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Omslagsfoto: Kristinaskolan omkring 1960. Bakom skymtar flerbostadshuset på Lejonet
17 som med sitt valmade tak harmonierar väl med den äldre byggnaden på fastigheten
bortanför. Lindesbergs kulturhistoriska arkiv.
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Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning:

Hästen 12, Lejonet 10 och 17

Adress:

Kristinavägen, Kvarngatan, Fingerborggatan

Kommun:

Lindesbergs kommun

Kulturhistorisk klassning:

Riksintresseområde för kulturmiljövården

Beställare:

Lindesbergs kommun genom KLARA
Arkitekter

Kontaktperson:

Klara Ågren, KLARA Arkitekter

Rapportsammanställning:

Mattias Libeck, byggnadsantikvarie
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Inledning
Bakgrund och förutsättningar
Föreliggande rapport är ett antikvariskt underlag framtaget med anledning av pågående
detaljplanering av delar av kvarteret Hästen och kvarteret Lejonet i Lindesberg. Den nya
detaljplanen är föranledd av en planerad ombyggnad av Kristinaskolan till bostäder
liksom önskemål om nyuppförande av ett antal bostadshus inom det tidigare
skolområdet.

Underlaget är framtaget på uppdrag av KLARA Arkitektkontor, Karlstad, som av
Lindesbergs kommun fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för det aktuella området.

Planområdet besöktes den 29 april 2019 tillsammans med Klara Ågren, KLARA
Arkitekter, Crister Grönberg, Hållén Arkitekter samt Frida Nilsson, Lindesbergs kommun.
Den 23 maj besöktes Kristinaskolan tillsammans med Jesper Almlöf, Falab/Libo.

Underlag
Skriftligt material
Riksintresset Centrala Lindesberg
Länsstyrelsen i Örebro län/Lindesbergs kommun 2014-02-10

Förslag till bevarandeplan för Lindesbergs centrala delar
Lindesbergs kommun, 1975

Gällande detaljplaner
http://lanskarta.orebro.se

Arkivmaterial
Lindesbergs kulturhistoriska arkiv

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens ritningsarkiv
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F in ger boän g r unt år 1900. I bakgr unden s yns Lindesj ön och i m itten av bilden k or sningen
Kr istinavägen och K var n gat an. Lindes ber gs kultur histor iska ar kiv.

Beskrivning och historik
Planområdet
Det aktuella planområdet tycks ha varit obebyggt i långa tider. Södra delen utgjorde i
äldre tid en del av Lilla Lindessjön och senare en del av låglänta Fingerboäng.
Stadskärnans södra gräns markerades delvis av Fingerbogatan som tidigare gick genom
det nuvarande skolområdet. Kristinavägens diagonala sträckning mot Sundsbron anlades
först en bit in på 1900-talet. Kvarteren Lejonet och Hästen kan härledas ända tillbaka till
1644 års stadsplan men dess östra delar bebyggdes eventuellt först på 1900-talet. I de
västra delarna av kvarteren finns några av stadens äldsta byggnader.

Byggnader
Det aktuella planområdet inrymmer totalt fyra byggnader samt ett sentida provisorium i
form av en barackbyggnad belägen på fastigheten Lejonet 17. På samma fastighet finns
ett kontors- och bostadshus i två våningar samt en tillbyggnad i ett plan som utgör
skolmatsal för Kristinaskolans elever. Båda byggnaderna uppfördes i början av 1950talet. Den större uppfördes som flerfamiljshus med läkarmottagning och den mindre som
barnbespisningslokal. Lejonet 10 var bebyggd i relativt sen tid med en skolpaviljong som
sedermera revs. Numera rymmer tomten cykel- och bilparkering.
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F oto t aget n är skol an var t äm ligen n yuppf ör d. Bil den vis ar bl and annat ljust m ålade
snicker ier och att övr e delen av byggn adens s ät er itak var panelklädd och f ör sedd m ed
f önster . Hela t ak et var till en bör j an täckt m ed t egel. Lin des ber gs kultur histor iska ar ki v.

