dekorationsdetaljer. Mot norr pågår en
altantillbyggnad.
Byggnaden är relativt välbevarat och karaktäristiskt för sin tid. Dess likhet med
grannhusen nr 9 och 11 ger det även ett förstärkande, miljöskapande värde. Det
är viktigt att bevara byggnadens form, träfasadens enkla utformning med dess
fönster i liv med fasaden, foder, knutar samt entrén.

TJÄDERN 11
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Tjädern 11 är en fastighet med ett enplans trähus beläget i stadens västra delar.
Den ingår i ett större bebyggelseområde med småhus och villor bl.a. uppförda
av ÅSA-hus, främst under 1940- och 50-talen. Byggnaden ligger brevid två
likadana hus, nr 9 och 10.
Huset uppfördes omkring 1950 och fasaden har en enkel prägel. Träfasaden är
rödmålad med vita, ospröjsade tvåluftsfönster.
Byggnaden är välbevarad och tidstypisk vilket motiverar ett arkitekturhistoriskt
värde. Den är en viktig del av småhusområdet och likheten med de intilliggande
husen nr 9 och 10 utgör ett förstärkande värde. Det är viktigt att bevara husets
form liksom träfasadens enkla utformning med dess ospröjsade fönster i liv med
fasaden, foder och knutar samt entrén.

TJÄDERN 25
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Tjädern 25 är en fastighet belägen i stadens västra delar. Den ingår i ett större
bebyggelseområde med småhus och villor bl.a. uppförda av ÅSA-hus, främst
under 1940- och 50-talen. Tjädern 25 är en sluttande tomt med en trävilla
uppförd i 1½ plan.
Huset byggdes mellan 1946 och 1950 och fasaden har en tidsenlig prägel, dock
med ett särskilt detaljrikt utförande i burspråk, frontespiser och fönsterpartier.
Huset är välbevarat såväl invändigt som utvändigt och tillmäts ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara husets speciella form med
dess frontespiser, burspråk och takfönster, de ospröjsade tvåluftsfönstren i liv
med träfasaden, det valmade sadeltaket samt balkongen och den enkla entrén
mot gatan i öster.

TRASTEN 5
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Ett område strax söder om centrum med villor och småhus. Flera av husen
uppfördes av järnvägsanställda, framför allt under 1930- och 40-talen. Trasten 5
och 7 är båda mindre hyreshus med putsad fasad och byggdes samtidigt vid
början av 1950-talet.
Trasten 5 är uppfört i en tidsenligt avskalad stil och med ospröjsade
tvåluftsfönster.
Huset är ett välbevarat, tidstypiskt exempel på 1950-talets arkitektur. Likheten
mellan fastigheterna nummer 5 och 7 utgör förstärkande värde. Dessa aspekter
motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara byggnadens form
och dess fasad med de ospröjsade ftvåluftsönstren, trapphusets små
enluftsfönster, den enkla entrén samt balkongerna.

TRASTEN 7
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Ett område strax söder om centrum med villor och småhus. Flera av husen
uppfördes av järnvägsanställda, främst under 1930- och 40-talen. Trasten 5 och
7 är båda mindre hyreshus med putsad fasad och byggdes samtidigt vid början
av 1950-talet.
Huset är uppfört i en tidsenligt avskalad stil och med ospröjsade tvåluftsfönster.
Senare har mindre förändringar skett, bl.a. har takmaterialet bytts.
Huset är ett tidstypiskt exempel på 1950-talets arkitektur. Likheten mellan
fastigheterna nummer 5 och 7 utgör förstärkande värden. Dessa aspekter
motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara byggnadens form
och dess fasad med de ospröjsade ftvåluftsönstren, trapphusets små
enluftsfönster, den enkla entrén samt balkongerna.

TREKANTEN 7
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Fastigheten är belägen i stadens västra delar och bebyggelsen utgörs av småhus,
villor samt mindre hyreshus bl.a. uppförda av ÅSA-hus, främst under 1940- och
50-talen. Trekanten 7 är en fastighet med ett äldre trähus beläget utmed
Ödmansgatan.
Byggnadsstilen anknyter till 1920-talets stramt klassicistiska formspråk och
huset kan dateras till 1920- eller 30-talet. Senare har vissa förändringar skett.
Bl.a. har en altantillbyggnad skett och fönstren har bytts ut.
Byggnaden har förändrats men är en viktig del av den äldre bebyggelsemiljön
utmed Ödmansgatan ,vilket motiverar ett miljöskapande värde. Det är viktigt att
bevara husets form och läge, liksom fasadens fönstertyp och placering, knutar
samt listverk.

TREKANTEN 8
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Fastigheten är belägen i stadens västra delar i ett område där bebyggelsen
utgörs av småhus, villor samt några mindre hyreshus. Byggnaderna är bl.a.
uppförda av ÅSA-hus, främst under 1940- och 50-talen. Trekanten 8 är en tomt
med ett bostadshus beläget utmed Ödmansgatan och är en del av den äldre
bebyggelsemiljön här.
Byggnaden uppfördes 1928 i 1½ plan och har en mörkt gulmålad träfasad med
vita fönster och detaljer. Arkitektoniskt anknyter huset till 1920- och -talets
stramt klassicistiska formspråk.
Huset är ett välbevarat, konsekvent genomfört exempel på tidens klassicistiska
arkitektur vilket motiverar ett arkitekturhistoriskt värde. Det är även en viktig
del av bebyggelsemiljön utmed Ödmansgatan och tillmäts ett miljöskapande
värde. Det är viktigt att bevara byggnadens form, träfasadens utformning med
dess ospröjsade tvåluftsfönster i liv med fasaden, foder, listverk, knutar,
speciella fönsteröverstycken, frontespiser, samt balkongen och entrén.

