
BILAGA – INVENTERINGSKORT 
 
Inventering för Vikarholmen detaljplan, 16.8.2022 
Inventerare, Tanja Tarkkanen, Ramboll, översättning av Päivi Märjenjärvi 
Preliminär utvärdering 27.6.2022 Tanja Tarkkanen, Annukka Rajala. 

 

  

1. 
 
OBJEKTETS LÄGE 
Objektets adress Sundängsvägen 17, 68560 Larsmo 
Fastighetsbeteckning 4-32 

 
BESKRIVNING AV GÅRDSTUN OCH NÄRMILJÖN   

 
Bild: Taustakartta, raja-aineisto©MML 
 

 
Gårdstun ligger på ändan av Sundängsvägen, i de mellersta 
delarna av Vikarholmen. I gårdstun finns en bostadsbyggnad, 
garage, gårdsbastu samt vedbod. 
 
 
 

 
BESKRIVNING AV OBJEKTET a)   

Nuvarande användning Bostadsbyggnad 
Tidigare användning - 

Byggnadsår 1955 
Antal våningar 1½, källare 

Sockel Betong 
Stommaterial Stomkonstruktion av trä 

Takets form och -material Sadeltak, falsat plåttak, förnyat.   
Fasadfärg och -material Grå liggande panel. Vita knutbrädor och foder. I brädfodring av fönstren 

finns snedrutor som dekormotiv.  
Byggnadens skick Bra 

Övrigt Farstukvist i en våning finns på gårdssidan och i anknytning till den finns 
en terrass på den västra sidan. På den södra sidan finns en balkong och 
skyddstak för källaringången.  
 

BYGGNADSHISTORIA 
På bostadsbyggnaden finns nytt falsat plåttak. Reparationer/ändringar har gjorts.  

 
 
  

1. 



SKYDDSMOTIVERING I DETALJPLANEN 
Gårdstun som representerar det äldre byggnadsbeståndet i Vikarholmen finns i ändan av byvägen 
Sundängsvägen. Bostadsbyggnaden representerar typiskt bostadsbyggande från återuppbyggnadstiden och i 
sina huvuddrag är den i byggnadstidens form. I fasaden har gjorts några ändringar. 
Bostadsbyggnaden är en del av det lokalt värdefulla enhetliga området med byggnader från 
återuppbyggnadstiden i Vikarholmen. 
 
Rekommenderad beteckning i detaljplanen: /s 
 
Byggnadshistoriskt 
värdefull 

 Historiskt värdefull  Värdefull för landskapet x 

 
FOTOGRAFIER 2022 
 

 

 

 
Bostadsbyggnaden från väster. 

 
Gaveln mot norr. 

 
Gårdsbastu. 
                              

Bostadsbyggnaden från sydost. 

 
Garage. 

 
Vedbod. 

 

  



2. 
 
OBJEKTETS LÄGE 
Objektets adress Sundängsvägen 15, 68560 Larsmo 
Fastighetsbeteckning 4-36 

 
BESKRIVNING AV GÅRDSTUN OCH NÄRMILJÖN   

 
Bild: Taustakartta, raja-aineisto©MML 
 

 
Gårdstunet ligger invid Sundängsvägen, i de mellersta delarna 
av Vikarholmen. På gården finns en bostadsbyggnad och ett 
garage. 
 
 
 

 
BESKRIVNING AV OBJEKTET a)   

Nuvarande användning Bostadsbyggnad 
Tidigare användning - 

Byggnadsår 1949 
Antal våningar 1½  

Sockel Betong 
Stommaterial Stomkonstruktion av trä 

Takets form och -material Sadeltak, svart falsat plåttak. 
Fasadfärg och -material Ljus grönaktig liggande panel. Vita knut- och foderbräder. 

Byggnadens skick Bra 
Övrigt På gårdssidan finns en farstukvist på en våning samt en taklykta med 

takfall. På den nordöstra gaveln finns en tillbyggnad med en våning. 
BYGGNADSHISTORIA 
I bostadsbyggnaden har på 2000-talet gjorts en tillbyggnad med en våning. Reparationer/ändringar har 
gjorts. 

 
  

2. 



SKYDDSMOTIVERING I DETALJPLANEN 
Gårdstun som representerar det äldre byggnadsbeståndet i Vikarholmen finns invid byvägen Sundängsvägen. 
Bostadsbyggnaden representerar typiskt bostadsbyggande från återuppbyggnadstiden och i sina huvuddrag 
är den i byggnadstidens form. I fasaden har gjorts några ändringar. 
Bostadsbyggnaden är en del av det lokalt värdefulla enhetliga området med byggnader från 
återuppbyggnadstiden i Vikarholmen. 
 