På bil den f r ån 1928 syns gym nastik hus et m ed sin tidi gar e panelbekl ädnad och ingån g m itt
på lån gsi dan . Pan el en utgör s av li ggande och ståen de panel som skiljs åt m ed en pr of iler ad
gör dellist . E ventuellt var pan el en r ödf är gad vilk et var kar ak tär istiskt f ör 1910- talets
panel ar kit ektur . Bilden är beskur en. Lindesber gs kultur histor iska ar ki v.
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På fastigheten Hästen 12 finns Kristinaskolans huvudbyggnad, vars äldsta del stod klar
1910, och gymnastikhuset från 1912. Ursprungligen fanns det en tredje, mindre byggnad
belägen mellan skolbyggnaden och gymnastikhuset. Den revs eventuellt i samband att
skolbyggnaden byggdes till mot väster vid mitten av 1940-talet. Vid samma tid inreddes
vinden på den gamla delen och i och med det tillkom den stora takkupan mot söder. I
början av 1960-talet fick den tidigare välvda portöppningen på trapphustornet ett rakt valv
i samband med att ett nytt dörrparti sattes in och i slutet av 1970-talet genomfördes en
omfattande renovering av hela skolbyggnaden som även byggdes till på norra sidan med
en hissbyggnad. Större förändringar har även skett i samband med att utvändiga
nödutrymningstrappor monterats.

Gymnastikhuset hade ursprungligen en annan utformning med fler dörr- och
fönsteröppningar och en annan typ av panelbeklädnad. Sin nuvarande locklistpanel fick
gymnastikhuset vid mitten av 1940-talet. Ca 10 år senare byggdes byggnaden till med ett
garage och i början av 1990-talet skedde en utbyggnad för dusch- och omklädningsrum.

Skolgården sträckte sig till en början fram till Fingerbogatan. Runtom planterades björkar.
Efter några år hägnades skolgården in med staket. Skolgårdens utvidgning söderut tycks
ha skett i samband med att en ny detaljplan upprättades för området i början av 1960talet. I och med ändringen förlorade östra delen av Fingerbogatan sin funktion som gata.

Sunds br on och Kr istinask ol an vi d m itten av 1910 - talet. Kun gs gat an var huvudstr åke t genom
staden och vid s ödr a inf ar ten var Kr istinask ol an väl s ynli g u nder åtm instone den l övf r ia
per ioden på år et . Lindes ber gs kultur histor iska ar ki v.
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Skydd idag
Riksintresset
Större delen av centrala Lindesberg är klassat som riksintresse för kulturmiljövården. Ett
bärande karaktärsdrag är rutnätsplanen från 1644. I miljöbalkens tredje kapitel ställs det
krav på att områden och miljöer som har allmän betydelse på grund av deras
kulturvärden så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
dem. Ny bebyggelse kan ha ett modernt formspråk men ska anpassas till den befintliga
stadsmiljöns bebyggelsekaraktär när det gäller placering på tomterna, volym, höjd,
materialval och färgskala.

Detaljplan
I detaljplanen för Kv Ankan, Hästen m.fl., antagen 1982-07-02, är skolbyggnaden och
gymnastikhuset märkt med litet q som i planen står för ”särskild miljöhänsyn”. I plantexten
framgår att q-märkningen dels syftar till att vid framtida om- och nybyggnation säkerställa
att hänsyn tas till omgivande arkitektur, dels till att förhindra att förändringar av befintlig
byggnad vidtas som förvanskar dess ”yttre form eller allmänna karaktär.” Skolområdet
fram till Fingerbogatan, får enligt planen inte bebyggas. Det gäller även för området söder
om Fingerbogatan, enligt en detaljplan från 1962-07-31,

Gymnastikhuset ingår även i två senare genomförda detaljplaner varav den senaste vann
laga kraft 1993-03-25. Byggnaden är här markerad med skyddsbestämmelsen q2:
”Värdefull miljö. Tillbyggnad eller annan ändring av en byggnad får inte förvanska dess
karaktär eller anpassning till omgivningen.”

Enligt karttjänsten lanskarta.orebro.se ska det eventuellt finnas en detaljplan för
fastigheterna i kvarteret Lejonet från 1960-07-11 (LG_A4). De handlingar som är
kopplade till området härrör emellertid från 1931. Det är således här oklart om det
föreligger något skydd i plan för de idag befintliga byggnaderna.