TREKANTEN 12
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Trekanten 12 är ett slätputsat mindre hyreshus uppfört i 2 plan. Fastigheten är
belägen i stadens västra delar och bebyggelsen här utgörs av framför allt
småhus och villor. Byggnaderna är bl.a. uppförda av ÅSA-hus, främst under
1940- och 50-talen.
Huset anknyter arkitektoniskt till 1940-talets enkla byggnadsstil med slätputsad
fasad i ljus färg och ospröjsade tvåluftsfönster.
Byggnaden är välbevarad och har en tidstypisk utfrmning vilket motiverar ett
arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara husets form och den putsade
fasadens utformning med dess tvåluftsfönster i liv med fasaden, balkonger,
entré samt listverk.

TREKANTEN 13
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Trekanten 13 är ett vitputsat bostadshus uppfört i två plan. Fastigheten är
belägen i stadens västra delar och bebyggelsen utgörs av småhus, villor samt
mindre hyreshus bl.a. uppförda av ÅSA-hus, främst under 1940- och 50-talen.
Huset präglas av 1940-talets byggnadsstil med en ljus, slätputsad fasad,
ospröjsade tvåluftsfönster samt en enkelt utformad entré.
Huset är välbevarat och representativt för samtida villabyggande vilket
motiverar ett arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara byggnadens
form och den putsade fasadens enkla uttryck med dess ospröjsade fönster i liv
med fasaden samt balkongen och entrén i söder.

TROSSEN 4
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Fastigheten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet,
som karaktäriseras av egnahemsbebyggelsen från 1920-30-talen samt av
modern villabebyggelse. Bostadshuset är placerat utmed Nya Örnäsgatan och
längst in på tomten ligger en uthuslänga av trä. I anslutning till gatan startade
Carlmarks repslageri som 1918 flyttade till Älvängen och lämnade plats för
bebyggelse i området.
Bostadshuset uppfördes 1921 och har ett klassicistiskt formspråk. 1937 byggde
man till en större del mot söder så att en vinkelbyggd huskropp bildades.
Byggnadens fönster har bytts ut och entrén i söder har förändrats. Den samtida
uthuslängan är oförändrad.
Bostadshuset är förändrat men är viktigt för den tydliga miljöbildningen utmed
Nya Örnäsgatan vilket motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att
bevara byggnadernas placering, storlek och skala.

TROSSEN 5
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Fastigheten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Egnahemsbebyggelsen från 1920-30-talen är karaktäristisk för miljön. Här finns
även enstaka rester från äldre fattigbebyggelse samt modern villabebyggelse.
Bostadshuset är beläget utmed Nya Örnäsgatan som kännetecknas av
bebyggelse placerad i liv med gatan och som bildar en tydlig miljö. Längst in på
tomten återfinns ett uthus. I anslutning till gatan låg Karlmarks repslageri som
1918 flyttade till Älvängen och lämnade plats för egnahemsbebyggelse i
området.
Byggnaderna är troligen uppförda under 1900-talets första decennier men har
genomgått en del förändringar. Bl.a. Har en tillbyggnad skett mot söder och
fasadens utformning har förändrats.
Bostadshuset har förändrats men är en viktig del av miljön utmed Nya
Örnäsgatan och tillmäts ett miljöskapande värde. Det är viktigt att bevara
bostadshusets placering, form och småskalighet samt gårdshuset längst in på
tomten.

TROSSEN 6
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Fastigheten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Egnahemsbebyggelsen från 1920-30-talen är karaktäristisk för miljön. Här finns
även enstaka rester från äldre fattigbebyggelse samt modern villabebyggelse.
Bostadshuset är beläget utmed Nya Örnäsgatan som kännetecknas av
bebyggelse placerad i liv med gatan och som bildar en tydlig miljö. Längst in på
tomten återfinns ett uthus. I anslutning till gatan låg Karlmarks repslageri som
1918 flyttade till Älvängen och lämnade plats för egnahemsbebyggelse i
området.
Byggnaderna uppfördes troligen under 1900-talets första decennier, men har
senare genomgått förändringar, bl.a. I fasadens utformning.
Byggnaderna har förändrats men är en viktig del av bebyggelsemiljön utmed
Nya Örnäsgatan, vilket motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att
bevara byggnadernas form, placering och småskalighet.

TROSSEN 7

229

Fastigheten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Egnahemsbebyggelsen från 1920-30-talen är karaktäristisk för miljön. Här finns
även enstaka rester från äldre fattigbebyggelse samt modern villabebyggelse.
Bostadshuset är beläget utmed Nya Örnäsgatan som kännetecknas av
bebyggelse placerad i liv med gatan och som bildar en tydlig miljö. På tomten
låg tidigare kontoret till Karlmarks repslageri som 1918 flyttade till Älvängen
och lämnade plats för egnahemsbebyggelse i området. Idag återfinns här ett
reveterat bostadshus beläget utmed gatan samt ett garage.
Bostadshuset uppfördes troligen vid början av 1900-talet men har senare
förändrats. Bl.a. har huset byggts till, fasaden reveterats och fönster har bytts
ut. Garaget är uppfört på senare tid.
Bostadshuset har genomgått stora förändringar men är en viktig del av miljön
utmed Nya Örnäsgatan. Detta motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är
viktigt att byggnadens placering och småskalighet bevaras.