 
Rekommenderad beteckning i detaljplanen: /s 
 
Byggnadshistoriskt värdefull  Historiskt värdefull  Värdefull för landskapet x 

 
 FOTOGRAFIER 2022 
 

 

 

 
Gården från norr. 

 
Sidan mot söder. 

 
Fasaden mot norr. 
                              

Gården från söder. 

 
Vyn från sydost. 
 
 

 

  



 

3. 
 
OBJEKTETS LÄGE 
Objektets adress Sundängsvägen 6, 68560 Larsmo 
Fastighetsbeteckning 8-27 

 
BESKRIVNING AV GÅRDSTUN OCH NÄRMILJÖN   

 
Bild: Taustakartta, raja-aineisto©MML 
 

 
Gårdstun ligger vid Sundängsvägen, i de mellersta delarna av 
Vikarholmen. På gården finns en bostadsbyggnad och en 
gårdsbyggnad. 
 
 
 

 
BESKRIVNING AV OBJEKTET a)   

Nuvarande användning Bostadsbyggnad 
Tidigare användning - 

Byggnadsår 1949 
Antal våningar 1½  

Sockel Betong 
Stommaterial Konstruktion av trä 

Takets form och -material Sadeltak, brunt falsat plåttak. 
Fasadfärg och -material Ljus blåaktig liggande panel. Vita knutbrädor och fönsterposter.  

Byggnadens skick Bra 
Övrigt En farstukvist med en våning och valmtak finns på gårdssidan. På den 

nordöstra gaveln finns en tillbyggnad med en våning. På den sydöstra 
sidan finns en taklykta med takfall. 

BYGGNADSHISTORIA 
I bostadsbyggnaden har senare gjorts tillbyggnader med en våning på båda gavlarna. I anknytning till 
tillbyggnaden finns terrasser. På gården finns en gårdsbyggnad från ca 1940-talet.  

 
 
  

3. 



SKYDDSMOTIVERING I DETALJPLANEN 
Gårdstun som representerar det äldre byggnadsbeståndet i Vikarholmen finns invid byvägen Sundängsvägen. 
Bostadsbyggnaden representerar typiskt bostadsbyggande från återuppbyggnadstiden och i sina huvuddrag 
är den i byggnadstidens form. I fasaden har gjorts några ändringar. 
Bostadsbyggnaden är en del av det lokalt värdefulla enhetliga området med byggnader från 
återuppbyggnadstiden i Vikarholmen. 
 
Rekommenderad beteckning i detaljplanen: /s 
 
Byggnadshistoriskt värdefull  Historiskt värdefull  Värdefull för landskapet x 

 
 FOTOGRAFIER 2022 
 

 

 

 
Fasaden från sydväst. 

 
Fasaden från nordost. 

 
Gårdsbyggnad. 
                              

Fasaden från sydost. 

 
Gaveln mot väster. 
 
 

 
  



4. 
 
OBJEKTETS LÄGE 
Objektets adress Sundängsvägen 2, 68560 Larsmo 
Fastighetsbeteckning 8-49 

 
BESKRIVNING AV GÅRDSTUN OCH NÄRMILJÖN   

 
Bild: Taustakartta, raja-aineisto©MML 

 
Gårdstunet ligger invid Sundängsvägen och Södra Larsmovägen 
går väster om detta. I gårdstunet finns en bostadsbyggnad och 
två gårdsbyggnader. 
 
 
 

 
BESKRIVNING AV OBJEKTET a)   

Nuvarande användning Bostadsbyggnad 
Tidigare användning - 

Byggnadsår 1952 
Antal våningar 1½  

Sockel Betong 
Stommaterial Konstruktion av trä 

Takets form och -material Sadeltak, brunt falsat plåttak. 
Fasadfärg och -material Ljus liggande panel. Vita knut- och foderbräder.  

Byggnadens skick Bra 
Övrigt En glasveranda med en våning finns i sydöstra hörnet och en terrass på 

den västra sidan. På den östra sidan finns en taklykta med takfall. 
BYGGNADSHISTORIA 
I bostadsbyggnaden har bytts fasadbeklädnad och brädfodring. På gården finns ett uthus från ca 1950-talet. 

 
 
  

4. 