Utpekanden
I bevarandeplanen från 1975 pekades Kristinaskolan ursprungliga delar ut som
kulturhistoriskt värdefulla medan 1940-talets utbyggnad liksom Lejonet 17 inte bedömdes
ha något kulturhistoriskt värde. Idag hade sannolikt en annan bedömning gjorts
beträffande de senare. I riksintressebeskrivningen (2014) beskrivs 1950-talets
bebyggelse i den gamla stadskärnan som en betydande årsring som speglar stadens
utveckling.
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F ler bostadshus et och ti di gar e l äkar m ottagningen på L ej onet 17 uppf ör des i bör j an av 1950 tal et enli gt bevar ade bygglovsr itn in gar dat er ade 21 au gusti 1951. Byggn ad en uppvis ar
tidst ypiska, ar kitekt onisk a s är dr ag s om bör beakt as i det alj pl anen.

Till byggn aden i ett plan på Lej on et 17 har allts edan den uppf ör des tjän at s om skolm atsal.
Kök et li gger i den h ögr e byggn adens k äll ar e. B yggl ovsr itningen är dat er ad 1 f ebr uar i 1952.
F önstr en m ed gen om gående s pr öjs liks om den ti di gar e entr éns sten beklädn ad hör till
or igin alutf ör an det.
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Tr ots de st or a til lbyggn ader som genom f ör des på 1940 - och 70 - talet, vilka är t ydl igt
pr ägl ade av sin ti d, uppl evs skolbyggn aden s om en väl sam m anhängan de helh et.

Gym nastikhus et f ick sin nuvar ande panel bekl ädnad vi d m itten av 1940 - tal et . De t ätspr öjs ade
f önstr en är tillsyn es or i gin al f r ån 1912.

11

Ny detaljplan
Kulturvärden
Det aktuella planområdet är beläget inom ett bebyggelseområde som klassats som
riksintresse för sina höga kulturvärden. Utöver det generella varsamhetskravet (8 kap. 17
§) är även förvanskningsförbudet (8 kap. 13 §) i Plan- och bygglagen tillämpbart för att
skydda befintlig bebyggelse. Också utökad lovplikt för underhåll kan tillämpas. Ny
bebyggelse inom området ska anpassas efter den befintliga.

Kristinaskolans framträdande placering och påkostade arkitektur är karaktäristisk för
skolbyggandet i landets städer vid förra seklets början. Den representerar en för
lokalsamhället viktig funktion och verksamhet. Skolan uppfördes i tidstypisk
nationalromantisk stil och såväl den ursprungliga byggnaden som senare tillägg visar på
en hög ambitionsnivå avseende arkitektonisk gestaltning, utförande och materialval.
Skolans har tidigare pekats ut som kulturhistoriskt värdefull och bedöms vara så i sin
helhet. Både skolbyggnaden med de utbyggnader som skedde på 1940- och 70-talen och
gymnastikhuset ska ses som 8:13-byggnader.
I riksintressebeskrivningen från 2014 listas ett flertal ”värdebärare” för Kristinaskolan
(delområde 4), olika karaktärsdrag som kan kopplas till riksintresset och som bör tas
hänsyn till i samband med detaljplaneläggning:
•

Planstrukturens rutnätsform och kvartersindelning.

•

Skolbyggnadens fria läge på tomten.

•

Skolbyggnadens monumentala framtoning i jämförelse med den omgivande
bebyggelsen.

•

Områdets struktur med skolgård.

•

Arkitekturens särdrag (1910-tal med senare gjorda anpassningar) såsom
tegelförband och ornamentik, detaljer av natursten och smide, m.m.

Byggnaderna på Lejonet 17 har tidigare inte bedömts vara särskilt värdefulla men är
tidstypiska i sin utformning och tämligen välbevarade. Här finns ut- och invändiga
kvaliteter som ska beaktas i den nya detaljplanen.

Lejonet 17 och 10 ingår i riksintressebeskrivningen i samma delområde (enligt illustration
på s. 23) men berörs inte specifikt i rapporten. Några värdebärare kan dock utläsas:
•

Planstrukturens rutnätsform och kvartersindelning.

•

Byggnadernas indragna läge på tomten.

•

Arkitekturens särdrag (1950-tal) såsom putsfasad, takutformning, fönster av trä
med genomgående spröjs m.m.
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Kr istinask olans m edelti dsins pir er ade ar kit ektur utgör en t ydlig år sr ing i staden. F ler tal et av
f önstr en på bil den bedöm s var a or i ginalf önst er f r ån 1910.

