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Inledning 
 
Bakgrund 
I samband med detaljplanearbetet för området Rönninge Kungsgård i västra Rönninge i 
Salems kommun har Stockholms läns museum anlitats för utarbetandet av ett 
kulturhistoriskt planeringsunderlag. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en 
förtätning av området med nya villatomter och flerbostadsvillor.  

Metod 

Länsmuseets uppdrag har bestått av att uppdatera en befintlig bebyggelseinventering som 
utfördes 1972. I den fanns 12 inventerade fastigheter inom planområdet. Under arbetets 
gång noterades ytterligare fem byggnader från områdets första utbyggnadsfas som saknades 
i inventeringen från 1972. Dessa har inkluderats vid den uppdaterade inventeringen. 
Tillkomna fastigheter är Rönninge 1:204, Uttringe 1:530, Uttringe 1:472, Rönninge 1:68 och 
Rönninge 1:9.  
 
Bebyggelsen har inventerats på nytt och beskrivits utifrån historik, karaktär och 
kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen har även klassificerats enligt det färgkodade system som 
användes i inventeringen från 1972. 
 
Röd = omistlig bebyggelse 
Gul = kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
Grön = kulturhistoriskt intressant eller ur miljösynpunkt viktig bebyggelse 
Blå = inventerad ej klassad bebyggelse.  
 
Röd har tolkats motsvara högsta kategorin i Stadsmuseets klassificeringssystem, dvs byggnad 
som är ensam i sitt slag och skulle kunna motsvara länsstyrelsens fordringar för 
byggnadsminne. Blå har tolkats innebära att byggnaden inte infaller under någon av de 
andra kategorierna. 
 
För att ge ett underlag till eventuella skydds- och varsamhetsbestämmelser i den planerade 
detaljplanen har värdebärande element och karaktärsdrag hos byggnaderna pekats ut.  
 
Utöver inventeringen av de enskilda byggnaderna har även områdets historia, nuläge och 
kulturhistoriska värde utretts.   
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Detaljplaneområdet Rönninge Kungsgård 
 
Historik - Rönninge 
Fram till slutet av 1800-talet bestod Rönninge av jordbruksmark tillhörande gårdarna 
Rönninge och Uttringe. Uttringe gård går att härleda till skriftliga källor från 1362. Rönninge 
gård går att härleda till 1600-talet då den blev ny huvudgård på ägorna.  
 
1860 drogs Västra stambanans första delsträcka Stockholm–Södertälje fram genom 
Rönninge. 1888 anlades en station på platsen och 1896 köptes godset Rönninge-Uttringe av 
Rönninge AB som styckade upp markerna i tomter till försäljning. Marknadsföringen 
inriktades på att marken lämpade sig för mindre jordbruk, sommarvillor, industriella 
anläggningar och bostäder åt arbetare.  Tomterna rekommenderades även för anläggandet 
av handelsträdgårdar och pensionat. I annonser från tiden beskrevs området som naturskönt 
med vackra sjöar, skogar och dalar. Försäljningen gick bra och efter tio år var nästan alla 
tomter sålda. Området kring Rönninge station bebyggdes först och detta kom att bli 
socknens centrum. Utefter sjöarna Uttrans och Flatens stränder byggdes påkostade 
sommarvillor och på den billigare tomtmarken belägen en bit från stationen byggdes egna 
hem. Husen byggdes av tomtköparna själva eller av byggmästare på spekulation vilket ledde 
till en mycket stilblandad och varierad villabebyggelse. Området behöll även mycket av sin 
landsbygdskänsla genom den utspridda placeringen av villorna, de stora tomterna samt 
bevarandet av stora delar av naturmarken. Att området upplevdes som vackert och 
naturskönt medförde att pensionat och vilohem blev vanliga.  
 
De första tio åren bebyggdes i Rönninge ca 160 tomter, främst med villor i nationalromantisk 
stil och jugend. I västra delen av Rönninge uppfördes enbart 35 stycken villor glest utspritt i 
området. Under 1910- och 20-talen tog byggnationen i västra Rönninge fart något och 
bebyggelsen fördubblades.  
 
Inom detaljplaneområdet finns utöver den tidiga sekelskiftes- och 1920-talsbebyggelsen 
även ett antal bostadshus från 1940-talet och framåt. 
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Figur 1. Det aktuella området på 1897 år ägostyckningskarta. 

 
Områdesbeskrivning  
Detaljplaneområdet ligger väster om sjön Flaten i Rönninge, Salems kommun. Inom området 
finns 40 fastigheter, varav 17 inkluderats i denna inventering.  
Området har ett stort inslag av naturmark och till viss del kuperad terräng. Närheten till 
Flaten är viktig i stora delar av området. Bebyggelsen utgörs av Rönninge gård med anor från 
1600-talet, villabebyggelse från områdets första utbyggnadsår kring sekelskiftet samt senare 
tillkommen villabebyggelse, främst från 1900-talets mitt. 
 
Bebyggelsen är glest placerad inom området och nytillskotten är få. Området utgör därmed 
en del av Rönninge som bevarar den ursprungliga karaktären från sekelskiftet med 
bebyggelse glest placerad i en lantlig miljö. Nybyggnation har främst skett på tidigare 
obebyggd mark utan att störa befintlig bebyggelse. Senare tillkommen bebyggelse finns 
längs med Flatenvägen, Uttringevägen och Dånviksvägen. Vid Flatenvägen finns 
egnahemsvillor från 1940-talet på stora, plana tomter och längs med Uttringevägen finns 
några villor från 1900-talets andra hälft. Vid Dånviksvägen ligger ett antal sentida villor 
insprängda bland den äldre bebyggelsen, men sekelskiftesvillorna dominerar. 
 
Den äldre bebyggelsen utgörs främst av 1 ½-våningshöga trähus med sadel- eller 
mansardtak. Fasader klädda med faspanel dominerar och flera av byggnaderna har burspråk 
och verandor. Karaktäristiskt är stora, kuperade tomter med höga träd och inslag av 
naturmark, men även mindre trädgårdar förekommer vid Dånviksvägens östra del. Dessa är 
anlagda på plan mark och avskärmas med staket ut mot gatan. I området finns även många 
äldre, välbevarade uthuslängor kvar. 
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Av villorna är några större och mer påkostade, men merparten är av enklare karaktär och har 
troligtvis uppförts som egnahem för arbetare eller som enklare sommarbostäder. 
 
Rönninge gård nås via Rönninge Gårds väg som är den gamla vägen mellan Rönninge och 
Uttringe. Gårdens bebyggelse ligger upphöjt och centralt placerad på en stor tomt invid 
Flaten. Åt väster breder ett stort område naturmark ut sig och söder om gården finns en stor 
gräsbevuxen yta som har varit åker och ängsmark sedan 1700-talet eller längre. Den före 
detta ängsmarken är av betydelse för förståelsen av Rönninge gårds tidigare funktion som 
lantegendom. 
 
 

Kulturhistoriskt värde 
Villorna inom det berörda området varierar i utformning och är både enkla och mer 
påkostade, vilket speglar Rönninges ursprungliga karaktär som präglades av en blandad 
bebyggelse. Rönninges ursprungliga karaktär finns även bevarad genom att området 
fortfarande upplevs som lantligt och glesbebyggt. Området speglar därmed på ett 
pedagogiskt sätt hur ett nybyggt bostads- och sommarhusområde kring järnvägen kunde te 
sig vid sekelskiftet. Merparten av villorna tillhör Rönninges första utbyggnadsfas och har 
därigenom ett högt kulturhistoriskt värde. I vilken grad originalmaterial är bevarade varierar 
bland villorna, men ursprunglig byggnadsvolym och karaktär kan överlag fortfarande 
upplevas och många av villorna har värdefulla originaldelar bevarade. 
 
En betydelsefull del i Rönninges historia är förekomsten av pensionat för rekreation i lantlig 
miljö, något som inom planområdet finns representerat bland flera av byggnaderna. 
 
Rönninge gård som präglat området sedan 1600-talet är en anläggning med flera 
välbevarade byggnader från olika epoker i gårdens historia. Bebyggelsen har ett högt 
kulturhistoriskt värde och gårdsanläggningen som helhet är mycket värdefull för förståelsen 
av Rönninges äldre historia och karaktär. 