SKYDDSMOTIVERING I DETALJPLANEN 
Gårdstun som representerar det äldre byggnadsbeståndet i Vikarholmen finns invid byvägen Sundängsvägen. 
Bostadsbyggnaden representerar typiskt bostadsbyggande från återuppbyggnadstiden och i sina huvuddrag 
är den i byggnadstidens form. I fasaden har gjorts småskaliga ändringar. 
Bostadsbyggnaden är en del av det lokalt värdefulla enhetliga området med byggnader från 
återuppbyggnadstiden i Vikarholmen. 
 
Rekommenderad beteckning i detaljplanen: sr-2 
 
Byggnadshistoriskt värdefull x Historiskt värdefull  Värdefull för landskapet x 

 
 FOTOGRAFIER 2022 
 

 

 

 
Fasaden från nordost.  

 
Fasaden från nordväst.  

 
Fasaden från sydost.  

Gaveln från norr. 

 
Gaveln mot söder. 

 
Gårdsbyggnader. 
 

 
 Gamla fotografier  

  
Byggnad i början av 2000-talet (Källa: Vår hembygd Jakobstad Larsmo 2002-2003/ Kotiseutumme 
Pietarsaari-Luoto 2002-2003, Botnia Foto) 



5. 
 
OBJEKTETS LÄGE 
Objektets adress Sundängsvägen 11 (ja 9), 68560 Larsmo 
Fastighetsbeteckning 8-27, 4-132 

 
BESKRIVNING AV GÅRDSTUN OCH NÄRMILJÖN   

 
Bild: Taustakartta, raja-aineisto ©MML 

 
Fastigheterna finns vid Sundängsvägen och där finns två 
gårdstun med två bostadsbyggnader. I de östra delarna av 
gården finns berg i dagen. 
 
 
 

 
BESKRIVNING AV OBJEKTET a)   

Nuvarande användning Bostadsbyggnad 
Tidigare användning - 

Byggnadsår 1958 
Antal våningar 1½  

Sockel Betong 
Stommaterial Stomkonstruktion av trä 

Takets form och -material Sadeltak, rött falsat plåttak.  
Fasadfärg och -material Ljus gulaktig brädfodring med stående ribbpanel. Vita knutbrädor och 

fönsterposter.  
Byggnadens skick Bra 

Övrigt Tillbyggnaden i en våning av gult tegel finns på den östra sidan.  
 
BYGGNADSHISTORIA 
På tomten finns två gårdstun med två bostadsbyggnader, där den äldre finns på den norra delen av tomten. 
På den östra sidan har senare uppförts en tillbyggnad. Garagen intill vägen härstammar från samma period 
med bostadsbyggnaden. Den tegelfodrade bostadsbyggnaden i gårdstunet på den södra fastigheten 
härstammar sannolikt från 1960-talet, och i den har senare gjorts tillbyggnader och övriga ändringar i fasaden. 
 

 
  

5. 



SKYDDSMOTIVERING I DETALJPLANEN 
Gårdstun som representerar det äldre byggnadsbeståndet i Vikarholmen finns invid byvägen Sundängsvägen. 
Bostadsbyggnadens form är från 1950-talet med undantag av tillbyggnaden. I den nyare bostadsbyggnaden 
på tomten har gjorts mera ändringar. 
Bostadsbyggnaden är en del av det lokalt värdefulla enhetliga området med byggnader från 
återuppbyggnadstiden i Vikarholmen. 
 
Rekommenderad beteckning i detaljplanen: - 
 
Byggnadshistoriskt värdefull  Historiskt värdefull  Värdefull för landskapet x 

 
 FOTOGRAFIER 2022 
 

 

 

 
Fasaden från nordväst. 

 
Fasaden från öster. 

 
Garage från sydväst.          

 
Den mer sydligare bostadsbyggnaden från 
nordväst.  

Fasaden från nordost, i förgrunden en tillbyggnad av 
tegel. 

 
Gårdstun från söder. 

 
Den mer sydligare bostadsbyggnaden från väster.  

 
Den mer sydligare bostadsbyggnaden från norr.  



6. 
 
OBJEKTETS LÄGE 
Objektets adress Sundängsvägen 7, 68560 Larsmo 
Fastighetsbeteckning 8-29 

 
BESKRIVNING AV GÅRDSTUN OCH NÄRMILJÖN   

 
Bild: Taustakartta, raja-aineisto©MML 

 
Gårdstunet finns vid invid Sundängsvägen. I gårdstunet finns en 
bostadsbyggnad och ett garage. 
 