TROSSEN 8
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Fastigheten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Här återfinns egnahemsbebyggelse från 1920-30-talen och modern
villabebyggelse. Bebyggelsen på tomten utgörs av ett flerfamiljshus samt en
gårdsbyggnad som används till förråd.
Huvudbyggnaden på tomten är ett flerfamiljshus uppfört 1935. Huset har senare
förändrats, bl.a. har exteriören klätts med fasadsten. Gårdsbyggnaden är
uppförd av tegel och utgör den enda bevarade delen av Karlmarks repslageri.
Byggnaden var repslageriets pannhus och byggdes på 1960-talet samman med
ett garage. Pannhuset har på senare tid använts som förråd. Grannfastigheten nr
7 är kraftigt förändrad men inhyste ursprungligen repslageriets kontor.
Pannhuset är den enda kvarvarande synliga resten av repslagerimiljön som är en
viktig del av Åmåls historia. Detta motiverar ett samhällshistoriskt, identitetsoch miljöskapande värde. Det är viktigt att byggnadens form, dess tegelfasad
och detaljer såsom dörrar och fönster bevaras.

TROSSEN 12
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Fastigheten är belägen strax söder om Åmåls centrum i det s.k Örnäsområdet.
Här finns egnahemsbebyggelse från 1920-30-talen och modern villabebyggelse.
På tomten ligger en trävilla och ett garage.
Bostadshuset uppfördes vid mitten av 1930-talet och anknyter till 1920-talets
klassicistism. Det separata garaget byggdes vid mitten av 1960-talet.
Villan är ett välbevarat exempel på 1920-talsklassicism i övergång mot den
enklare funktionalismen. Detta motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är
viktigt att bevara byggnadens form, träfasadens utformning, fönster, entré och
balkong, knutar samt det enkupiga takteglet.

TULLEN 12
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Fastighet belägen strax norr om Åmåls kyrka. Bebyggelsen i kvarteret Tullen är
av heterogen karaktär. Den utgörs främst av modern villabebyggelse men här
återfinns även några äldre bostadsmiljöer från sekelskiftet 1900. Tullen 12 är ett
bostadshus i trä uppfört i 1½ plan.
Byggnaden uppfördes 1946 i en tidsenligt avskalad stil med vitmålad träfasad
och grönmålade, smäckra tvåluftsfönster.
En låg, gjuten tillbyggnad har senare gjorts ut mot gatan.
Byggnaden är tidstypiskt utformad och välbevarad vilket motiverar ett
arkitekturhistoriskt värde. Den ansluter också väl till villabebyggelsen utmed
Steckseniigatan vilket även motiverar ett miljöskapande värde. Det är viktigt att
bevara byggnadens form, träfasadens utformning med dess ospröjsade
tvåluftsfönster i liv med fasaden, frontespisen mot gatan med balkonger samt
den bevarade ytterdörren.

TULLEN 36
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Fastighet belägen strax norr om Åmåls kyrka. Bebyggelsen i kvarteret Tullen är
av heterogen karaktär. Den utgörs främst av modern villabebyggelse men här
återfinns även några äldre bostadsmiljöer från sekelskiftet 1900. Tullen 36
ligger vid Steckseniigatan med ett kvadratiskt trähus beläget i gatulinjen.
Byggnaden är en av flera funkisvillor utmed gatan som tillsammans bildar en
enhetlig miljö.
Byggnaden är uppförd mot slutet av 1930-talet och har en ljust gulmålad
träfasad med vita fönster i samlade partier, även runt byggnadens hörn.
Exteriören har en tidstypiskt enkel prägel och byggnaden kröns av ett flackt tak.
Den välbevarade byggnaden är tidstypisk och tillmäts ett arkitekturhistoriskt
värde. Den är även en viktig del i den sammanhållna gatumiljön vid
Steckseniigatan. Detta förhöjer värdet på den enskilda byggnaden och motiverar
ett miljöskapande värde. Det är viktigt att byggnadens ursprungliga form
bibehålls. Det är även viktigt att bevara fasadens typiska, enkla utformning med
dess två- och treluftsfönster i liv med fasaden samt den karaktäristiska
takformen.

TÄRNAN 11
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Fastighet belägen i ett villaområde i stadens nordvästra delar. När området
stadsplanelades 1906 tog man hänsyn till terrängen, vilket gav oregelbundna
kvartersformer. Tärnan 11 är en hörntomt belägen vid Drottninggatan med ett
eternitklätt bostadshus placerat i gatulinjen samt ett uthus av trä.
Byggnaderna uppfördes 1910. Bostadshuset renoverades under 1950-talet,
varvid många fönster byttes ut och fasaden kläddes med eternit.
Gårdshuset används idag som förråd. Det har tillkommit en liten
garageutbyggnad, troligen i samband med bostadshusets renovering.
Bostadshuset har förändrats men är viktigt för miljön utmed Drottninggatan,
vilket motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att bevara
bostadshusets form och läge vid gatan, fönstrens placering samt den
ursprungliga verandan. Det är även viktigt att uthusets form bevaras liksom
träfasaden med dess fönster, foder och dörrar.