 
Allmänna rekommendationer för bebyggelsen 
 

 Utpekade värdebärande byggnadselement och karaktärsdrag skyddas genom skydds- 
och varsamhetsbestämmelser.  

 Ursprunglig uthusbebyggelse bevaras och inkluderas i skyddsbestämmelsen där så 
anges. 

 Eventuell tilläggsisolering görs invändigt. 

 Till- eller ombyggnader ska utföras varsamt så att bebyggelsens kulturhistoriska 
värden och karaktärsdrag tas tillvara.  

 Vid framtida renoveringar av de förvanskade villorna bör man eftersträva att återgå 
till en mer ursprunglig utformning. 

 
Karaktärsdrag utmärkande för helhetsområdet som bör beaktas vid framtagandet av 
detaljplanen: 

 Den lantliga karaktären med gles bebyggelse och ett stort inslag av vild natur.  

 Det ursprungliga vägnätet 

 Stora tomter med stora träd 
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Inventerade byggnader – klassificering 
 

 
Figur 2. Röd = omistlig bebyggelse, Gul = kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Grön = kulturhistoriskt intressant eller ur 
miljösynpunkt viktig bebyggelse, Blå = inventerad ej klassad bebyggelse. (För tolkning se Metod s.4.) 
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Inventerade byggnader 

 
Uttringe 1:103 - Birkagården 
Tunnelstigen 4 
 
Beskrivning 

Villa i två våningar belägen på en höjd på en sluttande trädgårdstomt. Villan är klädd med 
faluröd faspanel, stående i bottenvåningen och liggande i övervåningen. Panelen skiljs åt av 
en vit list. Även knutar, fönster och vindskivor är vita. Villan har en stengrund som är ingjuten 
i betong samt sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. På taket sitter två höga, tegelmurade 
skorstenar. Åt norr finns två utskjutande gavelpartier med spetsiga sadeltak. Den östra vilar 
ovanpå en lång glasveranda med småspröjsade treluftsfönster. Sentida tillägg är en altan på 
husets västsida och en balkong åt öster, ovanpå glasverandan. Dessa har tillkommit efter 
2007. Altanen har golv av tryckimpregnerat virke, vitmålat träräcke samt tak klätt med röd 
falsad plåt. Balkongen har räcken av vitmålat trä.  

Stora delar av villans äldre fasadpanel är bevarad och på norra och södra fasaderna finns 
äldre träfönster med pressade hörnjärn (1900-talets första hälft). Fönstren är spröjsade två- 
eller treluftsfönster med två eller tre rutor per luft.  

Villan har ursprungligen varit en liten timmerstuga, se figur 6 och 7. Vid 1900-talets början har 
stugan byggts till och fått sin nuvarande L-formade plan samt en veranda. Verandan har 
troligtvis senare glasats in och villan har byggts på med ytterligare en våning samt med det 
utskjutande gavelpartiet ovanpå glasverandan. 

 

       
Figur 3. Från norr. 
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Den ursprungliga timmerstugan är flyttad till platsen från dalarna och kallades förr för 
Dalstugan. Vid början av seklet användes den under en kortare period som småskola och var 
då Rönninges första skola. Därefter drevs under en period pensionat och servering i huset. 
Under en period har villan kallats Nedre dalstugan. Numera går den under namnet 
Birkagården. 

På tomten finns även en välbevarad uthuslänga innehållande förråd, källare och dass. Längan 
är klädd med faluröd panel och har vita knutar, lister, vindskivor och fönster. Fönstren är 
småspröjsade och har pressade hörnjärn. Uthuslängan ligger i en sluttning och har åt öster en 
hög sockel med källare. Taket är ett pulpettak täckt med korrugerad plåt. 

 

 

 
Figur 4. Från öster. 
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Figur 5. Från väster. 

 
Figur 6. Uthuslängan. 
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Figur 7. Det ursprungliga timmerhuset, Dalstugan. 

 

 
Figur 8. Fotografi från 1900-talets början under perioden då dalstugan användes för pensionat- och serveringsverksamhet. 
Stora förändringar har skett med den ursprungliga stugan, men skorstenen går fortfarande att känna igen.  
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Kulturhistoriskt värde 
Byggnadens stomme är av hög ålder och dess ursprung som stuga flyttad till platsen från 
Dalarna gör den byggnadshistoriskt intressant. Att pensionat- och serveringsverksamhet 
bedrivits i byggnaden samt att den var Rönninges första skola ger byggnaden ett lokal- och 
socialhistoriskt värde.  
 
Byggnaden är även en representant för sekelskiftets villabebyggelse i Rönninge vilket 
förstärker det socialhistoriska värdet genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden. 
Villan har också ett miljöskapande värde i området. Villan har flera bevarade detaljer såsom 
äldre panel och fönster. 
 
Av stort värde är även den välbevarade uthuslängan. Sammantaget utgör byggnaden med 
sin bevarade stora tomt och ursprungliga uthuslänga en intressant helhetsmiljö som 
pedagogiskt förmedlar hur en bostadsmiljö vid sekelskiftet kunde se ut.  
 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Villan och den ursprungliga uthuslängan förses med rivningsförbud. 

 De äldre träfönstren med pressade hörnjärn bevaras. 

 Uthuslängans fasadpanel, grund, dörrar och fönster. 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Nuvarande byggnadsvolym präglad av tidiga ombyggnationer. 

 Sadeltak med tvåkupigt lertegel och profilerade taktassar. 

 Liggande och stående, faluröd panel som avdelas med tidstypiska vitmålade lister.  

 Spröjsade två- och treluftsfönster med två eller tre rutor per luft. 

 Uthuslängan: Rödfärgad fasad och vita knutar, lister, vindskivor och fönster. 

Klassning: GUL 
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Rönninge 1:52 – Mariehill 

Dånviksvägen 17 
 
Beskrivning 
1 ½ -plansvilla med sadeltak och tvärställda gavelpartier på bak- och framsida. Villan har vit 
eternitfasad, mörkgrå, putsad sockel och tak klätt med svart, falsad plåt. Under takfoten 
finns brunmålade, profilerade taktassar. Byggnadsformen med gavelpartierna 
överensstämmer med utseendet på fotomaterial från 1911. På 1970-talet tillbyggt med hall 
och barnkammare samt ovanliggande balkong åt gården. På gårdssidan har även tillkommit 
trädäcksaltaner på vardera sida om utbyggnaden. Fönstren är sentida tvåluftsfönster av 
aluminium och ytterdörrarna är från 1900-talets mitt/senare hälft. I byggnadsinventeringen 
från 1970-talet anges att byggnadens stomme härrör från 1892 och att huset ska ha ingått i 
Stockholmsutställningen 1897.  
 
 
 
 

 
Figur 9. Från nordöst. 



 

15 

 

 
Figur 10. Från sydväst. 

 
Kulturhistoriskt värde 
Byggnaden är en representant för sekelskiftets villabebyggelse i Rönninge och har ett 
miljöskapande värde i området. Genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden har villan 
ett socialhistoriskt värde. Byggnadens ålder går fortfarande att uppleva genom 
byggnadsvolym och taktäckning, men eternitfasaden samt sentida dörrar och fönster 
påverkar det kulturhistoriska värdet negativt. Av intresse är även byggnadens koppling till 
Stockholmsutställningen.  
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 

 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 
 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Byggnadsvolymen bevarad sedan 1911. 

 Sadeltak täckt med svart, falsad plåt samt profilerade taktassar. 
 