 
 

 
BESKRIVNING AV OBJEKTET a)   

Nuvarande användning Bostadsbyggnad 
Tidigare användning - 

Byggnadsår 1945 
Antal våningar 1½  

Sockel Betong 
Stommaterial  

Takets form och -material Sadeltak, brunt falsat plåttak. 
Fasadfärg och -material Ljus fodring med stående ribbpanel. Vita knutbrädor och foder. 

Byggnadens skick Bra 
Övrigt Fönstren är tredelade. Tillbyggnaden med en våning finns på den östra 

sidan. På den sydvästra sidan finns en taklykta med takfall.  
BYGGNADSHISTORIA 
Bostadsbyggnaden är enligt byaboken uppfört 1945 (enligt byggnadsregister 1950). Byggnaden har byggts 
ut med pannrum och bastu år 1968. Reparationer har gjorts 1982 och 1987. 

 
  

6. 



SKYDDSMOTIVERING I DETALJPLANEN 
Gårdstun som representerar det äldre byggnadsbeståndet i Vikarholmen finns invid byvägen Sundängsvägen. 
Bostadsbyggnadens form är från 1950-talet med undantag av tillbyggnaden. 
Bostadsbyggnaden är en del av det lokalt värdefulla enhetliga området med byggnader från 
återuppbyggnadstiden i Vikarholmen. 
 
Rekommenderad beteckning i detaljplanen: -  
 
Byggnadshistoriskt värdefull  Historiskt värdefull  Värdefull för landskapet x 

 
 FOTOGRAFIER 2022 
 

 

 

 
Fasaden från sydväst. 

 
Fasaden från sydost. 

 
Garage.                      

Fasaden från öster, tillbyggnaden i förgrunden. 

 
Gaveln mot söder. 
 
 

 
 Gamla fotografier  

 
Byggnaden i början av 2000-talet (Källa: Vår hembygd Jakobstad Larsmo 2002-2003/ Kotiseutumme 
Pietarsaari-Luoto 2002-2003, Botnia Foto) 



7. 
 
OBJEKTETS LÄGE 
Objektets adress Sundängsvägen 5, 68560 Larsmo 
Fastighetsbeteckning 8-28 

 
BESKRIVNING AV GÅRDSTUN OCH NÄRMILJÖN   

 
Bild: Taustakartta, raja-aineisto©MML 

 
Gårdstun finns invid Sundängsvägen. I gårdstunet finns en 
bostadsbyggnad och en gårdsbyggnad. 
 
 
 

 
BESKRIVNING AV OBJEKTET a)   

Nuvarande användning Bostadsbyggnad 
Tidigare användning - 

Byggnadsår 1954 
Antal våningar 1½  

Sockel Betong 
Stommaterial Stomkonstruktion av trä 

Takets form och -material Sadeltak, rött falsat plåttak.  
Fasadfärg och -material Ljusgrå liggande panel. Vita knutbrädor och fönsterposter.  

Byggnadens skick Bra 
Övrigt Tillbyggnad med en våning finns på den östra sidan av huset. Ingång finns 

i samband med tillbyggnaden.  
BYGGNADSHISTORIA 
Bostadsbyggnaden har byggts ut och där har nyligen gjorts en fasadrenovering där fasadbeklädnad, fönstren 
och brädfodring har bytts.  

 
  

7. 



SKYDDSMOTIVERING I DETALJPLANEN 
Gårdstun som representerar det äldre byggnadsbeståndet i Vikarholmen finns vid invid byvägen 
Sundängsvägen. Bostadsbyggnadens form i sina huvuddrag är från 1950-talet. 
Bostadsbyggnaden är en del av det lokalt värdefulla enhetliga området med byggnader från 
återuppbyggnadstiden i Vikarholmen. 
 
Rekommenderad beteckning i detaljplanen: - 
 
Byggnadshistoriskt värdefull  Historiskt värdefull  Värdefull för landskapet x 

 
 FOTOGRAFIER 2022 
 

 

 

 
Fasaden från väster. 

 
Fasaden från väster. 
  

Fasaden från öster, tillbyggnaden i förgrunden. 

 
Gårdsbyggnad. 
 
 

 
 Gamla fotografier  

 
Byggnaden i början av 2000-talet (Källa: Vår hembygd Jakobstad Larsmo 2002-2003/ Kotiseutumme 
Pietarsaari-Luoto 2002-2003, Botnia Foto) 

 
 
 



8. 
 