VAKTELN 2
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Ett område strax söder om centrum med villor och småhus främst uppförda av
järnvägsanställda under 1930- och 40-talen. Utmed Årjängsgatan ligger ett antal
trävillor som byggdes på 1930-talet, bl.a. Vakteln 2.
Huset uppfördes vid slutet av 1930-talet av firman BORO-hus. Stilen är
tidstypiskt avskalad med ospröjsade fönster och en fasad utan
dekorationsdetaljer.
Den välbevarade byggnaden är en viktig del i miljön utmed Årjängsgatan och
den tillmäts ett såväl miljöskapande som arkitekturhistoriskt värde. Det är
viktigt att bevara husets form, dess enkla fasaduttryck med fönster, entré och
balkong, burspråk, takkupor samt enkupigt taktegel.

VAKTELN 3
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Ett område strax söder om centrum med villor och småhus främst uppförda av
järnvägsanställda under 1930- och 40-talen. Utmed Årjängsgatan ligger ett antal
trävillor som byggdes på 1930-talet, bl.a. Vakteln 3.
Huset uppfördes 1939 och ritades av arkitekt Gustaf Örnhult. Det ansluter i stil
till brytpunkten mellan klassicism och enklare funktionalism.
uset är välbevarat och är en viktig del i miljön utmed Årjängsgatan. Byggnaden
tillmäts ett såväl miljöskapande som arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att
bevara husets form, dess ospröjsade fönster, entrén, balkongerna,
frontespiserna, det enkupiga takteglet samt knutar och listverk.

VAKTELN 19
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Ett område strax söder om centrum med villor och småhus främst uppförda av
järnvägsanställda under 1930- och 40-talen. Utmed Drottning Kristinas väg
ligger några mindre hyreshus som liknar varandra, bl.a. Vakteln 19 och 20 samt
Skatan 8.
Vakteln 19 är uppfört omkring 1940 i en tidsenligt enkel stil. Byggnaden har en
slätputsad, rosa fasad och vita fönster.
Byggnaden är en viktig del av miljön utmed Drottning Kristinas väg. Huset är
ett välbevarat exempel på tidens enkla byggnadsstil och likheten mellan
nummer 19 och 20 samt Skatan 8 utgör förstärkande värden för dem. Dessa
aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att byggnadens
form bevaras liksom tegeltaket och fasadens uttryck med dess ospröjsade
smäckra fönster samt balkongerna i väster.

VAKTELN 20
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Ett område strax söder om centrum med villor och småhus främst uppförda av
järnvägsanställda under 1930- och 40-talen. Utmed Drottning Kristinas väg
ligger några mindre hyreshus som liknar varandra, bl.a. Vakteln 19 och 20 samt
Skatan 8.
Vakteln 20 är ett vitputsat hus i två plan byggt vid slutet av 1940-talet. Stilen är
tidstypiskt enkel med ospröjsade fönster.
Byggnaden är en viktig del av miljön utmed Drottning Kristinas väg. Huset är
ett välbevarat exempel på tidens enkla byggnadsstil och likheten mellan
nummer 19 och 20 samt Skatan 8 utgör förstärkande värden för dem. Dessa
aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att byggnadens
form bevaras, tegeltaket, fasadens uttryck med de ospröjsade smäckra fönstren
samt den enkla entrén.

VARVET 4
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Trafiken på Vänern har länge varit viktig för Åmål. För översynen av
sjötrafiken har Vänerns Seglationsstyrelse inrättats med huvudkontor i Åmål
sedan 1800-talet. Den senaste kontorsbyggnaden är en tegelbyggnad belägen
vid djuphamnen strax sydost om centrum.
Seglationsstyrelsens f.d. kontor används idag av räddningstjänsten. Byggnaden
är uppförd i souterrain på en sluttande tomt. Stilen anknyter till 1950- och 60talens enkelhet med få detaljer och ospröjsade fönster. Huset har försetts med
en ny entré och är tillbyggt i öster med en byggnadskropp av trä.
Byggnaden har förändrats. Seglationsstyrelsen har emellertid lång kontinuitet i
Åmål och är en viktig del av stadens historia. Detta motiverar det
kulturhistoriska värdet. Det är viktigt att byggnadens tidsenliga utseende
bevaras med den enkla tegelfasaden och ospröjsade fönster samt infarten till
byggnaden.

VIOLEN 21
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Fastighet belägen i stadens norra delar på berget ner mot Vänern. Här återfinns
en del äldre, oregelbundet framvuxen bebyggelse från tiden då dessa delar låg
utanför stadens område. På senare tid har även moderna villor vuxit fram här.
Violen 21 är en sluttande tomt med en stor, reveterad villa.
Byggnaden har en assymmetrisk utformning och kan dateras till 1900-talets
början. Den spritputsade fasaden har en gulbeige färgsättning med vita
markeringar runt fönster och knutar. De vita fönstren är av en modell
karaktäristisk för seklets början.
Byggnaden är ett relativt välbevarat exempel på den påkostade villabebyggelse
som uppfördes vid 1900-talets början. Byggnaden är idag ett viktigt inslag i
villaområdet. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är
viktigt att bevara villans form, den putsade fasadens utformning med dess
tidstypiska fönster samt det brant sluttande mansardtaket.