Klassning: GRÖN 
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Rönninge 1:262 – Willevalla  (även Villa Valla) 

Dånviksvägen 30 
 
Beskrivning 
Tvåvåningsvilla enligt uppgift byggd före 1906. Villan är klädd med vit locklistpanel och har 
blå knutar, lister, fönsterfoder samt vindskivor. Gavelspetsarna har klätts med fasspontpanel 
med ett dekorativt spetsigt avslut. Byggnaden har sadeltak med tvåkupigt taktegel och 
skorsten av tegel. På långsidorna finns profilerade taktassar under takfoten. Fönstren är 
utbytta till ospröjsade tvåluftsfönster av trä. På framsidan finns en glasveranda i två våningar 
med spröjsade tvåluftsfönster med pressade hörnjärn och stängningsbeslag av tidig 1900-
talsmodell. Verandan är klädd med sentida panel och har en gjuten betongrund. På baksidan 
av villan finns ett tornliknande trapphus. Villan är även tillbyggd på baksidan någon gång 
mellan 1916-1965 och en rullstolsramp finns framför husets entré. Ytterdörren är i oljat trä. 
 

 

Figur 11. Från sydöst. 
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Figur 12. Från sydväst. 

 
Kulturhistorisk värde 
Byggnaden är en representant för sekelskiftets villabebyggelse i Rönninge och har ett 
miljöskapande värde i området. Genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden har villan 
ett socialhistoriskt värde. Byggnadens ålder går fortfarande att uppleva genom byggnadens 
grundvolym, locklistpanel och glasveranda, men sentida fönster och ytterdörr samt 
otidsenlig färgsättning påverkar det kulturhistoriska värdet negativt. 
 

Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 

Att beakta i skyddsbestämmelse (q):   

 Byggnaden förses med rivningsförbud. 

 Verandans ursprungliga fönster bevaras. 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Byggnadens grundvolym där den ursprungliga byggnadens volym och form 
fortfarande går att urskilja.  

 Glasveranda i två våningar. 

 Sadeltak med tvåkupigt tegel och profilerade taktassar 

 Locklistpanel 
 
Klassning: GRÖN 
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Rönninge 1:55 – Hedvigsdal 

Dånviksvägen 19 
 
Beskrivning 
Trävilla enligt uppgift byggd 1897. Fasaden är klädd med liggande, ljusgul panel med vita 
knutar, foder och vindskivor och fönsterbågarna är målade i en grön kulör. Taket är klätt 
med grå falsad plåt och även skorstenen är plåtinklädd. Under takfoten sitter profilerade 
taktassar och gavelspetsarna pryds av enkel snickarglädje. Byggnadens östra del bestående 
av en byggnadsdel i två våningar, en del i 1 ½ våning samt ett torn på baksidan är den 
ursprungliga. Tornet var dock högre förr. Den ursprungliga delen har naturstenssockel.  Åt 
öster har villan i ett tidigt skede byggts ut med en del som är två våningar hög. På den östra 
gaveln finns en farstu som tillkommit efter 1970. På baksidan finns en mindre utbyggnad i 
två våningar med balkong, troligtvis byggd på 1930-talet. Utbyggnaden har ospröjsade 
tvåluftsfönster från tiden. Resterande fönster är spröjsade två- eller treluftsfönster med tre 
rutor per luft samt pressade hörnjärn (1900-talets första hälft). 
 
På tomten ligger även en kulturhistoriskt välbevarad verkstadslänga och ett 
garage/vagnsbod. Längan har timmerstomme, är klädd med rödfärgad liggande panel och 
har sadeltak med tvåkupigt tegel. Fönster och dörrar är målade i en grön kulör. Murad 
skorsten. Några av fönstren är av sen 1800-talsmodell. Längan förekommer dock inte på 
fotografier från sekelskiftet så den är troligtvis från 1900-talets början. I längan inryms bland 
annat äldre snickeriutrustning.  
Garaget/vagnboden består av en äldre del och en senare tillbyggd del. Den första med 
väggar av stående brädor och brädportar, den andra med fasad av liggande panel och 
grönmålade garageportar. 
 

 
Figur 13. Från nordöst. 
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Figur 14. Från sydväst. 

 

 
Figur 15. Hedvigsdal tidigt 1900-tal. Foto: Salems Hembygdsförening. 
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Figur 16. Verkstadslängan från norr. 

 
Figur 17. Garage och vagnbod. 
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Kulturhistoriskt värde 
Hedvigsdal är varsamt renoverad och behåller många av sina ursprungliga kvaliteter vilket 
gör den till en god representant för sekelskiftets villabebyggelse i Rönninge. Med sitt läge 
invid vägen har villan ett miljöskapande värde i området. Genom att visa på äldre tiders 
boendeförhållanden är den socialhistoriskt värdefull. Byggnadens ålder går fortfarande att 
uppleva genom nuvarande byggnadsvolym med tidiga tillbyggnader samt välbevarade och 
varsamt renoverade detaljer såsom fönster, gavlarnas snickarglädje och fasadpanel. 
 
Verkstadslängan är välbevarad och besitter ett högt värde genom att berätta om verksamhet 
som tidigare bedrivits av de boende på fastigheten. Även garaget/vagnboden är 
kulturhistoriskt intressant och välbevarat och samtliga byggnader ger tillsammans en 
möjlighet att uppleva en boendemiljö med ursprunglig karaktär.  
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Villan och verkstadslängan förses med rivningsförbud 

 Ospröjsade och spröjsade tvåluftsfönster med pressade hörnjärn bevaras. 

 Verkstadslängans stomme, fasadtäckning, skorsten samt dörrar och fönster bevaras. 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Nuvarande byggnadsvolym där tillbyggnader har anpassats till den ursprungliga 
byggnaden samt till stor del har tillkommit i ett tidigt skede. 

 Sadeltak täckt med falsad plåt samt profilerade taktassar och enkel snickarglädje. 

 Liggande och stående faspanel i kombination med tidstypiska lister. 

 Tuktad naturstenssockel samt spritputsad sockel. 

 Garaget/vagnboden: Stående och liggande, rödfärgad panel. Röda bräddörrar med 
bandgångjärn och gröna garageportar.  
 

Klassning: GUL 
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Rönninge 1:56 – Björknäs 

Dånviksvägen 20 och 22 
 
Beskrivning 
Dånviksvägen 22 är en 1 ½ -plansvilla i nationalromantisk stil från tidigt 1900-tal. Byggnaden 
har en hög betongsockel och är klädd med liggande brun panel som tidigare varit målad med 
falu rödfärg. Fasaden delas på mitten av en vit, dubbel gördellist. Knutar, fönster, vindskivor 
och snickerier är vita. Taket som är klätt med tvåkupigt tegel är brutet samt har ett valmat 
övre takfall. Skorstenen är vitputsad. På framsidan finns en ursprunglig femkantig 
glasveranda med ovanliggande balkong och gaveluppbyggnad genom takfallet. Även 
baksidan har en gaveluppbyggnad. Fönstren är assymmetriskt placerade med varierande 
storlek. Byggnaden har flera småspröjsade originalfönster med pressade hörnjärn bevarade, 
men några har bytts ut till ospröjsade en- eller tvåluftsfönster. Fönstren i glasverandan är 
utbytta till ospröjsade tvåluftsfönster. Entréerna på fram- och baksidan har båda sentida 
dörrar. Villan har en mycket stor sjötomt med tidsenlig växtlighet i form av stora inhemska 
träd. På delar av tomten bedrevs odling under 1900-talets början. 

  

 
Figur 18. Dånviksvägen 22 från sydöst. 
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Figur 19. Dånviksvägen 22 från nordöst. 

 

 

Figur 20. Dånviksvägen 22 från nordväst. 
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På tomten ligger även Björknäs torp, en timrad enkelstuga i en våning (Dånviksvägen 20). Ett 
torp förekommer på platsen på kartmaterial från 1706. Stugan har murad stengrund, 
sadeltak av tvåkupigt tegel och putsad skorsten. Fasaden är klädd med stående gul panel och 
har vita knutar, fönster och vindskivor. Tidigare hade stugan fönster med två rutor i varje 
luft. Nuvarande fönster är i huvudsak ospröjsade tvåluftsfönster. På baksidan finns en 
utbyggnad med pulpettak som förekommer redan på fotografier från 1900-talets början. 
Detsamma gäller för den inbyggda förstukvisten. Björknäs torp är ett av få bevarade torp i 
området. 
 
 

 
Figur 21. Dånviksvägen 20 från söder. 
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Figur 22. Dånviksvägen 20 från nordväst. 