Skol går den s edd f r ån skol byggn adens vin ds pl an.
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Skolbyggnaden och gymnastikhuset har sådana kulturhistoriska värden att de bör
skyddas mot rivning genom rivningsförbud i detaljplanen. När det gäller den senare är det
den ursprungliga byggnadskroppen som ska skyddas; rivningsförbudet behöver inte
omfatta senare gjorda tillbyggnader. Beträffande skolbyggnadens exteriör ska inga
väsentliga om- och tillbyggnader tillåtas. Särskilt känsliga är fasader mot öster och söder.
Anpassningar i form av exempelvis nya entréer eller balkonger ska i första hand utföras
mot norr. När det gäller gymnastikhuset ska eventuella tillägg i första hand placeras på
västra sidan. Ett återställande till ursprunglig utförande avseende fasadpanelen liksom
ändringar av befintliga tillbyggnader bör tillåtas.

Viktiga exteriöra karaktärsdrag hos skolbyggnaden är bland annat den ursprungliga, höga
stenfoten av granit och kalksten, det hårdbrända fasadteglet med slätstrukna fogar och
murade dekorationer. Även gymnastikhusets vilar på en grund av granit vilken
tillsammans med trappan av samma material, med tillhörande smidesräcken, är uttryck
för byggnadens höga ålder. De båda byggnadernas karaktäristiska takutformning i form
av säteritak får inte ändras. Inte heller takens tornliknande ventilationshuvar liksom
trapphustornets krön, vilka ska bevaras. Ett betydande karaktärsdrag är också
skolbyggnadens små vindskupor liksom den stora takkupan mot söder som vittnar om
hur vinden togs i anspråk för undervisning på 1940-talet. Den ursprungliga taktäckningen
i form av lertegel har med tiden ersatts av betongpannor och falsad plåt. Betongpannor är
ett relativt modernt material och vid nästa omläggning ska betongpannorna ersättas med
lertegel. Såvida det inte finns byggnadstekniska skäl till att lägga plåt på delar av den
ursprungliga byggnadens tak bör även plåten på sikt ersättas med lertegel. Ett särdrag
hos 1940-talets tillbyggnad är rätvinkliga hängrännor, en utformning som ska bibehållas.

De dörr- och fönsteröppningar som satts igen på skolbyggnaden bör kunna tas upp igen.
Även gymnastikhuset har tidigare haft fler dörr- och fönsteröppningar vilka med äldre
bilder eller ritningar som underlag kan tas upp igen. De utrymningstrappor som monterats
på skolbyggnaden bör kunna tas bort och i samband med det kan taket ovanför entrén
mot norr återställas i ursprungligt utförande. Likaså ska det vara möjligt att ta bort de i
senare tid tillkomna markiserna. Nya solskydd ska placeras på insidan.

Flertalet av fönstren på gymnastikhuset är tillsynes originalfönster och ska bevaras. Även
på skolbyggnadens äldsta del finns ursprungliga fönster bevarade, främst mindre fönster
på östra delen samt källar- och vindsfönster. Dessa ska bevaras. Till de ursprungliga
fönstren hör fönsterbleck med så kallat ankantat omslag vilket är ett viktigt karaktärsdrag.
Övriga fönster byttes troligen ut i samband med 1970-talets renovering. Även fönstren på
1940-talets tillbyggnad är utbytta. Den röda kulören är inte den ursprungliga. Tidigare var
fönstren liksom andra utvändiga träpartier målade i en ljusare ton. De utbytta fönstren är
liksom de ursprungliga inåtgående och har en utsida av målat trä. Fönstren följer de
ursprungliga sett till läge, storlek, indelning och spröjsning. Spröjsen är genomgående.
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Beträffande färgsättning av skolbyggnaden och gymnastikhuset ska en återgång till en
äldre färgsättning vara möjlig om tidigare kulörer kan påvisas genom exempelvis en
färgundersökning. Vid ett återställande av gymnastikhusets panel till ett ursprungligt
utseende ska en för 1910-talet tidstypisk färgsättning eftersträvas om den ursprungliga
färgsättningen inte kan fastslås.