STORA BERGA 1:56
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Fastighet belägen i stadens nordligaste delar vid Vänerns strand. Bebyggelsen i
området utgörs främst av moderna villor och radhus. Åmål 1:56 är en stor
strandtomt med en vinkelbyggd, panelklädd byggnad i 1½ plan.
Anläggningen kallas Sommarhemmet Vänersvik. Byggnadens utformning är
präglad av nationalromantiken och har en brunmålad träfasad och speciella vita,
småspröjsade fönster. Den ursprungliga delen av byggnaden har en hög
naturstenssockel och uppfördes 1934 av Svenska Missionsförbundet. Därefter
har en altan tillkommit mot öster och en byggnadskropp har byggts till mot
väster. Denna del har moderna entréer i källarplanet mot söder samt i väster. De
tillbyggda delarna har gjutna källarplan och den västra delen fungerar även som
skyddsrum. Sadeltaket är klätt med röda betongpannor.
Byggnaden har genomgått flera stora förändringar men den är viktig ur ett
socialhistoriskt perspektiv. Den tillmäts även ett identitetsskapande och ett
symbolvärde. Det är viktigt att bevara träfasadens prägel med dess speciella
fönster, de kraftigt profilerade fodren, den bevarade ytterdörren mot öster samt
träkolonnerna som bär upp altantaket.

ÅMÅL 2:1
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En bebyggelsemiljö belägen vid Norra Hamnplan. Den utgörs av en mindre och
en större putsad tegelbyggnad samt en träbyggnad, alla uppförda i ett plan.
Den västliga byggnaden är uppförd med tegelstomme och har en slätputsad,
ljust rosamålad fasad. Taket är valmat och täckt med plåt. Byggnaden användes
som oljemagasin och uppfördes 1923. Idag nyttjas den av Trollingklubben och
scouterna. Byggnaden är uppförd i en stram klassicism kännetecknande för
1920-talets byggnadsstil. Den mellersta byggnaden (f.d. Sven Falks oljeupplag)
uppfördes 1923 i en tegelkonstruktion och med en slätputsad fasad. Byggnaden
står idag tom och användes tidigare som upplag för olja.
Den östliga byggnaden nyttjas av Trollingklubben och är uppförd i en
träkonstruktion med rödmålad panel på fasaden.
De två tegelbyggnaderna är välbevarade och är de enda kvarvarande, äldre
magasinen i hamnmiljön. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet.
Det är viktigt att bevara byggnadernas form, de plåtskodda taken,
putsfasadernas utformning med dess bevarade fönster och portar, de plåtskodda
skorstenarna samt pilastrar och listverk.

ÅMÅL 3:40
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Fastigheten är belägen i stadens norra delar på sluttningen ner mot Vänern. Här
återfinns en del äldre, organiskt framvuxen bebyggelse från tiden då dessa delar
låg utanför stadens område. På senare tid har även moderna villor vuxit fram
här. Åmål 3:30, tidigare stadsäga 63, är en tomt med ett äldre bostadshus, ett
uthus samt en modern villa.
Det äldre bostadshuset uppfördes 1911 och är en timrad parstuga i 1½ plan.
Byggnaden har rödmålad pärlspontpanel på fasaden, grönmålade fönster samt
vita foder och knutar. Mot väster har en liten farstu byggts till. Byggnaden
renoverades invändigt på 1930-talet och nu inreddes troligen även
vindsvåningen.
Uthuset är uppfört i resvirkeskonstruktion som har rödmålats. Byggnaden är
troligen samtida med det äldre bostadshuset men har senare moderniserats.
Villan byggdes på 1950-talet av ÅSA-hus och är klädd med rött fasadtegel.
Senare har vissa ändringar skett, bl.a. har en takkupa tillkommit och en veranda
har byggts mot söder.
Det äldre bostadshuset är relativt välbevarat och är ett av få bevarade exempel
på den bebyggelse som fanns i området vid sekelskiftet. Det tillmäts ett
byggnads- och socialhistoriskt såväl som identitetsskapande värde. Det är
viktigt att bevara byggnadens form och invändiga rumsindelning samt
panelfasaden med dess bevarade, sexdelade tvåluftsfönster och profilerade
foder.

ÅMÅL 3:46
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Fastigheten är belägen i stadens norra delar på sluttningen ner mot Vänern. Här
återfinns en del äldre, organiskt framvuxen bebyggelse från tiden då dessa delar
låg utanför stadens område. På senare tid har även moderna villor vuxit fram
här. Åmål 3:46, tidigare Stubbekasen 67 är en tomt med ett äldre bostadshus i
1½ plan samt ett uthus.
Byggnaden är en parstuga som kan dateras till sekelskiftet 1900. fasaden är
klädd med liggande, rödfärgad panel med vitmålade fönster och detaljer. Senare
har mindre förändringar skett, bl.a. har listverk och foder bytts ut.
Uthuset är troligen samtida med bostadshuset och är uppfört i
resvirkeskonstruktion som har rödfärgats.
Byggnaderna är relativt välbevarade och miljön är ett av få bevarade exempel
på den bebyggelse som fanns i området vid sekelskiftet. Den tillmäts ett
socialhistoriskt såväl som identitetsskapande värde. Dess exponerade läge i
villaområdet motiverar även ett miljöskapande värde. Det är viktigt att bevara
byggnadernas form och träfasadernas utformning, bostadshusets invändiga
rumsindelning, dess bevarade, sexdelade tvåluftsfönster, farstun mot väster,
samt skorstenen.