 

 
Figur 23. Dånviksvägen 20 till vänster i bild, tidigt 1900-tal. Foto: Salems Hembygdsförening. 
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Kulturhistoriskt värde 
Dånviksvägen 22 är en representant för sekelskiftets villabyggelse i Rönninge och har ett 
miljöskapande värde i området. Genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden har villan 
ett socialhistoriskt värde.  
 
Den stora villan med väl tilltagen sjötomt är ett exempel på en av områdets mer påkostade 
byggnader. Trots viss förvanskning behåller villan till stor del sitt ursprungliga exteriöra 
uttryck.  
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 

 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Ursprungliga småspröjsade fönster med pressade hörnjärn bevaras 

 Vitputsad skorsten 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Bevarad ursprunglig byggnadsvolym 

 Brutet tak täckt med tvåkupigt tegel 

 Ursprunglig glasveranda 

 Liggande faspanel 

 Hög betongsockel 
 
Klassning: GUL 
 
Torpet Björknäs, Dånviksvägen 20, visar på områdets tidigare funktion och historia som 
jordbruksmark tillhörande gårdarna Uttringe och Rönninge, före uppstyckningen i 
villatomter. Tillsammans med Uttringe och Rönninge gårdar samt Dånvikens torp hör 
byggnaden till den enda kvarvarande bebyggelsen från 1706 års karta vilket ger det ett högt 
kulturhistoriskt värde, trots förändrad exteriör. 
 

Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Naturstensgrund 

 Timmerstomme 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Byggnadsvolym 
 

Klassning: GUL 

  



 

27 

 

Rönninge 1:305 – Axeltorp 

Dånviksvägen 21 
 
Beskrivning 
En ½-plansvilla troligtvis uppförd 1927. Fasaden är tilläggsisolerad och klädd med ny, 
liggande ohyvlad panel, målad med röd täckande färg. Knutar, fönster och snickerier är vita. 
Byggnaden har sentida aluminiumfönster indelade i sex rutor med falsk spröjs. Även 
ytterdörren är sentida. Byggnaden har mansardtak klätt med svarta betongpannor och 
gråputsad sockel. Skorstenen är tegelmurad. 
 
En tambur i en våning med ovanliggande balkong har byggts till i ett relativt tidigt skede och 
därefter har en vinkelställd del med samma utförande som ursprungsbyggnaden byggts till 
åt söder omkring 1968. Entrén har på senare år försetts med en öppen farstukvist och åt 
öster har en stor veranda med vitmålat räcke byggts.  
 

 
Figur 24. Från nordöst. 
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Figur 25. Från öst. 

 

 
Figur 26. Från sydväst. 
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Figur 27. Bygglovsritning som visar tidigare utseende från söder. Källa: Salems kommuns bygglovsarkiv. 

 
Kulturhistoriskt värde 
Byggnaden är en representant för Rönninges tidiga villabebyggelse och har ett 
miljöskapande värde i området. Genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden har villan 
ett socialhistoriskt värde.  
 
Den vinkelställda tillbyggnaden åt söder är väl anpassad efter den ursprungliga byggnaden 
men övriga tillägg är mindre bra anpassade. Ut mot gatan bevarar villan dock sitt 
ursprungliga uttryck. Den sentida renoveringen av fasad, tak, fönster och dörrar är ovarsamt 
utförd då samtliga originalmaterial har bytts ut och fasaden tilläggsisolerats vilket påverkar 
det kulturhistoriska värdet negativt. 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Nuvarande byggnadsvolym med tillbyggnader som har anpassats till den ursprungliga 
byggnaden. 

 Mansardtak 

 Liggande panel 

 Tvåluftsfönster med tre rutor i vardera luft 
 
Klassning: GRÖN 
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Rönninge 1:140 – Gustavsberg (tidigare Korshyttan) 
Rönninge Gårds väg 30 
 
Beskrivning 
1 ½-plansvilla från 1907 på stor, kuperad tomt som är ursprunglig. Villans fasad är klädd med 
liggande faspanel målad med röd täckande färg. Knutar, vindskivor, fönster, verandastolpar 
och lister är vita. Taket är täckt med tvåkupigt tegel. Skorstenen är tegelmurad och sentida. 
På den östra fasaden finns en öppen veranda i två våningar med vita trästöd och fronter av 
rödmålade träskivor. På gårdssidan finns en tidig tillbyggnad med originalpanel och 
ursprungliga fönster med pressade hörnjärn och stängningsbeslag av tidig 1900-talsmodell. 
Även på södra gaveln finns två ursprungliga fönster. Fönstren har pressade hörnjärn och 
spetsigt överstycke. Övriga fönster är utbytta till ospröjsade två- och enluftsfönster. Taket 
har ursprungligen haft annan taktäckning än tegel och fasaden har varit målad med falu 
rödfärg. 
 
Tidigare har även en smedja och en ladugård funnits på tomten.  

 
 

 
Figur 28. Från sydöst. 
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Figur 29. Från sydväst. 

 
Figur 30. Från norr. 
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Figur 31. Gustavsberg tidigt 1900-tal. Foto: Fastighetsägarens. 

 
Kulturhistoriskt värde 
Byggnaden är en representant för Rönninges tidiga villabebyggelse och har ett 
miljöskapande värde i området. Genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden har villan 
ett socialhistoriskt värde. Villan har trots exteriöra förändringar en förhållandevis väl 
bevarad karaktär genom att ursprunglig byggnadsvolym och flera originalmaterial är intakta. 
Utbyggnaden på baksidan är särskilt välbevarad och intressant. 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Utbyggnadens ursprungliga panel och fönster bevaras 

 Ursprungliga små gavelfönster på södra gaveln bevaras 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k):  

 Ursprunglig byggnadsvolym  

 Sadeltak 

 Veranda med stolpar i trä 

 Liggande faspanel 
 
Klassning: GRÖN  
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Rönninge 1:119 – Rönninge Gård 

Rönninge Gårds väg 30 
 
Beskrivning 
Rönninge gårds historia går tillbaka till 1600-talet då torpet Rönninge blev säteri och ny 
huvudgård för Uttringe gårds ägare. Huvudbyggnaden uppfördes 1662. Kring samma tid 
flyttades flera byggnader från hemmanet Ålkistan till gården. I början av 1800-talet 
uppfördes två flyglar framför huvudbyggnaden. 1897 köptes gården upp av Rönninge AB 
med syfte att stycka upp marken i tomter till försäljning för främst bostäder, mindre 
jordbruk och sommarvillor. Gårdsbebyggelsen köptes 1904 av Frälsningsarmén för 
inrättandet av ett pensionat och vilohem. Sedan 1980-talet är Rönninge gård hotell- och 
konferensanläggning. 
 
Huvudbyggnaden är ett timmerhus i en våning med inredd vind. Fasaden är klädd med 
faluröd liggande faspanel och har vitmålade knutlådor, fönster, vindskivor och snickerier. Vid 
inventering pågick panelbyte samt isolering av gavlarnas fasader. Fönstren är i huvudsak av 
typen tvåluftsfönster med tre rutor i vardera luft. Fönsterbågarna intill entrén är från 
sekelskiftet. Byggnaden har en hög putsad stensockel och mansardtak klätt med svart, falsad 
plåt. På entréfasaden finns en stor frontespis med brutet tak samt en veranda med kolonner 
och balustrad som nås genom två svängda trappor. Verandan är utförd helt i trä och håller 
hög kvalitet. Frontespisen är klädd med stående panel.  
 
 
 

 

 
Figur 32. Huvudbyggnaden från söder. 
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Figur 33. Huvudbyggnaden från väst. 

 

 
Figur 34. Huvudbyggnaden från öst. 
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Figur 35. Huvudbyggnaden från öst. 

 
På baksidan är huset tillbyggt i omgångar. Äldsta utbyggnaden är ett kök i en ½ plan på östra 
sidan. Kring 1969 tillkom en långsträckt kurssal på byggnadens västra sida. Mellan dessa två 
byggdes en matsal på 1990-talet. 
 