Inne i skolbyggnaden ska det ursprungliga trapphuset bevaras avseende stengolv,
bröstning i tegel, räcken och ledstänger liksom ursprungliga dörrpartier i trä med
pärlspontspanel och spröjsat glas. Även stengolven i korridorerna liksom fönsterbänkar
utförda i terazzo i källarplanet är ytskikt som ska bevaras. I 1940-talets tillbyggnad ska
stengolv och ledstänger i trapphuset och korridorernas stengolv liksom fönsterbänkar av
sten bevaras. Även i 1970-talets tillbyggnad ligger ett vackert stengolv som ska bevaras.

I flera delar av byggnaden finns ursprungliga snickerier bevarade vilka är uttryck för sin
tids ideal. I den äldsta delen återfinns bland annat höga golvsocklar och breda dörrfoder
(med fodersocklar) med tidstypiska profiler. I de båda tillbyggnaderna är socklarna liksom
fodren smala och släta vilket är typiskt från 1940-talet och framåt. I källaren finns en
ursprunglig innerdörr som vittnar om hur tidigare dörrar i den äldsta delen var utformade
som spegeldörrar med två stående speglar upptill och nedtill och en liggande spegel i
mitten. Dörrarna i de nyare delarna var släta. I den äldsta delen finns på flera ställen
också profilerade lister i fönsterbrädornas framkant som troligen är original. Ursprungliga
snickerier bör om möjligt bevaras. I samband med ombyggnad ska ursprunglig
utformning avseende dörrarnas spegelindelning (i den äldsta delen) och golvsocklarnas
och dörrfodrens mått och profiler återskapas i den nya gestaltningen.

I gymnastikhuset finns det bevarade snickerier i form av profilerade fönsterunderstycken
och fönsterfoder. Dessa bör bevaras alternativt återskapas i samband med ombyggnad.

Det ur spr ungli ga
tr apphuset i ett tidi gt
skede. Br östningen
uppvisar en tydli g
kontr ast m ell an t egel och
f og. Vi dar e kan ett visst
bl änk uppf attas vilk et
antyder att t eglet var
gl as er at ell er behan dl at
på något vis. Lindesber gs
kultur histor iska ar ki v.
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De stör r e f önstr en är inte de ur s pr ungli ga. T äcklister utm ed sidor na döl jer s annolikt sk ar ven
m ellan n y och gam m al f önster k ar m . F önstr en är em eller ti d täm ligen sm äckr a och u tf ör an det
tycks över l ag stäm m a över ens m ed ur spr ungli gt utf ör and e, även på 1940 - talets till byggnad.

På västr a gaveln f inns höga f önster vilk a del vis s atts i gen. Lektionss al en innanf ör har en
enor m takh öj d och t ar en st or del av vinden ovanf ör i ans pr åk. Bil den visar även en
r ätvinkli g h ängr änna vilk en tr oli gen är or igin al.
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Tr ap phuset i sk olbyggn adens äl dsta del s om det ser ut idag . M ittr äckets f ör höjning i f or m av
ett vack er t sm idesr äck e är ett s enar e till ägg.

Tr apphuset i 1940 - talets till byggnad m ed en tydli g f unktionalistisk pr ägel.
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Över st t v: Ur spr ungl iga över - och sidoljus i äl dsta del en av skol byggn aden. D ör r en är
sentida. Ö ver st t h: Bevar ad spegel dör r f r ån tiden då skol an uppf ör des. O van t v:
F önster bänk av kalkst en i 1940 - talets till byggnad. O van t h: Takku pa m ot nor r i den äl dsta
del en m ed ur s pr ungli gt f önster bevar at.
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Beträffande byggnaderna på Lejonet 17 uppvisar de tidstypiska särdrag avseende både
material och utformning. Båda är relativt välbevarade. De ursprungliga
byggnadskropparna är intakta men har med åren byggts till. Den högre byggnaden har
ett valmat sadeltak och den lägre ett sadeltak. Tidigare taktäckning av lertegel har bytts
ut mot betongpannor. Ursprungliga portar, sannolikt tillverkade av trä, har ersatts med
portar av aluminium. Fönstren på den större byggnaden är senare tillkomna, monterade
karm i karm, men knyter an till de ursprungliga fönstrens utformning. Kvar är de
ursprungliga blecken med så kallat ankantat omslag. Till ursprungligt utförandet hör även
putsade fasader, portomfattningarna av natursten, matsalsbyggnadens fönster, den
högre byggnadens utskjutande fönster och takkupor liksom trapphusets golvbeläggning,
trappor, räcken och ledstänger. Fasaderna ska avfärgas i en för 1950-talet tidstypisk
kulör. Fönstrens vita kulör är eventuellt den ursprungliga och bör inte ändras såvida inte
en annan, tidigare kulör kan påvisas.