OBJEKTETS LÄGE 
Objektets adress Vikarholmsvägen 2, 68560 Larsmo 
Fastighetsbeteckning 8-28 

 
BESKRIVNING AV GÅRDSTUN OCH NÄRMILJÖN   

 
Bild: Taustakartta, raja-aineisto ©MML 

 
Gårdstunet finns invid korsningen av Sundängsvägen och 
Vikarholmsvägen. I gårdstunet finns en bostadsbyggnad och 
gårdsbyggnader. 
 
 
 

 
BESKRIVNING AV OBJEKTET a)   

Nuvarande användning Bostadsbyggnad 
Tidigare användning - 

Byggnadsår 1954 
Antal våningar 1½  

Sockel Betong 
Stommaterial Konstruktion av trä 

Takets form och -material Sadeltak, brunt falsat plåttak.  
Fasadfärg och -material Ljus/brun rappad byggskiva, vita fönsterbågen.  

Byggnadens skick Bra 
Övrigt 1-kerroksinen laajennusosa ja lapekattoinen lyhty länsipuolella.  

 
BYGGNADSHISTORIA 
Bostadsbyggnaden har byggts ut 1988-89. Byggnadsdelen från 1950-talet har fodrats med en rappad 
byggskiva och tillbyggnaden med stående lockpanel. 

 
  

8. 



SKYDDSMOTIVERING I DETALJPLANEN 
Gårdstun som representerar det äldre byggnadsbeståndet i Vikarholmen finns nära korsningen av byvägarna 
Sundängsvägen och Vikarholmsvägen. Bostadsbyggnadens form i sina huvuddrag är från 1950-talet. 
Bostadsbyggnaden är en del av det lokalt värdefulla enhetliga området med byggnader från 
återuppbyggnadstiden i Vikarholmen. 
 
Rekommenderad beteckning i detaljplanen: - 
 
Byggnadshistoriskt värdefull  Historiskt värdefull  Värdefull för landskapet x 

 
 FOTOGRAFIER 2022 
 

 

 

 
Fasaden mot väster. 

 
Gaveln mot norr. 

Fasaden mot söder. 

 
Gårdsbyggnader. 
 
 

 
 Gamla fotografier  
 

 
Byggnaden i början av 2000-talet (Källa: Vår hembygd Jakobstad Larsmo 2002-2003/ Kotiseutumme 
Pietarsaari-Luoto 2002-2003, Botnia Foto) 

 

  



9. 
 
OBJEKTETS LÄGE 
Objektets adress Vikarholmsvägen 1, 68560 Larsmo 
Fastighetsbeteckning 8-25 

 
BESKRIVNING AV GÅRDSTUN OCH NÄRMILJÖN   

 
Bild: Taustakartta, raja-aineisto ©MML 

 
Bostadsbyggnaden finns invid Vikarholmsvägen och mellan 
Sundvägen och Södra Larsmovägen.  
 
 
 

 
BESKRIVNING AV OBJEKTET a)   

Nuvarande användning Bostadsbyggnad 
Tidigare användning - 

Byggnadsår 1950-tal 
Antal våningar 1½  

Sockel Betong 
Stommaterial Konstruktion av trä 

Takets form och -material Sadeltak, grönt falsat plåttak.  
Fasadfärg och -material Grön brädfodring med stående ribbpanel, mörkgröna foderbräder och 

dörrar, vita fönsterbågar. 
Byggnadens skick Bra 

Övrigt  
BYGGNADSHISTORIA 
Byggnaden har med största sannolikhet uppförts på 1950-60-talet och har ändrats 1997.  

 
  

9. 



SKYDDSMOTIVERING I DETALJPLANEN 
Gårdstun som representerar det äldre byggnadsbeståndet i Vikarholmen finns nära korsningen av  
Sundvägen och Vikarholmsvägen. Bostadsbyggnadens form i sina huvuddrag är från 1950-talet. 
Bostadsbyggnaden är en del av det lokalt värdefulla enhetliga området med byggnader från 
återuppbyggnadstiden i Vikarholmen. 
 
Rekommenderad beteckning i detaljplanen: sr-2 
 
Byggnadshistoriskt värdefull x Historiskt värdefull  Värdefull för landskapet x 

 
 FOTOGRAFIER 2022 
 

 

 

 
Fasaden mot öster. 

 
Fasaden mot väster. 

Fasaden mot söder. 