På gårdsplanen framför huvudbyggnaden ligger två flygelbyggnader. Flyglarna har 
timmerstomme och är uppförda i en våning med inredd vind. Fasaderna är klädda med 
liggande faspanel målad med röd täckande färg. Den västra flygeln genomgick ett panelbyte 
år 2003. Knutar, fönster, foder och vindskivor är vita. Taken är brutna och klädda med 
tvåkupigt tegel. På vardera tak finns två putsade skorstenar.  Båda byggnaderna har murad 
naturstensgrund. Den västra flygeln har småspröjsade fönster och den östra har spröjsade 
tvåluftsfönster med två rutor per luft. Förstukvistar och trappor upp till flyglarnas 
ovanvåningar har uppförts på senare år. Entrédörrarna är sentida.  
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Figur 36. Den västra flygeln. 

 

 
Figur 37. Den östra flygeln. 
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Väster om huvudbyggnaden ligger en timrad, faluröd f.d. spannmålsbod. Byggnaden har 
timmerstomme som vilar på hörnstenar. Ursprungligen har byggnaden varit en våning hög 
men den byggdes på med ytterligare en våning i början av 1990-talet. Påbyggnaden är klädd 
med stående panel. Den södra gaveln har klätts med liggande panel. Byggnaden har sadeltak 
täckt med plåt som efterliknar tegelpannor. På framsidan finns två entréer med bräddörrar 
och entrétak täckta med tegel. Foder, vindskivor och dörrar är svarta. I bottenvåningen är 
fönstren vita ospröjsade tvåluftsfönster och på övervåningen småspröjsade fönster. På 
baksidan finns två sentida balkonger av trä. 
 

 
Figur 38. Det f.d. spannmålsmagasinet.  

Bredvid spannmålsmagasinet ligger en liten, timrad bod med pyramidtak. Taket är täckt med 
svart, falsad plåt. Boden vilar på betongblock och natursten. Fönstren är vitmålade och 
småspröjsade med pressade hörnjärn och excenterhakar. Fönster- och dörrfoder är 
svartmålade. Dörren är svart och sentida. 
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Figur 39. Bod. 

På södra delen av tomten finns ett kapell. Byggnaden är ursprungligen ett äldre timmerhus 
som 1959 byggdes om för Frälsningsarméns verksamhet.  Byggnaden förlängdes då åt söder. 
Troligtvis utfördes tillbyggnaden med timmerstomme. Tillbyggnadens fasader är klädda med 
locklistpanel. På baksidan är även det äldre timmerhuset klätt med locklistpanel. 
Tillbyggnaden har gjuten betonggrund och den äldre timmerbyggnadens grund har gjutits in 
i betong. Taket är täckt med svart plåt som ska efterlikna tegel. Tillbyggnaden har 
blyspröjsade fönster med färgat glas. Den äldre delen har småspröjsade fönster med 
pressade hörnjärn på framsidan och gaveln. På baksidan finns två treluftsfönster.  På 
entrésidans takfall finns sentida takfönster och på baksidan en takkupa samt en brandstege. 
Kapellets entré på den södra gaveln har en stiliserad klassicistisk utformning med breda grå 
fält på vardera sida om dörren samt ovanpåliggande list och sadeltak. På den västra 
långsidan finns två entréer under ett gemensamt entrétak i enkel klassicistisk stil. 
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Figur 40. Kapellet från nordväst. 

 

 
Figur 41. Kapellet från sydväst. 
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Sydväst om huvudbyggnaden ligger en ladugård klädd med faluröd stående panel samt 
locklistpanel. Foder, fönsterbågar och vindskivor är vita. Dörrar och portar är svarta eller 
faluröda och har smidda bandgångjärn. Ladugården har sadeltak täckt med tvåkupigt tegel.  
 
På tomten finns även ett antal sentida uthus, ett bostadshus från 1980-talet samt en 
klockstapel. 
 

 
Figur 42. Ladugården från nordöst. 

Kulturhistoriskt värde  
På Rönninge gård finns flera välbevarade byggnader från olika epoker i gårdens historia. Då 
det finns uppgifter om att flera byggnader flyttades till gården på 1600-talet är det mycket 
möjligt att det f.d. spannmålsmagasinet, boden och delar av kapellet är av hög ålder. 
Samtliga är värdefulla för förståelsen av gårdsmiljöns ursprungliga karaktär samt har 
byggnadshistoriska värden. Kapellet bevarar till stor del sitt ursprungliga uttryck från 1950-
talet med stiliserad klassicism men har förlorat sin ursprungliga karaktär i och med 
ombyggnaden. Det f.d. spannmålsmagasinet har förlorat sin ursprungliga karaktär av 
underordnad ekonomibyggnad men har ett visst kulturhistoriskt värde genom den bevarade 
timmerstommen som kan vara av hög ålder. Även ladugården som är från sent 1800-
tal/tidigt 1900-tal är av betydelse för förståelsen av gårdens historia och tidigare funktion. 
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Huvudbyggnaden har genomgått flera ombyggnationer men entrésidan bevarar till stor del 
sin ursprungliga karaktär och förmedlar pedagogiskt gårdens ålder och tidigare ställning i 
området. Flyglarnas grundvolymer har bevarad karaktär sedan uppförandet i början av 1800-
talet, men de sentida förstukvistarna och trapporna på byggnadernas entrésidor har 
påverkat det kulturhistoriska värdet negativt. Till viss del bevarar de äldre byggnadsmaterial. 
 
Rönninge gård har sammantaget ett högt kulturhistoriskt värde och gårdsanläggningen som 
helhet är mycket värdefull för förståelsen av Rönninges äldre historia och karaktär. Den 
ålderdomliga bebyggelsen är byggnadshistoriskt värdefull. Genom att visa på 
boendeförhållanden på en sätesgård från 1600-talet och framåt har huvudbyggnaden ett 
socialhistoriskt värde. Perioden som Frälsningsarméns Pensionat och Vilohem speglar en 
viktig sida av Rönninges historia och förstärker anläggningens socialhistoriska värde samt gör 
den lokalhistoriskt intressant.  
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  
Huvudbyggnaden 

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Stomme 

 Sekelskiftesfönster vid entrén bevaras.  
 
Flyglarna 

 Byggnaderna förses med rivningsförbud 
 
Bod 

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Timmerstomme  
 

 
Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 
Huvudbyggnaden 

 Hög putsad sockel. 

 Bred, liggande faspanel målad med falu rödfärg samt vita knutlådor, fönster, foder 
och vindskivor.  

 Mansardtak med täckning av svart falsad plåt. 

 Tvåluftsfönster med tre rutor per luft. Sekelskiftesfönster vid entrén. 

 Entréfasadens vita träveranda med kolonner och balustrad. 
 
Flyglarna 

 Murad naturstensgrund. 

 Liggande faspanel samt vita knutar, fönster, foder och vindskivor.  

 Mansardtak. 

 Putsade skorstenar. 

 Östra flygeln: tvåluftsfönster med tre rutor per luft. Västra: småspröjsade 
tvåluftsfönster.  
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F.d. spannmålsmagasin 

 Timmerstomme målad med falu rödfärg. 

 Grund av natursten. 

 Sadeltak. 
 
Bod 

 Timmerstomme målad med falu rödfärg. 

 Grund av natursten. 

 Småspröjsade fönster. 
 
Kapell 

 Timmerstomme målad med falu rödfärg.  

 Fasadbeklädnad av locklistpanel. 

 Småspröjsade fönster. 

 Blyspröjsade fönster. 

 Entrén på södra gaveln med klassicistiskt formspråk. 
 
Ladugård 

 Stående, faluröd panel 

 Svarta dörrar med bandgångjärn 

 Småspröjsade fönster 
 

 
Klassning: GUL 
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Rönninge 2:1 – Skolberga 
Uttringevägen 1 
 
Beskrivning 
Tvåvåningshus med delvis inredd vind. Klädd med gulmålad liggande faspanel med vita 
knutar, vindskivor och foder. Knutarna avslutads med kapitäl. Ursprunglig panel på södra och 
västra fasaderna. Fönstren är i en grön kulör och är av typen fyrluftsfönster med tvär- och 
mittpost samt tvåluftsfönster. Sadeltak klätt med röd korrugerad plåt. Murad skorsten. 
Husets ursprungliga del har en hög stensockel. Utskjutande gavelpartier på fram och 
baksidan är före detta verandor som byggts in. Dessa delar har svart spritputsad sockel. På 
baksidan finns en utbyggnad med ovanliggande balkong från 1967. På framsidan finns en 
sentida veranda med träräcke och plasttak.  
 