Ett utskjutande f önster på den st ör r e byggn aden på Lej on et 17. F önstr et r itades som
var dagsr um sf önster . Den låga br östningen innebär ett extr a stor t ljusinsläpp. As ym m etr iskt
pl ac er ade spr öjs ar och post er är ti dstypiskt m en utf ör andet skvallr ar om att det nu var an de
f önstr et är insatt i sen ar e ti d.
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Över st: Inifr ån skol ans m atsal. D å l ok al en del vis li gger under m ar kyt an k om m er dagsljus
in snett ovanif r ån vilk et ger r um m et en speci ell pr ägel. O van t v. Entr épar ti et till
nuvar ande k ontor s - och bostadshus et m ed om f attning i natu r sten. Ovan t h: Tr apphus et
har en tidst ypisk utf or m ning m ed k ar aktär istisk a r äck en och ledstän ger .

20

Förslag till planbestämmelser för befintliga byggnader
Kristinaskolan
r1

Byggnaden får inte rivas

q1

Ursprungliga fönster och ursprungliga ventilationshuvar av plåt samt
trapphustornets krön av plåt ska bevaras. Fasaden ska vara av tegel.
Invändigt ska stengolv i trapphus och korridorer bevaras. Räcken och
ledstänger i trapphus ska bevaras. I det ursprungliga trapphuset ska
bröstning av tegel samt ursprungliga, glasade träpartier bevaras. I källaren
ska fönsterbänkar utförda i terazzo bevaras. I 1940-talets tillbyggnad ska
fönsterbänkar av sten bevaras.

K1

Fönster ska till läge, form, material, indelning och proportioner vara lika
ursprungliga. Befintlig takutformning ska bibehållas. Taktäckning ska på
den ursprungliga skolbyggnaden liksom 1940-talets tillbyggnad vara rött
tvåkupigt lertegel. Hängrännor på 1940-talets tillbyggnad ska vara lika
ursprungliga. Dörrar och portar ska vara av trä. Invändiga golvsocklar och
dörrfoder samt innerdörrar ska vara lika ursprungliga.

Gymnastikhuset (ursprunglig del)
r1

Byggnaden får inte rivas

q2

Ursprungliga fönster och ventilationshuv av plåt ska bevaras. Trappa av
natursten med räcken av smide ska bevaras.

K2

Fasaden ska vara av träpanel. Befintlig takutformning ska bibehållas.
Taktäckning ska vara rött tvåkupigt lertegel. Dörrar och portar ska vara av
trä.

Kontors- och flerbostadshuset
q3

Utvändig dörromfattning av sten ska bevaras.

K3

Fönster ska till läge, form, material, indelning och proportioner vara lika
ursprungliga. Fasaden ska vara slätputsad. Befintlig takutformning ska
bibehållas. Takmaterial ska vara rött tvåkupigt lertegel. Dörrparti vid
huvudentrén ska vara av trä.
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Matsalsbyggnaden

q4

Utvändig dörromfattning av sten ska bevaras. Ursprungliga fönster ska
bevaras.

K4

Fasaden ska vara slätputsad. Befintlig takutformning ska bibehållas.
Takmaterial ska vara rött tvåkupigt lertegel. Dörrparti vid tidigare
huvudentré ska vara av trä.

Utökad bygglovsplikt
a1

Byggnad betecknad med k1 – k4 omfattas av utökad lovplikt för omfärgning
och underhåll av fasader, tak, fönster och entrépartier.

Bevar ad gol vs ockel, f oder sock el s am t dör r f oder i den ur spr ungliga sk ol byggn aden. Ovan kan
en br östning i t egel an as.
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Östr a gavelkr ön et uppvis ar pr ov på st or hantver ksskickli gh et avs een de m ur nings ar bet ena.