ÅMÅL 4:1
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Transformatorstation belägen i villaområde vid Norra Kyrkogården.
Bebyggelsen i kvarteret Herkules i övrigt är uppförd under främst 30- och 40talet.
Transformatorstationen ligger på en liten grönyta i kvarterets södra del. Vid
järnvägsstationen återfinns en likadan station och de båda kan antas vara
uppförda vid samma tid, troligen vid början av 1900-talet. Byggnaden är
uppförd i tegel med omsorgsfullt utformade detaljer och mönstermurningar i
fasaden.
Byggnaden har konstnärliga kvaliteter och är välbevarad vilket motiverar det
kulturhistoriska värdet. Likheten med transformatorstationen vid
järnvägsstationen förstärker värdet hos dem båda. Det är viktigt att bevara
byggnadens form och tegelfasaden med dess mönstermurningar.

ÅMÅL 4:2
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Fastigheten är belägen i villaområde norr om Norra Kyrkogården. Området
planerades på 1930-talet och bebyggelsen består till stor del av villor. Åmål 4:2
är emellertid en rest av äldre bebyggelse. Anläggningen var tidigare en
jordbruksfatighet. Idag återstår bostadshuset i 1 plan samt ett garage.
Bostadshuset är troligen uppfört vid 1800-talets slut. Huset är idag vinkelbyggt
och har byggts till i flera omgångar. 1936 tillkom farstun mot söder. 1963
uppfördes det separata garaget.
Bostadshuset är välbevarat och miljön är viktig för förståelsen av stadens
framväxt. Den utgör ett viktigt äldre inslag i den moderna villamiljön.
Anläggningen tillmäts ett såväl samhälls- och socialhistoriskt som
miljöskapande värde. Det är viktigt att bevara den lantliga miljön, det lilla
bostadshusets enkla utformning och träfasaden med dess små, fyrdelade
tvåluftsfönster i liv med fasaden.

ÅMÅL 5:1
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Fastigheten är belägen invid Snarhögsparken i stadens sydöstra del, Örnäs.
Bebyggelsen i området består främst av modern villabebyggelse samt äldre
trähus från början av 1900-talet. Åmål 5:1 är en tomt med ett litet 1½-plans
bostadshus av trä och ett tillhörande uthus.
Det enkla bostadshuset uppfördes under första halvan av 1800-talet och är ett av
få kvarvarande äldre bostadshus i området. På slänten ner mot vattnet bodde
förr fiskare och skeppare i enkla små stugor liksom på Åmål 5:1. 1975 byggdes
huset till.
Uthuset är av senare datum än bostadshuset.
Miljön har förändrats men är viktig som en av få bevarade rester av den äldre
fattigbebyggelsen i området. Detta motiverar det kulturhistoriska värdet. Det är
viktigt att bevara bostadshusets utformning med dess träfasad, fönster och enkla
entré.

ÅMÅL 5:2
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Åmål 5:2 innefattar flera olika miljöer i staden, bl.a. vid Åmåls djuphamn. 1929
började man bygga en djuphamn strax sydost om centrum. För att kunna frakta
varor till och från hamnen drogs ett järnvägsspår, "hamnspåret" hit via en tunnel
som stod klar 1932. I hamnen finns idag ett äldre magasin av trä kvar samt en
lyftkran.
Kranen i hamnen inköptes 1965 och är funktionsduglig.
Magasinet i hamnen är byggt av trä troligen uppfört på 1930-talet i samband
med hamnutbyggnaden.
Kranen är välbevarad och den är viktig som åminnelse av sjöfartens betydelse
för staden. Den fungerar även som ett landmärke i området. Även magasinet är
viktigt i hamnmiljön då det är den enda kvarvarande byggnaden från den aktiva
perioden. Byggnaden är relativt förfallen men karaktären är bevarad. Dessa
aspekter motiverar sammantagna det kulturhistoriska värdet. Det är önskvärt att
kranen kommer till användning. Det är viktigt att bevara magasinets form samt
träfasadens utformning med dess bevarade fönster och portar.

ÅMÅL 5:3
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Den södra kyrkogården är belägen strax söder om centrum. Kyrkogården
anlades på 1930-talet och är inordnad i räta rader. På området återfinns en
klockstapel samt ett litet begravningskapell.
et lilla vitputsade kapellet uppfördes 1939. Senare har toaletter inretts i
källarplanet med en modern entré mot norr. Klockstapeln av trä tillkom mot
slutet av 1950-talet.
Kyrkogården med dess kapell och klockstapel utgör en viktig miljö och tillmäts
ett symbol- och identitetsskapande värde. Kapell och klockstapel är välbevarade
och de är även vikiga ur byggnadshistorisk synpunkt. Det är viktigt att bevara
stapelns utformning, kapellets form, fasadens utseende med dess fönster och
portar.

ÅMÅL 6:2
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Åmål 6:2, tidigare stadsäga 324, är belägen i sydväst på en ås strax väster om
järnvägsstationen. Här växte bostadsbebyggelsen fritt under 1900-talets början.
Fastigheten är belägen i korsningen mellan Stömstadsvägen och Industrigatan
med ett flerfamiljshus i 2 plan.
Byggnaden har en blåmålad träfasad med vita fönster och detaljer. Fasaden är
enkel och saknar dekorationsdetaljer. Byggnaden ansluter i stil till villorna i det
närliggande kvarteret Stinsen och kan dateras till 1930- eller möjligen 40-talet.
Byggnaden är välbevarad och tillmäts ett arkitekturhistoriskt värde. Det är
viktigt att bevara byggnadernas form, träfasadens enkla utformning, dess
sexdelade fönster i liv med fasaden, den enkla entrén med balkong i väster
samt takkuporna i öster.