Skolberga uppfördes som Rönninges första skola av Rönninge och Uttringe samhällsförening 
år 1900. Därefter var huset missionshus under några år för att mellan åren 1919-1927 vara 
privatbostad. 1927 byggdes Skolberga om till vilohem och pensionat. 
 
Sedan 1940-talet har ett flertal mindre byggnader tillkommit på tomten. 
 

 
Figur 43. Från väst. 
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Figur 44. Från sydöst. 

 

 
Figur 45. Från nordöst. 
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Figur 46. Från nordväst. 

Kulturhistoriskt värde 
Skolberga har trots vissa ombyggnader en välbevarad karaktär och flera bevarade 
originaldetaljer såsom fasadbeklädnad och naturstenssockel. Även fyrluftsfönstren med 
träbågar är betydelsefulla för byggnadens karaktär. Som Rönninges första skola samt 
missionshus och pensionat har Skolberga ett stort socialhistoriskt och lokalhistoriskt värde. 
Det socialhistoriska värdet förstärks ytterligare då villan genom sin tidigare funktion som 
privatbostad även visar på äldre tiders boendeförhållanden. Skolberga har genom sin 
upphöjda placering i området ett miljöskapande värde. 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 
 
Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k):  

 Nuvarande byggnadsvolym där om- och tillbyggnader har anpassats till den 
ursprungliga byggnaden. 

 Sadeltak  

 Naturstenssockel  

 Liggande faspanel samt hörnpilastrar avslutade med kapitäl  

 Korspostfönster med träbågar 
 

Klassning: GUL 
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Rönninge 1:203 – Lyckebo 
Rönninge Gårds väg 13 
 
Beskrivning 
1 ½-plansvilla belägen på stor kuperad sjötomt. Villan är klädd med liggande faspanel målad 
med falu rödfärg. Fönstren är gröna spröjsade och ospröjsade tvåluftsfönster. På södra 
långsidan finns ett korspostfönster. Foder, knutar, syllist samt vindskivor är vita. Byggnaden 
har sadeltak täckt med tvåkupigt tegel och profilerade taktassar under takfoten. Villan ligger 
i en sluttning och har åt väster en hög, mörkgrå, spritputsad sockel.  
 
Enligt uppgift från nuvarande fastighetsägaren är villan uppförd 1904-06 av tobakshandlaren 
Frans Oscar Pettersson. Ursprungligen hade huset en centralt placerad glasveranda. Omkring 
1914 ska den nuvarande glasverandan ha byggts. Verandan har spröjsade tvåluftsfönster och 
ovanliggande balkong med vitt sentida träräcke. Farstutillbyggnaden vid sidan om 
glasverandan tillkom troligtvis samtidigt. Nuvarande farstukvist och ytterdörr är sentida men 
i traditionell stil. På norra gaveln finns en utbyggnad i form av en köksentré med källare. 
1989 byggdes köksentrén om och en hög tegelmurad skorsten uppfördes. På västsidan finns 
en sentida veranda i trä som sträcker sig längs med hela fasaden. 
 
Frans Oscar Pettersson dotter Maja var sjuksköterska och bedrev från mitten av 1910-talet 
till 1940-talets slut barnpensionat i huset.  
 
 

 
Figur 47. Från sydöst. 
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Figur 48. Från nordöst. 

 

 
Figur 49. Från sydväst. 
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Söder om huvudbyggnaden uppfördes 1921 en mindre stuga kallad Pyttestugan. Stugan är 
utförd i jugend/nationalromantisk stil med kvalitetsmässigt utförda detaljer. Stugans namn 
står skrivet i tidstypiskt typsnitt ovan entrén. Byggnaden är klädd med faluröd liggande 
panel. Fönstren är gröna och småspröjsade och har vita foder och fönsterluckor. På farstun 
finns ett tidstypiskt fönster med organiska former och även det trekantsformade fönstret på 
södra gaveln är tidstypiskt. Stugan har naturstenssockel och sadeltak med tvåkupigt lertegel. 
 
På tomten finns även en mindre stuga kallad Grindstugan, två uthuslängor, en vedbod, en 
lekstuga, en matkällare och en sjöstuga. Samtliga har äldre ytskikt och byggnadselement 
bevarade. 
 

 
Figur 50. Pyttestugan från sydväst. 
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Figur 51. Pyttestugan från sydöst. 

 

 

 
Figur 52. Matkällaren. 
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Figur 53. Uthus tidigare innehållandes bland annat hönshus och snickarverkstad. 

 

 
Figur 54. Sjöboden. 
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Figur 55. Grindstugan. 

 
Figur 56. Lyckebo innan glasverandan och tillbyggnaden på framsidan. 

 
 
 



 

52 

 

Kulturhistoriskt värde 
Lyckebo är varsamt renoverad och behåller många av sina ursprungliga kvaliteter vilket gör 
den till en god representant för sekelskiftets villabebyggelse i Rönninge. Byggnadens ålder 
går fortfarande att uppleva genom nuvarande byggnadsvolym med i huvudsak tidiga 
tillbyggnader samt välbevarade och varsamt renoverade detaljer såsom originalpanel och 
äldre fönster. Med sitt upphöjda läge har villan ett miljöskapande värde i området. Villan är 
socialhistoriskt intressant genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden samt genom sin 
tidigare funktion som barnpensionat.  
 
Den välbevarade Pyttestugan är utförd i utpräglad jugend/nationalromantisk stil av hög 
kvalitet. Huvudbyggnaden, Pyttestugan samt de övriga uthusen bildar tillsammans en 
mycket värdefull komplett boendemiljö. 
 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Villan, Pyttestugan, matkällaren och uthuset vid sjön förses med rivningsförbud 

 Villan: Ursprunglig liggande faspanel bevaras. 

 Pyttestugan: Originalfönster och fönsterluckor. Liggande rödfärgad faspanel. 
Naturstenssockel. 

 Uthus vid sjön: Originalfönster och dörrar. 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Villan: Tvåluftsfönster med tre rutor i vardera luft, trippelkorstpostfönster.  Sadeltak 
med profilerade taktassar. Glasveranda och farstu. 

 Uthusen ska underhållas så att ursprunglig karaktär bevaras.  
 
Klassning: GUL 
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Rönninge 1:10  

Rönninge Gårds väg 22 
 
Beskrivning 
1 ½-plansvilla belägen på en höjd ovanför Rönninge gårds väg. Enligt uppgift byggd före 
1906. Villan har en utpräglad jugendstil med brutet tak med valmat övre takfall på gavlarna 
samt korspostfönster med småspröjsad överdel. Taket är täckt med enkupigt tegel. Åt öster 
har byggnaden en hög naturstenssockel och framför huset finns en stenmur ut mot vägen. 
Fasaderna är klädda med locklistpanel målade med röd täckande färg. Fönstren är 
ursprungliga och målade i en grön kulör. Foder, vindskivor och syllister är vita. Under 
takfoten sitter taktassar. På det östra takfallet sitter tre ursprungliga takkupor med 
småspröjsade fönster. Även på västra långsidan finns en takkupa samt villans groventré. På 
norra gaveln finns en öppen farstukvist i trä med tidstypisk dekor med utskurna hål.  
 
Villan har under en period under 1900-talet tillhört Frälsningsarméns vilohem och då 
fungerat som gästhemsannex. 
 

 
Figur 57. Rönninge 1:10 sedd från öster, från Rönninge Gårds väg. 
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Figur 58. Från nordväst. Västra långsidan.  

 

Figur 59. Från nordväst. Norra gaveln. 
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Figur 60. Från söder. 