Om sor gsf ullt utf ör d kons ol till det lil la t ak et ovanf ör ingången till tr apphustor net. Under t aket
utgör s av pär ls pont panel.
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Begränsningar av markens bebyggande
För att behålla Kristinaskolans särskilda karaktär som skola bör den nuvarande
skolgården norr om Fingerbogatan till största delen lämnas obebyggd. En fortsatt öppen
yta bidrar också till att bevara skolbyggnadens monumentala prägel. Möjlighet till
nybyggnation bör begränsas till ytan närmast Kristinavägen, sydost om skolbyggnaden.
Ytan mellan skolbyggnaden och Kristinavägen ska lämnas obebyggd. Vidare bör
Fingerbogatans sträckning fram till Kristinavägen lämnas obebyggd för att möjliggöra att
funktionen som gata återupptas och på så vis förstärka rutnätsstrukturen.

Söder om Fingerbogatan begränsas byggbar mark lämpligen till Kristinavägens äldre
sträckning i linje med kvarteret Kräftans sydöstra gräns, det vill säga till nuvarande gångoch cykelväg. För att tydliggöra innerstadens rutnätsstruktur och Fingerbogatans
sträckning ska ny bebyggelse placeras utmed densamma. I den traditionella
rutnätsstaden kantades gatorna av bebyggelse med små, mer eller mindre slutna
gårdsbildningar innanför, vilket vore en lämplig struktur även här med tanke på tomtens
läge intill stadens södra infart.

Ny bebyggelsen på fastigheten Lejonet 10 ska placeras utmed och i direkt anslutning till
Kristinavägen, i linje med befintlig bebyggelse norr om fastigheten.

Kr istinask olan n ågon gång f ör e m itten av 1940 - talet. I f ör gr unden F inger bogatan och
Kr istinavägen. F ot o: F olk e P er sson. Lindes ber gs kultur histor iska ar ki v.
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Utformning
Vid utformningen av nya byggnader finns flera aspekter att ta hänsyn till: dels
Kristinaskolans monumentalitet och funktion som landmärke för inresande söderifrån,
dels de olika bebyggelsekaraktärer området ansluter till. Området västerut domineras av
småskalig trähusbebyggelse. Här finns några av stadens äldsta bevarade gårdar men
även byggnader uppförda på 1970-talet som ”pastischer” på tidigare trähusbebyggelse.
Utmed Kristinavägen uppvisar bebyggelsen en annan skala och karaktär, tydligt präglad
av 1900-talets byggande. Vid den södra delen av Kristinavägen är husen 2–3 våningar
höga och det dominerande fasadmaterialet är puts. Liksom i fallet Lejonet 17 nyttjas i
flera fall vinden som ett tredje våningsplan, vilket håller takfotslinjen nere. Vid
nybyggnation intill skolan och på Lejonet 10 är det främst 1900-talsbebyggelsens
karaktär man bör förhålla sig till liksom relationen till skolbyggnaden.

Lämplig byggnadshöjd på ny bebyggelse i området söder om Fingerbogatan är två
våningar i västra delen och tre våningar i östra delen. Med den lägre byggnadshöjden i
västra delen tas hänsyn både till den låga bebyggelsen i kvarteret Kräftan och
Kristinaskolans egenskap som landmärke. Inte heller intill skolan eller på Lejonet 10 ska
högre byggnadshöjd än tre våningar tillåtas. Både byggnadshöjden och nockhöjden ska
här tydligt understiga motsvarande höjder på Kristinaskolan.

Vid en eventuell ombyggnad av gymnastikhusets tillbyggnader ska det indragna läget i
förhållandet till den ursprungliga byggnadens kortsidor bibehållas. Nockhöjden får inte
överstiga det ursprungliga säteritakets vertikala parti.

Lämpliga fasadmaterial för planområdet i dess helhet är trä, sten och puts. På taken
lägges i första hand lertegel eller falsad plåt. Färgsättningen ska anpassas efter den
befintliga färgskalan i närområdet som kännetecknas av en variation av i huvudsak varma
fasadfärger och både vita och kulörta fönster.
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Bilden vis ar ett par ti av Kungs gat an. B yggn aden till h öger h ar en tr aditi onell f är gs ättning
typisk f ör det sen a 1800 - talet .

Kr istinavägen s edd s öder if r ån i höj d m ed Lej on et 10.
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