 
Fasaden från nordost. 

 
  



10. 
 
OBJEKTETS LÄGE 
Objektets adress Sundvägen 3, 68560 Larsmo 
Fastighetsbeteckning 8-146 

 
BESKRIVNING AV GÅRDSTUN OCH NÄRMILJÖN   

 
Bild: Taustakartta, raja-aineisto ©MML 

 
Gårdstunet finns mellan Sundvägen och Södra Larsmovägen. I 
gårdstunet finns en bostadsbyggnad och en gårdsbyggnad. 
 

 
BESKRIVNING AV OBJEKTET a)   

Nuvarande användning Bostadsbyggnad 
Tidigare användning - 

Byggnadsår 1955 
Antal våningar 1½, källare 

Sockel Betong 
Stommaterial Konstruktion av trä 

Takets form och -material Sadeltak, brunt falsat plåttak. 
Fasadfärg och -material Ljus brädfodring med stående ribbpanel, bruna knutbrädor och foder, vita 

fönsterbågar. 
Byggnadens skick Bra 

Övrigt Farstukvist på den östra sidan. Källarens ingång från den norra gaveln och 
från kvisten.  
 

BYGGNADSHISTORIA 
- 

 
 
  

10. 



SKYDDSMOTIVERING I DETALJPLANEN 
Gårdstun som representerar det äldre byggnadsbeståndet i Vikarholmen finns invid Sundvägen. 
Bostadsbyggnaden har bevarat stildragen från byggnadstiden relativt bra. 
Bostadsbyggnaden är en del av det lokalt värdefulla enhetliga området med byggnader från 
återuppbyggnadstiden i Vikarholmen. 
 
Rekommenderad beteckning i detaljplanen: sr-2 
 
Byggnadshistoriskt värdefull x Historiskt värdefull  Värdefull för landskapet x 

 
 FOTOGRAFIER 2022 
 

 

 

 
Fasaden mot öster.  

 
Fasaden mot väster.  

 
Gårdsbyggnad. 

Gaveln mot söder. 

 
Gaveln mot norr.  
 
 

 
  



11. 
 
OBJEKTETS LÄGE 
Objektets adress Vikarholmsvägen 7, 68560 Larsmo 
Fastighetsbeteckning 4-26 

 
BESKRIVNING AV GÅRDSTUN OCH NÄRMILJÖN   

 
Bild: Taustakartta, raja-aineisto ©MML 

 
Gårdstunet finns invid Vikarholmsvägen och där finns en 
bostadsbyggnad och en gårdsbyggnad. 
 
 

 
BESKRIVNING AV OBJEKTET a)   

Nuvarande användning Bostadsbyggnad 
Tidigare användning - 

Byggnadsår 1962 
Antal våningar 1½, källare 

Sockel Betong 
Stommaterial Konstruktion av trä 

Takets form och -material Sadeltak, svart falsat plåttak. 
Fasadfärg och -material Ljusgrå brädfodring med stående ribbpanel, ljusgråa knutbräder och foder, 

vita fönsterbågar.  
Byggnadens skick Bra 

Övrigt På den södra sidan finns två ingångar och två taklyktor med takfall mot 
söder. Källarens ingång är från den östra gaveln.  

BYGGNADSHISTORIA 
I byggnaden har tidigare funnits två bostäder som har ändrats till en bostad. Fasadmålning pågår. Enligt 
uppgifter som erhållits i samband med intervju av fastighetsinnehavaren är byggnaden från år 1960 
(byggnadsregister 1962). 

 
  

11. 



SKYDDSMOTIVERING I DETALJPLANEN 
Gårdstun som representerar det äldre byggnadsbeståndet i Vikarholmen finns invid Sundvägen. 
Bostadsbyggnaden är längre än en typisk byggnad från tidsperioden men har bevarat identifierbara stildrag 
från byggnadstiden. 
 
Rekommenderad beteckning i detaljplanen: - 
 
Byggnadshistoriskt värdefull  Historiskt värdefull  Värdefull för landskapet  

 
 FOTOGRAFIER 2022 
 

 

 

 
Fasaden mot söder. 

 
Gaveln mot väster. 

 
Gårdsbyggnad. 

Fasaden mot norr. 

 
Gaveln mot öster. 
 
 

 
  



12. 
 