Kulturhistoriskt värde 
Byggnaden har mycket välbevarad karaktär och flera bevarade originaldetaljer såsom 
ursprungliga fönster, hög, tuktad naturstenssockel och ursprunglig byggnadsvolym. Villan är 
en god representant för Rönninges tidiga villabebyggelse. Den har ett miljöskapande värde i 
området, särskilt med anledning av sin placering på en höjd intill Rönninge gårds väg. Genom 
att visa på äldre tiders boendeförhållanden har villan ett socialhistoriskt värde. Den har även 
ett lokalhistoriskt värde genom sin koppling till Frälsningsarméns pensionatsverksamhet.  
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Tuktad naturstenssockel 

 Befintliga ursprungliga fönster bevaras 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Befintlig ursprunglig byggnadsvolym  

 Mansardtak täckt med enkupigt lertegel samt med taktassar under takfoten. 

 Locklistpanel  

 Öppen farstukvist med tidstypisk dekor 
 
Klassning: GUL 
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Rönninge 1:69 – Villa Wi 

Dalsrovägen 4 
 
Beskrivning 
1 ½-plansvilla med liggande, gulmålad faspanel och brant mansardtak täckt med tvåkupigt 
tegel. Byggnaden har en ljusgrå, putsad sockel och två tegelmurade skorstenar med 
utkragning upptill samt en sentida tegelskorsten. Takfoten är inklädd med panel. Fönster, 
foder, knutar, vindskivor och snickerier är vita. Villan byggdes ut åt väster 1923 och har 
numera en vinkelformad plan. Den västra delen står i en sluttning. Byggnaden är utförd i 
jugendstil med tidstypiska korspostfönster med småspröjsad överdel bevarade i 
tillbyggnaden från 1923. Den ursprungliga delen har tidigare haft jugendfönster men har nu 
spröjsade tvåluftsfönster med tre rutor i vardera luft. På den västra gaveln finns ett burspråk 
med ovanpåliggande balkong. I vinkeln mellan byggnadskropparna finns en farstukvist i trä. 
Den renoverades vid en ombyggnation på 1960-talet. Då revs även en ursprunglig veranda 
på östfasaden och en utbyggnad innehållandes sovrum, klädkammare och matförråd 
uppfördes istället. Enligt uppgift ska barnhemsverksamhet tidigare bedrivits i villan. Villan 
ligger på en kuperad tomt som sluttar kraftigt på villans östra sida. 
 

 
Figur 61. Från norr. 
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Figur 62. Från norr. 

 
Kulturhistoriskt värde 
Villa med välbevarad jugendkaraktär som är en god representant för Rönninges tidiga 
villabebyggelse och har ett miljöskapande värde i området. Flera originaldetaljer finns 
bevarade. Villan är socialhistoriskt och lokalhistoriskt intressant genom sin tidigare funktion 
som barnhem. Det socialhistoriska värdet förstärks ytterligare då villan genom sin funktion 
som privatbostad även visar på äldre tiders boendeförhållanden. 
 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Befintliga jugendfönster bevaras. 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Byggnadens grundvolym med ursprunglig byggnad samt tillbyggnad från 1923.  

 Liggande faspanel indelad med tidstypiska lister. 

 Brant mansardtak med panelinklädd takfot. 

 Hög ljusgrå sockel 

 
Klassning: GUL 
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Rönninge 1:68 - Dalsro  
Dalsrovägen 2 

 
Beskrivning 
1 ½-plansvilla med tuktad naturstenssockel och sadeltak täckt med ärggrön, falsad plåt. 
Villan har frontespiser åt öst och väst. Fasaden är tilläggsisolerad och klädd med liggande, 
gulmålad faspanel. Fönster, vindskivor samt knut- och sockellister är vita. Under takfoten 
sitter profilerade taktassar. Villan har ursprungliga fönster med pressade hörnjärn, 
okopplade bågar och beslag av sen 1800-tals-/tidig 1900-talsmodell. Fönstren är 
korspostfönster i jugendstil där de övre lufterna är indelade i två rutor med vertikala spröjs. I 
villans förhöjda fasadliv sitter små tvåluftsfönster med spröjs. Skorstenen är i tegel med 
utkragning upptill och välvd plåthuva. Åt väster finns en utbyggnad från 2016. Utbyggnaden 
har pulpettak och fönster med spröjs i samma stil som husets ursprungliga.  
Tomten är starkt kuperad med en dalgång strax sydväst om bostadshuset. På den låglänta 
delen av tomten ligger ett uthus med liggande, gul panel och ärggrönt plåttak. Fönstren är 
vita, sentida enluftsfönster. 
 

 
Figur 63. Från öster. 
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Figur 64. Från nordost. 

 
 

 
Figur 65. Från sydväst. 
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Figur 66. Från söder. 

Kulturhistoriskt värde 
Villan har flera värdefulla bevarade originaldetaljer och är en god representant för 
Rönninges tidiga villabebyggelse. Tilläggsisoleringen har dock gjort att fönstren inte längre 
ligger i liv med fasaden vilket påverkar det kulturhistoriska värdet negativt. Villan har ett 
miljöskapande värde i området och genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden har 
den ett socialhistoriskt värde. 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Befintliga, ursprungliga fönster bevaras.  

 Befintlig skorsten av tegel med utkragning upptill bevaras.  

 Tuktad naturstenssockel. 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Befintlig byggnadsvolym. 

 Liggande faspanel. 

 Sadeltak med frontespiser täckt med falsad plåt. Profilerade taktassar. 
 
Klassning: GUL 
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Rönninge 1:204 - Elgsimmen (Tidigare Sjövillan) 

Rönninge gårds väg 15 

 
Beskrivning 
1 ½-plansvilla på stor tomt med utblick över sjön Flaten. Villan är enligt uppgift uppförd 
1908. 1945 köptes den av Frälsningsarméns vilohem och byggdes om till gästhemsannex. 
1975 byggdes villan återigen om till enfamiljshus.  
 
Villan har en hög betongsockel och sadeltak täckt med plåt som ska efterlikna rött tegel. 
Fasaden är klädd med faspanel målad i en gul kulör, liggande i det nedre våningsplanet och 
stående i det övre. Panelen avdelas med vita lister. Även vindskivor, fönster, dörrar och 
foder är vita. Åt söder har villan en glasveranda i två våningar. Villans fönster är ursprungliga 
T-postfönster med pressade hörnjärn, okopplade bågar och beslag av sen 1800-tals-/tidig 
1900-talsmodell. Fönstren i glasverandans övre våning har en ovanlig spröjsindelning i övre 
luften. På glasverandan sitter även ett lunettfönster, på gavlarna finns små enluftsfönster 
med spetsiga överstycken och källarfönstren är småspröjsade enluftsfönster. Skorstenen är 
av tegel med mönstermurning upptill. På västra gaveln finns en farstukvist i trä byggd kring 
1976. Entrédörren är sentida. Villan ligger placerad på en upphöjning med en centralt 
placerad betongtrappa som leder ned till trädgården.  
 

 
Figur 67. Från Sydost. 
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Figur 68. Från Sydväst. Villan med sjön i bakgrunden.  

 

 
Figur 69. Från väster. 
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Figur 70. Från norr. 

 Norr om villan finns ett uthus som är senare tillkommet än villan men troligtvis uppfört 
under 1900-talets första hälft. Uthuset är klätt med liggande faspanel som numera är 
gulmålad men enligt uppgift från ägaren tidigare varit röd. Huset vilar på trä och betongblock 
och har sadeltak täckt med plåt som efterliknar tegel. Fönstren är vita tvåluftsfönster, varav 
ett är ursprungligt med pressade hörnjärn. Dörren är sentida. 

 

 
Figur 71. Uthus. 
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Kulturhistoriskt värde 
Villan har många välbevarade detaljer och mycket välbevarad karaktär. Den är en god 
representant för Rönninges mer påkostade bebyggelse från tidigt 1900-tal, bl.a. genom sin 
glasveranda samt upphöjda placering på en stor sjötomt. Villan har ett miljöskapande värde i 
området. Genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden har den ett socialhistoriskt 
värde. Villan har även ett lokalhistoriskt värde genom sin koppling till Frälsningsarméns 
pensionatsverksamhet. Uthuset har ett miljöskapande värde. 
 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Befintliga, ursprungliga fönster bevaras.  

 Befintlig mönstermurad skorsten bevaras. 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Befintlig byggnadsvolym. 