ÅMÅL 6:23
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Fastighet belägen i sydväst på en ås strax väster om järnvägsstationen. Här
växte bostadsbebyggelsen fritt under 1900-talets början. Åmål 6:23, tidigare
stadsäga 339 utgörs av ett bostadshus i trä och en liten uthusbyggnad.
Bostadshuset är en byggnad i 1½ plan uppförd omkring 1910.
Uthuset tillkom under 1930-talet och är en liten enplans träbyggnad.
Byggnaderna står idag oanvända och har börjat förfalla. Renoveringsarbeten har
dock påbörjats.
Bostadshuset är utvändigt oförändrat och utgör ett karaktäristiskt exempel på
områdets sekelskiftesbebyggelse. Dessa aspekter motiverar det kulturhistoriska
värdet. Det är viktigt att bevara byggnadernas form och träfasadernas
utformning med dess bevarade fönster, foder och listverk.

ÅMÅL 6:64
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Fastigheten är belägen i stadens södra utkant och hette tidigare stadsäga 360.
Ursprungligen utgjordes den av ett mindre jordbruk och är idag åretruntbostad.
Tomten är stor och bebyggelsen omfattar det ursprungliga boningshuset, en
tillhörande ladugård, jordkällare och bod samt ett modernt boningshus och
garage. Här finns även ruinrester av äldre bebyggelse, bl.a. efter det nedbrunna
torpet "Nybygget".
Enligt en karta från 1913 benämnes fastigheten Nybyggerud. Det äldre
boningshuset är enligt uppgifter uppfört 1855 och är en s.k. enkelstuga med
förkök, en numera sällsynt byggnadstyp. Byggnaden är knuttimrad och har trots
panelbeklädnaden knutskallarna bevarade. Panelen är gulmålad och fönstren
bruna. 1935 drogs elektricitet in i huset.
Jordkällaren är troligen samtida med boningshuset.
Ladugården uppfördes omkring 1910 och är byggd av resvirke och timmer med
faluröd panel. Från samma tid är en liten bod uppförd av resvirke med faluröd
panel.
Det moderna bostadshuset uppfördes 1991 i 1½ plan och är klätt med röd panel.
Nu byggdes även garaget, likaså med rödmålad träfasad.
Fastigheten är som äldre torparmiljö viktig för stadens utveckling. Den tillmäts
ett socialhistoriskt och identitetsskapande värde. Det äldre boningshuset är av
en numera sällsynt byggnadstyp vilket även motiverar ett byggnadshistoriskt
värde. Det är viktigt att bevara de äldre byggnadernas former och fasadernas
material och utformning, det äldre bostadshusets farstu mot söder och de
sexdelade fönstren. Det är även viktigt att den invändiga rumsindelningen
bevaras, liksom trägolv, pappspända tak samt spis, murstock och skorsten. Det
är även viktigt att bevara ladugårdens fasad med dess portar och plåttak. Också
jordkällaren och boden med dess papptak, fönster och dörrar.
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ÅMÅL 6:71
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Fastigheten är belägen i stadens södra utkant och hette tidigare stadsäga 367.
Ursprungligen utgjordes den av ett torpställe kallat Daltorpet och fungerar idag
som sommarbostad. Bebyggelsen utgörs idag av ett boningshus i 1½ plan,
vedbod samt en jordkällare.
Boningshuset uppfördes mot slutet av 1800-talet och är utsatt som Daltorpet på
ekonomiska kartan från 1890-talet. Byggnaden har faluröd träfasad och vita
fönster. Mot öster har huset byggts till med en en farstu.
Vedboden är troligen uppförd vid början av 1900-talet och byggd i
resvirkeskonstruktion. Fasaden är rödfärgad med vita fönster, knutar och dörrar.
Också jordkällarens överbyggnad är utförd i rödmålat resvirke med vita
detaljer.
Fastigheten är som äldre torparmiljö viktig för bilden av Åmåls utveckling. Den
tillmäts ett socialhistoriskt och ett identitetsskapande värde. Det är viktigt att
bevara byggnadernas former, träfasadernas enkla utformning med dess dörrar
och fönster.

ÅMÅL 6:73
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Fastigheten är belägen i stadens södra utkant och hette tidigare Daltorpet 3. I
området ligger några äldre torpmiljöer. Åmål 6:73 är en tomt med ett
kvadratiskt bostadshus i trä uppfört i 1 plan, samt ett enplans garage.
Bostadshuset har en gulmålad träfasad och vita tvåluftsfönster. Byggnaden har
en enkel prägel utan dekorationsdetaljer och kan dateras till 1940-talet.
Det lilla garaget har en rödmålad träfasad och är troligen samtida med
bostadshuset.
Bostadshuset är välbevarat och har en utformning karaktäristisk för 1940- talets
byggnadsstil. Detta motiverar ett arkitekturhistoriskt värde. Det är viktigt att
bevara bostadshusets form, träfasadens utseende med dess fönster i liv med
fasaden, foder, knutar, den enkla entrén, det valmade, tegelklädda taket samt
takfönstren. Det är även viktigt att bevara det enkelt utformade garaget med
dess träfasad.