OBJEKTETS LÄGE 
Objektets adress Vetegränden 2, 68560 Larsmo 
Fastighetsbeteckning 8-146 

 
BESKRIVNING AV GÅRDSTUN OCH NÄRMILJÖN   

 
Bild: Taustakartta, raja-aineisto ©MML. 
Taustakartalle on merkitty sinisellä nuolella 
lomarakennuksen likimääräinen sijainti. 

 
Fritidsbostadens gårdstun ligger invid Vetegränden vid 
havsstranden. I den norra delen av fastigheten finns ett nytt 
gårdstun  med bostadsbyggnad och i den södra delen en 
gammal fritidsbostad med tillhörande gårdsbyggnader. 
 
 

 
BESKRIVNING AV OBJEKTET a)   

Nuvarande användning Fritidsbostad 
Tidigare användning - 

Byggnadsår n. 1960 
Antal våningar 1 

Sockel Hörnstenar 
Stommaterial Konstruktion av trä 

Takets form och -material Långsluttande sadeltak 
Fasadfärg och -material Röd liggande snedspontad brädfodring, vita knutbrädor och foder, vita 

fönsterbågar.  
Byggnadens skick  

Övrigt  
BYGGNADSHISTORIA 
Terrassen till stugan har senare ändrats till glasveranda.  

 
  

12. 



SKYDDSMOTIVERING I DETALJPLANEN 
Fritidsbostadens gårdstun som representerar det äldre byggnadsbeståndet i Vikarholmen. I fasaden har gjorts 
ändringar. Byggnaden har bevarat stildrag från byggnadstiden. 
 
Rekommenderad beteckning i detaljplanen: - 
 
Byggnadshistoriskt värdefull  Historiskt värdefull  Värdefull för landskapet  

 
 FOTOGRAFIER 2022 
 

 

 

 
Fasaden mot väster. 

 
Gårdsbyggnader och -konstruktioner. 
 

Fasaden mot norr. 
 
 
 

 
  



13. 
 
OBJEKTETS LÄGE 
Objektets adress Havregränden, 68560 Larsmo 
Fastighetsbeteckning 8-146 

 
BESKRIVNING AV GÅRDSTUN OCH NÄRMILJÖN   

 
Bild: Taustakartta, raja-aineisto ©MML. 
Taustakartalle on merkitty sinisellä nuolella ja 
pisteviivalla lomarakennuksen likimääräinen 
muuttunut sijainti. 

 
Fritidsbostadens gårdstun finns vid stigen som skiljer sig från 
Havregränden vid havsstranden. I gårdstunet finns två små 
fritidsbostäder. 
 
 
 
 

 
BESKRIVNING AV OBJEKTET a)   

Nuvarande användning Fritidsbostad 
Tidigare användning - 

Byggnadsår 1960 
Antal våningar 1 

Sockel Betongpelare, hörnstenar 
Stommaterial Konstruktion av trä 

Takets form och -material Långsluttande sadeltak, mörk takfilt / plåttak 
Fasadfärg och -material Ljusgul liggande spontad brädfodring, vita knutbrädor och foder, vita 

fönsterbågar. 
Byggnadens skick Bra 

Övrigt  
BYGGNADSHISTORIA 
Terrassen vid stugan har byggts ut. I den norra delen av gårdstunet finns en nyare fritidsbostad av 
lamellstock. 

 
  

13. 



SKYDDSMOTIVERING I DETALJPLANEN 
Fritidsbyggnadens gårdstun som representerar det äldre byggnadsbeståndet i Vikarholmen finns vid gång- och 
cykelvägen vid havsstranden. Den äldre fritidsbyggnaden är typisk mindre fritidsbyggnad från skiftet av 1950-
60-talen som har bevarat stildrag från byggnadstiden. Den andra fritidsbostaden är tämligen ny. 
 
Rekommenderad beteckning i detaljplanen: - 
 
Byggnadshistoriskt värdefull  Historiskt värdefull  Värdefull för landskapet  

 
 FOTOGRAFIER 2022 
 

 

 

 
Fasaden mot väster. 

 
Fasaden mot söder. 
 
 

Fasaden mot norr. 

 
Gårdsbyggnad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. 
 
OBJEKTETS LÄGE 
Objektets adress Havregränden 12, 68560 Larsmo 
Fastighetsbeteckning 8-64 

 
BESKRIVNING AV GÅRDSTUN OCH NÄRMILJÖN   

 
Bild: Taustakartta, raja-aineisto ©MML. 
Taustakartalle on merkitty sinisellä nuolella ja 
pisteviivalla lomarakennuksen likimääräinen 
muuttunut sijainti. 