 Liggande och stående faspanel avdelad med lister. 

 Sadeltak med profilerade taktassar. 

 Hög betongsockel. 
 
Klassning: GUL 
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Uttringe 1:530 - Övre Dalstugan (under en period Dalstugan) 
Tunnelstigen 6 

 
Beskrivning 
1 ½-plansvilla på högt belägen tomt. En murad stödmur av natursten finns åt öster. Villan 
renoverades 2015 och samtliga ytskikt är nya. Villan är klädd med röd, liggande faspanel och 
har vita knutar, fönster och vindskivor. Fönstren är sentida med falsk spröjs. De är i 
jugendstil med småspröjsade övre lufter. Villan har brant mansardtak täckt med enkupiga 
betongpannor och sockel målad i en gråblå kulör. Skorstenen är vitputsad och har en svart 
plåthuva. På östra fasaden finns ett burspråk. En utbyggnad i en våning har uppförts längs 
med västra långsidan och norra gaveln. Utbyggnaden har valmat tak täckt med enkupiga 
betongpannor. På södra gaveln finns en utbyggd farstu med flackt skärmtak. En entré finns 
även på södra gaveln av utbyggnaden. Ytterdörrarna är ljust grå fyllningsdörrar med fönster i 
översta fyllningen. 
 
På norra delen av tomten finns ett uthus med fasader av liggande rödfärgad faspanel och 
sadeltak med tvåkupigt lertegel. Vindskivor och knutar är till viss del svarta, till viss del vita. 
Fönster och dörrar är blå. På gaveln finns en fyllnadsdörr och på långsidan två bräddörrar 
med bandgångjärn. Uthuset har två enluftsfönster med pressade hörnjärn och ett 
enluftsfönster med spröjs och fyra rutor. 
  

 
Figur 72. Från öster. 
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Figur 73. Från nordväst. 

 

 
Figur 74. Från söder. 
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Figur 75. Uthus. 

Kulturhistoriskt värde 
Genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden har villan ett socialhistoriskt värde. Villan 
har dock renoverats och saknar kulturhistoriskt värdefulla byggnadselement varför det 
kulturhistoriska värdet är begränsat. Positivt för förståelsen av byggnadens ålder och för 
helhetsmiljön är att renoveringen som utfördes 2015 hade som ambition att återställa villan 
till en mer tidstypisk karaktär. Villan har ett visst miljöskapande värde. Uthuset har flera 
välbevarade detaljer och ger en möjlighet till förståelse för hur den ursprungliga 
boendemiljön en gång sett ut.   
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Villan och uthuset förses med rivningsförbud. 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Huvudbyggnadens grundvolym där den ursprungliga byggnadens volym fortfarande 
kan upplevas. 

 Mansardtak 

 Uthuset: Liggande faspanel målad med falu rödfärg, två bräddörrar samt en 
fyllnadsdörr, enluftsfönster med pressade hörnjärn och ett enluftsfönster med spröjs 
och fyra rutor. 

 
Klassning: GRÖN 
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Uttringe 1:472 – Vidablick 
Dånviksvägen 25 

 
Beskrivning 
1 ½-plansvilla belägen på stor kuperad tomt med utsikt över sjön Flaten. Villan genomgick en 
omfattande renovering 1967 och samtliga ytskikt byttes då ut. De enda bevarade 
originaldetaljerna är två små spröjsade fönster på gavlarna. Villan har brant mansardtak 
täckt med svarta betongpannor och hög, gråputsad sockel. Fasaden är klädd med rött 
fasadtegel i bottenvåningen samt gul stående lockpanel i den övre våningen. Fönstren är 
ospröjsade enluftsfönster. Åt nordost finns en frontespis samt en rektangulär 
fasadutbyggnad med ovanliggande balkong. Fasadutbyggnaden har ursprungligen varit en 
glasveranda. Längs med västra gaveln finns en veranda från ombyggnaden 1967. Verandan 
har plåttak och träräcke. Detaljer såsom fönster, vindskivor, balkongräcke och verandaräcke 
är vita. Skorstenen är av rött tegel. Vid ombyggnaden utökades villan med ett garage, 
utrymme för oljepanna och hög tegelskorsten åt väster. Garaget är putsat i en gul kulör och 
har pulpettak täckt med svart korrugerad plåt. Garage- och fönsteromfattningar är ljust grå, 
dörrar och fönster vita. 
 
På västra delen av tomten finns ett mycket välbevarat uthus. Uthuset är klätt med liggande 
rödfärgad faspanel och har pulpettak av korrugerad plåt och med taktassar i takfoten. 
Uthuset har två röda bräddörrar på framsidan och en på ena gaveln. Fönstren är 
ursprungliga med pressade hörnjärn och tre rutor. Uthuset innehåller bland annat vedbod. 
 

 
Figur 76. Från nordöst. 
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Figur 77. Från nordväst. 

 

 
Figur 78. Från sydväst. 
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Figur 79. Från öster. 

 
Figur 80. Uthus. 
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Figur 81. Villans fasad mot norr före ombyggnationen 1967. Uppmätningsritning från 1967. 

 
Kulturhistoriskt värde 
Villan har renoverats kraftigt och saknar i princip kulturhistoriskt värdefulla 
byggnadselement varför det kulturhistoriska värdet är mycket begränsat. Villan hör dock till 
Rönninges äldre villabebyggelse och bör bevaras. Uthuset är mycket välbevarat och 
kulturhistoriskt värdefullt. 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Värdebärande element att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Uthusets befintliga fönster bevaras. 
 
Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Huvudbyggnadens grundvolym där den ursprungliga byggnadens volym fortfarande 
kan upplevas. 

 Mansardtak 

 Ursprungliga fönster i gavelspetsarna. 

 Uthuset: liggande faspanel målad med falu rödfärg, röda bräddörrar och vita fönster. 
 
Klassning: BLÅ 
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Rönninge 1:9 

Rönninge Gårds väg 20 
 
Beskrivning 
1½-plansvilla med förhöjt fasadliv. Villan har tuktad naturstenssockel och sadeltak täckt med 
svart plåt som ska efterlikna tegel. Skorstenen är inklädd i svart plåt. Fasaden är målad med 
röd slamfärg och klädd med faspanel som troligtvis är ursprunglig. Panelen är liggande i 
bottenvåningen och stående i övervåningen och avdelas av en vit lit list. Även fönster, knutar 
och vindskivor är vita. Fönstren är ospröjsade en- och tvåluftsfönster. Bredvid ytterdörren 
finns ett ursprungligt småspröjsat fönster med pressade hörnjärn. Ytterdörren är sentida. På 
framsidan finns en sentida farstukvist som kragar ut över en mindre naturstensgrund som 
troligen är ursprunglig. Verandan är klädd med rödfärgad, liggande faspanel och har vita 
hörnstolpar och vindskivor. På gavlarna finns äldre elisolatorer av porslin bevarade.  
Villan förföll då den under en period på 1970- och 1980-talet stod obebodd men har därefter 
renoverats 1986. Då tillkom troligtvis den nuvarande verandan.  
 

 
Figur 82. Från söder. 
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Figur 83. Från väster. 

 

 
Figur 84. Från norr. 
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Figur 85. Från öster. 

Kulturhistoriskt värde 
Byggnaden är en representant för Rönninges tidiga villabebyggelse och har ett 
miljöskapande värde i området. Genom att visa på äldre tiders boendeförhållanden har villan 
ett socialhistoriskt värde. Villan har trots exteriöra förändringar en förhållandevis väl 
bevarad karaktär genom att ursprunglig byggnadsvolym och flera originalmaterial är intakta. 
 
 
Rekommendationer för detaljplanebestämmelser 
 
Att beakta i skyddsbestämmelse (q):  

 Byggnaden förses med rivningsförbud 

 Ursprungligt fönster vid entrén bevaras.  

 Tuktad naturstensgrund 
 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta i varsamhetsbestämmelse (k): 

 Befintlig ursprunglig byggnadsvolym. 

 Liggande och stående rödfärgad faspanel avdelad med vita lister. Vita knutar och 
vindskivor. 

 Sadeltak 
 
Klassning: GRÖN 
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