ÅMÅL –NYGÅRD 1:19
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Egendomen Nygård finns angiven som en herrgård på 1686 års karta i samband
med att ägaren Rosenbielke adlades. Till egendomen hörde tidigare de nedre
fallen vid Åmålsån där Nygårdskvarnen var belägen. Av den tidigare
omfattande bebyggelsen vid Nygård återstår idag endast manbyggnaden, ett
spannmålsmagasin samt en ladugård. Den sistnämnda är genom
Strömstadsvägen avskiljd från huvudbyggnaden och har fastighetsbeteckningen
1:1.
Manbyggnaden omges av en enkel trädgård med ett symmetriskt gångsystem
och några äldre träd.
Den nuvarande byggnaden uppfördes 1816 av kommersierådet Nordström. Det
är en salsbyggnad uppförd i en tidsenligt klassicerande träpanelarkitektur. Huset
är timrat i 1½ våning och fasaden är ljust rosamålad med vita fönster och
detaljer. 1960 inreddes en källare i byggnadens västra del. I söder har senare en
veranda tillkommit, uppförd efter äldre foton.
Spannmålsmagasinet byggdes 1815 och är en timrad, hög byggnad med faluröd
panel. Det har senare använts som vagnslider och fungerar nu som förråd.
Ladugården är uppförd 1905 av tegel och resvirke, klädd med faluröd panel.
Miljön vid Nygård har under lång tid varit viktig i Åmål och den är värdefull
för stadens historia. De kvarvarande byggnaderna är även välbevarade. Dessa
aspekter motiverar det kulturhistoriska värdet. Manbyggnaden i sig tillmäts
dessutom ett arkitekturhistoriskt och ett konstnärligt värde. Magasinet och
ladugården är väl exponerade vid Strömstadsvägen och har här en viktig
miljöskapande funktion.
Det är viktigt att bevara manbyggnadens form, byggnadens träfasad med dess
klassicistiska utformning, de sexdelade fönstren, lisener och knutar,
frontespisen, den kraftigt profilerade takfoten samt den rikt dekorerade
empireentrén. Invändigt är det viktigt att bevara rumsindelningen, trappan,
kvarvarande kakelugnar, trägolv samt klockan från 1878 tillhörande magasinet.
Det är även viktigt att bevara magasinets träfasad, dörrar, fönster samt
klockstapeln av plåt som kröner taknockens östgavel.
Det är viktigt att ladugårdens form bevaras liksom trä- respektive tegelfasaden
och dess utformning.
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Fastighet belägen strax sydväst om centrum på höjden Karlberg med hus från
sekelskiftet 18-1900 och framåt. Nedanför sträcker sig ett villa- och
småhusområde med hus uppförda av järnvägsanställda, främst under 1930- och
40-talen. Ärlan 3 ligger utmed Vänersborgsvägen med en trävilla och ett litet
förråd/garage.
Bostadshuset är uppfört mot slutet mot 1930-talet i en tidstypisk stil i brottet
mellan klassicism och funktionalism. Det enkla garaget är uppfört på 1960talet.
Bostadshuset är välbevarat och tidstypiskt och tillmäts ett arkitekturhistoriskt
värde. Byggnaden är en viktig del i miljön utmed Vänersborgsvägen vilket även
motiverar ett miljöskapande värde. Det är viktigt att bevara husets form,
träfasadens utformning med dess ospröjsade fönster, de tidstypiska
fönsterbanden runt byggnadens hörn, det enkupiga takteglet, takkuporna samt
entrén.

ÄRLAN 5
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Bostadshuset har förändrats. Miljön är emellertid en av få kvarvarande rester
från tiden då området liksom Örnäs var en fattig förstad till Åmål. Byggnaderna
tillmäts ett miljöskapande och ett socialhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara
bostadshusets mansardtak samt husets form och fasaduttryck med fönstren och
dess placering. Uthuslängan är välbevarad och har ett exponerat läge vid
Årjängsgatan. Byggnadens form är viktig att bibehålla liksom dess pulpettak,
träfasadens utformning samt de bevarade fönstren och dörrarna.

Fastighet belägen strax sydväst om centrum på höjden Karlberg med hus från
sekelskiftet 18-1900 och framåt. Nedanför sträcker sig ett villa- och
småhusområde med hus uppförda av järnvägsanställda, främst under 1930- och
40-talen. Ärlan 5 är en fastighet belägen i en sluttning upp på berget med ett
bostadshus i trä och en uthuslänga vid gatan.
Bostadshuset är uppfört 1883 i 1½ plan. Huset förhöjdes med en våning 1922
och fick en klassicistisk prägel. Den enkelt utformade uthuslängan är samtida
med bostadshuset och har innehållit dass, boende, förråd m.m. och används idag
som tvättstuga och förråd.
Bostadshuset har förändrats. Miljön är emellertid en av få kvarvarande rester
från tiden då området liksom Örnäs var en fattig förstad till Åmål. Byggnaderna
tillmäts ett miljöskapande och ett socialhistoriskt värde. Det är viktigt att bevara
bostadshusets mansardtak samt husets form och fasaduttryck med fönstren och
dess placering. Uthuslängan är välbevarad och har ett exponerat läge vid
Årjängsgatan. Byggnadens form är viktig att bibehålla liksom dess pulpettak,
träfasadens utformning samt de bevarade fönstren och dörrarna.