 
Gårdstun av fritidsbostaden finns i ändan av Havregränden på 
stranden. I gårdstunet finns en stuga, en strandbastu och en 
gårdsbyggnad.  
 
 
 

 
BESKRIVNING AV OBJEKTET a)   

Nuvarande användning Lomarakennus 
Tidigare användning - 

Byggnadsår 1951 
Antal våningar 1½ 

Sockel Hörnstenar 
Stommaterial Konstruktion av trä 

Takets form och -material Sadeltak, mörkt filttak. 
Fasadfärg och -material Ljusgul brädfodring med stående täckribbor, vita knutbrädor och foder, vita 

fönsterbågar. 
Byggnadens skick Bra 

Övrigt  
BYGGNADSHISTORIA 
Man har byggt till en terrass på havssidan av stugan. I gårdstunet finns en gårdsbyggnad med liggande 
spontad brädfodring och pulpettak från ca 1960-talet och en bastu från ca år 1965 (uppgifter från 
fastighetsinnehavarens intervju).  
 

 
  

14. 



SKYDDSMOTIVERING I DETALJPLANEN 
Fritidsbyggnadens gårdstun som representerar det äldre byggnadsbeståndet i Vikarholmen finns på 
havsstranden. Den äldre fritidsbyggnaden i sina proportioner, form och formstil liknar bostadsbyggnaden en 
från 1950-talet. Bastu och gårdsbyggnad representerar senare lågt byggande. Byggnaderna har bevarat 
stildragen från byggnadstiden relativt bra. 
 
Rekommenderad beteckning i detaljplanen: - 
 
Byggnadshistoriskt värdefull x Historiskt värdefull  Värdefull för landskapet  

 
 FOTOGRAFIER 2022 
 

 

 

 
Fasaden mot väster. 

 
Fasaden mot söder. 

 
Gårdsbyggnad. 
 

Fasaden mot norr. 

 
Gårdsbyggnad. 
 
 

  



15. 
 
OBJEKTETS LÄGE 
Objektets adress Rågvägen 3, 68560 Larsmo 
Fastighetsbeteckning 8-155 

 
BESKRIVNING AV GÅRDSTUN OCH NÄRMILJÖN   

 
Bild: Taustakartta, raja-aineisto ©MML. 
Taustakartalle on merkitty sinisellä nuolella ja 
pisteviivalla lomarakennuksen likimääräinen 
muuttunut sijainti. 

 
Gårdstunet finns invid Rågvägen på Vikarholmens södra strand. 
I gårdstunet finns en bostadsbyggnad samt flera 
gårdsbyggnader. 
 
 
 

 
BESKRIVNING AV OBJEKTET a)   

Nuvarande användning Bostadsbyggnad 
Tidigare användning - 

Byggnadsår 1957 
Antal våningar 1½, källare 

Sockel Betong 
Stommaterial Konstruktion av trä 

Takets form och -material Sadeltak, brunt falsat plåttak, i tillbyggnaden tak av profilplåt.  
Fasadfärg och -material Röd stående lockpanel, vita knutbrädor och foder, vita fönsterbågar.  

Byggnadens skick Bra 
Övrigt I den sydöstra gaveln finns en tillbyggnad med en våning. På den 

sydvästra sidan finns en farstukvist med en våning.  
BYGGNADSHISTORIA 
I byggnaden har utvidgats med en tillbyggnad på ca 1970-talet och den har en ny väggbeklädnad (och extra 
värmeisolering).  

 
  

15. 



SKYDDSMOTIVERING I DETALJPLANEN 
Bostadsbyggnadens gårdstun som representerar det äldre byggnadsbeståndet i Vikarholmen finns invid 
Råvägen och gården sträcker sig till havsstranden. Bostadsbyggnadens stil är typisk för bostadsbyggnaderna 
från 1950-talet där har senare gjorts en tillbyggnad. På gården finns ett båthus och gårdsbyggnader som 
uppförts senare. Byggnaderna har bevarat stildragen från byggnadstiden. 
 
Rekommenderad beteckning i detaljplanen: - 
 
Byggnadshistoriskt värdefull  Historiskt värdefull  Värdefull för landskapet  

 
 FOTOGRAFIER 2022 
 

 

 

 
Fasaden mot väster. 

 
Fasaden mot söder. 

 
Gårdsbyggnader. 
 

Fasaden mot norr. 

 
Gårdsbyggnad. 
 
 

 

 


